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Onderwerp

Aanwijzen van weggedeelten waar vee zonder toezicht op de weg mag komen

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen.
2. Vier weggedeelten aan te wijzen waar vee zonder toezicht op de weg mag komen.
3. In te stemmen met de'overeenkomst gebruik gemeentegrond'voor de Pruiskesweg

Inleiding

De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten heeft op 23 oktober 2018 een aanvraag
ingediend om veeroosters te mogen aanleggen op de volgende locaties, zoals ook
aangegeven op het overzichtskaartje op de volgende pagina:

A. veldweg nabij de Lozerweg
B. Kettingdijk
C. bospad tussen Kettingdijk en weg naar Lozerweg
F. Pruiskesweg.

Op elke locatie zijn twee veeroosters voorzien op een onderlinge afstand van 15 meter.
Die tussenruimte biedt dan de mogelijkheid om grote grazers de weg te laten oversteken.
De omgevingsvergunning is op 7 februari 2019 verleend en de bezwaren daartegen zijn op
18 juni 2019 door het college behandeld.

Beoogd effect/doel

Met de aanleg wordt beoogd vee zonder toezicht de openbare weg te laten oversteken
tussen de beide veeroosters. Daardoor worden vrij liggende natuurgebieden met elkaar
verbonden waardoor grotere begrazingsgebieden ontstaan.
Artikel 51 lid 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
bepaalt dat het verboden is rij- of trekdieren of vee zonder toezicht op de weg los te laten
lopen. Volgens lid 2 geldt dit niet ten aanzien van wegen die door het bevoegde gezag zijn
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aangewezen. Door de aanwiizing van het weggedeelte tussen de veeroosters is het toe-
gestaan vee zonder toezicht de weg te laten passeren.
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overzichtskaartje

Argumenten

1.1 De zienswijzen geven geen aanleiding om de onfwerphesluifen fot aanwijzing aan te
passen.

In de zienswijzen komen met name de volgende onderwerpen aan de orde:

- Er worden vraagtekens qeplaatst bii de noodzaak van veeroosters / oversteken.
De wijze van beheer van de aangrenzende natuurgronden is echter in eerste instantie een
verantwoordelijkheid van de Vereniging Natuurmonumenten. Deze natuurbeheer-
organisatie acht het noodzakelijk om veeroosters aan te leggen om op een verantwoorde
wijze aan kwalitatief natuurbeheer te kunnen doen.
De grote grazers worden door de rnens als vee gehouden, elk dier is geregistreerd en
runderen hebben een oormerk.

- De veiligheid van de oversteken voor weooebruikers die er passeren.
De oversteken hebben betrekking op vrij korte afstanden van 15 meter waar wordt
toegestaan dat vee (grote grazers) op de weg mag komen. Rekening houdend met de
omgeving in de natuur, het wegtype, dc korte afstand van 15 meter, de (zeer) lage
verkeersintensiteit en de vooziene inrichtingsmaatregelen voldoen de oversteken qua
verkeersveiligheid. Bij zeer slechte weersomstandigheden zal de weggebruiker zich daar
op aanpassen.

- De beoerkinqen die er uit voortvloeien voor beoaalde wegqebruikers.
De inrichting en de aangepaste voorzieningen voor het gebruik door de diverse
doelgroepen is door Natuurmonumenten besproken met belanghebbenden tijdens
klankbordbijeenkomsten en individuele gesprekken. De roosters c.q. de bijbehorende
poorten zijn passeerbaar voor het verkeer dat gebruik maakt van deze wegen.
Fietsers kunnen in principe over de roosters fietsen, of te voet over de rooster gaan met
de fiets aan de hand. Locatie A kan niet met (men)paarden/ bespannen wagens
gepasseerd worden, maar daar zijn alternatieve routes in de directe nabijheid.
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Bepaalde gehandicaptenvoertuigen zullen de klappoorten kunnen passeren; voor andere
zal dat moeilijk of niet mogelijk zijn (zonder begeleiding). Vooral de omgeving van de
locaties Kettingdijk zijn echter al nauwelijks of niet geschikt voor deze voertuigen omdat
de onverharde paden er zich niet toe lenen.
Als er vee op de weg staat of ligt kan dat tot gevolg hebben dat de weggebruiker (even)
moet wachten of een andere route zal kiezen. In deze omgeving is dat toelaatbaar.
Voor fietsers op de Pruiskesweg (vooral recreatieve fietsers) wordt onderkend dat een
alternatieve route niet op korte afstand beschikbaar is. De roosters met pooften zorgen
echter niet voor onaanvaardbare beperkingen voor de weggebruiker.

