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Toelichting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
De eigenaar van het perceel Bemelerweg 89 (sectie F perceel 205) heeft het voornemen
om de bestaande woning te amoveren en een nieuwe woning op het betreffende perceel
te realiseren. Achter de nieuwe woning wil de eigenaar een vervangende paardenstal en
een paardenbak oprichten.
De voorgenomen ontwikkeling is deels strijdig met het vigerende bestemmingsplan.
Voor de afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 1.3.
In dit bestemmingsplan wordt de voorgenomen bouwontwikkeling (vervangende
woningbouw) op een doelmatige wijze geregeld.

1.2 Ligging plangebied
Het plangebied bevindt zich ten noorden van de kern Cadier en Keer aan de
Bemelerweg 89 op de hoek van de Bemelerweg en de toegangsweg naar Golfbaan Het
Rijk van Margraten. De locatie is in de huidige situatie bebouwd met een woning,
enkele schuurtjes en paardenstallen (aan de woning geplaatst). Het overige terrein
betreft een weiland met een groot aantal fruitbomen. De fruitbomen zijn veelal jonge
aanplant, afgewisseld met enkele zeer oude goed onderhouden fruitbomen.

Ligging plangebied
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1.3 Vigerend bestemmingsplan
Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan "buitengebied Margraten 2009"
inclusief 1e herziening dat op 14 december 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad
van de voormalige gemeente Margraten.

Uitsnede vigerend bestemmingsplan

De voorgenomen ontwikkeling is gedeeltelijk in strijd met het vigerend
bestemmingsplan.
Bouwmogelijkheden
Ten aanzien van de bouwmogelijkheden doen zich de volgende afwijkingen voor:
Het hoofdgebouw wordt grotendeels buiten het bouwvlak opgericht.
Het bijgebouwenvlak wordt anders gesitueerd door een gewijzigde situering van het
hoofdgebouw.
De paardenstal wordt buiten het bijgebouwenvlak gesitueerd.
Het bouwen van een mestplaat binnen de bestemming Wonen in de directe
nabijheid van de paardenstal.
Gebruiksmogelijkheden
Ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden doen zich de volgende afwijkingen voor:
Het gebruiken van de te bouwen mestplaat ten behoeve van de opslag van mest.
Het gebruiken van een deel van de gronden binnen de bestemming agrarisch met
waarden voor een paardenbak.
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Hoofdstuk 2 Planbeschrijving
Het bouwplan voor de vervanging van de woning op het perceel Bemelerweg 89 (sectie
F perceel 205) omvat de volgende onderdelen:
1 woning in 1 en 2 bouwlagen met kap;
1 paardenstal voor 5 paarden inclusief een poetsplaats en een zadelkamer;
1 bouwkundige voorziening voor de mestopslag van maximaal 10m3;
1 paardenbak van 20 bij 40 meter, waarbij niet dieper wordt gegraven dan 40cm-mv.
De paardenbak zelf wordt voorzien van een ijzeren afscherming (1,50 meter hoog)
met een haag er omheen.

Bouwplan

De entree tot de nieuwe woning is gelegen aan de Bemelerweg. De paardenstal is
bereikbaar via een toegangspoort aan de toegangsweg naar de Golfbaan.
Het bouwplan omvat de ontwikkeling van één woning met een goothoogte van 6,00
meter en een nokhoogte van 9,285 meter.
De woning wordt uitgevoerd in metselwerk in de kleur donkerbruin, voorzien van een
hardstenen plint. Het dak wordt voorzien van keramische dakpannen in een antraciet
kleur.
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Aanzicht voorgevel Bemelerweg

De paardenstal achter de woning krijgt een bouwhoogte van 6,55 meter en wordt in
dezelfde materialen uitgevoerd als de woning. De 'zolderruimte' van de paardenstal
wordt gebruikt voor opslag. De paardenstal wordt in dezelfde bouwstijl uitgevoerd.
Nabij de paardenstal is voor de opslag van de paardenmest een mestplaat voorzien van
maximaal 10m2, waarbij zorg wordt gedragen dat er geen mestvocht in de bodem kan
geraken.
Achter op het perceel wordt tot slot de paardenbak gerealiseerd met een maat van 20
bij 40 meter exclusief de omheining. De omheining heeft een maximale hoogte van 1,50
meter. Er worden bij de paardenbak geen lichtmasten opgericht.
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Hoofdstuk 3 Beleidskader
3.1 Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft op 13 maart 2012 de structuurvisie
Infrastructuur & Ruimte "Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig"
vastgesteld. De definitieve structuurvisie vervangt onder meer de Nota Ruimte en de
Nota Mobiliteit.
In de structuurvisie geeft de Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en
mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en de manier waarop zij hiermee om
zal gaan. Hierbij staat kwaliteit voor kwantiteit centraal. Daarmee biedt het een kader
voor beslissingen die de Rijksoverheid in de periode tot 2028 wil nemen om Nederland
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. In de structuurvisie maakt het
Rijk helder welke nationale belangen zij heeft in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid en
welke instrumenten voor deze belangen door de Rijksoverheid worden ingezet. Het Rijk
heeft daarvoor 3 hoofddoelen geformuleerd:
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur.
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid
waarbij de gebruiker voorop staat.
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Daarbij zijn 13 nationale belangen benoemd; hiervoor is het Rijk verantwoordelijk en wil
het resultaten boeken. De nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte die juridische borging vragen, worden geborgd in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro). De AMvB is gericht op doorwerking van nationale belangen
in gemeentelijke bestemmingsplannen en provinciale inpassingsplannen en zorgt voor
sturing en helderheid van deze belangen vooraf. Met het Barro geeft het Rijk aan dat
ingezet wordt op zuinig ruimtegebruik, bescherming van kwetsbare gebieden en
bescherming van het land tegen overstroming en wateroverlast.
Het Rijk geeft de provincie en de gemeente ruimte om in te spelen op de eigen situatie,
zelf beslissingen te nemen en geeft ruimte aan burgers en bedrijven voor initiatief en
ontwikkeling. Het Rijk geeft daarbij aan dat er ten alle tijde sprake moet zijn van een
optimale inpassing en bereikbaarheid.
Tot slot is het Rijk verantwoordelijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening
inclusief zorgvuldige, transparante ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dat betekent
dat het systeem zo ingericht moet zijn dat integrale planvorming en besluitvorming op
elk schaalniveau mogelijk is en dat bestaande en toekomstige belangen goed kunnen
worden afgewogen. Gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde zijn hier
onderdeel van.
De voorgenomen ontwikkeling doet op geen enkele wijze afbreuk aan het ruimtelijk
beleid van het rijk. Het Rijksbeleid vormt dan ook geen belemmering voor het
planvoornemen.
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3.2 Provinciaal beleid
Provincaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL2014)
Op 12 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten het POL2014, met bijbehorend
Plan-MER, de omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciaal verkeers- en
vervoersprogramma vastgesteld. Allemaal als onderdeel van deze integrale
omgevingsvisie.
Het POL 2014 omvat een visie waarin wordt uiteengezet wat nodig is om de kwaliteit
van onze fysieke leefomgeving te verbeteren voor de komende 10 jaar. Het is een visie
waarin uitnodiging en inspiratie centraal staan. De ambitie is een voortreffelijk leef- en
vestigingsklimaat te creëren, dat eraan bijdraagt dat burgers en bedrijven kiezen voor
Limburg. Deze ambitie vraagt om een krachtig omgevingsbeleid, dat is vastgelegd in
het POL en focust op de fysieke aspecten van het leef- en vestigingsklimaat.
Deelgebied
De grote variatie in omgevingskwaliteiten is een kenmerk en sterk punt van Limburg.
Om daaraan recht te doen, worden in het POL 2014 7 deelgebieden onderscheiden.
Het plangebied is gelegen in deelgebied "buitengebied".

