Bestemmingsplan
Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
Gemeente Eijsden-Margraten

Born, december 2015
Status:
Kenmerk:
Auteur(s):

ontwerp
15.071
mr. K. Tielen
ing. J van Schie

Toelichting

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
NL.IMRO.1903.BPALDI2015-ON01
Status: ontwerp

Toelichting

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
NL.IMRO.1903.BPALDI2015-ON01
Status: ontwerp

Toelichting

INHOUDSOPGAVE
1.

Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Beschrijving planbegrenzing en huidige situatie
1.3 Geldend planologisch regime (bestemmingsplan)
1.4 Functie en doelstelling van het bestemmingsplan
1.5 Leeswijzer

2.

Planbeschrijving
2.1 Inleiding
2.2 Deelgebied Burg. Frans Cortenraadstraat Gronsveld
2.3 Deelgebied Kampweg Gronsveld
2.4 Deelgebied Raadhuisplein Cadier en Keer

12
12
12
14
15

3.

Beleid
3.1 Inleiding
3.2 Ruimtelijk beleid
3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
3.2.2 Ladder voor duurzame verstedelijking
3.2.3 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
3.2.4 Rooilijnenbeleid Rijkswaterstaat
3.2.5 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
3.2.6 Omgevingsverordening Limburg
3.2.7 Strategische Visie 2022 Eijsden-Margraten
3.3 Toerismebeleid
3.3.1 Toeristisch-Recreatieve Gebiedsvisie 2015 – 2019 Eijsden-Margraten
3.4 Waterbeleid
3.4.1 Kaderrichtlijn water
3.4.2 Nationaal Bestuursakkoord Water
3.4.3 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
3.4.4 Notitie taakopvatting watersysteembeheer
Waterschap Roer en Overmaas
3.4.5 Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Eijsden-Margraten 2013-2017
3.5 Archeologiebeleid
3.5.1 Verdrag van Malta, de Wet op de archeologische monumentenzorg en
de Monumentenweg 1988
3.5.2 Erfgoedverordening gemeente Eijsden-Margraten 2013

16
16
16
16
17
18
18
19
22
23
24
24
24
24
25
25

27
28

4.

Randvoorwaarden en onderzoek
4.1 Inleiding
4.2 Milieu
4.2.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
4.2.2 Bodem
4.2.3 Geluid
4.2.4 Luchtkwaliteit
4.2.5 Milieuzonering
4.3 Water
4.4 Externe veiligheid
4.5 Flora en fauna
4.6 Natuur en landschap
4.7 Cultuurhistorie en archeologie
4.8 Verkeerskundige aspecten
4.9 Kabels en leidingen

30
30
30
30
31
33
35
37
38
41
47
48
49
51
55

5.

Juridische opzet
5.1 Planvorm
5.2 Planstukken

56
56
56

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
NL.IMRO.1903.BPALDI2015-ON01
Status: ontwerp

Toelichting

4
4
4
8
9
9

26
26
27

p. 2

5.3 Toelichting op de planverbeelding
5.4 Toelichting op de planregels

57
57

6.

Economische uitvoerbaarheid

62

7.

Procedure en overleg
7.1 Procedure
7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
7.3 Tervisielegging ex gemeentelijke inspraakverordening jº afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht
7.4 Tervisielegging en naar voren brengen zienswijzen ex
art. 3.8 Wet Ruimtelijke ordening jº afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

64
64
64
64
64

Ingebonden bijlagen:
Bijlage 1: prognose verkeersaantrekkende werking Retailpark A2 Gronsveld
Bijlage 2: parkeerbalans Retailpark A2 Gronsveld
Bijlage 3: verkeersafwikkeling Retailpark A2 Gronsveld
Bijlage 4: ingekomen reacties vooroverleg
Bijlage 5: nota van vooroverleg

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
NL.IMRO.1903.BPALDI2015-ON01
Status: ontwerp

Toelichting

p. 3

1

INLEIDING

1.1

Aanleiding
Omdat de bestaande vestiging van supermarktconcern Aldi in winkelcentrum De Roserije te
Maastricht niet meer voldoet aan de wensen en eisen die Aldi aan haar winkels stelt, is het
concern voornemens het betreffende filiaal te sluiten en te verplaatsen. In dit kader is een
omgevingsvergunning aangevraagd en (onherroepelijk) verleend voor de bouw van een
nieuwe supermarkt met een bruto vloeroppervlak (bvo) van ca. 1.600 m2 ter plaatse van de
voormalige de voormalige Land- en tuinbouwschool aan de Kampweg te Gronsveld, in de
gemeente Eijsden-Margraten. Daarnaast is het concern voornemens zijn bestaande filiaal aan
het Raadhuisplein te Cadier en Keer (eveneens gemeente Eijsen-Margraten) uit te breiden
met ca. 170 m2 bvo. Het doel is om deze bestaande vestiging te revitaliseren, ten behoeve
van het duurzame behoud van de supermarkt. Een dergelijke revitalisatie van de bestaande
supermarkt in het winkelcentrum De Roserije is vanwege financiële en bouwkundige redenen
niet mogelijk.
Na heroverweging wordt thans het Retailpark A2 Gronsveld qua omgevingskenmerken beter
geschikt geacht als potentiële supermarktlocatie dan de locatie aan de Kampweg. De
voorkeur van zowel het supermarktconcern als de gemeente Eijsden-Margraten gaat dan ook
uit naar een verplaatsing van de supermarkt van de locatie aan de Kampweg naar het
retailpark. De gemeente Eijsden-Margraten staat positief tegenover het planvoornemen en
heeft principemedewerking aan het initiatief toegezegd. Het voornemen is echter in strijd met
de ter plekke geldende bestemmingsplanbepalingen en zal pas kunnen worden verwezenlijkt
nadat ten aanzien van het plangebied een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld.
De gemeente Eijsden-Margraten heeft hierbij de voorwaarde gesteld dat dat de vestiging van
nieuwe zelfstandige detailhandelfuncties, ter plaatse van de locatie Kampweg, middels een
bestemmingsplanherziening wordt beperkt, en dat op basis hiervan de reeds verleende
omgevingsvergunning voor de bouw van de supermarkt aan de Kampweg wordt ingetrokken.
Vanwege de planologisch-juridische samenhang van bovengenoemde ontwikkelingen, dienen
deze in één nieuw bestemmingsplan te worden vastgelegd. Onderhavig document behelst de
toelichting van dit nieuwe bestemmingsplan.
De stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunten van de voorgenomen
ontwikkelingen, alsmede de verschillende randvoorwaarden waarmee bij het planvoornemen
rekening moet worden gehouden, zullen in de volgende hoofdstukken van deze plantoelichting
nader worden toegelicht.

1.2

Beschrijving planbegrenzing en huidige situatie
De drie deelgebieden welke gezamenlijk het plangebied van voorliggend bestemmingsplan
vormen betreft locaties gelegen aan de Burg. Frans Cortenraadstraat en de Kampweg te
Gronsveld, en het Raadhuisplein te Cadier en Keer.
In de op de volgende pagina opgenomen figuur 1.1 is de (topografische) ligging van de
verschillende deelgebieden in de kernen Gronsveld en Cadier en Keer weergegeven.
Daarnaast bevat afbeelding 1.2 (op verschillende schaalniveau’s) een gedetailleerde luchtfoto
van elk van de deelgebieden afzonderlijk.
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Figuur 1.1: topografische ligging deelgebieden
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Figuur 1.2: luchtfoto’s deelgebieden
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De begrenzing en huidige situatie ter plaatse van de drie deelgebieden kan als volgt worden
beschreven:
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD

Het deelgebied aan de Burg. Frans Cortenraadstraat is gelegen op het zuidelijk deel van het
Retailpark A2 Gronsveld. Kadastraal is dit deelgebied bekend als nummer 4017, sectie B, van
de kadastrale gemeente Gronsveld (deels). Het deelgebied wordt begrensd door de contouren
van het bouwvlak van de hier beoogde supermarkt. Het oppervlak van het deelgebied
bedraagt ca. 1.700 m2.
Het retailpark zelf is gelegen ten westen van de Rijksweg A2 en de kern Gronsveld, nabij het
bedrijvenpark Maastricht – Eijsden (gemeente Maastricht). Aan de oostelijke respectievelijk
westelijke zijde wordt het plangebied begrensd door de (toerit van de) A2 en de Burg. Frans
Cortenraadstraat. Ten noorden en ten zuiden van het plangebied vormen de Köbbesweg en
de Stationsstraat de plangrenzen. De totale oppervlakte van het retailpark bedraagt circa 3,5
ha. Het noordelijk en zuidelijk deel van het retailpark worden gescheiden door een waterloop
en toegangsweg. Het noordelijk deel van het retailpark is inmiddels volledig ontwikkeld: hier is
een bouwmassa gerealiseerd met (verdeeld over 2 bouwlagen) een brutovloeroppervlak van
ca. 8.315 m2. In totaal biedt deze bebouwing inmiddels plaats voor de vestiging van 4
detailhandelzaken.
Het zuidelijk deel van het retailpark is nog in ontwikkeling. Vergelijkbaar met het noordelijk
deel zal de uiteindelijke bebouwing hier uit één aaneengesloten bouwmassa bestaan,
waarbinnen plaats is voor een verscheidenheid aan (detailhandel)functies. Als onderdeel van
de toekomstige bouwmassa is reeds een fastfoodrestaurant opgericht.

Figuur 1.3: Zicht op het deelgebied aan de Burg. Frans Cortenraadstraat

De locatie waar de supermarkt is geprojecteerd is thans braakliggend, en deels begroeid met
een verruigde gras- / kruidenvegetatie. Oorspronkelijk was hier, op de zuidelijke kop van het
ter plaatse gelegen bouwblok, een hotel, bestaande uit 8 bouwlagen (ca. 5.500 m2 bvo)
voorzien. In afwijking van deze eerder beoogde invulling zal in plaats van een hotel nu in één
bouwlaag een supermarkt met een bvo van ca. 1.600 m2 worden gerealiseerd. Naast de
functionele invulling wijzigt derhalve tevens de eerder beoogde stedenbouwkundige invulling
van dit perceel.
DEELGEBIED KAMPWEG GRONSVELD

Het deelgebied aan de Kampweg betreft de voormalige locatie van de Land- en
tuinbouwschool te Gronsveld. Kadastraal is dit deelgebied bekend als nummer 3940, sectie B
van de kadastrale gemeente Gronsveld (deels). De grenzen van dit deelgebied worden
hoofdzakelijk bepaald door de kadastrale grenzen van het perceel 3940. De oostelijke grens
van dit deelgebied wordt gevormd door de perceelsgrens van de voormalige schoollocatie,
welke het kadastrale perceel in noord-zuid richting doorsnijdt. Deze oostelijke grens vormt
tevens de grens van het bestemmingsplan ‘Gronsveld en Rijckholt 2013’ (zie ook hierna
paragraaf 1.3).
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Het oppervlak van dit deelgebied beslaat ca. 11.920 m2. Hiervan is ca. 3.550 m2 bebouwd.
Een deel van de in het verleden op het schoolterrein aanwezige bebouwing is inmiddels
gesloopt. Aan de zijde van de Kampweg bestaat de voormalige schoolbebouwing uit twee
bouwlagen, afgedekt met een kap. Hierachter bevindt zich een bijgebouw bestaande uit één
bouwlaag, eveneens afgedekt met een kap. De overige nog resterende bebouwing is
opgericht langs de noordelijke en zuidelijke perceelsgrenzen, en bestaat uit blokvormige
bouwmassa’s in 2 bouwlagen. Langs de oostelijke perceelsgrens bevindt zich een in onbruik
geraakt kassencomplex.

Figuur 1.4: Zicht op het deelgebied aan de Kampweg

De nog aanwezige bebouwing staat momenteel grotendeels leeg. Slechts in een gedeelte van
het gebouw is momenteel een ontwerpbureau gevestigd. Conform de Toeristisch-Recreatieve
Gebiedsvisie 2015 – 2019 van de gemeente Eijsden-Margraten vraagt het deelgebied om een
verdergaande herinrichting. Gedacht wordt aan de toeristische-recreatieve poort richting het
Mergelland. In paragraaf 3.3.1 zal hier nader op worden ingegaan.
DEELGEBIED RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

Het derde deelgebied is gelegen op de hoek van de Kerkstraat en het Raadhuisplein te Cadier
en Keer. Dit deelgebied bestaat grotendeels uit de bestaande Aldi-supermarkt. Kadastraal is
het deelgebied bekend als nummers 3711, 3714 en 4423 (deels) van de kadastrale gemeente
Cadier en Keer. Het oppervlak van het deelgebied bedraagt ca. 1.220 m2.
De zuidelijke, westelijke en noordelijke grenzen van dit deelgebied volgen de kadastrale
grenzen van de percelen 3711 en 3714. Aan de oostelijke zijde wordt het deelgebied
begrensd door de contouren van het bouwvlak van de hier geprojecteerde
supermarktuitbreiding. Deze gronden behoren thans nog tot de openbare ruimte van het
Raadhuisplein, en zijn (deels) ingericht als parkeerplaatsen.

Figuur 1.5: Zicht op het deelgebied aan het Raadhuisplein te Cadier en Keer
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Het deelgebied Raadhuisplein Cadier en Keer ligt in het centrum van de kern Cadier en Keer.
In het centrum komen diverse functies voor. Naast woningen zijn dat onder meer detailhandel,
horeca, maatschappelijke voorzieningen en verschillende bedrijfsfuncties. Aan weerszijden
van het Raadshuisplein is sprake van panden met commerciële ruimtes. Boven deze ruimtes
zijn woningen aanwezig. Zoals beschreven is het Raadhuisplein zelf grotendeels ingericht als
openbaar parkeerterrein.

1.3

Geldend planologisch regime (bestemmingsplannen)
De vigerende bestemmingen in de drie deelgebieden zullen in onderstaand overzicht kort
worden toegelicht:
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD

Het deelgebied aan de Burg. Frans Cortenraadstraat is gelegen in het bestemmingsplan
‘Hotel Gronsveld’ (vastgesteld 11 september 2012). In de huidige situatie kent het deelgebied
de bestemming ‘Gemengd’ (artikel 3). Op het deelgebied rust (gedeeltelijk) de aanduiding
‘specifieke vorm van gemengd - horeca’. De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn (onder
andere) bestemd voor grootschalige en/of perifere detailhandel, sportinrichtingen,
amusementscentra, en (ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van Gemengd –
horeca’) verblijfshoreca. De vestiging van een supermarkt of van reguliere detailhandel binnen
deze bestemming is in de specifieke gebruiksregels (artikel 3.5) uitgesloten.
Het beoogde gebruik van het deelgebied ten behoeve van de vestiging van een supermarkt is
derhalve niet in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleindenomschrijving en
gebruiksregels van de bestemming ‘Gemengd’. Daarnaast is een deel van de toekomstige
bouwmassa geprojecteerd buiten het huidige bouwvlak. Op dit punt is er derhalve ook sprake
van een strijdigheid met de bouwregels van het vigerende bestemmingsplan.
DEELGEBIED KAMPWEG GRONSVELD

Het deelgebied aan de Kampweg is gelegen in het bestemmingsplan ‘Gronsveld en Rijckholt
2013’ (vastgesteld 28 mei 2013). In de huidige situatie kent het deelgebied de bestemming
‘Gemengd - 1’ (artikel 9). De voor ‘Gemengd - 1’ aangewezen gronden zijn (onder andere)
bestemd voor detailhandel, dienstverlening, horeca, kantoren en maatschappelijke en
culturele voorzieningen.
In dit deelgebied zijn thans geen nieuwe ontwikkelingen of functiewijzigingen voorzien welke in
strijd zijn met bovengenoemde doeleindenbepaling. Op 30 april 2015 is op grond van de
vigerende bestemming ‘Gemengd - 1’ een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van
een nieuwe supermarkt ter plaatse van deze locatie. Zoals beschreven wordt thans na
heroverweging de locatie ter plaatse van het Retailpark A2 Gronsveld hiervoor beter geschikt
geacht. In samenhang met de ontwikkelingen ter plaatse van het deelgebied Burg. Frans
Cortenraadstraat, is besloten om de vestiging van nieuwe zelfstandige detailhandelfuncties op
de locatie Kampweg niet meer toe te staan. In dit kader zal de vigerende bestemming
‘Gemengd - 1’ gedeeltelijk worden herzien, waarbij de overige gebruiks- en
bouwmogelijkheden zullen worden gerespecteerd.
DEELGEBIED RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

Het deelgebied aan het Raadhuisplein is gelegen in het bestemmingsplan ‘Cadier en Keer
2014’ (vastgesteld 14 oktober 2014). In de huidige situatie kent het deelgebied de
bestemmingen ‘Centrum’ (artikel 7) en ‘Verkeer’ (artikel 12).
De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn (onder andere) bestemd voor detailhandel,
dienstverlening, verblijfsrecreatieve voorzieningen en kleinschalige kantoren. De binnen deze
bestemming gelegen gronden blijven in gebruik ten behoeve van de bestaande supermarkt.
Op dit punt is er derhalve geen sprake van een strijdigheid met het vigerende
bestemmingsplan.
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De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn (onder andere) bestemd voor bewegend en
stilstaand verkeer, wegen en (rijwiel)paden, straatmeubilair, parkeervoorzieningen en
terrassen. Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden opgericht. De beoogde
supermarktuitbreiding is grotendeels geprojecteerd binnen de bestemming ‘Verkeer’. Het
planvoornemen is op dit punt derhalve in strijd met de doeleindenomschrijving en bouwregels
van de geldende bestemming.
CONCLUDEREND

De voorgenomen ontwikkelingen in de deelgebieden aan de Burg. Frans Cortenraadstraat te
Gronsveld en het Raadhuisplein te Cadier en Keer zijn strijdig met de ter plaatse vigerende
bestemmingsplannen. In deze bestemmingsplannen zijn geen wijzigings- of afwijkingsbevoegdheden opgenomen met gebruikmaking waarvan de gewenste ontwikkelingen kunnen
worden gerealiseerd. Bovendien wenst de gemeente Eijsden-Margraten, gelet op de
onderlinge samenhang van het planvoornemen, de planologisch-juridische basis ten behoeve
van de (her)ontwikkeling van de deelgebieden Burg. Frans Cortenraadstraat en Raadhuisplan
in één bestemmingsplan vast te leggen. Ten behoeve van de beoogde
supermarktontwikkelingen dient derhalve één integrale bestemmingsplanherziening te worden
vastgesteld.

1.4

Functie en doelstelling van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan vormt bij uitstek het instrument voor de gemeentelijke ruimtelijke
ordening. In een bestemmingsplan wordt het ruimtelijk beleid van de gemeente vertaald. Het
vormt daarmee een beleidsstuk waarin alle bij het gebruik van de grond betrokken belangen
worden gecoördineerd ten behoeve van een zo doelmatig mogelijke indeling en een
verantwoord gebruik van grond en opstallen.
Voorliggend bestemmingsplan, waarmee een deel van de bestemmingsplannen ‘Hotel
Gronsveld’, ‘Gronsveld en Rijckholt 2013’, en ‘Cadier en Keer 2014’ wordt herzien, heeft deels
een ontwikkelingsgericht, en deels een conserverend en beperkend karakter. Het plan is erop
gericht de planologisch-juridische basis te bieden voor de (her)ontwikkeling van de
deelgebieden aan de Burg. Frans Cortenraadstraat te Gronsveld en het Raadhuisplein te
Cadier en Keer. Ter plaatse van het deelgebied Kampweg heeft het bestemmingsplan een
conserverend karakter, en worden de huidige gebruiksmogelijkheden beperkt. Dit
bestemmingsplan kan worden getypeerd als een gedetailleerd bestemmingsplan met beperkte
mate van flexibiliteit. De gedetailleerde bestemmingswijze draagt zorg voor het stellen van de
condities waaraan ruimtelijke ontwikkelingen ter plaatse van de drie deelgebieden moeten
voldoen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van rechtszekerheid voor
mogelijke belanghebbenden. De flexibiliteitmogelijkheden (zoals wijzigings- en
afwijkingsbevoegdheden en de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen) dienen ertoe om
het toekomstige gewenste grondgebruik te kunnen verwezenlijken, dan wel toekomstige
ongewenste ontwikkelingen tegen te kunnen gaan.

