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De ligging van het plangebied

Gen Hof 1
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1 Inleiding

De heer Hartmans heeft plannen voor het verbouwen van een schuur 
tot woning op locatie Gen Hof 1. Het plangebied is gelegen in de 
buurtschap Termaar ten zuidoosten van Margraten. Heukelom Verbeek 
landschapsarchitectuur is gevraagd een landschapsplan op te stellen 
voor het plangebied Gen Hof 1. Voor het plangebied dient tevens 
de ‘tegenprestatie’ in het kader van het Provinciale VORm-beleid te 
worden vastgesteld. In de figuur op de vorige pagina is de ligging van 
het plangebied aangegeven. Deze notitie vormt de begeleidende tekst 
bij het landschapsplan en de ‘tegenprestatie’. 
Om tot een integraal landschapsplan voor het plangebied te komen 
waarbij de bebouwing op een verantwoorde wijze in het landschap 
wordt ingepast, is de volgende stapsgewijze benadering gekozen, die 
zijn weerslag vindt in de verschillende hoofdstukken.
- Hoofdstuk 2 - Inventarisatie en analyse: Eerst is aan de hand van 

veldbezoek, bestudering van kaartmateriaal en literatuurstudie 
een inventarisatie en analyse verricht van het plangebied. Aan de 
orde komen de huidige situatie, de geomorfologie en bodem, de 
archeologie, en de historische ontwikkeling. Tot slot wordt het voor 
het plangebied relevante beleid aangegeven;

- Hoofdstuk 3 - Uitgangspunten landschapsplan: Vanuit de opgave 
voor het landschapsplan en de inventarisatie en analyse van het 
landschap in en om het plangebied is in dit hoofdstuk een aantal 
uitgangspunten en randvoorwaarden weergegeven, die van belang 
zijn bij het opstellen van het landschapsplan

- Hoofdstuk 4 - Landschapsplan rond Gen Hof 1: In dit hoofdstuk 
wordt een toelichting gegeven op het  landschapsplan voor de 
inpassing van de bebouwing en inrichting van de percelen voor de 
vereiste tegenprestatie van Gen Hof 1.

- Hoofdstuk 6 - Tegenprestatie: In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 
de benodigde en geleverde tegenprestatie voor Gen Hof 1 aan de 
hand van het in dit rapport opgestelde landschapsplan.
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2 Inventarisatie en analyse
Huidige situatie Gen Hof 1
Het plangebied Gen Hof 1 is gelegen aan de gelijknamige weg, die een 
zijweg is van de Termaar in de gelijknamige buurtschap. De percelen 
behorende tot het plangebied van Gen Hof 1 liggen in een U-vorm 
rond het in een recent verleden gebouwde Gen Hof 5, waarbij de twee 
uiteinden aan de Gen Hof grenzen. Aan de noord- en westzijde van het 
plangebied liggen hoogstamfruitboomgaarden. De zuidzijde ligt tegen 
de onverharde Verlorenweg, terwijl de oostzijde aan landbouwgrond 
grenst. Tegenover het plangebied ligt de bebouwing van Gen Hof 6 
t/m 14, bestaande uit een aantal aaneengebouwde carréboerderijen.  
Gen Hof 1 vormt in dit geval een inbreiding in een reeds bestaand 
bebouwingslint.
De bestaande bebouwing in het plangebied is beperkt tot een gedeelte 
van de rij werktuigstallingen, die zich langs de Gen Hof bevinden. 
De inrichting van het plangebied bestaat daarnaast uit een heester- 
en kerstboomaanplant, een gedeelte weide en een kleine oppervlakte 
hoogstamfruit. Langs de Verlorenweg is een haag aanwezig waarin 
meerdere Essen staan. Aan de zijde van de Gen Hof staat een drietal 
oude Populieren en wordt de gemeentelijke bomenstructuur gevormd 
door een rij Essen. Hier bevindt zich tevens het einde/begin van de 
bebouwde kom van Termaar.
Het plangebied biedt uitzicht over de aanliggende landbouwgronden. 
De landbouwgronden lopen ten opzichte van het plangebied 
geleidelijk op in hoogte. Op dit open plateau zijn nauwelijks opgaande 
elementen aanwezig, met uitzondering van een bosperceel zuidelijk 
van het plangebied aan de Gen Hof. Naar het noordoosten toe biedt 
het plangebied uitzicht op de rand van de buurtschap Termaar en het 
bosperceel bij de aansluiting van de Termaar op de N598.