Uitsnede POL-kaart 'zonering Limburg'

Gebieden in deze zone betreffen gronden in het landelijk gebied, vaak met een
agrarisch karakter. Binnen dit gebied wordt onder meer ruimte geboden voor de
doorontwikkeling van agrarische bedrijven. Accenten in deze zone liggen bij de
ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijfslocaties landbouw, het terugdringen
van milieubelasting vanuit landbouw en de kwaliteit en het functioneren van de
ondergrond.
Wonen
De ambitie is een voortreffelijk woon- en leefklimaat, waar mensen zich prettig voelen.
De Limburgse woningmarkt biedt voldoende woningen van de juiste kwaliteit op de
juiste plek. De woningvoorraad biedt voldoende mogelijkheden voor doorstromingen, is
toekomstbestendig en kan flexibel inspelen op (veranderende) woonwensen.
De Limburgse woningmarkt moet kwalitatief en kwantitatief de sprong maken naar een
nieuwe werkelijkheid. Kwantitatief ligt er een aanzienlijke opgave om ervoor te zorgen
dat de woningmarkt aansluit bij de demografische ontwikkeling.
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De kwalitatieve opgave is mogelijk nog uitdagender. Allereerst gaat het daarbij om het
toekomstbestendig houden en maken van de bestaande woningvoorraad. Deze
kwalitatieve opgave moet, gezien de afnemende kwantitatieve vraag, vooral gerealiseerd
worden in de bestaande woningvoorraad, waarbij nieuwbouw (in de vorm van uitbreiding
dan wel vervanging) vooral moet worden ingezet om te voorzien in de vraag naar
datgene waaraan ook op langere termijn het meest behoefte bestaat.
In de regionale structuurvisie Wonen Zuid-Limburg worden de keuzes verder uitgewerkt
die op regionale schaal noodzakelijk zijn. Hierin wordt rekening gehouden met sterke
en zwakke kanten, kansen en bedreigingen van de verschillende woonmilieus en
gebaseerd op een gedeelde analyse in de woonmilieukaart op Zuid-Limburgse schaal.
De onderhavige bestemmingswijziging heeft geen betrekking op de toename van de
gemeentelijke woningvoorraad. De huidige woning, die geamoveerd wordt, is ook als
zodanig bestemd. De voorgenomen ontwikkeling doet op geen enkele wijze afbreuk aan
het ruimtelijk beleid van de provincie. Het provinciaal beleid vormt dan ook geen
belemmering voor het planvoornemen.
Omgevingsverordening 2014
In de Omgevingsverordening Limburg zijn de volgende aspecten van belang.
Nieuwe woningbouw (artikel 2.4.2)
Volgens de omgevingsverordening mag een een ruimtelijk plan voor een gebied
gelegen in de regio Zuid-Limburg niet voorzien in de toevoeging van nieuwe woningen
aan de bestaande planvoorraad.
Dit is echter niet van toepassing op:
nieuwe woningen die voldoen aan de door Gedeputeerde Staten vastgestelde
'Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg';
een ruimtelijk plan dat op grond van een rechterlijke uitspraak moet worden
vastgesteld.
Een uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wro.
Uit de Kwaliteitscriteria blijkt vervolgens dat het toevoegen van 1 woning niet als
provinciaal belang wordt beschouwd en dat de Verordening daar dus niet op toeziet.
Beschermingsgebied Nationaal landschap Zuid-Limburg (artikel 2.8.2)
Het plangebied is gelegen binnen het beschermingsgebied Nationaal landschap
Zuid-Limburg. De kernkwaliteiten in het Beschermingsgebied Nationaal landschap
Zuid-Limburg zijn: het reliëf, het open-besloten karakter, het groene karakter en het
cultuurhistorisch erfgoed. In het Nationaal Landschap Zuid-Limburg gelden regels voor
het roeren van grond.
Het plangebied is gelegen in de nadere ruimtelijke duiding 'buitengebied'.
Kernkwaliteiten die hier van toepassing zijn, betreffen het open-besloten karakter en
cultuurhistorisch erfgoed.
Aangezien het onderhavig bestemmingsplan voorziet in vervangende nieuwbouw op 1
perceel en er verder geen afbreuk wordt gedaan aan de erfafscheidingen wordt het
karakter van het gebied niet aangetast en blijven de kavelpatronen intact.De bestaande
erfafscheiding/struweel en bomen staan als eenheid op de lijst van beschermde bomen
(monumentaal) en blijven behouden.
De paardenbak zelf wordt voorzien van een ijzeren afscherming (1,50 meter hoog) met
een haag er omheen.
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Grondwaterbeschermingsgebieden (artikel 4.3)
De grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden die zijn aangewezen ter
bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning.
Voor grondwaterbeschermingsgebieden bevat de omgevingsverordening regels voor
boorputten en het roeren van de grond (dieper dan 3 meter onder maaiveld). Voor de
genoemde milieubeschermingsgebieden bevat de Omgevingsverordening één of meer
verboden (dieper dan 3 meter onder maaiveld), uitzonderingen op deze verboden,
ontheffingsmogelijkheden, meldingen en de mogelijkheid om algemene voorschriften
vast te stellen.
De voorgenomen vervanging van de woning heeft geen invloed op het
grondwaterbeschermingsgebied. Er vinden geen ingrepen op een diepte van meer dan 3
meter onder het maaiveld plaats.