1.5

Leeswijzer
Het bestemmingsplan ‘Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015’ bestaat naast deze
plantoelichting uit de volgende stukken:
 de dataset met kenmerk NL.IMRO.1903.BPALDI2015 welke ten behoeve van de digitale
uitwisselbaarheid van voorliggend plan is opgebouwd conform de RO standaarden 2012;
 de analoge planverbeelding (schaal 1: 1.000);
 de planregels.
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In voorliggende toelichting van het bestemmingsplan worden de aan het plan ten grondslag
liggende uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven. Hoofdstuk 2 bevat een uitgebreide
omschrijving van het planvoornemen. In hoofdstuk 3 wordt het bestemmingsplan getoetst aan
het relevante Rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. Vervolgens komen in
hoofdstuk 4 de diverse milieuaspecten en overige randvoorwaarden welke met de
planontwikkeling samenhangen aan bod. In hoofdstuk 5 wordt de juridische opzet van het
bestemmingsplan toegelicht. Hoofdstuk 6 bevat een onderbouwing van de economische
uitvoerbaarheid. In het afsluitende hoofdstuk 7 wordt de te volgen procedure beschreven.
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2

PLANBESCHRIJVING

2.1

Inleiding
Voorliggend bestemmingsplan heeft een ontwikkelingsgericht karakter: het plan vormt in de
eerste plaats de planologisch / juridische basis voor de realisatie van een (vervangende) Aldisupermarkt ter plaatse van het Retailpark A2 Gronsveld en de kleinschalige uitbreiding van
het bestaande Aldi-filiaal aan het Raadhuisplein te Cadier en Keer. In relatie met deze
ontwikkelingen zal de vestiging van nieuwe zelfstandige detailhandelfuncties binnen de
bestemming ’Gemengd - 1’ ter plaatse van de voormalige Land- en tuinbouwschool aan de
Kampweg te Gronsveld middels voorliggende bestemmingsplanherziening komen te vervallen.
Ook zal de reeds verleende (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de bouw van de
vervangende supermarkt, welke oorspronkelijk op deze locatie was beoogd, worden
ingetrokken.
In het inleidende hoofdstuk van deze plantoelichting is reeds beschreven dat de diverse
deelontwikkelingen integrale onderdelen vormen van het totale planvoornemen, en daarom
middels één bestemmingsplanherziening worden vastgelegd.
In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de toekomstige inrichting van de drie
deelgebieden. Naast een omschrijving van het functionele programma bevat het hoofdstuk
een beschrijving van de stedenbouwkundige randvoorwaarden welke voor de verschillende
deelgebieden gelden.

2.2

Deelgebied Burg. Frans Cortenraadstraat Gronsveld
Ter plaatse van het Retailpark A2 Gronsveld zal (voor het overgrote deel) binnen de
bestaande bebouwingsmogelijkheden een vervangende supermarkt worden gerealiseerd:
supermarktconcern Aldi is voornemens zijn vergunde vestiging ter plaatse van de locatie
Kampweg Gronsveld te verplaatsen naar voornoemd retailpark.
De formule van het betreffende supermarktconcern betreft een discountformule die zich richt
op lage prijzen en een beperkt vast assortiment. Om in de toekomst als discounter succesvol
te blijven dient het concern met zijn winkels en zijn vestigingslocaties in te spelen op de
wensen en het bezoekgedrag van zijn klanten. Dit betreft met name doelgerichte
consumenten die met de auto de winkel bezoeken voor de wekelijkse / tweewekelijkse
bulkaankoop. Een en ander vergt een passende winkel die de mogelijkheid biedt om het
volledige assortiment te voeren en beschikt over een goede bereikbaarheid en voldoende
gratis parkeermogelijkheden. Daarnaast wil het supermarktconcern zijn winkels inrichten met
de nieuwe klantvriendelijke lay-out met brede kolomloze gangpaden, meer daglicht en een
frisse architectuur. Ook aan de winkelbevoorrading worden hoge eisen gesteld door dit uit de
loop en het zicht van de klanten af te wikkelen. Omdat de huidige filialen niet allemaal voldoen
aan deze vereisten is het concern genoodzaakt tot herontwikkeling en relocaties over te gaan,
waarbij op den duur zelfs terug zal worden gegaan in het aantal filialen. Ook het Aldi-filiaal in
winkelcentrum De Roserije te Maastricht voldoet niet meer aan de wensen en eisen die het
concern aan zijn winkels stelt. De mogelijkheden om de winkel te optimaliseren naar de
wensen van Aldi zijn onderzocht en tijdens dit traject is geconstateerd dat dit niet haalbaar is.
Dit zal op (korte) termijn resulteren in de sluiting van de betreffende supermarkt. In dit kader is
een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe supermarkt met een
bvo van ca. 1.600 m2 ter plaatse van de voormalige Land- en tuinbouwschool aan de
Kampweg te Gronsveld. Het oppervlak is noodzakelijk om de supermarkt op de juiste manier
te kunnen inrichten, en het gewenste assortiment te kunnen voeren De betreffende
omgevingsvergunning is (onherroepelijk) verleend. Het voornemen is nu deze (nog niet
gerealiseerde) supermarkt te verplaatsen naar het Retailpark A2 Gronsveld.
In onderstaande figuur 2.1 een overzichtstekening van de toekomstige situatie ter plaatse van
het zuidelijk perceel van het Retailpark A2 Gronsveld opgenomen. De toekomstige
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supermarktlocatie (en begrenzing van deelgebied Burg. Frans Cortenraadstraat Gronsveld) is
daarbij rood omlijnd aangegeven.

Oosterbroekweg
Bouwvlak Supermarkt

A2

Figuur 2.1: Toekomstige situatie deelgebied Burg. Frans Cortenraadstraat

In vergelijking met het in het bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’ opgenomen bouwvlak neemt
het bebouwd oppervlak (met name aan de zijde van de A2) met ca. 325 m2 toe. Gelet op het
totale oppervlak van het zuidelijk perceel heeft deze uitbreiding nauwelijks invloed op de
stedenbouwkundige beleving van de (toekomstige) bebouwing op dit deel van het retailpark.
In figuur 2.2 is een gevelbeeld van de toekomstige situatie opgenomen. Ter plaatse van de
beoogde supermarkt zal de zuidelijke bouwmassa uit één bouwlaag bestaan. In het huidige
bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’ is op deze locatie een hotel, bestaande uit maximaal 8
bouwlagen voorzien. Op dit punt voorziet onderhavig bestemmingsplan derhalve in een forse
afname van het ter plaatse toegestane bouwvolume. De toren zoals aangegeven in figuur 2.2
zal niet in deze vorm worden gerealiseerd aangezien de maximale bouwhoogte voor
bouwwerken 10 meter bedraagt.

Figuur 2.2: Gevelimpressies van het toekomstig zuidgebouw op het Retailpark A2 Gronsveld,
gezien vanaf de A2 (boven) en de Burg. Frans Cortenraadstraat (beneden)

Middels voorliggend bestemmingsplan wordt slechts een klein deel van het bestemmingsplan
‘Hotel Gronsveld’ herzien. In onderstaand tabellen zijn ten behoeve van het overzicht de thans
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in het retailpark aanwezige én geplande functies aangegeven. Behoudens de beoogde
supermarkt zijn deze functies allen passend binnen de bouw- en gebruiksregels van het
bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’.
Invulling Retailpark A2 Gronsveld noordelijk perceel (gerealiseerd):
Naam

Oppervlak in m2

Categorie

Karwei

4.235

Grootschalige detailhandel

Action

1.263

Grootschalige detailhandel

Bristol

1.252

Grootschalige detailhandel

Nederlands Slaapcentrum

1.105

Grootschalige detailhandel

Sunny Days

323

Wellness

Tabel 2.1: Retailpark A2 Gronsveld Noord

(Verwachte) Invulling Retailpark A2 Gronsveld zuidelijk perceel (deels gerealiseerd):
Naam

Oppervlak in m2

Categorie

McDonalds

720

Fastfoodrestaurant

Aldi

1.588

Discountsupermarkt

Toychamp

1.426

Grootschalige detailhandel

Jysk

1.308

Grootschalige detailhandel

Fairplay

323

Amusement (Casino)

Tabel 2.2: Retailpark A2 Gronsveld Zuid

Bovenstaand overzicht is van belang voor een integrale beoordeling van de diverse ten
aanzien van het plan geldende randvoorwaarden. Hierbij dient namelijk in het kader van een
goede ruimtelijke ordening niet slechts de realisatie van de toekomstige supermarkt, maar het
retailpark als geheel te worden beschouwd. In hoofdstuk 4 wordt nader op deze
randvoorwaarden ingegaan.

2.3

Deelgebied Kampweg Gronsveld
Ter plaatse van dit deelgebied zijn geen functies aanwezig of ontwikkelingen voorzien welke
strijdig zijn met de huidige bestemming ‘Gemengd - 1’. Voor dit deelgebied zal middels
onderhavig bestemmingsplan de huidige bestemming worden gecontinueerd, met dien
verstande dat de vestiging van zelfstandige detailhandelfuncties ter plaatse zal worden
beperkt. Voor het overige kan de bestemming ‘Gemengd - 1’, overeenkomstig het vigerende
bestemming ‘Gronsveld en Rijckholt 2013’, worden aangemerkt als een globale
eindbestemming. Dit betekent dat onderhavig bestemmingsplan de kaders biedt waarbinnen
eventuele ontwikkelingen binnen deze bestemming plaats moeten vinden. Daarbij wordt het
toegestane aantal m2 detailhandel voorzieningen teruggebracht tot 0 m2 bvo. In het huidige
bestemmingsplan ‘Gronsveld en Rijckholt 2013’ is op deze locatie de realisatie van 20.000 m2
bvo detailhandelvoorzieningen mogelijk binnen het ter plaatse toegestane bouwvolume.
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2.4

Deelgebied Raadhuisplein Cadier en Keer
In het kader van de in paragraaf 2.2 beschreven locatiestrategie is het supermarktconcern Aldi
voornemens zijn bestaande vestiging aan het Raadhuisplein te Cadier en Keer uit te breiden
met ca. 170 m2 bvo. Deze uitbreiding zal, aansluitend op de bestaande bouwmassa, in één
bouwlaag worden uitgevoerd. De uitbreiding vindt plaats met het oog op de revitalisatie van
de supermarkt. Om de supermarkt duurzaam te behouden is een upgrade nodig naar
duurzame maatstaven en hedendaagse wensen van de consument. Indien de bestaande
winkel niet zou kunnen worden uitgebreid, dan leidt dit op termijn tot sluiting van het
betreffende Aldi-filiaal, hetgeen mogelijk leegstand in het centrum van Cadier en Keer tot
gevolg zou hebben.
In onderstaande figuur is een situatietekening van de toekomstige situatie opgenomen. Door
de uitbreiding van de Aldi in Cadier en Keer komen 7 parkeerplaatsen te vervallen. Deze
zullen in de omgeving in het openbaar gebied moeten worden opgevangen. In hoofdstuk 4 zal
hier verder aandacht aan worden besteed.

Bestaande winkelruimte
Beoogde uitbreiding

N
Figuur 2.3: Toekomstige situatie deelgebied Raadhuisplein Cadier en Keer
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3

BELEID

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de verschillende ten aanzien van het planvoornemen relevante
beleidsaspecten behandeld. Dit betreft zowel het beleid van centrale als decentrale
overheden. Het beleid van Rijk, provincie en regio vormt het raamwerk waarbinnen het
gemeentelijk beleid gestalte heeft gekregen. De verschillende beleidsstukken tezamen
behelzen het beleidskader waarbinnen voorliggend bestemmingsplan moet passen.
Het relevante beleid zal per beleidsthema worden beschreven. Aan bod komen
achtereenvolgens het relevante ruimtelijke beleid, toeristisch beleid, waterbeleid, en
archeologisch beleid.

3.2

Ruimtelijk beleid

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SIVR, opgesteld door het ministerie van
Infrastructuur en Milieu) behelst een totaalbeeld van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid in
Nederland en vormt de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke
consequenties. De SIVR vervangt verschillende beleidsdocumenten, zoals de Nota Ruimte,
de Nota Mobiliteit en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving.
In de Structuurvisie stelt het Rijk heldere ambities voor Nederland in 2040, welke inspelen op
de (inter)nationale ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven bepalen. Het
ruimtelijk en mobiliteitsbeleid wordt ingezet voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig Nederland. Ten aanzien van deze opgaven zijn drie hoofddoelen geformuleerd:
 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
 het verbeteren, in stand houden 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 blijven.
Naast de drie hoofddoelen voor een concurrerend, leefbaar en veilig Nederland is het Rijk
verantwoordelijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening. Om een zorgvuldig gebruik
van de schaarse ruimte te bevorderen, is de ladder voor duurzame verstedelijking
geïntroduceerd (zie verder paragraaf 3.2.2).
Het Rijk brengt verder de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij diegene die het aangaat
(burgers en bedrijven) en laat meer over aan gemeenten en provincies (‘decentraal, tenzij…’).
Dit betekent minder nationale belangen en eenvoudigere regelgeving. Wanneer rijksdoelen en
nationale belangen raken aan regionale opgaven, vraagt dit echter om heldere taakverdeling
en samenwerkingsafspraken tussen de betrokken overheden. Een rijksverantwoordelijkheid
kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en
de doorzettingsmacht van provincies en gemeenten overstijgt. Rijksverantwoordelijkheden zijn
in voorliggend plan niet in het geding.
Bestemmingsplannen zullen door het Rijk niet (tijdens de vaststellingsprocedure) worden
getoetst op een correcte doorwerking van nationale ruimtelijke belangen. Wel zal het Rijk door
middel van systeem- of themagerichte onderzoeken achteraf nagaan of bestemmingsplannen
aan nationale wet- en regelgeving voldoen.
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3.2.2 Ladder voor duurzame verstedelijking
In artikel 3.1.6 lid 2 Bro is de Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de Ladder)
verankerd. Deze bepaling behelst een motiveringseis bij ruimtelijke besluiten, en is bedoeld
om een zorgvuldige afweging te bewerkstelligen waardoor de ruimte in stedelijke gebieden
optimaal wordt benut. Artikel 3.1.6 lid 2 Bro luidt als volgt:
‘De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk
maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele
regionale behoefte;
b. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele
regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand
stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van
beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins;
c. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet
binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt
beschreven in hoeverre wordt voorzien in behoefte op locaties die, gebruikmakend van
verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden
ontwikkeld.’
De beoogde supermarktverplaatsing, waarbij er sprake is van een functiewijziging ter plaatse
van het Retailpark A2 Gronsveld, dient te worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling
in de zin van artikel 3.1.6 lid 2 Bro. Het planvoornemen dient op dit punt derhalve getoetst te
worden aan de onderdelen van de ladder voor duurzame verstedelijking. De ter plaatse van
de overige 2 deelgebieden beoogde ontwikkelingen hoeven, gelet op hun aard en omvang,
niet als een nieuwe stedelijke ontwikkeling te worden aangemerkt.
Ad. a.: Nieuwe stedelijke ontwikkeling, die voorziet in een actuele regionale behoefte:
Met betrekking tot de beoogde ontwikkeling ter plaatse van het deelgebied aan de
Oosterbroekweg kan het volgende worden opgemerkt. Met de Ladder wordt een zorgvuldige
benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies en het voorkomen van
leegstand nagestreefd. Dat vergt een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een
nieuwe stedelijke ontwikkeling en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing daarvan. Uit de nota
van toelichting op de Ladder blijkt dat provinciale en gemeentelijke overheden verplicht zijn
om nieuwe stedelijke ontwikkelingen af te stemmen op de geconstateerde actuele behoefte en
de wijze waarop in deze behoefte wordt voorzien ook regionaal af te stemmen. Op deze wijze
moet over- en ondercapaciteit zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij de beoordeling of
sprake is van een actuele regionale behoefte, dient de behoefte te worden afgewogen tegen
het bestaande aanbod.
Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor oprichting van een Aldisupermarkt, die verplaatst van het winkelcentrum de Roserije in de wijk De Heeg (gemeente
Maastricht) naar het Retailpark A2 Gronsveld. De omvang van de nieuwe winkel is ongeveer
1.600 m2 bvo. De omvang het huidige filiaal in winkelcentrum de Roserije bedraagt ca. 500
m2. Ten behoeve van het bepalen van de actuele regionale behoefte is door WPM een
1
effectenstudie uitgevoerd . In deze studie is onderzocht of er sprake is van regionale behoefte
naar dit initiatief. Tevens zijn in deze studie de effecten van dit initiatief op de
detailhandelsstructuur in de omliggende regio inzichtelijk gemaakt.

1

WPM Groep (11 december 2015), Retailpark Gronsveld – Eijsden-Margraten, Effectenstudie vestiging Aldi (definitief rapport).
’s Hertogenbosch.
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Op basis van de resultaten uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het plan voor een
verplaatsing en uitbreiding van de Aldi supermarkt op het Retailpark in Gronsveld grotendeels
voorziet in een actuele regionale behoefte. De mogelijkheden die er bestaan voor uitbreiding
van het detailhandelsaanbod in het verzorgingsgebied vinden plaats binnen bestaande
winkelgebieden. De aanwezige regionale behoefte volgt uit de distributieve berekening. Deze
resultaten worden gestaafd door de uitkomsten van de benchmark vergelijking.
De verplaatsing van de bestaande supermarkt mag daarnaast, conform een recente uitspraak
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, niet zodanige leegstand tot
gevolg hebben dat dit tot een uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening
2
onaanvaardbare situatie in de betrokken regio zal leiden . Het bestuursorgaan dat een
ruimtelijk besluit neemt dient verantwoording af te leggen voor de gevolgen van een ruimtelijke
ontwikkeling voor de leegstand. Niet iedere vorm van leegstaand dient als in het kader van
een goede ruimtelijke ordening relevante leegstand te worden aangemerkt. Van relevante
leegstand kan sprake zijn indien:
1. een gebouw dermate bijzondere bouwkundige dan wel locatie-specifieke eigenschappen
heeft, dat andersoortig gebruik – al dan niet door transformatie – niet of onder zeer
bezwarende omstandigheden tot de mogelijkheden behoort;
2. er leegstand ontstaat als gevolg van de voorziene ontwikkeling in de omgeving van een
bij een concurrent / reclamant in gebruik zijnde bedrijfspand.
De met voorliggend plan beoogde ontwikkeling zal naar het oordeel van de raad van de
gemeente Eijsden-Margraten geen in het kader van een goede ruimtelijke ordening
onaanvaardbare / relevante gevolgen hebben voor de leegstand in de regio. Na de
verplaatsing van het Aldi-filiaal blijft in het winkelcentrum De Roserije een supermarkt
aanwezig welke een trekkersrol ten behoeve van het winkelcentrum kan vervullen. Daarnaast
heeft zich reeds een nieuwe huurder voor de vrijkomende winkelruimte gemeld.
Gelet op bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het planvoornemen voldoet aan een
actuele regionale behoefte.
Ad. b.: Benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie binnen
bestaand stedelijk gebied:
Het Besluit ruimtelijke ordening dwingt overheden ertoe om bij nieuwe ruimtelijke initiatieven
allereerst te kijken of er mogelijkheden zijn om beschikbare gronden door herstructurering,
transformering of anderszins te benutten. Hierbij kan gedacht worden aan leegstaande units in
de bestaande winkelstructuur. Aldi heeft getracht de gewenste uitbreiding op de huidige
locatie in Maastricht-Zuid te realiseren. Dit is niet haalbaar gebleken.
Het plan voor een Aldi supermarkt op Retailpark Gronsveld voorziet in het benutten van ruimte
binnen bestaand stedelijke gebied, op het moment dat de (dagelijkse) detailhandelsfunctie op
de alternatieve locatie aan de Kampweg in Gronsveld komt te vervallen. Het schrappen van
de detailhandelsfunctie op de Kampweg locatie vindt daadwerkelijk plaats. De aanwezige
behoefte wordt geaccommodeerd op een locatie waar reeds perifere en grootschalige
detailhandel is toegestaan. Verder zijn er geen geschikte alternatieve leegstaande
winkelpanden in het verzorgingsgebied aanwezig. Hierdoor is een alternatief voor de huidige
locatie geen reële mogelijkheid. Uitzondering hier op is de Kampweg locatie. Echter, als
locatie voor Aldi supermarkt is deze aanzienlijk minder geschikt dan het Retailpark.
Gezien het feit dat het plangebied is gelegen in het bestaand stedelijk gebied hoeft het
planvoornemen in principe niet aan onderdeel c. van de ladder te worden getoetst. De
ontsluiting en (autobereikbaarheid) van het plangebied zal verder worden toegelicht in
hoofdstuk 4.

2

ABRvS (20 mei 2015), zaaknummer 201403699/1/R2
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3.2.3 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking
getreden.
Voor de nationale belangen die kaderstellend zijn voor besluiten van gemeenten zijn in het
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) regels opgenomen die direct het
bestemmingsplan en daarmee gelijk te stellen besluiten betreffen. Zij strekken ertoe dat de
nationale ruimtelijke afweging, die door het kabinet in samenspraak met de Tweede en Eerste
Kamer der Staten-Generaal is gemaakt, bij besluitvorming over bestemmingsplannen wordt
gerespecteerd.
Onderwerpen waarvoor het rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam,
bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren,
bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de
Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening
van defensietaken.
In oktober 2012 is het besluit aangevuld met bepalingen omtrent de onderwerpen veiligheid op
rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de
ecologische hoofdstructuur (EHS), de veiligheid van primaire waterkeringen,
reserveringsgebieden voor hoogwater langs de Maas, maximering van de
verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer.
Op onderhavig bestemmingsplan zijn geen van deze belangen van toepassing.