Voor de volledige overwegingen ten aanzien van de zienswijzen wordt verwezen naar de
vier bijgevoegde concept-besluiten.

2.1 Grotere graasgebieden zijn wenselijk voor een efficiënt beheer van natuurgronden.
Voor het beheer van natuurgebieden worden grote grazers ingezet. Grotere begrazings-
gebieden maken het mogelijk dat het vee meer kan rondzwerven en geschikte
(graas)plekken kan opzoeken, waardoor er een meer divers landschap ontstaat.

2.2 Door middel van veeroosters kunnen grote grazers op overzichtelijke, veilige en
beperkte locaties de openbare weg kruisen.

Veeroosters worden ingezet om fysieke (verkeers)barrières op te heffen en om zo schakels
te creëren tussen natuurgebieden. Voor het waarborgen van de veiligheid worden de
veeroosters ondersteund met het algemeen waarschuwingsbord J37 met onderbord
'veerooster 2x', waarschuwingsbord J2B'Vee'uit het RVV 1990 en rood/wit-schilden.

2.3 De veeroosters worden voorzien van klappoortjes voor wandelaars en de locaties B, C
en F van een poort voor (men)paarden.

Door deze voorzieningen is het mogelijk voor de diverse weggebruikers om de weg te
blijven gebruiken. In de omgeving van locatieA zijn eralternatieve routes beschikbaar
voor (men)paarden.

3.1 Voor de Pruiskesweg worden privaatrechtelijke afspraken gemaakt ten aanzien van
v e ra n two o rd el ij k h ed e n.

De Pruiskesweg is eigendom van de gemeente. In de'overeenkomst gebruik gemeente-
grond'worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de Vereniging Natuur-
monumenten met betrekking tot kosten, beheer, risico's en verantwoordelijkheden.
De overige drie locaties zijn eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.
De locaties zijn voorzien van waarschuwingsborden en rekeníng houdend met de
omgeving zijn daarmee de risico's voor de gemeente voldoende afgedekt.

Kanttekeningen en risico's

De risico's zijn beschreven onder 3.1.
In een aanvullende zienswijze van 10 aprilj.l. is aangegeven dat een besluit nodig is tot
onttrekking aan het openbaar verkeer als bepaalde verkeerssoorten geen gebruik meer
zouden kunnen maken van de weg ter plaatse. Dat besluit zou dan door de gemeenteraad
genomen moeten worden op grond van de Wegenwet.
Zoals hiervoor is aangegeven zijn de roosters c.q. de bijbehorende poorten passeerbaar
voor het verkeer dat gebruik maakt van deze wegen (met uitzondering van (men)paarden
en bespannen wagens op locatie A). Aparte besluiten dienaangaande worden niet nodig
geacht. Er is in elk geval geen sprake van onttrekking aan het verkeer. Een dergelijk
besluit heeft namelijk tot gevolg dat het desbetreffende weggedeelte geheel wordt
opgeheven (voor alle verkeerssoorten).

Financiële, personele en juridische gevolgen

De aanwijzing geeft toestemming om vee zonder toezicht op de weg te laten komen
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Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de rechtbank ten aanzien van de aanwijzing.
Er zijn geen financiële of personele gevolgen.

Duurzaamhcid

De aanvraag is mede gericht op de versterking van de biodiversiteit door de ontsnippering
värì natuurgebieden.

Uitvoering/evaluatie

De omgevingsvergunning voor de werken is verleend. Over de benodigde omleidingen
tijdens de aanleg zal overleg plaatsvinden met de Vereniging Natuurmonumenten.

Commu n icatie/ participatie

De vier ontwerp-aanwijzingsbesluiten hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen

Overleg gevoerd met

Intern

WernerMentens, R&E
Remco Boeren, OG

Extern:

Veren ig ing Natuurmonumenten.

Bijlagen:

1. concept-aanwijzingsbesluit locatie A
2. concept-aanwijzingsbesluit locatie B

3. concept-aanwijzingsbesluit locatie C

4. concept-aanwijzingsbesluit locatie F

5. situatietekening locaties A, B en C
6. situatietekening locaties F
7. tekening locatie A
B. tekening locatie B

9. tekening locatie C
10. tekening locatie F

11. zienswijze H. Slangen, Lochtstraat 5, Stramproy
1 2. zienswijze Dorpsraad Altweerterheide
13. zienswijze J. Bongaerts, Kruispeelweg 27 en J. Krops, Kruispeelweg I
14. zienswijze F. Smit, Delbroekweg 3

15. zienswijze J. Visser, Pruiskesweg 16
16. concept-overeenkomst gebruik gemeentegrond locatie F Pruiskesweg
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