lb De werktuigstallingen en Gen Hof 5. De woning 
van Gen Hof 1 wordt aan de andere zijde van de 
werktuigstallingen gebouwd.

rb De heesters en de kerstbomenaanplant.
lo De weide aan de zuidzijde wordt omgeven door een 

haag met daarin enkele karakteristieke bomen.
ro In de zuidelijke weide staan drie beeldbepalende 

populieren.
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Geomorfologie en bodem
Het plangebied van Gen Hof 1 is gelegen op de overgang van het 
plateauterras naar een droogdal en een lösswand. Het droogdal is aan 
de oostzijde van het plangebied gelegen en begint ten zuiden van 
het plangebied. Het droogdal zet zich buiten het plangebied door 
in de richting van A gen Bauerkoel. De bodem bestaat hier uit de 
hellingvariant van de radebrikgrond, de bergbrikgrond (siltige leem). 
Het terrein is matig hellend met hellingpercentages tussen de 5 en 8%. 
De gemiddelde hoogte boven NAP is hier 173 meter.

Archeologie
Om meer inzicht te krijgen op gebieden waar archeologische vondsten 
verwacht kunnen worden, is door het ROB (Rijksarchief voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek) een archeologische verwachtings-
kaart ontwikkeld. Dit is de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 
(IKAW). De verwachtingen zijn geclassificeerd als ‘hoog’, ‘middel’ en 
‘laag’.
Het plangebied van Gen Hof 1 kent gedeeltelijk de waarde ‘middel’ 
en gedeeltelijk de waarde ‘hoog’. In verband met de voorgenomen 
ingrepen in het plangebied van Gen Hof 1 en de daarbij behorende 
bestemmingsplanwijziging is een archeologisch vooronderzoek in dit 
plangebied noodzakelijk.

boven Gomorfologie van het plan-
gebied.

onder Kaart met archeologische 
verwachtingswaarden.
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Historie
Op de vorige pagina staan de topografische kaarten van 1803-1813, 
1925, 1975 en 2004 afgebeeld. De Tranchotkaart (1803-1813) geeft 
aan, dat het plangebied wordt gevormd door weides omzoomd door 
hagen. Het zuidelijke en oostelijke gedeelte van het plangebied zijn in 
gebruik als akkerland. De kern Termaar zelf bestaat voornamelijk uit 
lintbebouwing, gegroepeerd in drie clusters. De carréboerderijen aan 
de Gen Hof, tegenover het plangebied, zijn in die tijd reeds aanwezig. 
Slechts een gedeelte van de huisweides is bezet met hoogstamfruit. De 
huisweides verbinden de drie clusters met elkaar. Buiten de ring van 
huisweides wordt de buurtschap omgeven door akkers. 
Op de kadastrale kaart uit 1823 is in het plangebied van Gen Hof 1 een 
greppel ingetekend. Deze volgt de loop van het droogdal en buigt ten 
noorden van de buurtschap af in westelijke richting naar de maar van 
A gen Bauerkoel. Deze kaart is de enige kaart waarop de greppel staat 
ingetekend. Tegenwoordig is de greppel alleen nog aanwezig aan de 
westzijde van A gen Bauerkoel.
De kaart uit 1924 laat zien, dat een groot deel van het plangebied is 
ingericht als hoogstamfruitboomgaard. Deze ontwikkeling heeft zich 
in de gehele buurtschap voorgedaan. Op de T-kruising bij Gen Hof 8 
is een wegkruis aanwezig. Van de wegen in de buurtschap is de Termaar 
eind 19de eeuw voorzien van een halfverharding, terwijl de Gen Hof 
nog onverhard is.
Tussen 1924 en de jaren ’70 is de hoeveelheid bebouwing in Termaar 
toegenomen. In het plangebied van Gen Hof 1 is de werktuigloods 
eveneens aangegeven. De lengte aan hagen in beide plangebieden is 
afgenomen evenals de oppervlakte hoogstamfruit. Deze ontwikkeling 
geldt voor de gehele buurtschap. De Gen Hof is tussen 1924 en 1975 
verhard tot aan de laatste bebouwings langs deze weg. 
De meest recente topkaart, uit 2004, geeft aan, dat de oppervlakte aan 
hoogstamfruit nog verder is afgenomen in Termaar. De oppervlakte 
bebouwing is stabiel gebleven in het plangebied. Een deel van het 
plangebied Gen Hof 1 is aangeduid als boomkwekerij. Het betreft 
de oppervlakte kerstbomen aan de noordzijde van dit plangebied. De 
overige delen bestaan uit grasland. 