3.2.4 Rooilijnenbeleid Rijkswaterstaat
3

In de nota Rooilijnen langs rijkswegen heeft Rijkswaterstaat haar beleid vastgelegd ten
aanzien van (de bebouwing van) gronden die direct grenzen aan autosnelwegen: in verband
met verkeersbelangen dient aan weerszijden van een autosnelweg een strook gevrijwaard te
blijven van bebouwing. De redenen hiervoor zijn onder andere:
 mogelijke toekomstige reconstructies;
 de mogelijke aanleg van elektronische begeleiding van het wegverkeer;
 de aanwezigheid of de reservering van ruimte ten behoeve van een leidingstrook;
 het voorkomen van voor de weggebruiker afleidende effecten;
 het beperken van milieuhinder voor omwonenden.
Concreet betekent dit beleid dat in een zone van 50 meter uit de as van de dichtstbij gelegen
rijbaan van een autosnelweg een bouwverbod geldt. Deze zone wordt dan ook aangeduid als
de bebouwingsvrije zone. Tot de rijbanen worden ook gerekend toe- en afritten van en naar
andere (snel)wegen. Voor de zone van 50 tot 100 meter uit de as van de dichtstbij gelegen
rijbaan van een rijksweg geldt een bouwverbod met een ontheffingsbevoegdheid van
Burgemeester en Wethouders, na overleg met de wegbeheerder van Rijkswaterstaat: deze
zone wordt dan ook aangeduid als de overlegzone.
Uit de haalbaarheidsstudie ten behoeve van het project Retailpark A2 Gronsveld, die mede
ten grondslag heeft gelegen aan het bestemmingsplan ´Hotel Gronsveld´, is gebleken dat ten
einde economisch rendabele detailhandel in het plangebied te kunnen huisvesten een
(beperkte) inbreuk op de bebouwingsvrije zone van de A2 noodzakelijk is. Hierover is overleg
gevoerd met Rijkswaterstaat. Per brief d.d. 17 augustus 2007 heeft Rijkswaterstaat destijds
aangegeven onder welke voorwaarden in principe kan worden ingestemd met de
voorgenomen (gedeeltelijke) overschrijding van de 0 tot 50 m rooilijn van de A2 in het
plangebied.

3

Rijkswaterstaat (oktober 1988), Rooilijnen langs rijkswegen. Den Haag.
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In verband met de wijzigingen in de functionele en stedenbouwkundige invulling van het
zuidelijk deel van dit perceel ten behoeve van de vestiging van een supermarkt is wederom
overleg gevoerd met Rijkswaterstaat.
Per brief d.d. 27 augustus 2015 geeft Rijkswaterstaat aan onder voorwaarden ook nu in te
stemmen met een kleine inbreuk in de bebouwingsvrije zone.
De inbreuk van de rooilijnen is mogelijk, onder de volgende voorwaarden:

 de inbreuk van de bebouwingsvrije zone bedraagt niet meer dan 20 meter gemeten vanaf







de dichtstbijzijnde rijbaan van de (toerit naar de) Rijksweg A2. De rooilijnen dienen
gemeten te worden vanuit de as van de dichtstbijzijnde rijbaan;
de mogelijkheid onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op de toerit, de hoofdrijbaan van
de Rijksweg A2 en bijbehorende verkeersvoorzieningen dient gewaarborgd te blijven;
een eventuele uitbreiding of reconstructie van de hoofdrijbaan en toerit dient gewaarborgd
te blijven;
er mogen geen verkeersafleidende effecten optreden door verlichting en/of reclameuitingen. Mogelijke verkeersafleidende effecten dienen te worden tegengegaan door
middel van het plaatsen en onderhouden van anti-verblindingsschermen;
aangezien het plangebied en de Rijksweg beiden zijn gelegen op maaiveld dienen er
maatregelen getroffen te worden ten behoeve van de veiligheid van de weggebruiker aan
de zijde van de Rijksweg. Dit in de vorm van afrasteringen en het niet direct toegang
verlenen tot de Rijksweg A2 en bijbehorende voorzieningen;
de bebouwingsvrijezone dient grotendeels gebruikt te worden voor parkeervoorzieningen.

Met in acht name van bovenstaande zijn in voorliggend bestemmingsplan de 0 tot 50 meter en
de 50 tot 100 meter rooilijnen verwerkt in planverbeelding en planregels.

3.2.5 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
CENTRALE AMBITIE

Op 12 december 2014 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan 2014
vastgesteld. De centrale ambitie zoals verwoord in het POL2014 komt voort uit de
Limburgagenda: een voortreffelijk grensoverschrijdend leef- en vestigingsklimaat, dat eraan
bijdraagt dat burgers en bedrijven kiezen voor Limburg: om er naar toe te gaan en vooral ook
om hier te blijven. In het POL staan de fysieke kanten van het leef- en vestigingsklimaat
centraal. Belangrijke uitdagen zijn het faciliteren van innovatie, het aantrekkelijk houden van
de regio voor jongeren en arbeidskrachten, de fundamenteel veranderde opgaven op het
gebied van wonen en voorzieningen, de leefbaarheid van kernen en buurten en het inspelen
op de klimaatverandering.
Aan het provinciaal omgevingsbeleid ligt een aantal principes ten grondslag: kwaliteit staat
daarbij centraal. Dat komt tot uiting in het koesteren van de gevarieerdheid van Limburg onder
het motto ‘meer stad, meer land’, het bieden van ruimte voor verweving van functies, in
kwaliteitsbewustzijn, en in dynamisch voorraadbeheer dat moet resulteren in een nieuwe vorm
van groeien. Het dynamisch voorraadbeheer vormt een belangrijk onderdeel van het
POL2014. In Limburg zijn voldoende woningen, bedrijventerreinen, kantoren en winkels
aanwezig, in toenemende mate zelfs te veel. Tegelijkertijd is de kwaliteit steeds minder
toegesneden op de behoefte. Op al deze gebieden liggen er nog grote kwalitatieve opgaven.
Blijvende vernieuwing en innovatie zijn dan ook van groot belang. Algemene principes voor
duurzame verstedelijking sluiten hierop aan, zoals de ladder van duurzame verstedelijking en
de prioriteit voor herbenutting van cultuurhistorische en beeldbepalende gebouwen. Deze
principes zijn tevens vastgelegd in de provinciale Omgevingsverordening (zie ook paragraaf
3.2.5).
Het POL nodigt gemeenten uit om een flink aantal vraagstukken in regionaal verband verder
uit te werken. Voor de thema’s wonen, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, land- en
tuinbouw, energie en vrijetijdseconomie richt de provincie zich op regionale visies, die de
basis moeten vormen voor afspraken tussen regiogemeenten en Provincie. Minder dan
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voorheen richten de Provincie zich op het beoordelen van individuele ontwikkelingen met een
lokaal karakter: deze rol wordt overgelaten aan de diverse gemeenten. Middels het POL2014
wordt wel een aantal beleidsmatige kaders gesteld, al dan niet verankerd in de al eerder
genoemde provinciale Omgevingsverordening.
Met betrekking tot het provincie-brede detailhandelbeleid wordt in hoofdstuk 6 van het
POL2014 opgemerkt dat de centrale opgave is gelegen in een groei in kwaliteit bij een
afnemende kwantiteit. Tot een van de specifieke kwalitatieve opgaven van het provinciale
detailhandelbeleid wordt gerekend het werken aan de kwaliteit van de grootschalige
winkelgebieden aan de rand van de steden. Deze gebieden hebben waarschijnlijk het meeste
last van de ontwikkeling van online winkelen en van de economische teruggang. De opgave
zal per winkelgebied sterk uiteenlopen. Er zijn centra met een aantrekkingskracht ver buiten
de eigen regio. Veel centra richten zich vooral op de lokale/regionale consument. Voorkomen
moet worden dat als oplossing voor problemen gekozen wordt voor verbreding van deze
centra waardoor deze zich tot nieuwe ‘binnensteden’ kunnen ontwikkelen.
De provincie draagt de regio’s op om in onderling overleg sectorale detailhandelvisies op te
stellen. Deze visies dienen gezamenlijke ambities en opgaven, gezamenlijke principes en
spelregels (toegespitst op de regionale situatie), en een gezamenlijke werkwijze te bevatten.
In het POL2014 zijn de basisprincipes voor de toekomstige regionale detailhandelvisies
vastgelegd. De regio Zuid-Limburg heeft nog geen regionale detailhandelvisie vastgesteld.
ZONERING PLANGEBIED

De grote variatie in omgevingskwaliteiten is een kenmerk en sterk punt van Limburg. Om
daaraan recht te doen, worden in het POL2014 acht globaal afgebakende gebiedstypen
onderscheiden. Dit zijn zones met elk een eigen karakter, herkenbare eigen kernkwaliteiten,
en met heel verschillende opgaven en ontwikkelingsmogelijkheden. De drie deelgebieden van
voorliggend bestemmingsplan zijn allen gelegen in de zone welke op kaart 1 van het POL2014
‘Zonering Limburg’ wordt gerekend tot het ‘overig bebouwd gebied’.
Tot deze zone behoren de gemengde woon/werkgebieden met voorzieningen, deels met een
stedelijk karakter, deels met een dorps karakter.
Beleidsmatig worden hier de volgende accenten gelegd:
 Transformatie regionale woningvoorraad;
 Bereikbaarheid;
 Balans voorzieningen en detailhandel;
 Stedelijk groen en water;
 Kwaliteit leefomgeving.
Aangezien door middel van voorliggend bestemmingsplan onder andere wordt gestreefd naar
een balans in het regionale voorzieningen- en detailhandelniveau, is het planvoornemen in
overeenstemming met deze algemene uitgangspunten.
Ten aanzien van de diverse zones is in het POL2014 verder regio specifiek beleid
opgenomen, dat hierna nader zal worden toegelicht.
REGIO ZUID-LIMBURG

Er zijn binnen Limburg belangrijke regionale verschillen. Samen met de regionale partners zijn
voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg in het POL2014 ambities en
belangrijkste uitdagingen en vraagstukken benoemd. De gemeente Eijsden-Margraten is
gelegen in de regio Zuid-Limburg. In de Integrale gebiedsopgave van Zuid-Limburg staat de
komende jaren de economische structuurversterking centraal. Als onderdeel van Brainport
Zuidoost-Nederland is de ambitie om het gebied verder te ontwikkelen als een sterke
kennisregio, die in verbinding staat met de kennisregio’s Eindhoven, Aken en Leuven/Hasselt.
Dit bevordert de bundeling van technologische kennis en de wereldwijde export van
innovatieve producten die hieruit voortkomen en levert (indirect) ook veel werkgelegenheid op
voor de lokale en regionale economie.
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De ambitie is om te komen tot één sterk samenhangend gebied, een stedelijk en
landschappelijk netwerk met (onder andere):
- krachtige economische campussen en clusters die een substantiële bijdrage leveren aan
het bruto nationaal product;
- aantrekkelijke stedelijke centra als motoren van en magneten voor de (kennis)economie;
- een hoogwaardig en divers aanbod van woonmilieus voor inwoners en (kennis)werkers.
Bij het realiseren van deze ambities dient rekening gehouden te worden met een aantal
bedreigingen. Voor veel functies is er door een krimpende bevolking voldoende, of zelfs te
veel ruimte. In het POL2014 is voor diverse programma’s (wonen, bedrijventerreinen,
kantoren, detailhandel en vrijetijdseconomie) een korte visie opgenomen waarin de
belangrijkste uitgangspunten en sturingsprincipes worden benoemd, waarbij veelal wordt
uitgegaan van een onderscheid tussen concentratiegebieden (versterking en stimuleren
kansrijke locaties), balansgebieden (kwaliteitsverbetering door her- en verbouw) en
transitiegebieden (ontmoedigen, functieverandering en/of sloop). De kwantitatieve opgave
wordt daarbij vertaald in het sturen op kwaliteit. Versterking van de kwaliteiten van de steden
én het landschap in Zuid-Limburg staat hierbij centraal. Kiezen dus voor échte steden en écht
landschap (‘meer stad, meer land’).
Met betrekking tot het thema detailhandel wordt opgemerkt dat detailhandel van belang is voor
de economie (werkgelegenheid), voor de leefbaarheid (o.a. in woongebieden) en de
vrijetijdsbeleving. Door de bevolkingskrimp in combinatie met onder andere (historisch
gegroeid) overaanbod - mede door toenemende bestedingen via internet opvolgingsproblematiek van zelfstandige ondernemers en schaalvergroting, heeft ZuidLimburg te maken met veel leegstaande winkelpanden en dreigende afname van de
leefbaarheid(beleving) in woongebieden.
Het is verder van belang om grensoverschrijdende koopstromen te behouden en waar
mogelijk te versterken. Daarnaast moet in de stedelijke gebieden worden ingezet (vanwege
het aanwezige bevolkingsdraagvlak) op complete buurt- en wijkcentra voor de meer dagelijkse
aankopen van inwoners. Het winkelaanbod in het landelijk gebied zal ook vooral gericht zijn
op het aanbieden van goede, bereikbare voorzieningen voor dagelijks gebruik. Op lokaal en
regionaal niveau moeten keuzes (bijvoorbeeld in dorpskernen, wijken maar ook functioneel of
thematisch) worden gemaakt om in de toekomst tot een duurzame ruimtelijke structuur van
winkelgebieden te komen.
Resumerend zijn de belangrijkste uitgangspunten voor detailhandel in Zuid-Limburg:
- geen nieuwe solitaire of verspreid gelegen winkelgebieden ontwikkelen;
- inzetten op compacte winkelgebieden, het laten verkleuren van aanloopstraten, geen
detailhandel toestaan op bedrijventerreinen (m.u.v. volumineuze goederen);
- concentratie op (boven)regionale ontmoetingsplekken;
- (Boven)lokaal verzorgende centra die aansluiten bij bestaande levendige
ontmoetingsplekken (veelal historische kernen met functiemenging) in balans houden;
- Voor overige winkelconcentraties geldt dat op lokaal niveau keuzen moeten worden
gemaakt met aandacht voor het voorzieningenniveau in wijken en kernen. Dit kan leiden
tot ruimtelijke verschuivingen en transitie.
De ter plaatse van het deelgebied aan de Burg. Frans Cortenraadstraat beoogde
supermarktontwikkeling geldt als een ontwikkeling binnen één van de ‘overige’
winkelconcentraties in de regio. De ontwikkeling behelst een verplaatsing van een bestaande
supermarkt binnen zijn bestaande verzorgingsgebied. Er vindt derhalve geen aantasting
plaats van het regionale voorzieningenniveau. Door de vestiging van de supermarkt op het
retailpark, in op de eerder beoogde locatie aan de Kampweg te Gronsveld, wordt verspreiding
van detailhandelvoorzieningen voorkomen en kunnen de diverse detailhandelfuncties op het
retailpark elkaar verder versterken. Ook vanwege het specifieke discountkarakter van de
supermarkt verdient de herlocatie naar het Retailpark A2 Gronsveld, dat uitstekend per auto
bereikbaar is, de voorkeur boven de locatie aan de Kampweg.
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De ontwikkeling heeft verder tot gevolg dat een deel van de planvoorraad aan
detailvoorzieningen in Zuid-Limburg komt te vervallen. Op basis van het bestemmingsplan
‘Gronsveld en Rijckholt 2013’ was oorspronkelijk 20.000 m2 aan dergelijke voorzieningen ter
plaatse van het deelgebied Kampweg Gronsveld toegestaan. Na realisatie van de Aldisupermarkt komt de bestemming detailhandel op deze locatie Kampweg te vervallen. Dit is in
overeenstemming met de algemene uitgangspunten van het provinciale detailhandelbeleid,
waarbij wordt ingezet op een kwalitatieve groei, en een kwantitatieve krimp.
Met de beoogde uitbreiding van de supermarkt aan het Raadhuisplein te Cadier en Keer ten
slotte wordt een duurzaam behoud van de supermarkt, en daarmee ook haar rol in de
voorzieningenstructuur van de betreffende kern, verzekerd.

3.2.6 Omgevingsverordening Limburg
Vergelijkbaar met het Besluit ruimtelijke ordening vraagt de Provincie aan gemeenten in de
Omgevingsverordening (artikel 5.22) om in de motivering van een ruimtelijk plan
(bestemmingsplantoelichting of ruimtelijke onderbouwing) aan te geven hoe met de Ladder
voor duurzame verstedelijking is omgegaan. In onderhavig plan is deze toelichting
opgenomen in de voorgaande paragraaf 3.2.2.
Daarnaast dient, in het geval van nieuwbouw, te worden gemotiveerd waarom een nieuwe
stedelijke functie niet kan worden gehuisvest / ondergebracht in bestaande leegstaande
bebouwing. Daarbij moet in eerste instantie gekeken worden naar leegstaande
cultuurhistorische en beeldbepalende gebouwen en wanneer dit laatste redelijkerwijs niet
mogelijk blijkt, naar andere leegstaande gebouwen (artikel 5.23): zowel in het stedelijk gebied
als daarbuiten is steeds meer sprake van leegstaande of leegkomende bebouwing. Daarbij
gaat het vaak om leegstaande woningen, bedrijfsgebouwen, kantoren, agrarische bebouwing,
scholen, winkels etc. Herbenutting van deze gebouwen kan bijdragen aan de instandhouding
van de betreffende gebouwen zelf, maar ook aan het behoud of verbeteren van het woon- en
leefklimaat in de steden en dorpen waar dit aan de orde is. De opgave in artikel 5.23 bevat
een inspanningsverplichting voor gemeenten, die in de visie van de Provincie nog vooraf gaat
aan de toepassing van de ladder van duurzame verstedelijk als bedoeld in artikel 5.22 van de
Omgevingsverordening. In de toelichting bij een ruimtelijk plan moet afdoende worden
verantwoord en inzichtelijk gemaakt op welke wijze in dat plan toepassing is gegeven aan
bovenstaande inspanningsverplichting. Daarbij kan worden uitgegaan van wat in de gegeven
situatie financieel, juridisch en feitelijk gezien binnen redelijke grenzen haalbaar is.
Gelet op de aard van de voorgenomen ontwikkeling en de omgevingskenmerken van het
Retailpark A2 Gronsveld zijn er in de omgeving van het deelgebied aan de Burg. Frans
Cortenraadstraat Gronsveld geen beter geschikte en momenteel leegstaande
bedrijfsgebouwen beschikbaar, waarbinnen de te verplaatsen supermarkt zou kunnen worden
gerealiseerd. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat de toekomstige supermarkt voor het
overgrote deel binnen een bestaand bouwvlak zal worden opgericht, en dat er derhalve
nauwelijks sprake is van toevoeging van bebouwd oppervlak. Als gevolg van het
planvoornemen zal het totaal toegestane bouwvolume in het deelgebied aan de Burg. Frans
Cortenraadstraat zelfs sterk afnemen, waardoor er feitelijk zelfs sprake is van ontstening.
Met betrekking tot het deelgebied aan de Kampweg Gronsveld geldt dat ter plaatse van dit
deelgebied op grond van het huidige bestemmingsplan ‘Gronsveld en Rijckholt 2013’ reeds
bebouwing is toegestaan, en dat de bebouwingsmogelijkheden op deze locatie niet zullen
worden uitgebreid. Ter plaatse van deze deellocatie zijn geen ontwikkelingen voorzien welke
strijdig zijn met dit momenteel vigerende bestemmingsplan.
Ten aanzien van het deelgebied aan het Raadhuisplein Cadier en Keer geldt dat vanwege de
aard van het planvoornemen, de uitbreiding van een bestaand gebouw, deze niet elders
binnen bestaande bebouwing kan worden gerealiseerd.
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3.2.7 Strategische Visie 2022 Eijsden-Margraten
De Strategische Visie 2022 'Vernieuwen door Verbinden' is een overkoepelende
gemeentelijke beleidsvisie, welke in oktober 2013 door de raad van de gemeente Eijsden is
vastgesteld. In de visie is een aantal thema's benoemd, die in de periode tot 2022, maar ook
in de jaren daarna, van cruciaal belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de gemeente. Dit
zijn onder meer:
 dienstverlening, goed geregeld;
 vitale kernen;
 zorg en welzijn, goed voor 'mekaar';
 landschappelijk verantwoord ondernemen;
 betere bereikbaarheid;
 samenwerken in de regio en euregio.
Daarnaast zijn ambities onderscheiden die richting geven aan de keuzes binnen de thema's:
 dienstverlening is onze tweede natuur;
 burgerkracht;
 buitengewone buiten (be)leven;
 aantrekkelijk wonen;
 ondernemingszin schept ruimte voor welvaart en welzijn.
In het thema 'Vitale kernen' is aangegeven wat het gemeentelijk beleid is met betrekking tot de
(leefbaarheid van) de vijftien kerkdorpen, de gehuchten en de buurtschappen in de gemeente.
De gemeente zet in op vitale leefgemeenschappen die de basis vormen voor meer zelfsturing
en initiatieven van 'onderop'. De gemeente kiest voor het ondersteunen van
leefbaarheidsinitiatieven die voortkomen uit de woonomgeving zelf (bewoners, ondernemers
en vrijwilligers). Het is in de toekomst niet haalbaar om alle voorzieningen in ieder dorp in
stand te houden. Er wordt daarom gekozen voor een beperkt aantal kwalitatief goede
voorzieningen in plaats van voor een versnipperd aanbod waarvan de kwaliteit en de
continuïteit niet kunnen worden gewaarborgd. Basisvoorzieningen kunnen inwoners
terugvinden in de directe omgeving. Andere voorzieningen kennen een grotere schaal, die in
sommige gevallen de gemeente overstijgt. In dat geval vindt afstemming plaats met Maastricht
of binnen de regio. Gestreefd wordt naar een gevarieerde bevolking zodat draagvlak voor
voorzieningen gewaarborgd is.
Het planvoornemen geeft invulling aan de in de Strategische Visie verwoorde ambitie
‘Ondernemingszin schept ruimte voor welvaart en welzijn’. De gemeente wil ruimte blijven
bieden aan nieuwe economische initiatieven. Voorliggend bestemmingsplan past binnen deze
ambitie doordat het aansluit op het thema ‘vitale kernen’: door de voorgenomen
ontwikkelingen wordt het voorzieningenniveau in de kernen Gronsveld en Cadier en Keer
gewaarborgd en versterkt. Dit zal een positief effect hebben op de (toekomstige) leefbaarheid
in deze kernen.