3.3 Gemeentelijk beleid
Strategische visie Eijsden-Margraten
De strategische visie 2022 'Vernieuwen door Verbinden' is een overkoepelende
gemeentelijke beleidsvisie, die in 2013 tot stand is gekomen in overleg met bewoners,
ondernemers en andere (regionale) betrokkenen. In de visie zijn de volgende 8 thema's
benoemd, die in de periode tot 2022, maar ook in de jaren daarna, van belang zijn voor
de verdere ontwikkeling van de gemeente:
1. Dienstverlening, goed geregeld.
2. Vitale kernen.
3. Zorg en Welzijn, goed voor 'mekaar'.
4. Landschappelijk verantwoord ondernemen.
5. Uniek (im)materieel cultureel erfgoed.
6. Betere bereikbaarheid.
7. Meer met de Maas.
8. Samenwerken in de regio en euregio.
Daarnaast zijn 5 ambities onderscheiden die richting geven aan de keuzes binnen de 8
thema's:
1. Dienstverlening is onze tweede natuur.
2. Burgerkracht.
3. Buitengewone buiten (be)leven.
4. Aantrekkelijk wonen.
5. Ondernemingszin schept ruimte voor welvaart en welzijn.
De strategische visie ziet niet toe op de vervanging van een solitaire woning; daarmee
is deze voorgenomen ontwikkeling niet in strijd met deze visie.
Gemeentelijk woningbouwprogramma Eijsden-Margraten 2012-2022
De uitgangspunten van de provinciale en regionale woonvisie zijn mede bepalend voor
het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Om die reden heeft de gemeente
Eijsden-Margraten de keuze gemaakt om het gemeentelijk woningbouwbeleid niet
nader te vertalen in een gemeentelijke woonvisie of volkhuisvestingsplan. De
bouwplancapaciteit voor woningbouw over de periode 2012-2022 is vastgelegd in het
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'Gemeentelijke woningbouwprogramma Eijsden-Margraten 2012-2022'. In dit beleid
heeft de gemeente onder meer rekening gehouden met het provinciale nullijn-beleid.
Het onderhavige plan kan worden gerealiseerd, omdat het om de toevoeging van 1
woning gaat, waardoor het provinciaal beleid niet van toepassing is. Daarnaast betreft
onderhavig plan een bouwplan voor vervangende nieuwbouw en wordt dus 1 woning
gesloopt voor de bouw van deze woning.
Gemeentelijk kwaliteitsmenu (GKM)
De gemeente Eijsden-Margraten heeft de provinciale beleidsregel 'Limburgs
Kwaliteitsmenu' vertaald in het 'Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM) Eijsden-Margraten
2013' (vastgesteld 17-12-2013). Dit menu heeft tot doel om ruimtelijke ontwikkelingen in
het gebied buiten de rode contouren te koppelen aan een verbetering van de kwaliteit
van het buitengebied. De gemeente hecht veel waarde aan haar buitengebied en streeft
ernaar de kwaliteiten van het buitengebied te beschermen en te verbeteren en
kwaliteitsverlies tegen te gaan.Met het GKM wordt beoogd om een balans te vinden
tussen de instandhouding en verbetering van de kwaliteiten van het buitengebied
enerzijds en de mogelijkheden voor ontwikkelingen anderzijds.
Het plangebied is gelegen buiten de rode contouren.
Aangezien onderhavig plan vervangende nieuwbouw betreft op een perceel waarop
reeds de bestemming 'wonen' is gelegen, is het gemeentelijk kwaliteitsmenu niet van
toepassing.
Het beleid is, voor wat betreft de module 'solitaire (nieuwe) woningen'' alleen van
toepassing op die gevallen waarbij de bestemming van een perceel wordt gewijzigd in
een woonbestemming, waardoor woningbouw mogelijk wordt gemaakt. Of indien op een
woonbestemming via een herziening/wijziging een nieuwe woning (extra) kan worden
gebouwd.
Beleidsnotitie paardenbakken (hobbymatig) 2012
Op 18 december 2012 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie paardenbakken
(hobbymatig) vastgesteld.
De gemeente wil daar waar dat mogelijk is de vraag naar paardenbakken ten behoeve
van hobbymatig gebruik faciliteren. Paardenbakken ten behoeve van hobbymatig
gebruik zijn mogelijk binnen de bestemming 'wonen', 'agrarisch' en 'agrarisch met
waarden', mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. het gebruik van een paardenbak uitsluitend voorkomt uit het hobbymatig houden
van paarden (maximaal 5) en derhalve voor privégebruik bedoeld is;
b. er minimaal een afstand wordt aangehouden van 50 meter tussen de rand van de
paardenbak en woningen van derden;
c. de afmetingen van een paardenbak exclusief de omheining niet meer mogen
bedragen dan 40 bij 20 meter;
d. de hoogte van bouwwerken, waaronder omheiningen en springtoestellenten ten
hoogste 1.50 meter mag bedragen;
e. lichtmasten niet mogen worden opgericht;
f.

er geen onevenredige nadelige gevolgen zijn voor landschappelijke en natuurlijke
waarden;

g. aangrenzende landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden,
waaronder de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap niet onevenredig worden
aangetast.
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Uit de planbeschrijving in Hoofdstuk 2 blijkt dat voldaan wordt aan de eisen gesteld
onder a t/m e. Door de wijze waarop de paardenbak wordt vormgegeven en de ligging
waardoor deze grotendeels omzoomd wordt door groen, vindt geen onevenredige
aantasting van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden plaats.
Wel zal voor het hobbymatig houden van de paarden een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit plaatsvinden.
Erfgoedverordening gemeente Eijsden-Margraten 2013
Op 18 december 2012 heeft de gemeenteraad tevens de ‘Erfgoedverordening gemeente
Eijsden-Margraten 2013’ vastgesteld. Samen met de archeologische beleidskaart vormt
de Erfgoedverordening het toetsingskader bij archeologie.
In paragraaf 4.1 wordt hier nader op ingegaan.
Landschapsontwikkelingsplan
Het Landschapsontwikkelingsplan ‘Buitengewoon Margraten’ (december 2008) is een
integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het landschap, die uitgaat van de
bestaande (kern)kwaliteiten van het landschap. Het plan is een stimulerend document
dat de basis legt voor toekomstige ontwikkelingen en initiatieven in het buitengebied.
Daarnaast dient het plan als basis voor een nadere concretisering in uitvoeringsgerichte
projecten, die er toe moeten leiden dat de gestelde uitgangspunten en doelstellingen
van het landschapsontwikkelingsplan verwezenlijkt worden.
De (visueel-esthetische) kwaliteit van het landschap van de gemeente Margraten wordt
bepaald door het aanwezige reliëf, het contrast tussen de open plateaus en de
besloten hellingen, de aanwezigheid van gebiedseigen groene landschapselementen,
de aanwezigheid van cultuurhistorische elementen en de diversiteit in het
ruimtegebruik.
Onderhavig woningbouwplan vormt geen bedreiging voor het streefbeeld van het
landschapsontwikkelingsplan.
Welstandsnota
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul
vormen samen het welstandsdistrict Mergelland. In dit district zijn een
dorpsbouwmeester en een monumentencommissie werkzaam. Bij de totstandkoming
van de gezamenlijke welstandsnota is een evenwicht nagestreefd tussen het maximaal
recht doen aan de lokale parameters en standaardisatie van de randvoorwaarden.
In de welstandsnota (18-12-2012 vastgesteld) zijn voor de gemeente Eijsden-Margraten
welstandscriteria geformuleerd en is het gemeentelijk grondgebied verdeeld in 4
welstandsniveaus.
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Margraten met welstandsniveau 2.
Het betreft een regulier welstandsgebied, waar het beleid gericht is op het handhaven
en benutten van kansen voor verbetering. Er zijn gerichte welstandseisen opgesteld.
Het bouwplan is op hoofdlijnen akkoord bevonden door de welstandscommissie.
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Hoofdstuk 4 M ilieu- en omgevingseffecten
4.1 Archeologie
Voor onderhavig plangebied is ten aanzien van het aspect archeologie de
Erfgoedverordening en de gemeentelijke Archeologische beleidskaart geraadpleegd.