 

 

Kadastrale kaart uit 1823
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Uitsnede uit de perspectievenkaart behorende bij het POL 2006
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Beleid
Bij de inventarisatie van het relevante beleid is gekeken naar de volgende 
van belang zijnde provinciale beleidsdocumenten, waarin beleid op het 
gebied van landschap en natuur is vertaald.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (Provincie Limburg, september 
2006)
In oktober 2005 heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg 
het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2006) vastgesteld. Het 
POL 2006 is een integraal plan voor het omgevingsbeleid op het 
grondgebied van de Provincie Limburg en vormt een actualisatie van 
het POL uit 2001. In het POL 2006 wordt onderscheid gemaakt tussen 
stedelijke en landelijke gebieden. Dit onderscheid is ingegeven door 
de verstedelijking en een steeds intensiever ruimtegebruik, die een 
toenemend beslag leggen op de open ruimte in het landelijk gebied 
en de diversiteit van landschap en groen verminderen. Daarbij wordt 
vastgehouden aan het zo compact mogelijk houden van de steden. Door 
middel van negen perspectieven wordt het onderscheid tussen stedelijke 
en landelijke gebieden nader gedetailleerd. Deze perspectieven zijn P1 
Ecologische hoofdstructuur (EHS), P2 Provinciale Ontwikkelingszone 
Groen (POG), P3 Ruimte voor veerkrachtig watersystemen, P4 Vitaal 
landelijk gebied, P5a Ontwikkelingsruimte voor landbouw en toerisme, 
P5b Dynamisch landbouwgebied, P6 Plattelandskernen, P7 Corridor, 
P8 Stedelijke ontwikkelingszone en P9 Stedelijke bebouwing.
In de figuur op de vorige pagina is voor het plangebied van Gen Hof 1 
een uitsnede gemaakt van de perspectievenkaart behorend bij het POL 
2006. Te zien is dat het grootste gedeelte van Gen Hof 1 onderdeel 
uitmaakt van perspectief 3 ‘Ruimte voor veerkrachtige watersystemen’. 
Binnen dit perspectief wordt ingezet op ontwikkeling van een voldoende 
veerkrachtig watersysteem met mogelijkheden voor de opvang van 
hoge waterafvoeren, het bestrijden van watertekort en verdroging, en 
het voorkomen van erosie. Een zeer klein gedeelte van het plangebied  
maakt ook onderdeel uit van perspectief 4 ‘Vitaal landelijk gebied’. Hier 
staat de ontwikkeling van bestaande landbouwbedrijvigheid voorop 
met respect voor de aanwezige kwaliteiten in het landschap. Perspectief 
2 ‘Provinciale Ontwikkelingszone Groen’ (POG) is niet in de omgeving 
aanwezig. Dit is van belang omdat een groene tegenprestatie in principe 
in de POG dient te worden gerealiseerd. 

POL herziening op onderdelen Contourenbeleid Limburg (Provincie Limburg, 
juni 2005)
Op 24 juni 2005 is door Provinciale Staten van Limburg door middel van 
het vaststellen van de POL-herziening op onderdelen Contourenbeleid 
Limburg het contourenbeleid ingevoerd. Het contourenbeleid 
beoogd enerzijds het behoud en de realisering van landschappelijk, 
natuurlijk en cultuurhistorisch waardevolle gebieden en anderzijds 
het mogelijk maken van noodzakelijk geachte ontwikkelingen van 
platteland en stedelijke gebieden. Om dit te realiseren worden in 
geheel Limburg, met uitzondering van de op de POL kaart binnen 
de grens stedelijke dynamiek gelegen gebieden, contouren rond de 
kernen geïntroduceerd. Binnen de contouren moeten in principe alle 
‘stedelijke functies’ een plaats vinden. Bouwen buiten de contouren 
is slechts onder voorwaarden mogelijk. Deze voorwaarden vormen 
onderdeel van het contourenbeleid. In hoofdlijnen is het beleid dat 
voor de stedelijke functies als wonen en bedrijvigheid slechts buiten de 
contour gebouwd kan worden wanneer dit een kwaliteitsverbetering 
ter plekke en een kwaliteitsverbetering in groter verband oplevert. Met 
dit laatste wordt een tegenprestatie bedoeld. Deze tegenprestatie bestaat 
uit een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, waarbij ingezet wordt op de 
realisering van de POG, de Provinciale Ontwikkelingszone Groen. 
Deze tegenprestatie wordt berekend aan de hand van de Verhandelbare 
Ontwikkelingsrechten methode (VORm).