3.3

Toerismebeleid

3.3.1 Toeristisch-Recreatieve Gebiedsvisie 2015 – 2019 Eijsden-Margraten
Doel van de Toeristisch-Recreatieve Gebiedsvisie 2015 – 2019 ‘Beleef Eijsden-Margraten,
knooppunt van Maas tot mergelland!’ is om de kansen in beeld te brengen om Eijsden Margraten vanuit toeristisch - recreatief oogpunt beter te positioneren. De gemeente heeft
vanwege het landschap en divers toeristisch recreatief aanbod een enorme
aantrekkingskracht. Desondanks is de gemeente in de Heuvellandregio nog onvoldoende
onderscheidend. De gebiedsvisie heeft tot doel het unieke karakter van de gemeente, maar
ook van de regio, tot uitdrukking te brengen en vormt tevens een inspirerend kader om
initiatiefnemers uit te nodigen en te prikkelen nieuwe concepten te ontwikkelen en meer in cocreatie te gaan samenwerken.

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
NL.IMRO.1903.BPALDI2015-ON01
Status: ontwerp

Toelichting

p. 24

De gemeente Eijsden-Margraten wenst ondernemers en initiatiefnemers te stimuleren en te
faciliteren om leegstaande of toekomstige vrijkomende locaties en herontwikkelingslocaties te
benutten om hier een toeristische-recreatieve invulling aan te geven. In hoofdstuk 5 van de
visie is hiertoe een aantal potentiële ontwikkelingslocaties benoemd. Het deelgebied
Kampweg Gronsveld betreft één van deze ontwikkelingslocaties.
In paragraaf 5.4.3 is beschreven dat het voormalige schoolcomplex van de Land- en
Tuinbouwschool gelegen aan de Kampweg vraagt om een herinrichting. Thans ligt een
concept voor dat uitgaat van een ketenbenadering met diverse betrokken partners waaronder
de Stichting Grueles, IVN, een dorpsbrouwerij en overige gastronomische activiteiten die een
gezamenlijk economisch draagbaar interactief streekcentrum vormen waarin de gast een
totaalbeleving kan vinden over het heden en het verleden van gebruiken en toepassingen in
de streek op het gebied van fruittteelt, landbouw, ambacht, en/of gastronomie. Het centrum
biedt tevens kansen voor de jonge generatie om kennis te nemen van het verleden en hier
vernieuwend opnieuw vorm en inhoud aan te geven in het heden. Het streekcentrum onder de
werknaam De Fruitfabriek vormt tevens een ideale uitvalsbasis voor fietstochten en
wandelingen in het gebied. De locatie gelegen tegen de rand van Gronsveld en in de directe
nabijheid van het Savelsbos komt in aanmerking voor de ontwikkeling van een recreatieve
poort. De directe ontsluiting met het Savelsbos, de ligging aan de rand van Gronsveld
alsmede de goede bereikbaarheid via de A2 maken de locatie tot een goede uitvalsbasis.
De hierboven beschreven invulling is passend binnen de vigerende gemengde bestemming
ter plaatse van dit deelgebied. Middels voorliggend bestemmingsplan wordt slechts de
mogelijke vestiging van nieuwe zelfstandige detailhandelfuncties ter plaatse van dit
deelgebied beperkt. Dit heeft verder geen gevolgen voor de op deze locatie beoogde
gebiedsontwikkeling.

3.4

Waterbeleid

3.4.1 Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die tot doel heeft duurzame en
robuuste watersystemen te beschermen en te ontwikkelen. Daarbij is het Europees beleid op
zowel oppervlaktewater als grondwater gericht. De KRW gaat uit van het standstill-principe: de
ecologische en chemische toestand van het grond- en oppervlaktewater mag vanaf 2000 niet
verslechteren. Andere belangrijke uitgangspunten uit de KRW zijn een brongerichte aanpak
en het ‘vervuiler betaalt’ principe. De KRW beoogt vanuit een stroomgebiedbenadering te
komen tot:
 het bereiken van een verhoogde bescherming en verbetering van het aquatisch milieu;
 bevorderen van een duurzaam gebruik van water;
 geleidelijke vermindering van de vervuiling van het grondwater en preventieve
maatregelen;
 afzwakking gevolgen van overstroming en droogte;
 harmonisatie van Europese waterwetgeving.
Als concrete uitwerking van de Kaderrichtlijn water heeft de Ministerraad op 27 november
2009 de stroomgebiedbeheersplannen 2009-2015 van Eems, Maas, Rijndelta (Nederlandse
deel) en Schelde definitief vastgesteld. Op verschillende bestuursniveaus is echter reeds in
een eerder stadium al gestart met het invulling geven aan de in de Kaderrichtlijn Water
verwoorde uitgangspunten.

3.4.2 Nationaal Bestuursakkoord Water
In 2003 hebben het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten het Nationaal bestuursakkoord water afgesloten. In
het Nationaal bestuursakkoord water is het Waterbeleid 21ste eeuw (WB21) vastgelegd. Het
beleid is gericht op het op orde brengen en houden van watersystemen in Nederland, ter
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voorkoming van wateroverlast (mede als gevolg van voorspelde klimaatsveranderingen).
Water is een belangrijk ordenend principe, dat een sturend element vormt bij de inrichting van
de ruimte: water moet de ruimte krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. Dat is de kern van
het Waterbeleid 21ste eeuw. Het water de ruimte geven betekent dat in het landschap en in
de stad ruimte gemaakt wordt om water op te slaan. Met de actualisatie van het Nationaal
Bestuursakkoord Water in 2011 hebben de verschillende betrokken partijen nogmaals het
belang van samenwerking in het kader van duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer
onderstreept.
Een zwaarwegend uitgangspunt hierbij is dat afvoer- en andere waterhuishoudkundige
problemen niet mogen worden afgewenteld: niet op bestuurlijk niveau, niet op financieel
niveau en niet op geografisch niveau. De verschillende partijen hebben in het bestuursakkoord
derhalve gekozen voor een strategie welke uitgaat van het principe dat overtollig water wordt
opgevangen waar dit ontstaat. Water dient derhalve niet langer zo snel mogelijk te worden
afgevoerd, maar zo lang mogelijk ter plaatse te worden vastgehouden, bijvoorbeeld door
middel van infiltratie in de bodem. Door het water zo lang mogelijk vast te houden wordt
tevens verdroging voorkomen. Pas als het niet anders kan, mag water worden afgevoerd.
In het akkoord is verder opgenomen dat in de toelichting van bestemmingsplannen een
waterparagraaf moet worden opgenomen, waarin de gepleegde afwegingen in het kader van
de watertoets worden vastgelegd. In onderhavig bestemmingsplan is deze waterparagraaf
opgenomen in paragraaf 4.3.

3.4.3 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL2014)
Vergelijkbaar met het POL2006 heeft de provincie Limburg in het POL2014 invulling gegeven
aan de in het Nationaal Bestuursakkoord Water opgenomen strategieën, door te streven naar
een maximale afkoppeling van regenwater, binnen de grenzen van doelmatigheid. Afkoppelen
van regenwater betekent dat regenwater dient te worden gescheiden van afvalwater en zoveel
mogelijk moet worden vastgehouden en geïnfiltreerd in het gebied waarin het valt. Afkoppeling
voorkomt onnodige belasting van riool en waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast vermindert
afkoppeling de overstort van vuil rioolwater op het oppervlaktewater en kan het een bijdrage
leveren aan het herstel van een natuurlijk functionerend watersysteem (onder andere
vermindering van verdroging).
Met betrekking tot het provinciaal watersysteem is in het POL2014 vastgelegd dat afvoer van
water uit bebouwd gebied moet worden beperkt door het afkoppelen en vervolgens laten
infiltreren van regenwater. Gemeenten dienen bij nieuwbouw en herstructurering 100% af te
koppelen en bij bestaande bebouwing ‘maximale afkoppeling binnen grenzen van
doelmatigheid’ als beleidslijn te hanteren. Met doelmatigheid bedoelen wij dat het afkoppelen
bij bestaande bebouwingen wordt uitgevoerd wanneer het eenvoudig te realiseren is
(bijvoorbeeld veel achterzijden van woningen met een tuin) of te combineren is met andere
werkzaamheden in de stedelijke inrichting, zoals riool- en wegenrenovaties.
De volgende voorkeursvolgorde wordt gehanteerd: zoveel mogelijk vasthouden/infiltreren, als
dat niet kan bergen en pas als laatste optie het afvoeren van het gescheiden regenwater.
Gemeentelijke overstorten van het riool op het oppervlaktewater dienen sterk verminderd te
worden en op de lange termijn zoveel mogelijk te worden opgeheven om aan de eisen van de
Kaderrichtlijn Water te kunnen voldoen. Dit draagt zowel bij aan een gezonder watersysteem
en leefklimaat als ook aan de beperking van wateroverlast.
Op het kaartblad 12 ‘Ondergrond’ zijn de deelgebieden Kampweg Gronsveld en
Raadhuisplein Cadier en Keer gelegen in een zone welke is aangeduid als
grondwaterbeschermingsgebied.
Het
provinciaal
beleid
ten
aanzien
van
grondwaterbeschermingsgebieden is er op gericht dat het grondwater een zodanige kwaliteit
behoudt (of krijgt) dat het geschikt is als grondstof voor de drinkwaterbereiding. De
grondwaterbeschermingsgebieden - uitgezonderd die van het beschermingsgebied Nationaal
Landschap Zuid-Limburg - worden begrensd door de lijn vanaf waar het grondwater
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(maximaal) 25 jaar onderweg is alvorens de putten in de waterwingebieden te bereiken. De
grondwaterbeschermingsgebieden van het beschermingsgebied Nationaal Landschap ZuidLimburg worden begrensd door het gehele intrekgebied. In de Omgevingsverordening 2014
zijn in hoofdstuk 4 regels opgenomen voor de (nieuw)vestiging of uitbreiding van diverse
soorten inrichtingen of constructies en voor het (verbod op het) gebruik of vervoer van diverse
(schadelijke) stoffen. De met voorliggend plan beoogde ontwikkelingen zijn passend binnen
deze algemeen verbindende regels.

3.4.4 Notitie taakopvatting watersysteembeheer Waterschap Roer en
Overmaas
Waterschap Roer en Overmaas heeft in december 2009 een notitie bestuurlijk vastgesteld,
waarin staat onderbouwd hoe het waterschap haar taakinvulling voor het watersysteem ziet.
Hierbij heeft het waterschap nieuwe normen voor de compensatie voor de toename van het
verharde oppervlak benoemd. De compensatie voor de toename van het verharde oppervlak
heeft als doel dat nieuwe ontwikkelingen geen (water)problemen veroorzaken in andere tijden
of op andere plaatsen. Het hemelwater wordt opgevangen in buffers waar het hemelwater
wordt geïnfiltreerd in de bodem of vertraagd wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
Bij nieuwe ontwikkelingen dient voldoende opvangcapaciteit aanwezig te zijn voor een
neerslaggebeurtenis van eens per 25 jaar (T=25). Dit is in het beheersgebied van waterschap
Roer en Overmaas 35 mm in 45 minuten. Daarnaast wordt getoetst of een
neerslaggebeurtenis van eens per 100 jaar (T=100) geen wateroverlast veroorzaakt. T=100
komt overeen met 45 mm in 30 minuten. Voor de leegloop van de buffers wordt de regel
gehanteerd dat ze in principe binnen 24 uur geledigd zijn en weer beschikbaar zijn voor een
volgende neerslaggebeurtenis. Wanneer de buffer voorzien is van een afvoer naar
oppervlaktewater, dient de afvoercapaciteit te zijn afgestemd op de afvoercapaciteit van het
ontvangende oppervlaktewater.

3.4.5 Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Eijsden-Margraten 2013-2017
In het Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan ‘Gestroomlijnd water…’ is beschreven hoe de
gemeente Eijsden-Margraten invulling wenst te geven aan haar zorgplicht voor het stedelijk
afvalwater (droogweerafvoer), voor afvloeiend hemelwater en voor het grondwater.
Ten aanzien van voorliggend bestemmingsplan is met name de zorgplicht voor het afvloeiend
hemelwater van belang. Ten aanzien van mogelijke afkoppelingstrajecten binnen de
gemeente is aangegeven dat bij kleinschalige inbreidingen aangesloten mag worden op de
bestaande riolering. Eigenaren moeten daarbij hun afvalwater wel altijd gescheiden
aanleveren aan de perceelgrens, zodat ze voorbereid zijn op eventueel gescheiden riolen die
later worden aangelegd. Voor kleinschalige nieuwbouw in het buitengebied geldt hetzelfde,
tenzij aansluiting op de riolering niet doelmatig is volgens de beleidsregels van de Provincie
Limburg.
Bij grootschalige uitbreidingen wordt altijd (verbeterd) gescheiden riolering aangelegd. Hierbij
worden de kaders geschetst door het waterschap Roer en Overmaas en de Provincie Limburg
gevolgd. Deze kaders zijn in de voorgaande paragrafen beschreven. Zoals eerder
aangegeven zijn in paragraaf 4.3 (de waterparagraaf) de gevolgen van onderhavig
bestemmingsplan voor de waterhuishouding nader beschreven.

3.5

Archeologiebeleid

3.5.1 Verdrag van Malta, Wet op de archeologische monumentenzorg en
Monumentenwet 1988
In 1992 is in Valletta (Malta) het Europees verdrag over de bescherming van het
archeologisch erfgoed ondertekend. Doelstelling van het verdrag is het bodemarchief zoveel
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mogelijk te behouden, bij voorkeur in de bodem zelf. Het verdrag bepaalt onder andere dat
archeologische belangen tijdig worden betrokken bij planvorming van ruimtelijke
ontwikkelingen. Bij grootschalige werken in de bodem moeten archeologen worden
geraadpleegd. Daarnaast introduceert het verdrag het principe ‘de verstoorder betaalt’. Dit
naar analogie van het principe ‘de vervuiler betaalt’, zoals dit wordt gehanteerd bij
milieukundige problemen.
Het verdrag van Malta is in 1998 door het Nederlands parlement goedgekeurd en heeft
uiteindelijk geleid tot de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) en de hiermee
gepaard gaande aanpassingen aan de Monumentenwet 1988. Daarbij zijn de uitgangspunten
van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving vastgelegd. Uitgangspunt van
de Wamz is om archeologische waarden te beschermen, zonder meer maatschappelijke last
te veroorzaken dan nodig is. Wat er moet gebeuren, verschilt per gebied en regio: niet alle
activiteiten zijn even ingrijpend.
De Wamz rust op vier belangrijke pijlers:
 archeologische waarden moeten zo veel mogelijk in de bodem (in situ) worden bewaard;
 archeologie moet tijdig worden meegenomen in de procedures van ruimtelijke
planvorming;
 de verstoorder van het bodemarchief betaalt de kosten van archeologisch vooronderzoek
en noodzakelijke volwaardige opgravingen, voor zover die kosten redelijkerwijs kunnen
worden toegerekend aan de verstoorder;
 gemeenten en provincies krijgen een belangrijke rol in de verankering van archeologie in
hun ruimtelijke plannen en vergunningen; zij krijgen de ruimte om vergunningvoorwaarden
genuanceerd in te vullen.
Op grond van de Wamz en de Monumentenwet 1988 is de gemeente verplicht bij het
vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met het aspect archeologie.
De Wamz gaat daarbij in beginsel uit van noodzaak tot inventariserend archeologisch
onderzoek bij bodemingrepen groter dan 100 m2. Gemeenten mogen echter van deze norm
afwijken indien zij deze afwijking deugdelijk motiveren. Hiertoe heeft de raad van de gemeente
Eijsden-Margraten de Erfgoedverordening gemeente Eijsden-Margraten 2013 vastgesteld.
Onderdeel van de beleidsnota zijn een archeologische beleidskaart voor het gehele
gemeentelijk grondgebied en een bijbehorend kader waarin onderzoeksgrenzen voor
archeologisch onderzoek zijn opgenomen.

3.5.2 Erfgoedverordening gemeente Eijsden-Margraten 2013
Zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven heeft de gemeente Eijsden-Margraten met
de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg een eigen
verantwoordelijkheid gekregen voor het bodemarchief binnen de gemeentegrenzen. In dit
kader is de reeds genoemde Erfgoedverordening gemeente Eijsden-Margraten 2013
vastgesteld.
In de toelichting op de erfgoedverordening is verwoord dat conform De Monumentenwet 1988
bestemmingsplannen het centrale juridische beleidsinstrument vormen in het nieuwe
archeologiebestel. De gemeenteraad houdt bij de vaststelling van een bestemmingsplan of
een beheersverordening en bij de bestemming van de in het plan begrepen gronden rekening
met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische resten. Wanneer in een
bestemmingsplan een wijziging van de bestemming wordt vastgelegd, zoals bij
ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen, of wanneer middels een omgevingsvergunning
wordt afgeweken van een bestemmingsplan, is archeologie een facet dat mede afgewogen
moet worden in de besluitvorming over de ontwikkeling.
Een verantwoord beheer van het archeologisch bodemarchief in de gemeente is niet mogelijk
zonder een inzicht in de ligging van alle bekende archeologische waarden en verwachtingen.
Om deze reden maakt een archeologische beleidskaart deel uit van de Erfgoedverordening
gemeente Eijsden-Margraten 2013. Op de archeologische beleidskaart wordt het gemeentelijk
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grondgebied onderverdeeld in zeven archeologische categorieën. Aan deze categorieën zijn
ondergrenzen voor archeologisch onderzoek gekoppeld. De diepte en omvang van de
bodemingreep, alsmede de archeologische verwachtingswaarde van het specifieke gebied,
zijn hiervoor bepalend.
In het volgende hoofdstuk zal het planvoornemen aan het gemeentelijk archeologiebeleid
worden getoetst.
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4

RANDVOORWAARDEN EN ONDERZOEK

4.1

Inleiding
Bij de vaststelling van voorliggend bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met
(externe) factoren die van invloed kunnen zijn op het plangebied en de hier beoogde
ontwikkelingen. Anderzijds kunnen de in het plangebied beoogde ontwikkelingen gevolgen
hebben voor hun omgeving. Ten einde in het kader van een goede ruimtelijke ordening een
verantwoorde afweging te kunnen maken worden in dit hoofdstuk de milieuaspecten m.e.r.beoordeling, bodemkwaliteit, geluid, luchtkwaliteit en milieuzonering beschouwd. Tevens is
gekeken naar de gevolgen van het planvoornemen voor de waterhuishouding, de externe
veiligheid, de in en rond het plangebied aanwezige ecologische waarden, eventuele
cultuurhistorische waarden en kabels en leidingen. Ook worden de met het plan
samenhangende verkeerskundige aspecten beoordeeld.

4.2

Milieu

4.2.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Sinds de wijziging van het Besluit m.e.r. op 1 april 2011 bestaat er voor activiteiten waarbij de
drempelwaarde voor de m.e.r.-beoordelingsplicht niet wordt gehaald, een zogenaamde
vergewisplicht. Het is de plicht van het bevoegd gezag om te beoordelen of de activiteit
zodanige gevolgen heeft dat er op grond van de Europese richtlijnen toch een m.e.r.beoordeling moet worden uitgevoerd.
Conform de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage is de aanleg, wijziging of
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig in gevallen
waarin de activiteit betrekking heeft op:
1. een oppervlak van 100 hectare of meer;
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat of,
3. een bedrijfsvloeroppervlak van 200.000 m2 of meer.
Onderhavig bestemmingsplan ligt ruim onder de plandrempel waarvoor conform het Besluit
m.e.r. een m.e.r.-beoordelingsprocedure noodzakelijk is: de oppervlakte van het plangebied
bedraagt in totaal circa 1.850 m2, er wordt één vervangende supermarkt opgericht met een
bvo van ca. 1.600 m2 opgericht en één bestaande supermarkt met ca. 170 m2 bvo uitgebreid.
Gelet hierop worden de drempelwaarden niet overschreden, zodat een zogenaamde
'vormvrije m.e.r.-beoordeling' dient te worden uitgevoerd. In tabel 4.1 zijn de relevante
kenmerken van het plan weergegeven alsmede de belangrijkste effecten die het plan op de
omgeving zal veroorzaken. Daarnaast zijn in het kader van voorliggend bestemmingsplan
diverse (milieu)onderzoeken uitgevoerd naar alle voor dit plan relevante milieuaspecten. Uit
deze onderzoeken (waarvan de uitkomsten nader worden toegelicht in de hierna volgende
paragrafen) blijkt dat het plan geen relevante milieueffecten heeft.
Kenmerken van het plan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
D11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van
winkelcentra of parkeerterreinen:
Omvang van het project (relatie met
drempel bijlage D Besluit m.e.r.)