Uitsnede archeologische beleidskaart

Uit bestudering van de archeologische beleidskaart blijkt dat ter plekke van het
plangebied sprake is van overwegend waardecategorie 5 (groen): gebieden met een
middelhoge trefkans.
De Erfgoedverordening (vastgesteld 18 december 2012, gelijktijdig met de
Archeologische beleidskaart) van de gemeente Eijsden-Margraten bevat de
beleidsregels die betrekking hebben op de waardecategorieën. In de
Erfgoedverordening is opgenomen dat voor gebieden met een middelhoge verwachting
een verstoringsoppervlakte van 1.000m² als ondergrens voor archeologisch onderzoek
geldt.
Het verstoringsoppervlak van onderhavig voornemen is kleiner dan 1.000m2 (woning
354m2 en paardenstal 158m2), zodat het uitvoeren van een archeologisch onderzoek
niet noodzakelijk is. Bij de aanleg van de paardenbak wordt niet dieper gegraven dan
40cm-mv.
Ondanks de maatregelen om archeologische vindplaatsen vooraf te lokaliseren en te
documenteren of veilig te stellen kunnen onvoorziene vondsten bij bouw- en
graafprojecten worden aangetroffen. Voor 'toevalsvondsten' geldt de meldingsplicht
volgens artikel 53 van de Monumentenwet 1988).
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4.2 Landschap en natuur
Landschap
Het plangebied is gelegen op het relatief vlakke 'plateau van Margraten'. Ten noorden en
westen van het plangebied is de golfbaan 'Rijk van Margraten' gelegen en net ten
zuiden het sportcomplex van de kern Cadier en Keer.
Het landschap rond het plangebied en deze sportgebieden betreft een agrarisch
cultuurlandschap met graslanden, akkerbouw, bos en boomgaarden.
Natuur
Op 1 april 2002 is de Flora en faunawet in werking getreden. Deze wet biedt het
juridisch kader voor de bescherming van dier- en plantensoorten. Indien in een gebied
een ontwikkeling plaatsvindt, dient van tevoren een inventarisatie plaats te vinden naar
de eventuele aanwezigheid van de beschermde soorten. Indien beschermde soorten op
de projectlocatie aanwezig zijn, dient een afweging plaats te vinden met betrekking tot
het tijdstip van de bouw, bijvoorbeeld buiten het broedseizoen. Indien het verschuiven
van de planning geen effect heeft op de aanwezige beschermde soorten dient ontheffing
te worden aangevraagd bij het Ministerie alvorens met de bouwwerkzaamheden kan
worden gestart.
Vanwege de voorgenomen herontwikkeling is het noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen
of er beschermde natuurwaarden aanwezig zijn in, op en rondom het plangebied en of
deze soorten de locatie als primair leefgebied gebruiken. Dit kan zijn als onderdeel van
een foerageergebied of als functie voor huisvesting (broedlocatie, verblijfplaats voor
vleermuizen etc.).
Om te bepalen welke beschermde soorten er voor (kunnen) komen of gebruik maken
van het plangebied is de locatie éénmalig bezocht op 10 september 2013.
Het doel hiervan is om middels een habitatgeschiktheidsbeoordeling er achter te
komen hoe het plangebied eruit ziet en welke soorten zich in potentie kunnen vestigen
of er al gevestigd zijn. Daarnaast zijn de relevante soortverspreidingsatlassen
geraadpleegd.
Huidige situatie
De locatie is in de huidige situatie bebouwd met een woning, enkele schuurtjes en
paardenstallen (aan de woning geplaatst). Het overige terrein betreft een weiland met
een groot aantal fruitbomen. De fruitbomen zijn veelal jonge aanplant, afgewisseld met
enkele zeer oude goed onderhouden fruitbomen.
Langs de (buiten)randen van de locatie zijn hoogopgaande laanelementen aanwezig
(onder meer toegangsweg naar golfterrein). De bestaande erfafscheiding/ struweel en
bomen staan als eenheid op de lijst van beschermde bomen (monumentaal) en blijven
behouden.
Er is nauwelijks verharding aanwezig op het terrein. Alleen de achterzijde van de
woning ter plekke van de schuurtjes, de oprit en voortuin zijn voorzien van een
grindpakket.
Toekomstige situatie
De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande woning te slopen en te vervangen
door één nieuwbouwwoning. Verder is het plan om een vervangende paardenstal te
bouwen en een paardenbak aan te leggen.
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Ter plekke van de paardenbak zullen enkele fruitbomen worden verwijderd, de overige
aanwezige fruitbomen op het perceel blijven behouden. De paardenbak zelf wordt
voorzien van een ijzeren afscherming (1,50 meter hoog) met een haag er omheen.
De bestaande erfafscheiding/struweel en bomen staan als eenheid op de lijst van
beschermde bomen (monumentaal) en blijven behouden.
Ligging planlocatie ten opzichte van de Ecologische Hoofdstructuur
Het plangebied is niet gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie
Limburg. Een toetsing in het kader van de EHS is dan ook niet aan de orde.
Gesteld kan worden dat het aspect natuur en landschap geen belemmeringen oplevert
voor onderhavige planontwikkeling.
Onderzoek sresultaten
Op basis van de huidige situatie van het plangebied kan geconcludeerd worden dat het
perceel met de fruitbomen onderdeel kan zijn van het leefgebied van de Steenuil en dat
eveneens niet uitgesloten kan worden dat het terrein gebruikt wordt als broedlocatie
(broedplekken in schuren of boomholtes).
Het plangebied vormt voor diverse soorten (vleermuizen, Steenuil, Steenmarter,
Huismus en Gierzwaluw) een geschikt leefgebied/broedbiotoop. De beplanting langs de
perceelsranden biedt broedgelegenheid aan vogels. De bestaande erfafscheiding/
struweel en bomen staan als eenheid op de lijst van beschermde bomen
(monumentaal) en blijven behouden.
De bebouwing vormt, vanwege de diverse invliegopeningen, inloopopeningen, scheuren
en kieren en toegankelijke ruimte onder de dakpannen een potentiële verblijfplaats voor
diverse soorten dieren; Steenmarter, Huismus, Gierzwaluw en vleermuizen hebben
toegang tot het bestaande pand.
De bovengenoemde soorten zijn matig tot zwaar beschermd in het kader van de Floraen faunawet (Tabel 2 en 3 soorten).
Incidenteel kunnen op de locatie algemene grondgebonden zoogdieren (egel en konijn)
worden aangetroffen. Voor de overige soorten uit de verschillende soortgroepen vormt
het plangebied geen geschikt habitat of zijn deze op grond van bekende
verspreidingsgegevens of het ontbreken van verblijfsindicaties niet te verwachten.
Effecten en toetsing op beschermde soorten
Op dit moment is het nog niet mogelijk om een gedegen effectbeoordeling te maken
ten aanzien van deze soorten en op basis van de ontwikkelingen in relatie tot het
overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.
Een gedegen effectbeoordeling kan pas tot stand komen als er meer bekend is over het
daadwerkelijke voorkomen van de soorten in het plangebied en wanneer vastgesteld is
wat de functie van het gebied is voor beschermde soorten.
Op basis hiervan kan een gedegen toetsing aan de verbodsbepalingen van de Flora- en
faunawet tot stand komen, waarbij dan ook zicht is op (en of er noodzaak is tot) de te
treffen mitigerende maatregelen.
Advies
Op basis van de beschikbare informatie dient rekening te worden gehouden met het
voorkomen en/of gebruiken van het plangebied door vleermuizen, Steenmarter,
Steenuil, Huismus en Gierzwaluw.
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Indien van toepassing kan schade aan broedvogels worden voorkomen door
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of beplanting buiten het
broedseizoen te verwijderen. Het (laten) uitvoeren van een controle op de aanwezigheid
van een broedgeval voor aanvang van de werkzaamheden, kan in dit geval eveneens
voorkomen dat er onnodige verstoring van broedvogels plaatsvindt.
Om vast te stellen wat de effecten zijn en of er knelpunten ontstaan in het kader van de
Flora- en faunawet dient nader onderzoek plaats te vinden ten aanzien van vleermuizen,
steenmarter, gierzwaluw en huismus.
Hiervoor is een voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels.
Natuurbeschermingswet 1998
De Nbwet regelt de bescherming van natuurgebieden in Nederland. Het gaat hierbij om
de bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten.
Natura 2000-gebieden
Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn zijn aangewezen. Voor deze gebieden gelden instandhoudingsdoelen.
De essentie van het beschermingsregime voor deze gebieden is dat deze
instandhoudingsdoelen niet in gevaar mogen worden gebracht. Om dit toetsbaar te
maken kent de Natuurbeschermingswet 1998 voor projecten en andere handelingen die
gevolgen voor soorten en habitats van de betreffende gebieden zouden kunnen hebben,
een vergunningplicht. Een vergunning voor een project wordt alleen verleend wanneer
zeker is dat de instandhoudingsdoelen van het gebied niet in gevaar worden gebracht.
Er zijn geen Natura2000-gebieden in het plangebied. De dichtstbijzijnde gebieden
aangewezen als Natura 2000-gebied zijn Bemelerberg & Schiepersberg op ca. 650
meter afstand en Savelsbos op ruim 1 kilometer verwijderd van het plangebied.

