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Onderwerp
BOM+ advies Roosenhof, Bruisterbosch 3, 6265 NK te Sint-GeeÍtruid

Geachi  Col lege,

voorliggend provinciaal advies heeÍt beirekking op de principeaanvraag van de gemeenie EUsden-

Margraten,  ingekomen op 15 december 201 1.

De heren Ing.  J .B.F.W.A.F.  graaf  de Marchant  et  d 'AnsembouÍg en L.F.B.K.V.C.  graaf  de Marchant  et

d,Asembourg zijn voornemens op de locatie Bruislerbosch 3, 6265 NK te Sinfceertruid het complex
'Roosenhof' uit te breiden en te heÍontwikkelen. Reden voor het verzoek van de herontwikkeling is het

behoud van voidoende continuïteit van het bedrijf.

Het oordeel van de BOM+ Adviescommissie is dat deze aanvraag past binnen de kaders en

randvoorwaarden weike in zijn algemeenheid aan een dergelijke aanvraag kunnen worden gesteicj in het

kader van het POL2OO6, de POL-uitwerking BOIVi+ en de Handreiking Ruimtehlke Ontwikkeling Limburg.

TEGENPRESTATIES IN HET KADER VAN BOM+

Tuin- en Landschapsarch itect Guido Paumen beschrijft de voorziene maatregelen in het kader van BOM+'

in  een landschappel i jk  inpassingplan d.  d .  15 december 2011 .  De maatregeien moeien toegespi ts t  z i jn  op

het bedrijf en zijn omgeving.

Hierbij kan onderscheid gernaakt worden tussen het verplichte basispakket en,.aanvullende

tegenprestaties. Hei verplichte basispakket wordt ingevuld door landschappelijke inpassing en

waterafkoppellng van de nieuwe bebouwing, te weten:
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- bilna 1000 meter haag (waarvan recent ruim 700 meter is aangeplant);
- de aanleg van 79 nieuwe hoogstamfruitbornen (waarvan rccent 72 zijn aangeplant);
- hemelwateÍafkoppeling met infiltratievoorzien ing, waarbij het water uiteindelijk zal worden

opgevangen in een greppel waarna het mogelijk kan uitstromen oveÍ de ten noorden van de

voorgenoemde ontwikkellng gelegen heide,
- de bestaande mestplaats wordt opgeheven ten behoeve van de aanleg van een parkeerplaats,

- de ruil van twee bouwblokken, mei als doel de beeldkwaliteii en uitstraling van het gebied te

verbeteren.

De aanvullende tegenprestaties omvatten:
- landschappelijke inpassing van de besiaande bebouwing;
- erosiemaatregelen op basis van hei bedriifserosieplan;
- de restauratie van een rijksmonument, te wetên het complex 'Roosenhof'.

CONCLUSIE
De BOM+ Adviescommissie heeÍt de aanvraag onder voorwaarden positief beoordeeld. De gemeente

neemt in het bestemmingsplan een voorwaardelijke bepaling op waarin de compensatie is geÍegeld. [J

dient bij de formeie aanvraag in uw beplantingspian ie kiezen voor gebledseigen soorten

Wellicht ien overvioede merk ik op dat aspecten als geluid, bodem en milieu die bij deze zaak aan de

orde kunnen komen niet in de adviseÍing zrjn betrokken. Gezien cje uilspraken van dê Raad van Siale

met zaaknummers 20A80146511/R2 en 200807857/í/R2 vraag ik uw aandacht voor de toeising in het

kader van art 19 lid j van de NB-wet 1998 beschermde gebieden.

Voorliggende adviesbrief wordi in kopie gerichi aan de initiatiefnemers, de graven Marchant et

d'Ansembourg, Bruisterbosch 3, 6265 NK te Sinfceertruid.
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