Initiatief; detailhandelontwikkeling, het gaat om de oprichting
van een vervangende supermarkt en de uitbreiding van een
bestaande supermarkt. Het totale oppervlak van de
ontwikkelingslocaties bedraagt ca. 1.850 m2

Cumulatie met andere projecten

Nee

Gebruik natuurlijke hulpbronnen

Nee
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Productie afvalstoffen

Nee

Verontreiniging en hinder

Nee

Risico voor ongevallen

Nee

Plaats van het project
Braakliggend terrein, voormalige schoollocatie, bestaande
supermarkt en openbaar gebied.

Bestaande grondgebruik

Door de beperkte omvang heeft realisatie van het plan geen
relevante effecten op bodem, water, flora en fauna,
archeologie (dubbelbestemming), luchtkwaliteit, geluid en
externe veiligheid.

Rijkdom aan en kwaliteit en
regeneratievermogen natuurlijke
hulpbronnen van het gebied

Dit blijkt ook uit de onderzoeken die in het kader van het
bestemmingsplan zijn uitgevoerd en welke nader worden
toegelicht in dit hoofdstuk van voorliggende plantoelichting.

Kenmerken van het potentiële effect
Bereik van het effect (geografisch en
grootte getroffen bevolking)

Nee

Grensoverschrijdend karakter

Nee

Orde van grootte en complexiteit effect Nee
Waarschijnlijkheid effect

Nee

Duur, frequentie en omkeerbaarheid
effect

Nee

Conclusie

De functiewijziging in het bestemmingsplan leidt niet
tot relevante milieueffecten. Nadere analyse in een
MER/m.e.r.-beoordeling is niet noodzakelijk.

Tabel 4.1: resultaten (vormvrije) m.e.r.-beoordeling

De aanwezige informatie over de te verwachten effecten is voldoende om een afweging en
een gemotiveerde keuze omtrent het planvoornemen te kunnen maken: op basis van
bovenstaande blijkt het doorlopen van een m.e.r.-procedure niet noodzakelijk.

4.2.2 Bodem
In het kader van de voorgenomen afwijking van het vigerende bestemmingsplan is het
noodzakelijk inzicht te hebben in de kwaliteit van de bodem. De mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging kan gevolgen hebben voor het realiseren van milieugevoelige
bestemmingen. In dit kader is ten aanzien van de diverse deelgebieden een aantal
bodemonderzoeken uitgevoerd.
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD
4

In 2004 is door Witteveen+Bos in een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor dit
deelgebied en de omliggende gronden.

4

Witteveen+Bos (september 2004), Verkennend onderzoek Oosterbroekweg ong. te Gronsveld / Eijsden, Weiland (rapportnr.
ESD23-1/mome/012). Maastricht.
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Historisch bodemonderzoek
Uit het vooronderzoek blijkt dat, in relatie met de historische grootschalige diffuse
zinkverontreiniging vanwege de aanwezige zinkverwerkende industrie (Umicore) in de
gemeente, de locatie mogelijk een lichte verontreiniging met zware metalen kent. Voor zover
kan worden nagegaan hebben op het perceel zelf geen bodembedreigende activiteiten
plaatsgevonden. Op basis van deze gegevens dient de locatie als ‘verdacht’ te worden
aangemerkt.
Milieukundig bodemonderzoek
Het veldwerk ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek voor het zuidelijk
onderzoeksgebied, waarbinnen dit deelgebied is gelegen, is door middel van een 17 boringen
uitgevoerd. Omdat het grondwater zich dieper dan 5,0 m –mv bevond, heeft geen
grondwateronderzoek plaatsgevonden.
De hypothese ‘verdachte locatie’ wordt door de analyseresultaten van de bodemmonsters
bevestigd. In geen van de onderzochte mengmonsters wordt de gebruiksspecifieke
bodemgehalten bij de huidige gebruiksvorm “overige onbedekte bodem” overschreden.
Derhalve bestaan er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen ten aanzien van
de voorgenomen ontwikkeling ter plaatse van het deelgebied.
Vervolgens is ter plaatse van dit deelgebied in 2015 door Econsultancy een historisch
5
bodemonderzoek conform de NVN5725 uitgevoerd.
Historisch bodemonderzoek
Uit het vooronderzoek conform NVN5725 volgt dat, gelet op het vroegere gebruik van de
locatie, de locatie als ‘verdacht’ dient te worden aangemerkt. Echter, gezien het geplande
toekomstige gebruik als bedrijfspand met verharding (bestrating) wordt een aanvullend
bodemonderzoek vooralsnog niet noodzakelijk geacht.
De onderzoeksresultaten geven géén aanleiding voor verder bodemonderzoek dan wel een
bodemonderzoek op analytische grondslag. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding
geven een asbestverontreiniging in het deelgebied te verwachten.
Op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie kan dan ook gesteld worden dat er geen
aanwijzingen zijn dat de bodemkwaliteit is verslechterd. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt
bestaan er dan ook géén belemmeringen voor de voorgenomen bouwplannen in het
deelgebied.
DEELGEBIED KAMPWEG GRONSVELD

Ter plaatse van dit deelgebied is door Aelmans Eco BV een verkennend bodem- en
6
asbestonderzoek conform de NEN5740 en NEN5707 uitgevoerd.
Historisch bodemonderzoek
Uit het vooronderzoek conform NVN5725 volgt dat, gelet op het vroegere en huidige gebruik
van de locatie, het historisch onderzoek en de terreininspectie, de onderzoekshypothese luidt
dat er geen bodemverontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden, oftewel dat de locatie
als ‘onverdacht’ kan worden aangemerkt.
Onderzoek asbest in bodem
Er zijn op basis van het vooronderzoek geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een
asbestverontreiniging in het deelgebied te verwachten. Ten behoeve van het onderzoek asbest
in bodem zijn in totaal 17 proefgaten gegraven.

5

Econsultancy (juni 2015), Vooronderzoek Oosterbroekweg te Gronsveld in de gemeente Eijsden-Margraten (rapportnr.
15051407). Swalmen.
6
Aelmans Eco BV (februari 2015), Verkennend bodem- en asbestonderzoek Kampweg 37 te Gronsveld (gemeente EijsdenMargraten) (rapportnr. E142302.002/HWO). Voerendaal.
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Tijdens het verrichten van het bodemonderzoek zijn zintuigelijk geen asbestverdachte
materialen aangetoond. Op basis van de bevindingen van het zintuigelijk en analytisch
asbestonderzoek kan de hypothese ‘onverdacht’ worden bevestigd.
Milieukundig bodemonderzoek
Het veldwerk ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is door middel van een 23
boringen uitgevoerd. Omdat het grondwater zich dieper dan 5,0 m –mv bevond, heeft geen
grondwateronderzoek plaatsgevonden.
De hypothese ‘onverdachte locatie’ wordt door de analyseresultaten van de mengmonsters
van de boven- en ondergrond niet bevestigd. De aangetroffen lichte verontreinigingen vormen
echter geen aanleiding voor het laten uitvoeren van een nader bodemonderzoek. Vanuit
milieuhygiënisch oogpunt bestaan er geen belemmeringen ten aanzien van eventuele
nieuwbouw ter plaatse van het deelgebied.
DEELGEBIED RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

Ter plaatse van dit deelgebied is door Econsultancy een verkennend bodemonderzoek
conform de NEN5740 uitgevoerd.

7

Historisch bodemonderzoek
Uit het vooronderzoek conform de NVN5725 bleek dat er sprake is van voormalige en/of
huidige bodembelasting op de locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging
aanwezig was. Dit in verband met de mogelijke toepassing van fundatiemateriaal onder de
bestrating van het parkeerterrein. Op basis van het vooronderzoek is het deelgebied
onderzocht volgens de strategie voor een ‘verdachte locatie met diffuse bodembelasting en
een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming’ (VED-HE).
Milieukundig bodemonderzoek
Het veldwerk ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is door middel van een 5
boringen uitgevoerd. Omdat het grondwater zich dieper dan 5,0 m –mv bevond, heeft geen
grondwateronderzoek plaatsgevonden.
De hypothese ‘verdachte locatie’ wordt door de analyseresultaten van de mengmonsters van
de boven- en ondergrond bevestigd. De aangetroffen lichte verontreinigingen vormen echter
geen aanleiding voor het laten uitvoeren van een nader bodemonderzoek. Vanuit
milieuhygiënisch oogpunt bestaan er geen belemmeringen ten aanzien van de voorgenomen
supermarktuitbreiding ter plaatse van het deelgebied.
Asbest in bodem
Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de
veldwerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten.
CONCLUSIE

Gelet op bovenstaande vormt het aspect bodem geen beperking en/of belemmering ten
aanzien van de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan.

4.2.3 Geluid
Het planvoornemen voorziet niet in de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen.
Het bepaalde in de Wet geluidhinder vormt dan ook geen verdere randvoorwaarde ten
aanzien van voorliggend bestemmingsplan. Wel dient in het kader van een goede ruimtelijke
ordening de akoestische invloed van het planvoornemen op zijn omgeving te worden
beschouwd. Het wettelijk kader in deze is de Wet milieubeheer: in het kader van deze wet zijn
7

Econsultancy (juni 2015), Verkennend bodemonderzoek Raadhuisplein te Cadier en Keer in de gemeente Eijsden-Margraten
(rapportnr. 15051408). Swalmen.
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de in de diverse deelgebieden aanwezige en geprojecteerde functies meldingsplichtig. De
relevante akoestische normstelling met betrekking tot de directe akoestische hinder als gevolg
van deze inrichting (van toepassing op alle drie de locaties) is geregeld in het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het zogenaamde activiteitenbesluit). Zowel
bestaande als nieuwe inrichtingen dienen zich in beginsel te houden aan de standaard
geluidsnormen, zoals vermeld tabel 4.2.
Norm

07.00-19.00

19.00-23.00

23.00-7.00

L Ar,LT op de gevel van gevoelige
gebouwen

50 dB (A)

45 dB (A)

40 dB (A)

L Ar,LT in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen

35 dB (A)

30 dB (A)

25 dB (A)

L A max op de gevel van gevoelige
gebouwen

70 dB (A)

65 dB (A)

60 dB (A)

L A max in- en aanpandige gevoelige
gebouwen

55 dB (A)

50 dB (A)

45 dB (A)

Tabel 4.2: akoestische normen meldingsplichtige inrichtingen

L ArLT staat hierbij voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau: hiermee wordt het
gemiddelde geluidsniveau gemeten over een langere periode bedoeld. L a max betreft het
maximaal toegestane geluidsniveau in een bepaalde periode. Middels bovenstaande
akoestische normen wordt een goed leef- en verblijfsklimaat in de omgeving van de
deelgebieden gegarandeerd.
Naast een toetsing aan bovenstaande normen dient in het kader van een goede ruimtelijke
ordening ook een afweging te worden gemaakt ten aanzien van de te verwachten indirecte
akoestische hinder. Met de indirecte hinder wordt geluidshinder bedoeld welke wordt
veroorzaakt door de invloed van de verkeersaantrekkende werking van een inrichting op het
reguliere verkeersbeeld. De circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en
naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet
milieubeheer' (de zogenaamde ‘schrikkelcirculaire’) wordt toegepast als toetsingskader. Hierin
is een (voorkeurs)grenswaarde aangegeven van 50 dB(A) etmaalwaarde.
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD
8

Door Tritium Advies is een onderzoek verricht naar de te verwachten akoestische uitstraling
van de geprojecteerde functie. Uit het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken:
Directe hinder
 De beschouwde situatie voldoet aan het BBT principe daar er redelijkerwijs geen
maatregelen te treffen zijn om de geluidbelasting verder terug te dringen.
 Met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) kan worden gesteld
dat wordt voldaan aan de streefwaarde van 50 dB(A). De ontwikkeling leidt ter plaatse van
de beschouwde toetspunten niet tot een akoestisch ongunstige situatie.
 Met betrekking tot de maximale geluidniveaus (LAmax) kan worden gesteld dat wordt
voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde. De ontwikkeling leidt ter
plaatse van de beschouwde toetspunten niet tot een akoestisch ongunstige situatie.
Afweging goede ruimtelijke ordening
 Met betrekking tot indirecte hinder van verkeersaantrekkende werking kan worden gesteld
dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

8

Tritium advies (augustus 2015), Akoestisch onderzoek industrielawaai Bestemmingsplan Hotel Gronsveld (kenmerk
1505/027/JS-01). Nuenen.
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DEELGEBIED KAMPWEG GRONSVELD

Ter plaatse van het deelgebied Kampweg Gronsveld zijn geen concrete nieuwe
ontwikkelingen voorzien, welke niet passen binnen de regels van het vigerende
bestemmingsplan. De huidige planologische gebruiksmogelijkheden worden middels
onderhavig bestemmingsplan niet uitgebreid: het bestemmingsplan kent voor dit deelgebied
een conserverend en beperkend karakter. Toekomstige inrichtingen in dit gebied zullen aan
de hiervoor beschreven normstelling (activiteitenbesluit en schrikkelcirculaire) moeten
voldoen. De in de omgeving aanwezige bestaande geluidgevoelige bebouwing is maatgevend
voor de milieuruimte van eventueel nieuw in dit gebied op te richten inrichtingen. Indien naar
haar oordeel noodzakelijk kan de gemeente Eijsden-Margraten bij de melding van deze
inrichtingen een akoestisch onderzoek eisen waaruit blijkt dat aan de eisen uit het
activiteitenbesluit wordt voldaan.
DEELGEBIED RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

Directe hinder
Gelet op de aard van de in het deelgebied geprojecteerde ontwikkeling (de uitbreiding van een
bestaande detailhandelvoorziening waarin geen mechanische muziek wordt geproduceerd en
welke hoofdzakelijk gedurende de daguren is geopend) valt in alle redelijkheid geen directe
akoestische hinder als gevolg van de uitbreiding van de supermarkt te verwachten. Omdat de
parkeervoorzieningen niet op het eigen terrein van de supermarkt zijn gelegen, maar behoren
tot het openbaar gebied, dient de geluidsproductie van parkerende en vertrekkende auto’s te
worden beschouwd bij de indirecte hinder als gevolg van het plan.
Afweging goede ruimtelijke ordening
In dit deelgebied wordt een bestaande supermarkt met ca. 170 m2 bvo uitgebreid. Deze
uitbreiding heeft naar verwachting extra verkeersproductie van minimaal 69 en maximaal 130
verkeersbewegingen per etmaal tot gevolg (zie verder paragaaf 4.8).
Het Raadhuisplein is gelegen in het centrum van Cadier en Keer. Aan het plein zijn reeds
diverse (detailhandel) voorzieningen aanwezig. Er vindt derhalve reeds veel
bestemmingsverkeer van en naar dit plein plaats. Als gevolg van de beperkte
verkeersaantrekkende werking van de uitbreiding van de supermarkt zal de toename van het
wegverkeerslawaai van het verkeer op het omliggende wegennet op de gevels van de in de
omgeving aanwezige gevoelige bebouwing in alle redelijkheid niet hoorbaar toenemen.
CONCLUSIE

Gelet op bovenstaande vormt het aspect geluid geen beperking en/of belemmering ten
aanzien van de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan.

4.2.4 Luchtkwaliteit
In artikel 5.16 van de Wet Milieubeheer is een viertal voorwaarden opgenomen waaronder
bestuursorganen de in lid 2 van dit artikel genoemde bevoegdheden (waaronder het verlenen
van omgevingsvergunningen en het vaststellen van bestemmingsplannen) mogen uitoefenen.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de met de uitoefening van de bevoegdheid
verbonden gevolgen ten aanzien van de luchtkwaliteit. Indien er sprake is van één van de
hieronder genoemde omstandigheden vormen de luchtkwaliteitseisen in beginsel geen
belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid en de daarmee beoogde ontwikkeling:
 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
 het project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
 het project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging;
 het project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of
binnen een regionaal programma van maatregelen.
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In het Besluit NIBM is vastgelegd wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan
de concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat het project
een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt
gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof
(PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel fijn stof
en NO2.
Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens
blijft:
 aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM valt.
Er is dan geen verdere toetsing nodig, het project is in ieder geval NIBM;
 op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 3% criterium.
Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een project niet kan voldoen aan de
grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog via berekeningen aan te tonen,
dat de 3% grens niet wordt overschreden.
Als de 3% grens voor PM 10 of NO 2 niet wordt overschreden, dan hoeft geen verdere toetsing
aan grenswaarden plaats te vinden.
De Regeling NIBM geeft voor een aantal soorten van projecten een (getalsmatige) invulling
aan de NIBM-grens. Het gaat daarbij om woningbouwprojecten, kantoorprojecten en enkele
inrichtingen (bv landbouwinrichtingen). Als een project binnen de begrenzing van de Regeling
NIBM valt, dan is geen verdere toetsing aan de grenswaarden nodig. Het project geldt dan als
een NIBM-project en kan doorgaan zonder dat extra maatregelen worden genomen. Tevens is
er dan geen luchtkwaliteitsonderzoek nodig. De 3% grens is als volgt gekwantificeerd:
 voor woningbouw geldt dat de 3% grens op 1.500 woningen is vastgesteld (bij 1
ontsluitingsweg), en op 3.000 woningen is vastgesteld in het geval van 2
ontsluitingswegen;
 voor kantoren geldt dat de 3% grens op 100.000 m2 bvo kantoorgebouwen is vastgesteld
(bij 1 ontsluitingsweg), en bij 100.000 m2 kantoorgebouwen in het geval van 2
ontsluitingswegen.
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD

De invloed van de deelontwikkeling aan de Burg. Frans Cortenraadstraat op de luchtkwaliteit
9
is door Tritium Advies onderzocht . Uit dit onderzoek blijkt dat het planvoornemen slechts een
beperkte invloed heeft op de luchtkwaliteit ter plaatse en de jaargemiddelde grenswaarden
voor de jaren 2015, 2016 en 2021 worden niet overschreden.
In onderhavige situatie wordt derhalve voldaan aan het gestelde in artikel 5.16 van de Wet
milieubeheer onder a), aangezien de realisatie van de toekomstige supermarkt niet leidt tot
het overschrijden van de in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarden voor
NO2 en PM10. Inzake luchtkwaliteit bestaan er derhalve geen belemmeringen voor het
planvoornemen.
DEELGEBIED KAMPWEG GRONSVELD

Ter plaatse van het deelgebied Kampweg Gronsveld zijn geen concrete nieuwe
ontwikkelingen voorzien, welke niet passen binnen de regels van het vigerende
bestemmingsplan. De huidige planologische gebruiksmogelijkheden worden middels
onderhavig bestemmingsplan niet uitgebreid: het bestemmingsplan kent voor dit deelgebied
een conserverend en beperkend karakter. Gelet op de in het deelgebied toegestane functies
zullen ontwikkelingen in dit deelgebied naar alle waarschijnlijkheid onder de 3% grens blijven
zoals deze is opgenomen in het Besluit NIBM: de verkeersproductie van eventueel binnen het
huidige en voorliggend bestemmingsplan toegestane functies zal in alle redelijkheid niet hoger
zijn dan de verkeersproductie van 1.500 woningen. Derhalve kan gesteld worden dat het plan
niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van de in de Wet milieubeheer
genoemde kritische stoffen.

9
Tritium advies (augustus 2015), Quickscan luchtkwaliteit bestemminsplan Hotel Gronsveld (kenmerk 1505/027/JS-02).
Nuenen.
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DEELGEBIED RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

In dit deelgebied wordt een bestaande supermarkt met ca. 170 m2 bvo uitgebreid. Deze
uitbreiding heeft naar verwachting extra verkeersproductie van minimaal 69 en maximaal 130
verkeersbewegingen per etmaal tot gevolg (zie verder paragaaf 4.8). Dit aantal
verkeersbewegingen is in alle redelijkheid niet hoger dan de verkeersproductie van 1.500
woningen. Derhalve kan gesteld worden dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan
de concentratie van de in de Wet milieubeheer genoemde kritische stoffen.
CONCLUSIE

Gelet op bovenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen beperking en/of belemmering ten
aanzien van de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan.