Ligging plangebied tov Natura2000-gebieden

Conclusie
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Gezien de afstand en de aard van de ingreep (vervangde woningbouw met
hobbyactiviteiten) zijn significant negatieve effecten uit te sluiten. Een paardenstal was
reeds aanwezig ten tijde van het vigerende bestemmingsplan, er vindt slechts herbouw
plaats op enkele meters van de oorspronkelijke stal. De activiteiten ter plaatse
veranderen dan ook niet, er heeft slechts een verandering van situering op het
woonperceel plaats. De toetsing op basis van dit beleidskader is daarom ook niet
nodig.

4.3 Water
De Watertoets is een procesinstrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate
waarin zij rekening houden met het beleid om water in Nederland meer ruimte geven.
De Watertoets is sinds 1 november 2003 verplicht bij onder andere het opstellen van
bestemmingsplannen. Bij de Watertoets gaat het om vroegtijdig informeren,
adviseren,afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in
ruimtelijke plannen en besluiten.
De initiatiefnemer van een ruimtelijk plan dient in principe de watertoets uit te voeren en
de uitkomsten daarvan aan te geven in een waterparagraaf. De waterhuishoudkundige
aspecten omvatten onder meer veiligheid voor water, wateroverlast, waterkwaliteit en
verdroging.
Het plangebied valt onder het keur van het waterschap Roer en Overmaas. Het project
omvat vervangende nieuwbouw, waarbij geen lozingen op het oppervlaktewater
plaatsvinden en er sprake is van een beperkte toename van het verhard oppervlak
(minder dan 1.000m2).
Een aanvullende toetsing bij het watertoetsloket van Roer en Overmaas laat zien dat er
geen waterschapsbelang aanwezig is.
Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat een watertoets voor dit
ruimtelijke plan niet aan de orde is.
Wel gelden de gemeentelijke uitgangspunten duurzaam bouwen en stedelijk
waterbeheer. Daarin is afkoppeling van hemelwater een uitgangspunt, mits technisch
mogelijk en redelijkerwijs realiseerbaar.
Het hemelwater wordt geïnfiltreerd in een hemelwaterput op eigen terrein. Het
vuilwaterafvoer verloopt via de bestaande rioolaansluiting op de Bemelerweg.