Het contourenbeleid is van toepassing wanneer buiten de contour 
gebouwd gaat worden voor stedelijke functies. Het gaat dan om 
woningen, uitbreidingen van bedrijventerrein, uitbreidingen van 
kantoorvestigingen en maatschappelijke functies waarvoor een wijziging 
van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Het contourenbeleid is niet 
van toepassing voor de functies recreatie, natuur en landbouw. Voor 
deze laatste functie geldt de BOM+ regeling. Voor nieuwe solitaire 
vestigingen van kantoren en bedrijven wordt geen ruimte geboden 
buiten de contouren. Gebouwd mag worden op een locatie waar dit 
na een reguliere planologische afweging toelaatbaar wordt geacht. De 
locatie dient aansluitend aan de contour, binnen een lint of cluster te 
liggen. De bouw van de rode functie wordt als de prestatie gezien, de 
bijdrage aan de realisering van de POG wordt gezien als de tegenprestatie. 
Beide dienen met elkaar in evenwicht te zijn.
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Uitsnede uit de plankaart behorende bij het Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap
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Uit de Perspectievenkaart behorende bij het POL komt naar voren dat 
de locatie Gen Hof 1 buiten de contour is gelegen. Daarnaast dient voor 
de bouw van de woning op Gen Hof 1 het bestemmingsplan gewijzigd 
te worden. Om die redenen dient voor de rode ontwikkeling op de Gen 
Hof 1 een ‘groene’ tegenprestatie te worden geleverd. Zoals hierboven 
reeds vermeld dient deze tegenprestatie bij voorkeur in de POG te 
worden gerealiseerd. De plangebieden van beide locaties zijns echter 
niet in of nabij de POG gelegen. Wanneer echter een tegenprestatie op 
een locatie buiten de POG aansluit bij het gemeentelijke beleid kan in 
overleg met de Provinicie Limburg worden afgeweken van de regel dat 
de tegenprestatie in de POG dient te worden geleverd.

Partiële Herziening V Stimuleringsplannen Natuur, Bos en Landschap 
(provincie Limburg, september 2006)
De Stimuleringsplannen Natuur, Bos en Landschap zijn provinciale 
beleidsstukken en vormen een gebiedsgerichte uitwerking van de 
POG en van de EHS. De stimuleringsplannen voor Natuur, Bos en 
Landschap worden bij de beoordeling van de ruimtelijke ingrepen 
door de provincie Limburg gebruikt als gegevensbron met betrekking 
tot de aanwezige en potentiële waarden van een gebied gebaseerd op 
natuurdoelen. In de figuur op de vorige pagina is voor het plangebied 
van Gen Hof 1 een uitsnede gemaakt van de bij het Stimuleringsplan 
behorende plankaart. Te zien is dat de omgeving van de plangebieden 
geen onderdeel uit maken van de Stimuleringsplannen.
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3 Uitgangspunten landschapsplan
Op de volgende pagina’s wordt de landschapsvisie puntsgewijs 
uiteengezet aan de hand van de plankaart. De in het boekwerk 
opgenomen plankaart is een verkleining van de orginele tekening 
die is opgemaakt schaal 1:1000. De afbeeldingen hebben dus geen 
representatieve schaal. 
Vanuit de opgave voor het landschapsplan en de inventarisatie en 
analyse van het landschap in en om het plangebied komt een aantal 
uitgangspunten en voorwaarden naar voren die van belang zijn bij het 
opstellen van het landschapsplan.

Uitgangspunten zijn:
- Het landschapsplan dient als compensatie ten behoeve van de 

geplande nieuwbouw op Gen Hof 1;
-  Het landschapsplan geeft aan op welke wijze de geplande 

ontwikkeling passen binnen de bestaande landschappelijke 
contouren;

-  Het landschapsplan dient tevens als basis voor de oriëntering van de 
tuin en de routestructuur in het plangebied;

-  De ingreep bestaat uit het aanbrengen van een landschappelijk 
waardevolle rand op de overgang tussen het plangebied en het 
omringende landschap. Daarbij wordt de vanuit de historie 
karakteristieke dorpsrand van weides voorzien van boomgaarden 
en omzoomd door hagen en kruidenrijke vegetatietypen;

-  Handhaven van het zicht op het landschap, zodat de toekomstige 
bewoners en aangrenzende woningen uitzicht houden over het 
omringende landschap;

- In het plangebied dient een kleine stal te worden geïntegreerd.