4.2.5 Milieuzonering
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van
bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies (zoals bijvoorbeeld woningen):
 ter plaatse van deze gevoelige functies een goed woon- en leefmilieu wordt gegarandeerd;
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en de milieuruimte van de betreffende
bedrijven.
Een wettelijk kader wordt gevormd door de eisen ten aanzien van individuele inrichtingen op
grond van de Wet milieubeheer, geluidszones op grond van de Wet geluidhinder en de
afstandseisen op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Daarnaast kunnen op
basis van de Wet geurhinder en veehouderij afstandseisen gelden met betrekking tot
gevoelige bestemmingen. In het plangebied zullen zich geen inrichtingen of bedrijven (mogen)
vestigen welke onder deze regelingen vallen. In paragraaf 4.2.3 is reeds ingegaan op het
deelaspect industrielawaai. Het aspect externe veiligheid wordt nader beschouwd in paragraaf
4.4.
Een (buitenwettelijk) toetsingskader voor milieuzonering wordt geboden door de uitgave
‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op basis van
deze uitgave kan worden bepaald in hoeverre de inrichtingen en bedrijven beperkend kunnen
zijn voor het tot stand brengen van een goed woon- en leefmilieu in hun omgeving. In de
uitgave zijn per (milieu)categorie bedrijvigheid richtafstanden genoemd welke kunnen worden
aangehouden teneinde de hinderlijke invloed van bedrijfsactiviteiten op gevoelige functies te
beperken. Hiertoe wordt een zestal milieucategorieën onderscheiden. Per milieucategorie is
een richtafstand opgenomen, welke ten opzichte van in de omgeving aanwezige gevoelige
bestemmingen dient te worden aangehouden. Deze richtafstand is gebaseerd op de als
gevolg van de bedrijfsactiviteiten te verwachten milieuhinder (vanwege geur, geluid, stof of
gevaar).
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD

In dit deelgebied is de realisatie van een supermarkt geprojecteerd. Ten aanzien van deze
beoogde supermarkt geldt de volgende richtafstand:
Omschrijving

SBI Code

Milieucategorie

Richtafstand

Supermarkten, warenhuizen

471

1

10 meter

Tabel 4.3: richtafstanden conform Bijlage 1 van de uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Gelet op het feit dat ten aanzien van de geprojecteerde supermarkt een richtafstand van
slechts 10 meter geldt is deze in beginsel passend binnen een woonomgeving. Aan deze
afstand ten aanzien van woningen in de omgeving (aan de Stationsstraat) wordt ruimschoots
voldaan. Conform de uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ is met name de geluidsproductie
van een supermarkt van invloed op het naburige leefklimaat. In paragraaf 4.4.2 is reeds
aangegeven dat er ook na de realisatie van de supermarkt sprake zal zijn van een akoestisch
aanvaardbaar leef- en verblijfsklimaat.
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In het deelgebied zijn ten slotte geen nieuwe milieugevoelige functies aanwezig of
geprojecteerd, als gevolg waarvan de bestaande milieuruimte van bedrijven in de omgeving
kan worden beperkt.
DEELGEBIED KAMPWEG GRONSVELD

Ter plaatse van het deelgebied Kampweg Gronsveld zijn geen concrete nieuwe
ontwikkelingen voorzien, welke niet passen binnen de regels van het vigerende
bestemmingsplan. De huidige planologische gebruiksmogelijkheden worden middels
onderhavig bestemmingsplan niet uitgebreid: het bestemmingsplan kent voor dit deelgebied
een conserverend en beperkend karakter. Gelet op de middels de doeleindenomschrijving
toegestane functies zullen zich in dit deelgebied inrichtingen in maximaal milieucategorie 2
mogen vestigen. In het algemeen geldt dat inrichtingen in de milieucategorieën 1 en 2, gezien
de beperkte hinder die zij veroorzaken, goed inpasbaar zijn in een woonomgeving. Daarbij kan
worden opgemerkt dat de in de omgeving aanwezige bestaande geluidgevoelige bebouwing
maatgevend is voor de milieuruimte van eventueel nieuw in dit deelgebied op te richten
ondernemingen.
In het deelgebied zijn verder geen nieuwe milieugevoelige functies aanwezig of geprojecteerd,
als gevolg waarvan de bestaande milieuruimte van bedrijven in de omgeving kan worden
beperkt.

DEELGEBIED RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

In dit deelgebied is uitbreiding van een bestaande supermarkt geprojecteerd. Ten aanzien van
de bestaande supermarkt en haar uitbreiding geldt zoals aangegeven in tabel 4.3 een
richtafstand van 10 meter.
Gelet op het feit dat ten aanzien van de geprojecteerde supermarkt een richtafstand van
slechts 10 meter geldt is deze in beginsel passend binnen een woonomgeving. De uitbreiding
van de supermarkt vindt plaats aan de oostzijde van het bestaande gebouw. Ten opzichte van
de milieugevoelige objecten aan de noord- west en zuidzijde van de supermarkt, komt de
supermarkt niet dichterbij deze objecten te liggen, aangezien de uitbreiding aan de oostzijde
plaatsvindt. Ten opzichte van milieugevoelige objecten aan de oostzijde, blijft de afstand
tussen de supermarkt en de gevoelige objecten meer dan 10 meter. Aan de richtafstand van
10 meter wordt derhalve ruimschoots voldaan. Conform de uitgave ‘Bedrijven en
milieuzonering’ is met name de geluidsproductie van een supermarkt van invloed op het
naburige leefklimaat. In paragraaf 4.4.2 is reeds aangegeven dat er ook na uitbreiding van de
bestaande supermarkt sprake zal zijn van een akoestisch aanvaardbaar leef- en
verblijfsklimaat.
In het deelgebied zijn ten slotte geen nieuwe milieugevoelige functies aanwezig of
geprojecteerd, als gevolg waarvan de bestaande milieuruimte van bedrijven in de omgeving
kan worden beperkt.
CONCLUSIE

Gelet op bovenstaande vormt het aspect milieuzonering geen beperking en/of belemmering
ten aanzien van de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan.

4.3

Water
WATEROVERLEG

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat in de toelichting van ruimtelijke
plannen dient te worden beschreven op welke wijze bij de planontwikkeling rekening is
gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Onderhavige paragraaf
behelst deze beschrijving.

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
NL.IMRO.1903.BPALDI2015-ON01
Status: ontwerp

Toelichting

p. 38

Bij vaststelling van voorliggend plan is met name de wijze waarop wordt omgegaan met het
regenwater dat in het plangebied valt van belang. In hoofdstuk 3 is het relevante waterbeleid
beschreven. Leidende principes in dit beleid zijn de kwantiteitsstrategie ‘vasthouden-bergenafvoeren’, en de kwaliteitsstrategie ‘voorkomen-scheiden-zuiveren’. Daarnaast wordt in
onderhavige paragraaf aandacht besteed aan de bodemopbouw van het plangebied, de
geohydrologische situatie ter plaatse, de aanwezigheid van bodemverontreinigingen en de
gevolgen die beoogde planontwikkeling op de waterhuishouding heeft. Gelet op de te volgen
procedure en de waterhuishoudkundige belangen welke met het plan zijn gemoeid is het plan
aangemeld bij het Waterschap Roer en Overmaas ter verkrijging van een wateradvies.
Met betrekking tot het deelgebied Raadhuisplein Cadier en Keer heeft het waterschap per
brief van 8 mei 2015 aangegeven dat, gelet op de beperkte gevolgen van de deelontwikkeling
op de waterhuishouding, geen (pre)wateradvies wordt verstrekt (zie bijlage 4).
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD

Bodemverontreiniging
Uit de in het plangebied uitgevoerde historisch bodemonderzoek is gebleken dat de kwaliteit
van de bodem in het plangebied geen verdere randvoorwaarde vormt ten aanzien van het
middels voorliggend beoogde gebruik.

Bodemopbouw en geohydrologie
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een ooivaaggrond, die
volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit siltige leem. De
afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van
Beegden.
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 143 m en wordt gevormd door de
fijnkorrelige kalksteen behorende tot de Formatie van Gulpen en de zachte, fijn tot
grofkorrelige kalksteen met enkele vuursteenrijke niveaus behorende tot de Formatie van
Maastricht. Op deze formaties liggen de deklaagafzettingen bestaande uit zandige klei en
leem als gevolg van jonge rivierafzettingen. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de
onderzijde begrensd door kleiafzettingen van de Formatie van Vaals en Aken.
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 45 m +NAP, waardoor het
grondwater zich op ± 5,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket
stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in
westelijke richting. Het deelgebied ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of
grondwaterwingebied.
Waterlopen
In het deelgebied zijn geen bovengrondse of overkluisde waterlopen aanwezig. Ten westen
van het deelgebied bevindt zich de Termaardergrub, een primair water in de zin van de keur
van waterschap Roer en Overmaas. De Termaardergrub kent aan weerszijden een
beschermingszone van 5 meter. Deze beschermingszone kent geen overlap met het
plangebied van onderhavig bestemmingsplan. Hieruit volgen derhalve geen nadere
randvoorwaarden.
Beschrijving hemelwaterafvoer
Het hemelwater dat valt op het toekomstig verhard oppervlak wordt, gedeeltelijk met
voorbehandeling, geloosd op de Termaardergrub en de Afslagtak Termaardergrub. Als
onderdeel van de bouwmassa van het toekomstige zuidgebouw op het Retailpark A2
Gronsveld zal de hemelwaterafvoer van de toekomstige supermarkt niet worden aangesloten
op het gemeentelijk rioleringsstelsel, maar op de hemelwatervoorzieningen welke ter plaatse
van het retailpark worden aangelegd. Deze voorzieningen bestaan uit een gecombineerd
stelsel
van
hemelwaterriolen
onder
de
toekomstige
wegverhardingen
en
parkeervoorzieningen, welke het hemelwater afvoeren naar diverse regenwaterbuffers in de
groenzones op het retailpark. Vanuit deze waterbuffers vindt overstort plaats op de
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Termaardergrub en de Afslagtak Termaardergrub. In het noordelijk deel van het retailpark zijn
deze voorzieningen reeds aangelegd. Bij de verdere ontwikkeling van het zuidelijk deel van
het retailpark zullen ook hier de hemelwatervoorzieningen worden aangelegd conform het
vastgestelde inrichtingsplan.
DEELGEBIED KAMPWEG GRONSVELD

Bodemverontreiniging
Uit de in het plangebied uitgevoerde bodemonderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de
bodem in het plangebied geen verdere randvoorwaarde vormt ten aanzien van het middels
voorliggend beoogde gebruik.
Bodemopbouw en geohydrologie
Het deelgebied ligt ten oosten van de St. Maartens Voeren breuk op een hoogte van ca. 60 m
+NAP. Vanaf het maaiveld wordt een ca. 1 tot 1 meter dikke matig goed doorlatende deklaag
aangetroffen. De deklaag bestaat uit lössleem van de Formatie van Twente. Onder deze
deklaag bevindt zich het eerste (enige) watervoerend pakket, bestaande uit kalksteen van de
formatie van Gulpen. De gemiddelde stijghoogte van het grondwater in het watervoerend
pakket bevindt zich rond de 50 m + NAP. Het deelgebied is, zoals beschreven in hoofdstuk 3
gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.
Waterlopen
In het deelgebied zijn geen bovengrondse of overkluisde waterlopen aanwezig.
Beschrijving hemelwaterafvoer
In dit deelgebied zijn nog geen concrete ontwikkelingen voorzien die kwalitatief of kwantitatief
van invloed kunnen zijn op het grondwater of oppervlaktewater. De in het plangebied
aanwezige gebouwen en oppervlakteverhardingen zijn momenteel aangesloten op het
gemengde rioleringsstelsel van de kern Gronsveld. Deze situatie blijft in beginsel ongewijzigd.
Indien er functieveranderingen binnen deze bestaande bebouwing plaatsvinden heeft dit geen
gevolgen voor de bestaande wijze van afkoppeling.
Eventuele nieuwe gebouwen en/of verhardingselementen zullen niet mogen worden
aangekoppeld op de bestaande riolering. Eventueel aan te leggen hemelwatervoorzieningen
zullen moeten voldoen aan de capaciteitseisen van het waterschap Roer en Overmaas en de
gemeente Eijsden-Margraten. Conform deze eisen dient het water tot een
neerslaggebeurtenis van eens per 25 jaar (T=25, 35 mm in 45 minuten) opgevangen te
worden. Een neerslaggebeurtenis van eens per 100 jaar (T=100, 45 mm in 30 minuten) mag
geen wateroverlast veroorzaken ter plaatse van bebouwing. Het waterpeil in de
hemelwatervoorziening mag stijgen tot aan maaiveld. De hemelwatervoorziening dient binnen
24 uur weer beschikbaar te zijn voor een volgende regenbui.
Bij de stukken ten behoeve van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het bouwen
dient aangegeven te worden welke hemelwaterbergende voorzieningen zullen worden
aangelegd. Daarbij zal een definitieve capaciteitsberekening van het bergend vermogen
dienen te worden overlegd.
DEELGEBIED RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

Bodemverontreiniging
Uit de in het plangebied uitgevoerde bodemonderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de
bodem in het plangebied geen verdere randvoorwaarde vormt ten aanzien van het middels
voorliggend beoogde gebruik.
Bodemopbouw en geohydrologie
Het deelgebied ligt volgens de digitale bodemkaart van Nederland in een niet-gekarteerd
gebied. De dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een bergbrikgrond, die volgens de Stichting
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voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit siltige leem. De afzettingen, waarin deze
bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel.
Tectonisch gezien ligt het plangebied in de Flexuur-zone. Deze zone wordt aan de
zuidwestzijde begrensd door de Gilze-Rijen Storing en aan de noordoostzijde door de
Feldbissbreuk. Beide breuken zijn noordwest-zuidoost gericht.
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 4 m en wordt gevormd door de Formatie
van Beegden. Op deze formatie liggen de fijnzandige, matig goed doorlatende
dekzandafzettingen, behorende tot de Formatie van Boxtel, met een dikte van ± 8 m. Het
watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door de Formatie van Vaals.
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 80 m +NAP, waardoor het
grondwater zich naar verwachting bevindt op ± 50 m -mv. Het water van het eerste
watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning
van TNO, kaartblad 62 Oost/West, 1980 (schaal 1:50.000), in noordwestelijke richting. Er
liggen geen pompstations in de buurt van het deelgebied die van invloed zouden kunnen zijn
op de grondwaterstroming ter plaatse het plangebied. Het deelgebied is, zoals beschreven in
hoofdstuk 3 gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.
Waterlopen
In het deelgebied zijn geen bovengrondse of overkluisde waterlopen aanwezig.
Beschrijving hemelwaterafvoer
Binnen de kern Cadier en Keer is een gemeentelijk gescheiden rioolstelsel aanwezig. In de
huidige situatie is de bestaande supermarkt op het vuilwaterriool van dit stelsel aangesloten.
Het is niet doelmatig ten behoeve van de (beperkte) uitbreiding van de supermarkt separate
hemelwaterbergende voorzieningen te realiseren. De uitbreiding zal derhalve op het
regenwaterriool van het bestaande stelsel worden aangesloten. Voor de realisatie van de
uitbreiding van de supermarkt is een gedeeltelijke verlegging van het gemeentelijk riool
noodzakelijk.
ZORGPLICHT

Het is van belang in het plangebied verontreiniging als gevolg van afstromend hemelwater te
voorkomen. Om de waterkwaliteit te garanderen wordt geadviseerd bij de bouw van de in het
deelgebieden te realiseren gebouwen geen gebruik te maken van uitlogende materialen.
Daarnaast dient het gebruik van strooizout en chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in het
plangebied zoveel mogelijk te worden voorkomen.

4.4

Externe veiligheid
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes.
Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Het huidige beleid
voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi),
het beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in het besluit 'Besluit externe veiligheid
transportroutes (bevt)'. Voor transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen geldt het
'Besluit externe veiligheid buisleidingen' (Bevb).
Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang
vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt.
Tevens zal aandacht worden besteed aan (de achtergrond van) de verantwoording van het
groepsrisico.
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico (PR) is het risico (uitgedrukt in kans per jaar) dat één persoon die
zich onafgebroken en onbeschermd op die plaats bevindt, overlijdt als rechtstreeks gevolg van
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een calamiteit met een gevaarlijke stof. Als grenswaarde voor kwetsbare objecten ofwel
-6
richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten geldt een PR van 1 op 1 miljoen (10 ).
Groepsrisico
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met
een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting.
Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek
waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N), de fN-curve. Het GR wordt
bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt
doorgaans begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald), ofwel door de afstand
waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een
calamiteit met gevaarlijke stoffen, ook wel de maximale effectafstand genoemd.
Verantwoording van het groepsrisico
In het externe veiligheidsbeleid is voor bepaalde situaties een verplichting tot verantwoording
van het groepsrisico opgenomen. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat iedere wijziging
met betrekking tot planologische keuzes moet worden onderbouwd én verantwoord door het
bevoegd gezag. Op basis van de groepsrisicoverantwoording kan gemotiveerd worden
waarom het restrisico aanvaardbaar wordt geacht. In het Bevi, de cRnvgs en het Bevb zijn
bepalingen opgenomen waaraan deze verantwoording dient te voldoen.
De verantwoording van het groepsrisico is conform het Bevi van toepassing indien sprake is
van een ruimtelijke ontwikkeling binnen het invloedsgebied van een Bevi-inrichting.
Voor buisleidingen geldt dat de verantwoording van het groepsrisico van toepassing is binnen
de 1%-letaliteitsafstand van de buisleiding. Als de ruimtelijke ontwikkeling buiten de 100%letaliteitsafstand plaatsvindt of buiten de 10-8 plaatsgebonden risicocontour voor toxische
stoffen, of het groepsrisico kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde of met minder dan 10%
toeneemt, kan een aantal onderdelen van de verantwoording achterwege worden gelaten. In
dat geval richt de focus zich hoofdzakelijk op de mogelijkheden tot voorbereiding van
bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval alsmede
hulpverlening en zelfredzaamheid.
Conform het Bevt geldt dat de verantwoordingsplicht van het groepsrisico van toepassing is bij
ruimtelijke plannen gelegen het invloedsgebied groepsrisico van een transportas. Conform
artikel 8 van het Besluit externe veiligheid transportroutes is een uitgebreide verantwoording
van het groepsrisico niet noodzakelijk, indien verwacht mag worden dat het GR niet hoger is
dan 0,1*OW en de toename minder is dan 10%. Alleen de mogelijkheden tot voorbereiding
van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp (artikel 7, lid 1) hoeven dan
beschouwd te worden.
Ten behoeve van de verantwoording van het groepsrisico dient advies te worden ingewonnen
bij de veiligheidsregio.
Het deelgebieden van onderhavig bestemmingsplan zijn gelegen binnen het invloedsgebied
van diverse risicobronnen. In onderstaande tekst zal per deelgebied nader op deze
risicobronnen worden ingegaan.
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD

Transportassen
De A2 bevindt zich direct ten oosten van het deelgebied aan de Burg. Frans Cortenraadstraat,
op een afstand van ca. 60 meter. Op deze locatie zal een beperkt kwetsbaar object
(supermarkt) worden gerealiseerd. Over de A2 vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. In
dit kader is door GBB advies, met in acht name van eerder ten aanzien van het Retailpark A2
Gronsveld uitgevoerde onderzoeken, een kwalitatieve analyse ten aanzien van het aspect
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10

externe veiligheid als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over de A2 uitgevoerd .
De resultaten van deze analyse worden hierna kort weergegeven:
Plaatsgebonden risico
Op grond van het Bevt geldt voor deze transportroute geen PR 10-6 contour. Dit betekent dat
het plaatsgebonden risico geen beperkingen levert voor de realisatie van planvoornemen.
Plasbrandaandachtsgebied
Voor de A2 geldt op grond van Bevt een plasbrandaandachtsgebied van 30 meter vanaf de
buitenste kantstrepen. Aangezien de beoogde supermarkt op ruim 30 meter vanaf de weg is
geprojecteerd zal deze niet binnen dit gebied komen te liggen.
Groepsrisico
Voor het bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’ zijn in 2008 risicoberekeningen uitgevoerd.
Hierbij is onder andere uitgegaan van een hotelfunctie. Het groepsrisico voor het totale
plangebied is kleiner dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde (slechts 1,2% van de OW). Ten
gevolge van de wijzigingen binnen het plangebied zal er een afname zijn van het aantal
gemiddeld aanwezige personen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen.
Het is niet aannemelijk dat op basis van deze wijziging binnen het bestemmingsplan de
hoogte van het groepsrisico toeneemt. Inmiddels is binnen het bestemmingsplan ‘Hotel
Gronsveld’ een fastfoodrestaurant gevestigd. Hoewel in de eerdere berekeningen rekening is
gehouden met een restaurant, is er geen rekening gehouden met de vestiging van een
fastfoodrestaurant, waar over het algemeen meer personen aanwezig zijn dan in een regulier
restaurant. In de nachtperiode zal echter nog steeds sprake zijn van een afname van het
aantal aanwezige personen. Het groepsrisico ter plaatse van het plangebied is verder volgens
de Eindrapportage Basisnet Weg kleiner dan 0,1*OW. Hierbij is gekeken naar het 2020 GEscenario met bouwplannen.
Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat, hoewel er sprake is van
functiewijzigingen binnen het Retailpark A2 Gronsveld, het niet aannemelijk is dat het
groepsrisico groter zal worden dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Conform artikel 8 van het
Besluit externe veiligheid transportroutes is een uitgebreide verantwoording van het
groepsrisico niet noodzakelijk, indien verwacht mag worden dat het GR niet hoger is dan 10 %
van de oriëntatiewaarde en de toename minder is dan 10%. In dit geval kan derhalve worden
volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. De relevante
ongevalsscenario´s zijn het BLEVE scenario en toxisch scenario.
Buisleidingen
11
Uit gegevens van de Risicokaart Limburg blijkt dat deelgebied buiten het invloedsgebied van
in de omgeving aanwezige buisleidingen (hogedrukgasleidingen en overige leidingen) is
gesitueerd. Er hoeft ten aanzien van deze mogelijke risicobron(nen) geen verantwoording van
het groepsrisico plaats te vinden.
Risicovolle inrichtingen
Uit gegevens van de gemeente Eijsden-Margraten en de Risicokaart Limburg blijkt dat er
geen bedrijven in de omgeving aanwezig zijn die ten aanzien van de externe veiligheid
beperkingen aan het bestemmingsplan kunnen opleggen. Het plangebied is niet gelegen
binnen het invloedsgebied van een inrichting waarop het Besluit Externe Veiligheid
Inrichtingen van toepassing is. Er hoeft ten aanzien van deze mogelijke risicobron(nen) geen
verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden.