4.4 Milieuaspecten
4.4.1 Bodemkwaliteit
CSO Adviesbureau heeft een verkennend onderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd
op de locatie Bemelerweg 89 te Cadier en Keer. Het onderzoek is opgenomen in
Bijlage 1.
Uit het onderzoek blijkt dat de bovengrond van de onderzoekslocatie licht verontreinigd
is met enkele zware metalen en lokaal eveneens met PAK, PCB en OCB. Ter plaatse
van de verdachte deellocaties (smeerput, bezinkput en brandplaats) zijn geen
verontreinigingen aangetroffen die gerelateerd zijn aan deze activiteiten.
In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen.
In en op de onbedekte grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
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De hypothesen dat de bovengrond en de ondergrond van het terrein verdacht
respectievelijk onverdacht zijn ten aanzien van bodemverontreiniging blijven formeel
gehandhaafd.De hypothesen dat de grond ter plaatse van de verdachte deellocaties is
verontreinigd als gevolg van de gebezigde activiteiten worden verworpen omdat geen
verontreinigingen zijn geconstateerd die hieraan gerelateerd zijn.
De aangetoonde licht verhoogde gehalten brengen geen risico’s met zich mee. Gesteld
kan worden dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor het
voorgenomen gebruik van de locatie. Er wordt derhalve geen nader onderzoek
aanbevolen.
Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van grond,
welke kunnen leiden tot extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen om bij grondverzet
zoveel mogelijk grond op de locatie zelf te laten.
Indien tijdens graafwerkzaamheden grond met bodemvreemd materiaal, dient rekening
gehouden te worden met het feit dat deze grond waarschijnlijk niet zonder restricties op
de locatie of elders hergebruikt kan worden.
4.4.2 Geluid
In het kader van een ruimtelijke onderbouwing is een akoestisch onderzoek verricht
naar de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woning. Doel van het onderzoek is
het vaststellen van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer over de
Bemelerweg. Het onderzoek is opgenomen in Bijlage 2.
Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege wegverkeer over de
Bemelerweg ter plaatse van de nieuwe woning ten hoogste 50 dB bedraagt. De
voorkeursgrenswaarde wordt met maximaal 2 dB overschreden. De maximaal te
ontheffen waarde voor vervangende nieuwbouw bedraagt 58 dB.
Op 10 december 2013 is reeds een besluit genomen tot het toekennen van een hogere
grenswaarde van 52 dB. De nieuwe situatie is lager dan deze verleende hogere
grenswaarde. Er behoeft in dit kader dus geen nieuwe hogere grenswaarde-procedure
te worden doorlopen.
4.4.3 Luchtkwaliteit
In hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn per 15 november 2007
luchtkwaliteitseisen opgenomen; deze eisen zijn gebaseerd op Europese regelgeving.
Conform artikel 5.16 van de Wm zijn bestuursorganen verplicht om bij de uitoefening
van hun bevoegdheden de grenswaarden van de in de Wet genoemde stoffen in acht te
nemen. In dit artikel is tevens opgenomen dat, zolang normen niet overschreden
worden (lid 1 sub a) of plannen "niet in betekenende mate" (nibm) bijdragen (lid 1 sub
c), bestuursorganen hun bevoegdheden mogen blijven uitoefenen en de
planontwikkeling dus doorgang mag vinden. Om welke bevoegdheden het gaat is
expliciet vastgelegd in de Wm. Om de invloed van het plan te beoordelen is gebruik
gemaakt van het "nibm-criterium".
Voor een aantal stoffen in de lucht gelden wettelijke grenswaarden, die zijn vastgelegd
in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer.
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Voor kleinschalige projecten is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate’ (NIBM)
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze projecten kunnen zonder toetsing aan de
luchtkwaliteitsnormen worden uitgevoerd. In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in
betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling (Regeling NIBM) zijn de
uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. Ten aanzien
van woningbouwlocaties is in de regeling gesteld dat de volgende situaties niet in
betekenende mate bijdragen:
netto niet meer dan 1.500 woningen in geval van één ontsluitingsweg;
netto niet meer dan 3.000 woningen in geval van twee ontsluitingswegen met
gelijkmatige verkeersverdeling.
Omdat het voorgenomen plan 1 woning betreft en het daarbij ook nog gaat om
vervangende woningbouw, draagt deze niet in betekende mate bij.
Geconcludeerd kan worden dat er uit het oogpunt van luchtkwaliteit geen
belemmeringen zijn voor de voorgenomen ontwikkeling.
4.4.4 Externe veiligheid
In onderhavig geval is sprake van het realiseren van een zogenaamd kwetsbaar object.
Het beleid is derhalve van toepassing en er is een afweging gemaakt of de
planontwikkeling ertoe leidt dat er een onaanvaardbaar risico ontstaat in het kader van
de externe veiligheid.
Beleid
Het beleid in het kader van de externe veiligheid is gericht op het beperken en
beheersen van risico’s voor de omgeving voor wat betreft handelingen met gevaarlijke
stoffen. Deze handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag
en de productie van gevaarlijke stoffen, als op het vervoer van deze stoffen.
Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de richtlijnen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen, vloeit de verplichting voort om in het kader van ruimtelijke plannen in
te gaan op de risico’s in het plangebied als gevolg van handelingen met gevaarlijke
stoffen. Deze risico’s worden beoordeeld op twee soorten risico: het groepsrisico en
het plaatsgebonden risico.
Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen tegelijkertijd
komt te overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit risico geeft
een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van een ramp. Het
groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek. In het Bevi is een verantwoordingsplicht
binnen het invloedsgebied opgelegd, i.c. het gebied binnen de zogenaamde
1%-letaliteitsgrens, zijnde de afstand vanaf een risicobedrijf waarop nog slechts 1% van
de blootgestelde mensen in de omgeving overlijdt bij een ongeval op het risicobedrijf.
Voor elke verandering van het groepsrisico, dit kan een af- of toename zijn, in het
invloedsgebied moet verantwoording worden afgelegd. Deze verantwoording ziet toe op
de wijze waarop de toelaatbaarheid van de verandering van het groepsrisico in de
besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van het groepsrisico, worden ook
andere aspecten meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. Hieronder vallen
onder meer de zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid van een calamiteit.
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Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans dat een onbeschermd individu in een jaar
komt te overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het
plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron.
Voorbeelden van risicobronnen zijn bedrijven, wegen en spoorlijnen. De 10-6-contour is
de maatgevende grenswaarde. Dit houdt in dat er een kans van 1 op 1 miljoen is op
overlijden.
(Beperkt) kwetsbare objecten
Ten behoeve van de beoordeling van de voor onderhavig kwetsbaar object mogelijke
externe veiligheidsrisico’s, is de Risicokaart Limburg geraadpleegd. Op de risicokaart
is informatie opgenomen over risicovolle bedrijven, transportroutes en buisleidingen.
Bevi / risicovolle inrichtingen
Binnen een straal van 1.000 meter van het plangebied is geen sprake van zogenaamde
Bevi / risicovolle inrichtingen.
Transportroutes gevaarlijke stoffen
Op grond van de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, paragraaf 5.2.3
hoeven er (in principe) geen beperkingen aan het ruimtegebruik te worden gesteld in
een gebied dat op meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. De Rijksweg N278 is
een transportas waar transport met gevaarlijke stoffen mogelijk is. Het plangebied ligt
op een afstand van meer dan 200 meter van de Rijksweg N278.
Transportleidingen gevaarlijke stoffen
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden.
Deze AMvB regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden
aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen.
In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen transportleidingen voor gevaarlijke
stoffen gelegen.
Als gevolg van onderhavig bouwvoornemen ontstaan er geen (extra) risico’s in het kader
van externe veiligheid. Daarbij kan worden gesteld dat de bereikbaarheid van de locatie
bij een eventuele calamiteit goed is. Hierdoor is de voorgenomen ontwikkeling in het
kader van de externe veiligheid verantwoord te noemen.
Gelet op vorenstaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmeringen voor
het onderhavige bouwplan.

4.5 Verkeer en parkeren
Met betrekking tot onderhavige planontwikkeling dienen de (eventuele) gevolgen voor de
verkeersstructuur alsmede het parkeren inzichtelijk te worden gemaakt.
De Bemelerweg is een rustige weg in het buitengebied, voornamelijk in gebruik voor
bestemmingsverkeer en verkeer tussen de kern Bemelen en de kern Cadier en Keer.
De Bemelerweg is gecategoriseerd als Erftoegangsweg. Conform het beleid ' uitwegen'
van de gemeente mag er binnen 5 meter van een kruising geen uitweg worden
gerealiseerd op een Erftoegangsweg. Van belang bij de afweging voor een uitweg is dat
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de bruikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid van de weg niet in gevaar komt en/of
gewaarborgd blijft.
De realisatie van de nieuwe (vervangende) woning heeft geen gevolgen voor de
verkeersstructuur.
Op het perceel is voldoende parkeerruimte aanwezig, waardoor van (openbare)
parkeerproblemen geen sprake zal zijn.