Randvoorwaarden zijn:
-  De ontwikkeling ter plekke van Gen Hof 1 dient te voldoen aan 

het VORm-beleid van de Provincie Limburg;
-  De inrichting van het plangebied dient te passen binnen de 

buurtschap Termaar en dient hieraan een meerwaarde te geven;
-  Het hemelwater, dat in het plangebied valt, dient in het plangebied 

hergebruikt, geborgen en/of geïnfiltreerd te worden. Het zuidelijke gedeelte van het plangebied Gen Hof 1.
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Verkleining van de plankaart (schaalloos)
referentiebeelden: pad door weiland, sfeer in een hoogstamgaard, formele tuin bij hoeve
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4 Landschapsplan rond 
Gen Hof 1

Ter plaatse van Gen Hof 1 wordt een woning gerealiseerd op de locatie 
waar nu de werktuigloods staat. Het woonhuis sluit daarbij aan op de 
architectuur van de te behouden loodsen buiten het plangebied. Het 
smalle gedeelte van het plangebied bij het woonhuis wordt ingericht 
als tuin/erf. De stal wordt aan het straatbeeld onttrokken door middel 
van omliggende bomen, hagen en weelderige beplanting. Vanaf de straat 
is het mogelijk om het achterliggende landschap te ervaren door een 
doorsteek die begeleid wordt door tuinhagen. Daarnaast wordt langs 
de noordzijde van het plangebied een onverharde verbinding met de 
achterliggende huisweide in stand gehouden, via welke eveneens zicht 
is op het omringende landschap. In de tuinaanleg wordt ook voorgesteld 
een zichtas op het omringende landschap aan te leggen, zodat vanaf de 
woning uitzicht op het omringende landschap aanwezig is.
Het U-vormige perceel wordt deels ingevuld door  groepen 
hoogstamfruitbomen. Deze zijn kenmerkend voor de omgeving van het 
plangebied en waren hier in het verleden dan ook rijkelijk aanwezig. 
De structuur is een knipoog naar de voormalige rigide patronen, maar 
biedt voldoende openheid, waardoor een grote huisweide ontstaat.  In 
de boomgaard aan de noordzijde van de huisweide wordt een besloten 
zitgelegenheid aangelegd, zodat het karakteristieke Limburgse landschap 
optimaal beleefbaar is.
De randen van het perceel worden benadrukt door middel van 
bloemrijke kruidenvegetaties die naast het aantrekkelijke beeld een 
hoge ecologische waarde hebben. Als erfgrens worden de kenmerkende 
meidoornhagen toegepast. Hiertoe worden de bestaande hagen waar 
nodig hersteld en aangevuld met jong plantmateriaal. De in de haag 
aanwezige bomen blijven behouden als karakteristieke onderdelen van 
de haag rond een huisweide.