10
11

GBB Advies (juni 2015), Notitie Aldi Oosterbroekweg Gronsveld (rapportnr. 15-170 EV). Maastricht
Provincie Limburg (mei 2015), Risicokaart Limburg, www.limburg.nl. Maastricht.
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DEELGEBIED KAMPWEG GRONSVELD

Transportassen
Het deelgebied aan de Kampweg is op ca. 800 meter ten oosten van de A2 gelegen. Zoals
hiervoor aangegeven vindt over de A2 transport van gevaarlijke stoffen plaats. Het plangebied
ligt binnen het voor het invloedsgebied van deze transportas: omdat de afstand tot de
transportas meer dan 200 meter bedraagt kan conform artikel 7 van het Bevt worden volstaan
met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. Het relevante scenario is het toxisch
scenario.
Buisleidingen
Uit gegevens van de Risicokaart Limburg blijkt dat deelgebied buiten het invloedsgebied van
in de omgeving aanwezige buisleidingen (hogedrukgasleidingen en overige leidingen) is
gesitueerd. Er hoeft ten aanzien van deze mogelijke risicobron(nen) geen verantwoording van
het groepsrisico plaats te vinden.
Risicovolle inrichtingen
Uit gegevens van de gemeente Eijsden-Margraten en de Risicokaart Limburg blijkt dat er geen
bedrijven in de omgeving aanwezig zijn die ten aanzien van de externe veiligheid beperkingen
aan het bestemmingsplan kunnen opleggen. Het plangebied is niet gelegen binnen het
invloedsgebied van een inrichting waarop het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen van
toepassing is. Er hoeft ten aanzien van deze mogelijke risicobron(nen) geen verantwoording
van het groepsrisico plaats te vinden.
DEELGEBIED RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

Transportassen
Op circa 190 meter ten zuiden van dit deelgebied loopt de Provinciale Weg N278. Over deze
weg vindt beperkt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Adviesbureau Arcadis heeft, in
opdracht van de provincie Limburg, in 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de risico’s bij
Limburgse provinciale wegen (‘Externe veiligheid Provinciale Wegen’, referentie 074935205:B
– D01011.000093 d.d. 21 september 2010).
In het rapport ‘Externe veiligheid provinciale wegen’ zijn ten aanzien van het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de N278 geen gegevens opgenomen. Deze weg heeft geen PR 10-6
contour. Gelet op het lage aantal transportbewegingen met gevaarlijke stoffen kan er van
worden uitgegaan dat het groepsrisico ver onder de oriëntatiewaarde ligt. Gelet op het feit dat
in dit deelgebied slechts een beperkte uitbreiding van een beperkt kwetsbaar object op ruimte
afstand van de transportroute plaatsvindt, zal het planvoornemen een verwaarloosbaar effect
hebben op het groepsrisico ter plaatse. Conform artikel 8 van het Besluit externe veiligheid
transportroutes is een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk,
indien verwacht mag worden dat het GR niet hoger is dan 10 % van de oriëntatiewaarde en
de toename minder is dan 10%. In dit geval kan derhalve worden volstaan met een beperkte
verantwoording van het groepsrisico. Het relevante ongevalsscenario is het toxisch scenario.
Buisleidingen
Uit gegevens van de Risicokaart Limburg blijkt dat het deelgebied buiten het invloedsgebied
van in de omgeving aanwezige buisleidingen (hogedrukgasleidingen en overige leidingen) is
gesitueerd. Er hoeft ten aanzien van deze mogelijke risicobron(nen) geen verantwoording van
het groepsrisico plaats te vinden.
Risicovolle inrichtingen
Uit gegevens van de gemeente Eijsden-Margraten en de Risicokaart Limburg blijkt dat er geen
bedrijven in de omgeving aanwezig zijn die ten aanzien van de externe veiligheid beperkingen
aan het bestemmingsplan kunnen opleggen. Het plangebied is niet gelegen binnen het
invloedsgebied van een inrichting waarop het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen van
toepassing is. Er hoeft ten aanzien van deze mogelijke risicobron(nen) geen verantwoording
van het groepsrisico plaats te vinden.
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RESUME RISCOBRONNEN

Deelgebied

Risicobron

Scenario

Burg. Frans Cortenraadstraat Gronsveld

A2

BLEVE scenario
Toxisch scenario

Kampweg Gronsveld

A2

Toxisch scenario

Raadhuisplein Cadier en Keer

N278

Toxisch scenario

Tabel 4.4: de diverse risicobronnen ten aanzien van de verschillende deelgebieden

VERANTWOORDING VAN HET GROEPSRISICO

Ten behoeve van de verantwoording van het groepsrisico is door GBB advies een notitie
12
opgesteld . Een samenvatting van deze notitie wordt hierna weergegeven:
Advies Veiligheidsregio
In het kader van de aspecten hulpverlening en zelfredzaamheid is door de gemeente advies
ingewonnen bij de Brandweer Zuid-Limburg. Op basis van de scenario’s ‘vrijkomen van
brandbare gassen (BLEVE)’ en ‘vrijkomen van toxische stoffen’ zijn maatregelen geadviseerd
waarmee de effecten van deze ongevallen kunnen worden gereduceerd.
Maatregelen
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD

Op basis van de transporten die over de A2 plaatsvinden zijn de maatgevende scenario’s
BLEVE en toxische. In het advies van de brandweer wordt ook nog het scenario hittestraling
als gevolg van brand genoemd. Hierbij wordt uitgegaan van een invloedgebied met een
afstand van 60 meter.
Echter op basis van het HART betreft het invloedsgebied van transporten LF1 en LF2 bij
transport over een weg 45 meter. Het Scenarioboek Externe Veiligheid hanteert bij een weg
enkel nog het BLEVE-scenario als maatgevend.
Aangezien de nieuwbouw van de Aldi aan de Oosterbroekweg op een afstand van circa 60
meter gelegen is, gemeten vanuit het hart van de weg, worden de maatregelen voor
hittestraling als gevolg van brand niet nader beschouwd.
Bereikbaarheid en bluswatervoorziening
Het plangebied dient voor hulpdiensten altijd bovenwinds bereikbaar te zijn. In de
voorliggende situatie is dit het geval. Er zijn voldoende aanrijmogelijkheden, die voldoen aan
de gestelde randvoorwaarden.
Vluchtmogelijkheden
Er wordt geadviseerd vluchtmogelijkheden van de risicobron af te situeren. In de onderhavige
situatie wordt hieraan voldaan.
Aan de zijde van burgemeester Frans Cortenraadstraat kan, bij een calamiteit op de A2, in
de luwte van het gebouw het gebied ontvlucht worden.
Aanwezige personen
Het plan betreft een supermarkt. Hierbij is het uitgangspunt dat er zelfredzame personen
aanwezig zijn.

12

GBB Advies (september 2015), Notitie Aldi Oosterbroekweg Gronsveld, aanzet verantwoording groepsrisico (rapportnr. 15170 EV). Maastricht
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Een indeling waarbij gebouwfuncties voor minder mobiele personen ingericht worden, is hier
niet aan de orde, evenals het situeren van kwetsbare groepen ver van de risicobron af.
Bouwkundige maatregelen
Voor de uitwendige scheidingsconstructies van het gebouw worden eisen gesteld ten aanzien
van luchtdichtheid. Op basis van de huidige energieprestatie kan ervan uitgegaan worden dat
de luchtdichtheid van het gebouw voldoende gewaarborgd is.
Installatietechnische maatregelen
Ten aanzien van de ventilatievoorzieningen wordt geadviseerd een ventilatiesysteem toe te
passen dat centraal afsluitbaar is. Aangezien het gebouw voorzien wordt van een mechanisch
ventilatiesysteem, wordt aan deze maatregel voldaan.
Alarmering/hulpverlening (BHV)
Op basis van de omvang en de functie van de supermarkt, is naast een brandmeldinstallatie
ook een ontruimingsinstallatie vereist. Dit betekent dat tevens een ontruimingsplan wordt
opgesteld. In dit plan dient onder andere aandacht geschonken te worden aan externe
veiligheidsscenario’s.
Op basis van het Bouwbesluit is, ervan uitgaande dat de supermarkt een gebruiksmelding
heeft, het vereist dat voldoende personen aanwezig zijn om personen in veiligheid te brengen
(ontruimen cq. binnen blijven) bij een calamiteit. De aanwezige personen dienen ervan op de
hoogte te zijn in welke situatie ontruimd moet worden of wanneer binnen gebleven moet
worden. Dit dient opgenomen te worden in het BHV-plan.
DEELGEBIED KAMPWEG GRONSVELD EN RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

Op basis van de transporten die over de A2, het spoor en de N278 plaatsvinden zijn de
maatgevende scenario’s BLEVE en toxisch.
Vluchtmogelijkheden
Voor het BLEVE scenario wordt geadviseerd vluchtmogelijkheden van de risicobron af te
situeren.
Voor de Aldi aan het Raadhuisplein betekent dit dat een mogelijke verzamelplaats op een
afstand van ongeveer 400 m van de weg gekozen dient te worden (afstand gebaseerd op
tabel 5 van het advies van de brandweer). In de onderhavige situatie zou een mogelijke
locatie aan d Kapelweg kunnen zijn. Via de Burgemeester Huybenstraat zou, afzijdig van
bron, gevlucht kunnen worden.
De verzamelplaats dient ingericht te worden op het BLEVE-scenario.
Aangezien voor de Aldi aan de Kampweg enkel het toxisch scenario maatgevend is, is een
verzamelplaats hier niet van toepassing, aangezien personen bij een dergelijk ongeval in het
gebouw dienen te blijven.
Installatietechnische maatregelen
Voor het scenario toxisch wordt geadviseerd een ventilatiesysteem toe te passen dat centraal
afsluitbaar is. Aangezien het gebouw voorzien wordt van een mechanisch ventilatiesysteem,
wordt aan deze maatregel voldaan, indien deze voorzien is van een knop waarmee de gehele
installatie in één handeling uitgeschakeld kan worden.
Alarmering/hulpverlening (BHV)
Op basis van de omvang en de functie van de supermarkt, is naast een brandmeldinstallatie
ook een ontruimingsinstallatie vereist.
Ervan uitgaande dat de supermarkt een gebruiksmelding heeft, is het vereist dat voldoende
personen aanwezig zijn om personen in veiligheid te brengen (ontruimen cq. binnen blijven).
De BHV-er dient ervan op de hoogte te zijn in welke situatie ontruimd moet worden of
wanneer binnen gebleven moet worden. Dit dient opgenomen te worden in het BHV-plan.
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Restrisico
Het restrisico is het risico dat overblijft na het treffen van de diverse risico reducerende
maatregelen. De beschouwde risicobronnen kunnen leiden tot ongevallen met grote gevolgen
voor de omgeving.
Door het treffen van bovengenoemde maatregelen worden de effecten van een ongeval
zoveel als mogelijk, binnen de kaders van het ontwerp en haalbare investeringen,
gereduceerd tot een omvang die beter beheersbaar wordt geacht door de
hulpverleningsdiensten. Gezien bovendien sprake is van een zeer lage kans op een dergelijk
incident (groepsrisico < 10%) wordt het restrisico voldoende acceptabel geacht. Bevoegd
gezag dient dit restrisico desondanks nog expliciet te accepteren.

4.5

Flora en fauna
SOORTENBESCHERMING

In april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Krachtens de Flora- en faunawet
mogen er in Nederland geen ingrepen plaatsvinden die een negatief effect op het leefgebied
van beschermde soorten met zich meebrengen. De werkingssfeer van de Flora- en faunawet
is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal aangewezen gebieden of publiekrechtelijke
besluiten, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. Bij de vaststelling van een
bestemmingsplan of verlening van een omgevingsvergunning dient een inschatting te worden
gemaakt naar de uitvoerbaarheid van het plan in relatie tot de in een plangebied aanwezige
natuurwaarden, en in het verlengde daarvan, de Flora- en faunawet. In het geval van nieuwe
ontwikkelingen betekent dit dat informatie verzameld dient te worden over de (mogelijke)
aanwezigheid van beschermde soorten, de verwachte negatieve effecten op deze soorten en
de gevolgen daarvan in het kader van de Flora- en faunawet.
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD

Het deelgebied ter plaatse van het Retailpark A2 Gronsveld is momenteel braakliggend, en
deels begroeid met een verruigde gras- en kruidenvegetatie. In de directe omgeving van het
deelgebied bevinden zich een bouwweg, en de (deels) gerealiseerde infrastructuur behorende
bij het Retailpark A2 Gronsveld. Gezien het karakter van het deelgebied, de ligging van het
deelgebied in de nabijheid van bebouwd gebied en de aanwezige overlast (licht wanneer het
donker zou moeten zijn door o.m. straatverlichting, verkeersbewegingen ter plaatse van het
retailpark, etc), is ecologische en landschappelijke betekenis van het deelgebied uiterst
gering. Derhalve kan redelijkerwijs gesteld worden dat in het deelgebied geen bijzondere
ecologische waarden voorkomen. Mochten er diersoorten voorkomen dan zullen dat soorten
van de algemene lijst (bosmuis, spitsmuis, veldmuis, etc.) zijn. Hiervoor hoeft geen
ontheffingsprocedure te worden doorlopen. Gelet op de aard van de in het deelgebied
geprojecteerde ontwikkeling zal de voorgenomen bestemmingswijziging geen negatieve
effecten hebben op eventueel in de directe omgeving van het deelgebied aanwezige
ecologische waarden. Om deze reden is ten aanzien van het deelgebied geen verkennend
natuurwaardenonderzoek uitgevoerd.
DEELGEBIED KAMPWEG GRONSVELD

Het deelgebied aan de Kampweg te Gronsveld bestaat uit een voormalige schoollocatie.
Enkele gebouwen behorende tot de voormalige school zijn reeds gesloopt, het overgrote deel
van de bestaande bebouwing staat leeg. De ecologische en landschappelijke betekenis van
het deelgebied is gering. Ter plaatse van het deelgebied zijn geen concrete nieuwe
ontwikkelingen voorzien, welke niet passen binnen de regels van het vigerende
bestemmingsplan. De huidige planologische gebruiksmogelijkheden worden middels
onderhavig bestemmingsplan niet uitgebreid: het bestemmingsplan kent voor dit deelgebied
een conserverend en beperkend karakter. Om deze reden is ten aanzien van het deelgebied
geen verkennend natuurwaardenonderzoek uitgevoerd.
Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in dit deelgebied dient op basis van concrete
(bouw)plannen te worden bekeken of onderzoek naar mogelijk beschermde planten en
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diersoorten dient te worden uitgevoerd. Dit zal per geval bepaald moeten worden. Vooralsnog
is hiervan geen sprake.
DEELGEBIED RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

Het deelgebied aan het Raadhuisplein te Cadier en Keer is in de huidige situatie in gebruik als
supermarkt en openbaar gebied (parkeerterrein). De uitbreiding van de supermarkt vindt
plaats direct aan de bestaande supermarkt. Het terrein is hier al verhard en momenteel is er
sprake van parkeerplaatsen en vervoersbewegingen. De locatie is dus al (zwaar) verstoord.
Het pand van de bestaande supermarkt is vrij nieuw. Daarom worden er ook geen
beschermde soorten verwacht bij / in het gebouw. De situatie ter plaatse bied geen geschikte
leefomgeving voor beschermde plant- en diersoorten Gelet op de aard van de in het
deelgebied geprojecteerde ontwikkeling zal de voorgenomen bestemmingswijziging geen
negatieve effecten hebben op eventueel in de directe omgeving van het deelgebied
aanwezige ecologische waarden. Om deze reden is ten aanzien van het deelgebied geen
verkennend natuurwaardenonderzoek uitgevoerd.
CONCLUSIE

Gelet op bovenstaande vormt het aspect soortenbescherming geen beperking en/of
belemmering ten aanzien van de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan.
Wel wordt opgemerkt dat te allen tijde de algemene zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en
faunawet van toepassing is. Dit houdt in, dat handelingen die niet noodzakelijk zijn met
betrekking tot de voorgenomen ingreep en die nadelig zijn voor de in en om de bouwlocatie
voorkomende flora en fauna, achterwege moeten blijven. Hieronder vallen onder andere
beschadiging van te handhaven beplantingen en opzettelijke verstoring van de (mogelijk)
aanwezige flora.

4.6

Natuur en landschap
Naast het aspect soortenbescherming moet eveneens worden beoordeeld of de voorgenomen
ontwikkeling invloed kan hebben op gebieden die volgens de overige natuurwetgeving
beschermd zijn, of deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (Goudgroene
natuurzone in het POL2014).
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD

Het deelgebied Burg. Frans Cortenraadstraat Gronsveld is niet gelegen binnen de grenzen, of
in de directe nabijheid van, een gebied dat is aanwezen als Natura 2000-gebied. Het meest
nabijgelegen Natura2000 gebied, het Savelsbos, bevindt zich op een afstand van ca. 1,3 km
ten oosten van het deelgebied. Het deelgebied maakt evenmin onderdeel uit van de
Ecologische Hoofdstructuur. Het meest nabijgelegen EHS onderdeel betreft eveneens het
Savelsbos.
DEELGEBIED KAMPWEG GRONSVELD

Het deelgebied Kampweg Gronsveld is ook niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe
nabijheid van, een gebied dat is aanwezen als Natura 2000-gebied. Het meest nabijgelegen
Natura2000 gebied, het Savelsbos, bevindt zich op een afstand van ca. 650 meter ten oosten
van het deelgebied. Het deelgebied maakt evenmin onderdeel uit van de Ecologische
Hoofdstructuur. Het meest nabijgelegen EHS onderdeel betreft eveneens het Savelsbos.
DEELGEBIED RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

Het deelgebied Raadhuisplein Cadier en Keer ten slotte is evenmin gelegen binnen de
grenzen, of in de directe nabijheid van, een gebied dat is aanwezen als Natura 2000-gebied.
Het meest nabijgelegen Natura2000 gebied, het Savelsbos, bevindt zich op een afstand van
ca. 400 meter ten zuiden van het deelgebied. Het meest nabijgelegen EHS onderdeel betreft
eveneens het Savelsbos.
CONCLUSIE
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Gezien de grote afstand tot de grens van het Natura2000 gebied Savelsbos en gelet op de
aard van de voorgenomen ontwikkelingen is een negatief effect op dit gebied niet te
verwachten. Het opstellen van een passende beoordeling op grond van artikel 19j van de
Natuurbeschermingswet 1998 is niet noodzakelijk. Geen van de deelgebieden is gelegen
binnen de Ecologische Hoofdstructuur. De Ecologische Hoofdstructuur kent geen externe
werking. Het afwegingskader uit de Beleidsregel mitigatie en compensatie natuurwaarden van
de Provincie Limburg (2005) is niet van toepassing.
Gelet op bovenstaande vormt het aspect gebiedsbescherming geen beperking en/of
belemmering ten aanzien van de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan. Op basis van
de aard van de ingreep en de afstand tot beschermde gebieden worden geen effecten
verwacht op beschermde gebieden of landschapselementen (Ecologische Hoofdstructuur,
Natura 2000 gebieden, of Beschermde Natuurmonumenten).