4.6 Kabels en leidingen
Door het plangebied lopen geen boven- en/of ondergrondse leidingen. Er is op dat
gebied derhalve geen sprake van bijbehorende (planologische) beschermingszones
en/of belangen van derden op dit punt.
De aanwezigheid van kabels en leidingen met betrekking tot de nutsvoorzieningen in de
omgeving is evident. Bij het nader uitwerken van de aansluitingen, dient met de
verschillende netwerkbeheerders contact te worden opgenomen.

4.7 Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen (DuBo) raakt in steeds bredere kring in de belangstelling en
geleidelijk aan krijgen milieuaspecten een volwaardige plaats in het ontwerpen, bouwen
en beheren van bebouwing. In de praktijk betekent duurzaam bouwen dat met onder
meer de volgende aspecten rekening gehouden wordt: het materiaalgebruik, de
vormgeving van het bouwblok, gebruik maken van wind- en/of zonne-energie, compact
bouwen, intensief ruimtegebruik en flexibel bouwen. Bij deze laatste moeten gebouwen
op eenvoudige wijze geschikt gemaakt kunnen worden voor hergebruik, zodat de
levensduur wordt verlengd.
De gemeente heeft het "Convenant Duurzaam Bouwen" voor het gewest Maastricht en
Mergelland ondertekend (februari 2001), waarmee zij zich verplichten bij een
(bouw)project de hierop van toepassing zijnde duurzaamheidsmaatregelen uit het
zogenaamde Basispakket uit te voeren.
Het Basispakket Duurzaam Bouwen omvat een selectie van
duurzaamheidsmaatregelen, die volledig in overeenstemming zijn met de maatregelen
uit de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen. Bij de realisering van dit project zal met
de principes van duurzame stedenbouw en duurzaam bouwen rekening gehouden
worden.

B02046.000027.0200

ARCADIS

21

bestemmingsplan Bemelerw eg 89 Cadier en Keer (ontw erp)

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid
5.1 Economische uitvoerbaarheid
Wanneer een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening
(Bro), mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) een exploitatieplan te worden opgesteld. Deze eis geldt niet als het
kostenverhaal anderszins is verzekerd.
Het onderhavige bouwplan betreft de realisering van één woning. Dit betekent dat er
sprake is van een plan in het kader van de Grondexploitatiewet.
De gemeente zal met de eigenaar van de grond een anterieure overeenkomst sluiten,
waarin de eventueel te maken kosten zullen worden verrekend. Onderdeel hiervan is in
ieder geval een planschadeovereenkomst.De strekking van dergelijke
planschadeovereenkomst is dat de door derden geleden schade geheel (of gedeeltelijk)
voor rekening komt van de initiatiefnemer, omdat de schade voortvloeit uit het op zijn of
haar verzoek ten behoeve van een planontwikkeling wijzigen van het bestemmingsplan
of verlenen van een omgevingsvergunning.
Met het sluiten van een anterieure overeenkomst is de financieel-economische
uitvoerbaarheid anderszins gewaarborgd.
De ontwikkeling heeft voor de gemeente Eijsden-Margraten geen negatieve financiële
gevolgen. Het bouwplan is hiermee financieel uitvoerbaar.

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
5.2.1 Vooroverleg
Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het bestuursorgaan
dat is belast met de voorbereiding van een bestemmingsplan verplicht om daarbij
overleg te plegen met de instanties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke
ordening.
PM
5.2.2 Zienswijzen
Op de voorbereiding van het besluit omtrent de aanpassingen is de in artikel 3.8 Wro
geregelde procedure van toepassing, dat wil zeggen dat het ontwerp gedurende zes
weken ter inzage dient te liggen, waarbinnen eenieder zijn zienswijze kenbaar heeft
kunnen maken.
Het ontwerp bestemmingsplan 'Bemelerweg 89' heeft van @@ tot en met @@ voor een
ieder ter inzage gelegen, waarbij de gelegenheid is geboden om binnen deze termijn
zienswijzen met betrekking tot het ontwerp kenbaar te maken.
PM
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6.

Conclusie

In opdracht van de heer P. Meijers heeft CSO Adviesbureau een verkennend onderzoek conform de NEN 5740
uitgevoerd op de locatie Bemelerweg 89 te Cadier en Keer.
Aanleiding voor het uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen aanvraag van een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.
Conclusie
•
de bovengrond van de onderzoekslocatie is licht verontreinigd met enkele zware metalen en lokaal
eveneens met PAK, PCB en OCB;
•
ter plaatse van de verdachte deellocaties (smeerput, bezinkput en brandplaats) zijn geen verontreinigingen
aangetroffen die gerelateerd zijn aan deze activiteiten;
•
in de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen;
•
in en op de onbedekte grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
De hypothesen dat de bovengrond en de ondergrond van het terrein verdacht respectievelijk onverdacht zijn ten
aanzien van bodemverontreiniging, blijven formeel gehandhaafd.
De hypothesen dat de grond ter plaatse van de verdachte deellocaties is verontreinigd als gevolg van de
gebezigde activiteiten worden verworpen omdat geen verontreinigingen zijn geconstateerd die hieraan
gerelateerd zijn.
De aangetoonde licht verhoogde gehalten brengen geen risico’s met zich mee. Gesteld kan worden dat er vanuit
milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor het voorgenomen gebruik van de locatie.
Er wordt derhalve geen nader onderzoek aanbevolen.
Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van grond, welke kunnen leiden tot
extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen om bij grondverzet zoveel mogelijk grond op de locatie zelf te laten.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 6. Voor verdere informatie over de mogelijkheden
hiervan kunt u zich tot CSO Adviesbureau wenden.
Indien tijdens graafwerkzaamheden grond met bodemvreemd materiaal, dient rekening gehouden te worden met
het feit dat deze grond waarschijnlijk niet zonder restricties op de locatie of elders hergebruikt kan worden.
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1

Inleiding

In het kader van een ruimtelijke onderbouwing is een akoestisch onderzoek verricht naar de
geluidbelasting ter plaatse van een nieuwe woning aan de Bemelerweg 89 te Cadier en Keer. Doel van het
onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer over de Bemelerweg. De
berekende geluidbelasting wordt getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.
Het project betreft vervangende nieuwbouw waarbij de bestaande woning gesloopt en vervangen wordt
door een nieuwe woonvilla met paardenstallen. De locatie is ten noorden van de woonkern Cadier en
Keer, zie navolgende afbeelding. Ten zuiden van de locatie is de entree naar de golfbaan “Rijk van
Margraten” gelegen. In bijlage 1 is een tekening van de nieuwe woning opgenomen. De locatie van de
woning binnen het perceel is aangepast ten opzichte van een eerder ontwerp.

Afbeelding 1: Situering

2
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2
2.1

Uitgangspunten
WETTELIJK KADER

Het onderzoek en de beoordeling van de resultaten is gebaseerd op de vigerende Wet geluidhinder. Een
berekening van de geluidbelasting dient ingevolge artikel 110d en 110e Wgh te geschieden conform het
“Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012”; voor wegverkeer is bijlage III van dat voorschrift van
toepassing.