In het uiterst zuidelijke deel van het plangebied staan drie beeldbepalende 
populieren, welke vroeger de grens aangaven tussen twee percelen. In 
dit lager gelegen deel van van het perceel lag vroeger een drinkpoel 
voor het vee. Deze poel wordt hersteld zuidelijk van de oude locatie.  
Langs de Gen Hof wordt een haag aangeplant waarbij ruimte wordt 
gecreëerd voor twee banken en een toegangshek tot het perceel.  Op 
die wijze kunnen passanten halt houden bij de poel en tevens van het 
hier aanwezige landschap genieten. 
De totale inrichting van het plangebied sluit naadloos aan bij de 
aanliggende percelen. De weide met hoogstamfruit in het plangebied 
sluit aan bij boomgaarden op aanliggende percelen en vormt daarmee 
een competering van de kernrand aan de zuidwestzijde van de 
buurtschap. Daarnaast vormen de huisweides aan weerszijden van de 
Gen Hof op deze wijze één harmonieus geheel die de inbedding van 
de buurtschap Termaar in het landschap versterkt. 
De hiervoor omschreven inrichting van het plangebied bij Gen Hof 1 
vormt tevens de tegenprestatie die voor de bouw van de woning van 
Gen Hof 1 noodzakelijk is. Dit wordt in het volgende hoofdstuk nader 
toegelicht.
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Referentiebeelden: zitje in boomgaard, ‘Limburgse’ haag
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Referentiebeelden: poel in weide, uitstraling jonge boomgaard , kruidenrijke  rand
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5 Tegenprestatie Gen Hof 1
De woning die wordt gebouwd op locatie Gen Hof 1 ligt buiten de 
contour. Daarnaast is voor de bouw van de woning een wijziging van 
het bestemmingsplan noodzakelijk. Om die reden is hier het VORm-
beleid van de Provincie Limburg van toepassing. Dit houdt in dat voor 
de prestatie, de bouw van een woning, een tegenprestatie wordt verlangt. 
De Provincie Limburg heeft hiertoe een rekenmodel opgesteld.
Aan de hand van dit rekenmodel, zie bijlage 1, is de prestatie omgezet in 
een bedrag dat als tegenprestatie dient te worden ingezet. Het bedrag 
dat als tegenprestatie dient te worden ingezet is € 79.300,-.
Het VORm-beleid gaat in beginsel uit van de realisatie van deze 
tegenprestatie in de POG. In overleg met de gemeente Margraten is 
hier de voorkeur gegeven aan de realisatie van de tegenprestatie in het 
plangebied. De inzet van de te leveren tegenprestatie ligt in dit geval 
in lijn met het landschapsontwikkelingsplan dat in ontwikkeling is 
voor de gemeente Margraten. Door de inzet van de tegenprestatie in 
het plangebied van Gen Hof 1 wordt een gedeelte van de buurtschap 
Termaar duurzaam en harmonieus in het landschap ingebed.

Hieronder wordt uiteengezet hoe het landschapsplan invulling geeft 
aan de tegenprestatie. De inzet van de tegenprestatie valt uiteen in 
verschillende onderdelen:
- de waardedaling van de grond (afhankelijk van de planologische 

beperkingen die op de grond komen te rusten);
- de aanlegkosten voor de tegenprestatie;
- onderhoud van de tegenprestatie voor 10 jaar.

Om inzichtelijk te maken op welke wijze de vastgestelde  tegenprestatie 
omgezet kan worden in natuurontwikkeling is gebruik gemaakt van 
de Provinciale notitie ‘Voorbeelden Kwaliteitsgroen Provinciale 
Ontwikkelingszone Groene Waarden’(Bosgroep Zuid Nederland, 2005). 
Hierin worden zes voorbeelden genoemd van natuurontwikkeling, 
namelijk ‘gemengd loofbos’, ‘gerenatureerde beek’, ‘kleinschalig 
cultuurlandschap’, ‘natuurlijk grasland’, ‘poel’ en ‘landschappelijke 
beplanting’. In dit hoodfstuk wordt inzichtelijk gemaakt wat het 
realiseren van de landschapsontwikkeling ter plekke van Gen Hof 1 
kost.

In het landschapsplan voor Gen Hof 1 is voorzien in de aanleg van de 
volgende eenheden (zie kaart op pagina 20):
- hoogstamfruit, 
- kruidenrijk grasland,
- ecologisch waardevolle poel,
- ecologisch waardevolle haag,
- solitaire bomen (maat 18/20),
- de plaatsing van twee banken t.b.v. recreanten.

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de eenheden in het plangebied 
en wordt een vergelijking gemaakt met de voorbeelden, zoals genoemd 
in de Provinciale notitie ‘Voorbeelden Kwaliteitsgroen Provinciale 
Ontwikkelingszone Groene Waarden’. Hierbij wordt opgemerkt dat 
het een globale berekening betreft.
De berekening heeft betrekking op het landschapsplan zoals weergegeven 
op de kaart op pagina 20. De totale oppervlakte van het plangebied dat 
wordt ingezet ten behoeve van de tegenprestatie bedraagt 18.960 m2. 

Uit tabel 1 komt naar voren dat de kosten voor de groeninrichting 
inclusief de waardedaling van de grond bij omzetting van agrarische 
grond naar gronden met een natuurfunctie € 96.486,- bedraagt.
Indien geen planologische beperkingen komen te rusten op het 
gedeelte van Gen Hof 1 dat als tegenprestatie wordt ingezet, dan 
kan de waardevermindering van de grond niet in de tegenprestatie 
worden meegenomen. In dat geval dient nog op een andere locatie 
een tegenprestatie plaats te vinden. Op de huisweide van Gen Hof 8 
kan indien nodig een gedeelte van de tegenprestatie plaatsvinden. Dit 
perceel is eveneens in eigendom van de heer Hartmans.
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Hieronder wordt kort de voorgestelde inrichting van de huisweide van 
gen Hof 8 toegelicht. Het inrichtingsplan voor de huisweide van Gen 
Hof 8 is hiernaast afgebeeld.
In de huisweide wordt een hoogstamboomgaard aangelegd. De 
boomgaard bestaat uit twee rijen fruitbomen, waartussen het pad is 
gelegen. Op deze wijze wordt de hoofdrichting van het perceel 
benadrukt. Centraal in de huisweide wordt een kleine stal gebouwd 
voor het houden van hobbydieren. Deze stal wordt geflankeerd door 
een solitaire boom die tevens als markante beëindiging van het pad door 
de boomgaard dient. De huisweide is een combinatie van de eerder 
genoemde boomgaard en een open weidegedeelte. De weide wordt 
omgevormd tot bloemrijk grasland ter verhoging van de natuurwaarde 
ter plekke. De randen worden gevormd door hagen, op de wijze die 
kenmerkend is voor het buurtschap Termaar.
Aan de noordzijde van de huisweide wordt een toegang gecreëerd 
vanaf de Termaar ten behoeve van de ontsluiting van de naastliggende 
huisweide, behorende bij Gen Hof 10/10a. De toerit wordt alleen 
ter plaatse van de insnijding bij de Termaar verhard met een open 
verharding. Daarnaast wordt in de haag die beide huisweides scheidt 
een hek aangebracht.
Aan de rand van de tuin behorende bij Gen Hof 8 wordt een poel 
aangelegd. Deze komt te liggen bij de kruising tussen de Termaar en de 
Gen Hof (zie cirkel). De poel zal permanent water bevatten en dient 
tevens voor de opvang van het hemelwater van Gen Hof 8. Het beheer 
van de poel is gericht op de ecologische waarde en het ontwikkelen van 
een leefgebied voor amfibieën. Deze poel wordt om die reden eveneens 
aangemerkt als invulling van de tegenpresatie.

Samengevat is op het terrein van Gen Hof 8 voorzien in de aanleg van 
de volgende eenheden (zie hiervoor ook het landschapsplan):
- hoogstamfruit, 
- kruidenrijk grasland,
- poel (op hoek Termaar/Gen Hof)
- ecologisch waardevolle haag,
- solitaire bomen (maat 18/20).

Verkleining van de plankaart (schaalloos)
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In tabel 2 is een overzicht gegeven van de eenheden in het plangebied 
en wordt een vergelijking gemaakt met de voorbeelden, zoals genoemd 
in de Provinciale notitie ‘Voorbeelden Kwaliteitsgroen Provinciale 
Ontwikkelingszone Groene Waarden’. Hierbij wordt opgemerkt dat 
het ook hier een globale berekening betreft.
De totale oppervlakte van de huisweide bij Gen Hof 8 bedraagt 4.290 
m2 (exclusief de poel). 

Om eerder het gewenste eindbeeld te creëren is nagegaan wat de kosten 
bedragen wanneer een grotere maat hoogstamfruit wordt toegepast. 
Wanneer in plaats van bomen met een boommaat 8/10 (uit berekening 
Voorbeeld Kwaliteitsgroen POG), fruitbomen met een boommaat 
18/20 worden toegepast betekent dit een kostenpost van € 2.166,- 
bovenop de voor Gen Hof 1 te maken kosten en € 798,- bovenop de 
voor Gen Hof 8 te maken kosten.