2.1.1

GELUIDZONE

De geluidbelasting ten gevolge van wegen dient in beschouwing te worden genomen voor zover het
plangebied is gelegen binnen de geluidzone van die wegen. De zone is te beschouwen als de begrenzing
van het onderzoeksgebied.
Een zone is van rechtswege aanwezig en heeft een vaste breedte; conform artikel 74 lid 1 van de Wet
geluidhinder (Wgh) bedraagt de zonebreedte van een weg als volgt:
Buitenstedelijk gebied:


250 meter voor een weg van een of twee rijstroken



400 meter voor een weg met drie of meer rijstroken

Het onderhavige plan is gelegen in buitenstedelijk gebied en ligt binnen de wettelijke zone van
navolgende weg:


Bemelerweg (zone 250 meter)

Bij woningbouw binnen de zone van een weg dient een zekere maximale geluidbelasting in acht te
worden genomen, zie hiertoe de volgende paragraaf.

2.1.2

VOORKEURSGRENSWAARDE

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting bedraagt voor woonbestemmingen krachtens artikel 82
van de Wgh Lden = 48 dB; dat wil zeggen dat bij een hogere geluidbelasting niet zonder meer woningbouw
plaats mag vinden.
Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en de geluidbelasting niet gereduceerd kan worden
is het mogelijk om een hogere waarde vast te stellen, deze hogere waarde zal worden ingeschreven in het
kadaster. De bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde ligt in de regel bij Burgemeester en
Wethouders van de betrokken gemeente.
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2.1.3

ONTHEFFING

Voor vervangende nieuwbouw in het buitenstedelijk gebied is ontheffing van de voorkeursgrenswaarde
tot in het uiterste geval Lden = 58 dB mogelijk (artikel 83 lid 7 Wgh).
Het vaststellen van een hogere waarde is conform artikel 110a lid 5 slechts mogelijk indien toepassing van
maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting van de gevel van de betrokken woningen
tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet
van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.
Een beoordeling ten aanzien van de wenselijkheid en toelaatbaarheid van een hogere waarde ligt bij de
gemeente.

2.1.4

AFTREK

Bij een toetsing aan de grenswaarden uit de Wgh en vaststelling van hogere waarden dient de
geluidbelasting ná zogenaamde aftrek ex artikel 110g Wgh te worden gehanteerd. Door middel van een
aftrek op de geluidbelasting wordt geanticipeerd op het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De
waarde van de aftrek is wettelijk vastgelegd in artikel 3.4 van het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder
2012”. Voor wegen waar de representatief te achten snelheid van lichte voertuigen minder dan 70 km/uur
bedraagt is de aftrek 5 dB.

2.2

VERKEERSGEGEVENS

Een ruimtelijke onderbouwing dient een periode van 10 jaar te omvatten en uit te gaan van de maximale
verkeersintensiteit en geluidbelasting in die periode. In het huidige onderzoek is het jaar 2025 gehanteerd.
De voor het onderzoek benodigde verkeersgegevens van de Bemelerweg zoals etmaalintensiteiten,
voertuigverdelingen e.d. zijn aangeleverd door de gemeente Eijsden-Margraten. De etmaalintensiteiten
zijn aangeleverd voor de jaren 2010 en 2020. Hieruit is het jaarlijkse autonoom groeipercentage bepaald.
Deze bedraagt voor onderhavige situatie 3,43%.
Verkeersintensiteit

Bemelerweg

Snelheid

(mvt/etmaal)

Weg
2010

2020

2025

600

841

996

[km/uur]
60

Tabel 1: Verkeersgegevens
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3
3.1

Rekenresultaten
REKENMETHODE

Berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu. Dit programma rekent
conform Standaardrekenmethode II (SRM II) van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluidhinder
2012.
Voor het invoeren van het onderzoeksgebied en de geluidgevoelige bestemmingen is gebruik gemaakt van
een digitale ondergrond van het gebied. Het onderzoeksgebied is, met uitzondering van de ingevoerde
bodemgebieden (wegen, water e.a.), in de berekeningen als akoestisch absorberend beschouwd.
In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties,
reflecties, afschermingen en bodem- en luchtdemping. Er is gerekend met één reflectie en een sectorhoek
van twee graden conform de afspraken tussen het Ministerie van VROM, V&W, Rijkswaterstaat en diverse
ingenieursbureaus. Het model is opgesteld op het Rijksdriehoekcoördinatenstelsel.
De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 2 opgenomen.

3.2

REKENRESULTATEN

De geluidbelasting vanwege wegverkeer over de Bemelerweg is berekend op de gevel van
geluidgevoelige ruimten in de nieuwe woning. De locatie van de geluidgevoelige ruimten is weergegeven
op de overzichtstekening in bijlage 1. Navolgende tabel geeft een overzicht van de rekenresultaten. Dit is
de geluidbelasting na aftrek ex artikel 110g Wgh. Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is vet
gedrukt en onderstreept.
Rekenpunt

Locatie

Geluidbelasting
Lden in dB na aftrek

01

Zijgevel slaapkamer 4

47

02

Voorgevel slaapkamer 1/4

49

03

Voorgevel eetkeuken

50

04

Zijgevel eetkeuken

46

05

Zijgevel woonkamer/slk2

40

Tabel 2: Rekenresultaten Lden wegverkeer na aftrek 5 dB
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Afbeelding 2: Visuele weergave rekenresultaten Lden wegverkeer na aftrek

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege wegverkeer over de Bemelerweg ter plaatse
van de nieuwe woning ten hoogste 50 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt met maximaal 2 dB
overschreden. De maximaal te ontheffen waarde van 58 dB wordt niet overschreden.
Op 10 december 2013 is reeds een besluit genomen tot het toekennen van een hogere grenswaarde van
52 dB. De nieuwe situatie is lager dan deze verleende hogere grenswaarde op de vorige woninglocatie op
dit perceel. Er behoeft in dit kader dus geen nieuwe hogere grenswaarde-procedure te worden doorlopen.
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4

Conclusie

In het kader van een ruimtelijke onderbouwing is een akoestisch onderzoek verricht naar de
geluidbelasting ter plaatse van een nieuwe woning aan de Bemelerweg 89 te Cadier en Keer. Doel van het
onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer over de Bemelerweg. De
berekende geluidbelasting is getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.
Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege wegverkeer over de Bemelerweg ter plaatse van
de nieuwe woning ten hoogste 50 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt met maximaal 2 dB
overschreden. De maximaal te ontheffen waarde voor vervangende nieuwbouw van 58 dB wordt niet
overschreden.
Op 10 december 2013 is reeds een besluit genomen tot het toekennen van een hogere grenswaarde van
52 dB. De nieuwe situatie is lager dan deze verleende hogere grenswaarde. Er behoeft in dit kader dus
geen nieuwe hogere grenswaarde-procedure te worden doorlopen.

Maastricht, 2 juli 2015
ARCADIS Nederland BV
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