In samenspraak met de gemeente Margraten is door de heer Hartmans 
het plan opgevat om langs de weg Termaar een verbreding te realiseren 
in de vorm van een voetpad. In het kader van de verkeersveiligheid en 
verbetering van de woonomgeving is hiervoor een analyse gemaakt 
van de verkeersstructuur in Termaar (Urlings Verkeersadviesbureau, 
september 2007). Het voetpad kan worden gerealiseerd door het talud 
van de houtkant aan de zijde van het plangebied te verschuiven in 
westelijke richting. In de nieuwe situatie wordt een pad van 1 meter 
breed naast de rijweg gerealiseerd met transparante afscherming tegen 
passerend verkeer. Tevens wordt het talud flauwer afgegraven. De heer 
Hartmans stelt hiervoor een strook van 2 meter breedte ter beschikking 
over de gehele lengte van zijn perceel. De houtkant wordt daarbij op 
het nieuw gevormde talud herplant. Nabij de poel die in de tuin van 
Gen Hof 8 wordt gerealiseerd wordt aan de kruising van de Gen Hof 
met de Termaar een rustpunt voor wandelaars en fietsers ingericht. 
Daartoe worden 2 banken geplaatst van waaraf mensen zicht hebben 
op de poel en het wegkruis op de wegkruising. De kosten van de aanleg 
van dit voetpad en de aanvullende beplantingen bedragen € 27.784,-. 
De offerte met betrekking hiertoe is los bij de stukken gevoegd. Door 
de aanleg van de stoep te koppelen aan de bouw van Gen Hof 1 wil 
de heer Hartmans aangeven, dat naast de hiervoor reeds vermelde 
tegenprestatie ook een tegenprestatie op maatschappelijk niveau 
concreet tot de mogelijkheden behoort.
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Bijlage 1
REKENMODEL VOOR BEPALING BIJDRAGE AAN KWALITEIT CONTOURENBELEID PROVINCIE LIMBURG

Model voor kleinschalige particuliere initiatieven

Naam  project / gemeente:

Naam initiatiefnemer:

Datum invoer / wijziging:

Waardebepaling nieuw te realiseren bouwkavel buiten contour (alle prijzen exclusief BTW)

 1.  Oppervlakte totale kavel in m²  (minimale oppervlakte bedraagt 500 m²) 500            m² 500 m²

 2.  Gangbare m²-prijs voor bouwgrond t.b.v. vrije sectorwoningen 193€              

      Waarde nieuwe bouwkavel 96.275€         

Gegevens 

 3.  Vigerende bestemming grond 

 4.  m²-prijs van de grond volgens vigerende bestemming 4,00€             

 5.  Aankoopkosten grond nieuwe bouwkavel 500 m² 2.000€           

 6.  Kosten bouwrijpmaken o.b.v. vaste prijs per m² over totale oppervlakte (maximaal 1.000 m²)   € 20 10.000€         

 7.  Plankosten (leges, bodemonderzoeken, sondering)    vast bedrag 5.000€           

      Totale kosten 17.000€         

Bepaling hoogte bijdrage aan kwaliteit (tegenprestatie)

 8.  Waarde nieuwe bouwkavel afgerond 96.300€         

 9.  Totale kosten afgerond 17.000€         

 Totale bijdrage aan kwaliteit (tegenprestatie) 79.300€         

 ad 1 en 2. Als prijs voor de bouwrijpe grond geldt minimaal de binnen de gemeente gangbare m²-prijs voor vrije sectorkavels met een  

                vergelijkbare oppervlakte en ligging. Wij hanteren hierbij een minimale kaveloppervlakte van 500 m² (zie ook punt 1).

 ad 6.        Voor de bepaling van de hoogte van de kosten bouwrijpmaken wordt een vaste prijs van € 20,-- per m²  gehanteerd in dit model. 

                Deze prijs wordt berekend over de bruto kaveloppervlakte met dien verstande dat er wel een maximale oppervlakte van 1.000 m²  

                wordt gehanteerd. Immers nog grotere bouwkavels zullen in de regel niet leiden tot hogere kosten bouwrijpmaken. 

 ad 7.        Voor de paling van de hoogte van de plankosten wordt een vast bedrag van € 5.000,-- per wooneenheid gehanteerd in dit model. 

                Deze kosten zijn immers niet gerelateerd aan de kavelgrootte.  

Totale bijdrage aan kwaliteit (tegenprestatie) wordt bepaald door het verschil tussen de waarde van de nieuwe bouwkavel en de kosten.  

Alleen door het gehele verschil als tegenprestatie te beschouwen kan gegarandeerd worden dat de kosten voor deze bouwkavel buiten de 

contour niet lager zullen uitvallen dan de kosten van een vergelijkbare bouwkavel binnen de contour.

Opmerkingen en aandachtspunten

Aln

dhr. Hartmans

inrichtingsplan Gen Hof 1 te Termaar, gemeente Margraten

24 september 2007

Provincie Limburg: Ruimtelijke Ontwikkeling Datum afdruk: 30-10-2007 15:09 Rekenmodel van: 31 maart 2006
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