4.7

Cultuurhistorie en archeologie
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD

Cultuurhistorie
Het deelgebied is niet gelegen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht. In het
deelgebied bevindt zich geen bebouwing met historische (steden)bouwkundige waarden,
zoals bouwkundige monumenten.
13

Uit gegevens van de Provincie Limburg (Cultuurhistorische Waardenkaart) blijkt verder dat
er weinig bijzondere cultuurhistorische waarden rond het plangebied aanwezig zijn. De Burg.
Frans Cortenraadstraat betreft een weg uit de periode 1810-1855. Daarnaast is het gebied
aangeduid als hoogstamboomgaard. Middels onderhavig plan worden aan het tracé van de
Burg. Frans Cortenraadstraat geen wijzigingen beoogd. De vroegere hoogstamboomgaard is
thans niet meer aanwezig. Door het planvoornemen gaan ter plaatse van het deelgebied
derhalve geen belangrijke cultuurhistorische waarden verloren.
Archeologie
Bij de vaststelling van voorliggend bestemmingsplan dient voldoende duidelijk te zijn dat door
de middels het plan beoogde ontwikkelingen geen archeologische waarden worden bedreigd.
Uit de archeologische beleidskaart blijkt dat het deelgebied aan de Oosterbroekweg gelegen
is in de archeologische beleidscategorie 5. Ten aanzien van deze beleidscategorie geldt
conform de gemeentelijke erfgoedverordening binnen de bebouwde kom bij bodemingrepen
groter dan 1.000 m2 en dieper dan 50 cm een archeologische onderzoeksverplichting.
Ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’ is een aantal archeologische
1415
ten aanzien van het Retailpark A2 Gronsveld uitgevoerd. Op basis van deze
onderzoeken
onderzoeken is de archeologische verwachtingswaarde ter plaatse van het volledige retailpark
naar beneden bijgesteld en is het terrein vrijgegeven ten aanzien van het aspect archeologie.
Om deze reden is ten behoeve van de realisatie van de supermarkt geen nieuw archeologisch
onderzoek uitgevoerd, en wordt middels voorliggend bestemmingsplan geen archeologische
dubbelstemming aan het deelgebied toegekend.

13

Provincie Limburg (juni 2015), Cultuurhistorische Waardenkaart,
http://www.limburg.nl/Beleid/Kunst_en_Cultuur/Natuurlijk_Cultuur/Cultuurhistorische_Waardenkaart. Maastricht.
14
RAAP (januari 2008), Plangebied Hotel Gronsveld, Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek, verkennende fase (raapnotitie 2527). Weert.
15
RAAP (januari 2010), Plangebied Hotel Gronsveld, Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek,
karterende fase (raapnotitie 3381). Weert.
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DEELGEBIED KAMPWEG

Cultuurhistorie
Het deelgebied is niet gelegen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht. In het
deelgebied bevindt zich geen bebouwing met historische (steden)bouwkundige waarden,
zoals bouwkundige monumenten.
Uit gegevens van de Provincie Limburg (Cultuurhistorische Waardenkaart) blijkt dat de directe
omgeving van het deelgebied enige cultuurhistorische waarde kent. De Kampweg betreft een
weg uit de periode voor 1810. Het buitengebied van Gronsveld, dat zich rondom het
deelgebied uitstrekt, wordt gekenmerkt door een sinds 1830 weinig veranderd
verkavelingspatroon. Dit gebied behoort ook tot het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
Middels onderhavig plan worden aan het tracé van de Kampweg of aan het omringende
verkavelingspatroon / Nationaal Landschap geen wijzigingen beoogd. Door het
planvoornemen gaan ter plaatse van het deelgebied derhalve geen belangrijke
cultuurhistorische waarden verloren.
Archeologie
Uit de archeologische beleidskaart blijkt dat het deelgebied aan de Kampweg gelegen is in de
archeologische beleidscategorie 4. Ten aanzien van deze beleidscategorie geldt conform de
gemeentelijke erfgoedverordening binnen de bebouwde kom bij bodemingrepen groter dan
500 m2 en dieper dan 50 cm een archeologische onderzoeksverplichting.
Ter plaatse van het deelgebied zijn geen concrete nieuwe ontwikkelingen voorzien, welke niet
passen binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. De huidige planologische
gebruiksmogelijkheden worden middels onderhavig bestemmingsplan niet uitgebreid: het
bestemmingsplan kent voor dit deelgebied een conserverend en beperkend karakter. Om
deze reden is ten aanzien van het deelgebied geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Wel
wordt conform de gemeentelijke erfgoedverordening (vergelijkbaar met het bestemmingsplan
‘Gronsveld en Rijckholt 2013’) de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ aan het
deelgebied toegekend, waarmee potentieel in het deelgebied aanwezige archeologische
waarden worden beschermd. Bij nieuwe ontwikkelingen binnen dit deelgebied kan op grond
van deze dubbelbestemming het uitvoeren van een archeologisch onderzoek noodzakelijk
zijn.
DEELGEBIED RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

Cultuurhistorie
Het deelgebied is niet gelegen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht. n het
deelgebied bevindt zich geen bebouwing met historische (steden)bouwkundige waarden,
zoals bouwkundige monumenten.
Uit gegevens van de Provincie Limburg (Cultuurhistorische Waardenkaart) blijkt dat de directe
omgeving van het deelgebied enige cultuurhistorische waarde kent. De Kerkstraat en de
Burgemeester Huybenstraat betreffen wegen welke uit de zelfde tijd stammen of zelfs ouder
zijn dan de middeleeuwse verkaveling. Daarnaast is het Raadhuisplein gelegen in de sinds
1830 weinig veranderde dorpskern van Margraten. Middels onderhavig plan worden aan het
tracé van de omliggende wegen of aan het bestaande verkavelingspatroon geen ingrijpende
wijzigingen beoogd. Door het planvoornemen gaan ter plaatse van het deelgebied derhalve
geen belangrijke cultuurhistorische waarden verloren.
Archeologie
Uit de archeologische beleidskaart blijkt dat het deelgebied aan het Raadhuisplein te Cadier
en Keer gelegen is in de archeologische beleidscategorie 3. Ten aanzien van deze
beleidscategorie geldt conform de gemeentelijke erfgoedverordening binnen de bebouwde
kom bij bodemingrepen groter dan 250 m2 en dieper dan 50 cm een archeologische
onderzoeksverplichting.
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Ter plaatse van dit deelgebied is een uitbreiding van de bestaande supermarkt voorzien met
een bvo van 170 m2. Hiermee wordt de ondergrens van 250 m2 niet overschreden en hoeft
conform het gemeentelijk archeologiebeleid ten behoeve van het planvoornemen geen
archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Wel wordt conform de gemeentelijke
erfgoedverordening (vergelijkbaar met het bestemmingsplan ‘Cadier en Keer 2014’) de
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ aan het deelgebied toegekend, waarmee
potentieel in (de omgeving van) het deelgebied aanwezige archeologische waarden worden
beschermd.
CONCLUSIE

Gelet op bovenstaande vormen de aspecten cultuurhistorie en archeologie geen beperking
en/of belemmering ten aanzien van de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan.
Mochten er tijdens (bouw)werkzaamheden toch archeologische vondsten worden aangetroffen
dan zal het bevoegd gezag (in deze de gemeente Eijsden-Margraten) hiervan direct in kennis
moeten worden gesteld.

4.8

Verkeerskundige aspecten
DEELGEBIED BURG. FRANS CORTENRAADSTRAAT GRONSVELD

Ontsluiting en verkeersklimaat
Het deelgebied aan de Burg. Frans Cortenraadstraat bevindt zich zoals eerder beschreven op
het Retailpark A2 Gronsveld. De verkeersproductie van de toekomstige supermarkt moet in
het kader van een goede ruimtelijke ordening niet op zichzelf, maar in samenhang met de
verkeersproductie van het gehele retailpark worden beschouwd.
Bijlage 1 van deze plantoelichting bevat een prognoseberekening met betrekking tot de
verkeersbewegingen die de in het Retailpark A2 Gronsveld aanwezige en te verwachten
functies zullen genereren. Deze is gebaseerd op de uitgangspunten en het programma zoals
deze per 28 april 2015 ten aanzien van het plangebied worden beoogd. Behoudens de
beoogde supermarkt is dit programma passend binnen de bestemming ‘Gemengd’ van het
bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’. De prognoseberekening is opgesteld op basis van de
verkeerkencijfers zoals opgenomen in de CROW publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’ en concrete verkeerstellingen welke op twee telmomenten ten aanzien van
het huidige fastfoodrestaurant zijn uitgevoerd. Vanwege het verwachte combinatiebezoek aan
de diverse functies is per functie uitgegaan van de kencijfers met betrekking tot de minimale
verkeersproductie, zoals opgenomen in voornoemde CROW publicatie.
Uit de berekening blijkt dat het retailpark als geheel per openingsdag gemiddeld ca. 4.778
verkeersbewegingen zal genereren. Dit betreft een weekdaggemiddelde. Ten einde de
gevolgen van het plan voor het verkeersbeeld in de omgeving niet te onderschatten wordt
uitgegaan van de verkeersproductie op piekdagen. Aangenomen wordt dat de zaterdag de
drukst bezochte dag is, en dat 25% van het totale aantal verkeersbewegingen per week op
deze dag zal plaatsvinden. Dit betreft derhalve ((4.778 * 7)*0,25) = 8.362 verkeersbewegingen
per piekdag. Dit uitgangspunt (25% van het totaal aantal bezoekers op piekdagen) is ook ten
behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’ gehanteerd.
Uit bijlage 1 blijkt verder dat het aantal verkeersbewegingen van en naar de toekomstige
supermarkt per piekdag (eveneens 25% van het totale weekdaggemiddelde) naar verwachting
3.215 verkeersbewegingen zal bedragen.
De ligging van het plangebied in de directe nabijheid van de toe- en afritten van de Rijksweg
A2 en de hiermee samenhangende ontsluiting maakt dat het plangebied qua bereikbaarheid
en afwikkeling van de verkeersstromen geschikt is voor de beoogde verkeersintensieve
functies. De snelwegligging is hierbij essentieel. Behoudens de supermarkt richten de in op
het retailpark aanwezige en geprojecteerde detailhandelsvoorzieningen zich op grootschalige
niet dagelijkse uitgaven van de consument. Ook de overige (leisure) functies kennen een
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sterk interlokaal verzorgende functie. Een beperkt deel van het totaal aantal bezoekers van
deze functies zal derhalve uit de gemeente Eijsden-Margraten komen.
In bijlage 1 van deze plantoelichting is eveneens een prognose opgenomen van de verwachte
verdeling van de verkeersintensiteiten over de diverse toegangswegen van en naar het
plangebied. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen bezoekers van de supermarkt (lokaal
verzorgende functie) en de bezoekers van de overige functies. Voor de goede orde wordt
opgemerkt dat voor het verzorgingsgebied van de Aldi Gronsveld niet hetzelfde gebied is
gehanteerd als het grondgebied van de gemeente Eijsden-Margraten. Immers: de Aldi zal ook
bezoekers uit wijken van Maastricht trekken. Anderzijds is in Cadier en Keer reeds een Aldisupermarkt gevestigd, en zullen bewoners uit bijv. Cadier en Keer en Margraten van deze Aldi
gebruikmaken. Voor het verzorgingsgebied van de Aldi Gronsveld zijn aangehouden de
kernen / buurten Rijckholt, Gronsveld, Eijsden, Oost-Maarland, Heugem en De Heeg.
Bij het bepalen van de verdeling van de verkeersproductie is verder, gelet op de mogelijke
benaderingsroutes, een onderscheid gemaakt tussen bezoekers afkomstig uit de kernen
Gronsveld en Rijckholt (via Stationsstraat > Burg. Frans Cortenraadstraat), Oost-Maarland en
Eijsden (via Oosterweg > Köbbesweg > Burg. Frans Cortenraadstraat), de Maastrichtse wijken
Heugem en de Heeg (via Molensingel / Rijksweg > Köbbesweg > Burg. Frans
Cortenraadstraat), en de overige bezoekers uit het verzorgingsgebied van het retailpark (via
A2 > Köbbesweg > Burg. Frans Cortenraadstraat).
Het aantal inwoners in het totale verzorgingsgebied van het retailpark is gebaseerd op de
haalbaarheidsstudie welke door adviesbureau Ecorys ten behoeve van het bestemmingsplan
16
Hotel Gronsveld is uitgevoerd . Het aantal inwoners in de kernen en wijken Gronsveld en
Rijckholt, Oost-Maarland en Eijsden en Heugem en de Heeg is gebaseerd op cijfers van het
CBS met betrekking tot het jaar 2013, onder andere te raadplegen via de website
data.weetmeer.nl.
Uit de prognose volgt de volgende te verwachten verkeersproductie als gevolg van het totale
retailpark over de diverse toegangswegen:
 Via Stationsstraat > Burg. Frans Cortenraadstraat (inwoners Rijckholt en Gronsveld): 484
mvt/etmaal
 Via Oosterweg > Köbbesweg > Burg. Frans Cortenraadstraat (inwoners Eijsden en Oost
Maarland): 1.227 mvt/etmaal
 Via Molensingel / Rijksweg > Köbbesweg > Burg. Frans Cortenraadstraat (inwoners
Heugem en De Heeg): 1.704 mvt/etmaal
 Resterende verkeersbewegingen via A2 > Köbbesweg > Burg. Frans Cortenraadstraat):
4.947 mvt/etmaal
In totaal bedraagt op piekdagen het aantal te verwachten extra verkeersbewegingen over de
Stationsstraat derhalve 484 mvt / etmaal. Het totaal aantal extra verkeersbewegingen op
piekdagen over de Köbbesweg bedraagt (1.227 + 1.704 + 4.947 =) ca. 7.878 mvt / etmaal. Het
totaal aantal extra verkeersbewegingen op piekdagen over de Oosterbroekweg bedraagt (484
+ 1.227 + 1.704 + 4.947 =) 8.362 mvt / etmaal.
Stationsstraat
Hoewel de Stationsstraat een snelheidsregime kent van 50 km/uur dient deze gelet op zijn
inrichting aangemerkt te worden als een erftoegangsweg. Voor erftoegangswegen bestaan
geen eensluidende kentallen wat betreft de maximale intensiteit. Deze zijn namelijk sterk
afhankelijk van de lokale situatie. In algemene zin wordt voor erftoegangswegen, afhankelijk
van de inrichting, een maximale intensiteit van 4.000 tot 6.000 mvt/etm vanuit het oogpunt
van leefbaarheid en verkeersveiligheid acceptabel geacht.
De Stationsstraat (tussen Hogeweg en Burg. Frans Cortenraadstraat) kende in 2010 (voor de
ingebruikname van het retailpark A2 Gronsveld) een etmaalintensiteit van ca. 2.562 mvt /
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Ecorys (november 2010), Retail Cluster Eijsden, een haalbaarheidsstudie. Rotterdam.
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etmaal. Na de realisatie van het retailpark en de thans beoogde supermarkt kent de
Stationsstraat een etmaalintensiteit van ca. 3.046 mvt / etmaal (2.562 + 484).
Gezien de inrichting van de Stationsstraat zal door de toevoeging van ca. 500 extra
verkeersbewegingen op piekdagen geen onaanvaardbare gevolgen optreden voor de
leefbaarheid en de verkeersveiligheid op deze weg en het omringende wegennet.
Köbbesweg
De Köbbesweg is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Deze weg kende in
2010 (voor de ingebruikname van het retailpark A2 Gronsveld) ter hoogte van de aansluiting
met de A2 een etmaalintensiteit van ca. 7.000 mvt / etmaal. Gelet op zijn verkeerskundige
functie en inrichting is volgens de landelijke richtlijnen van het CROW een maximale intensiteit
tot 25.000 mvt/etm voor dit type weg acceptabel (tussen de 1.600 en 3.200 pae/uur
(personenauto-equivalenten/ uur)). Ook na de realisatie van het retailpark en de thans
beoogde supermarkt blijft op piekdagen het aantal verkeersbewegingen per etmaal binnen de
hiervoor geldende bandbreedte (7.000 + 7.878 = 14.878 mvt / etmaal).
Burg. Frans Cortenraadstraat
De Burg. Frans Cortenraadstraat is onlangs opgewaardeerd tot gebiedsontsluitingsweg (50
km/uur): ter hoogte van de aansluiting met het retailpark is in zuidelijke richting een
linksafstrook aangelegd, en langs de rijbaan is een vrijliggend fietspad in twee richtingen
gerealiseerd.
Deze weg kende in 2010 (voor de ingebruikname van het retailpark A2 Gronsveld) een
etmaalintensiteit van ca. 3.601 mvt / etmaal. Gelet op zijn huidige verkeerskundige functie en
inrichting is volgens de landelijke richtlijnen van het CROW een maximale intensiteit tot 25.000
mvt/etm voor dit type weg acceptabel (tussen de 1.600 en 3.200 pae/uur (personenautoequivalenten/ uur)). Ook na de realisatie van het retailpark en de thans beoogde supermarkt
blijft op piekdagen het aantal verkeersbewegingen per etmaal binnen de hiervoor geldende
bandbreedte (3.601 + 8.362 = 11.963 mvt / etmaal).
Na opwaardering van de Oosterbroekweg tot gebiedsontsluitingsweg is de capaciteit van deze
weg thans ruim voldoende om de te verwachten etmaalintensiteiten als gevolg van het
retailpark kunnen verwerken.
Bij de ontwikkeling van het Retailpark A2 Gronsveld is het van belang dat de toename van de
verkeersintensiteiten geen negatieve gevolgen heeft voor de doorstroming op de rijksweg A2.
Om dit te bepalen is de verkeerscapaciteit van de kruispunten A2 afrit 56 / Kobbesweg en
Kobbesweg / Burg. Frans Cortenraadstraat getoetst aan de geprognotiseerde
verkeersintensiteiten. In bijlage 2 van deze plantoelichting is de berekening van de
verkeerscapaciteit van de betreffende kruispunten opgenomen. Uit de berekeningen blijkt dat
de betreffende kruispunten voldoende capaciteit hebben om de verkeersintensiteiten vlot af te
wikkelen. De ontwikkeling van het Retailpark zal geen negatieve gevolgen hebben voor de
doorstroming op de Rijksweg A2.
Parkeren
De parkeerbalans in (de omgeving van) het deelgebied mag als gevolg van onderhavig
planvoornemen niet nadelig worden beïnvloed. Het bouwplan dient in principe te voorzien in
zijn eigen parkeerbehoefte. De gemeente Eijsden-Margraten sluit daarbij aan bij de meest
recente landelijke parkeernormen. Dit betreft de richtlijnen uit de reeds eerder genoemde
CROW uitgave ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’.
Bijlage 3 van deze plantoelichting bevat een parkeerbalans welke is opgesteld ten behoeve
van de op het Retailpark A2 Gronsveld aanwezige en te verwachten functies. Deze
parkeerbalans is gebaseerd op de uitgangspunten en het programma zoals deze per 28 april
2015 ten aanzien van het plangebied worden beoogd. Behoudens de beoogde supermarkt is
dit programma passend binnen de bestemming ‘Gemengd’ van het bestemmingsplan ‘Hotel
Gronsveld’.
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Uit de parkeerbalans blijkt dat op piekdagen minimaal 484 en gemiddeld 532 parkeerplaatsen
op het retailpark benodigd zijn. Het huidige civieltechnische ontwerp voor het retailpark
voorziet in 539 parkeerplaatsen. Dit is, ook gelet op het feit dat veel functies zullen worden
gekenmerkt door dubbelbezoek, waardoor de feitelijke parkeervraag in alle redelijkheid lager
zal zijn dan de theoretische parkeervraag, ruim voldoende om aan de parkeervraag als gevolg
van het retailpark te voldoen. De parkeerbalans in de omgeving van het plangebied wordt door
de voorgenomen ontwikkeling derhalve niet in onevenredige of in bezwaarlijke mate
beïnvloed.
DEELGEBIED KAMPWEG

Ontsluiting en verkeersklimaat
Het deelgebied aan de Kampweg te Gronsveld wordt ontsloten door de Keerderweg. Deze
weg betreft een erftoegangsweg in het buitengebied met een snelheidsregime van 60 km/uur.
Ten noorden van de sporthal ’t Vroendel gaat de Keerderweg over in een verharde landweg.
In zuidelijke richting sluit de Keerderweg aan op de Kampweg, welke tot de
hoofdontsluitingsstructuur van de kern Gronsveld behoort. De Kampweg kent een
snelheidsregime van 50 km. Vanwege de ligging van het deelgebied in de directe nabijheid
van de Kampweg is de autobereikbaarheid goed te noemen.
Ter plaatse van het deelgebied zijn geen concrete nieuwe ontwikkelingen voorzien, welke niet
passen binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. De huidige planologische
gebruiksmogelijkheden worden middels onderhavig bestemmingsplan niet uitgebreid: het
bestemmingsplan kent voor dit deelgebied een conserverend en beperkend karakter. Gelet op
de functie en inrichting van de Kampweg als ontsluitingsweg, en de huidige en toekomstige
bestemmingsregeling ter plaatse van de voormalige schoollocatie, zullen eventuele
herontwikkelingen ter plaatse van dit deelgebied niet leiden tot een onaanvaardbaar hoge
verkeersproductie voor het omringende weggennet.
Parkeren
De parkeerbalans in (de omgeving van) het deelgebied mag als gevolg van onderhavig
bestemmingsplan niet nadelig worden beïnvloed. Eventuele bouwplannen dienen in principe
te voorzien in zijn eigen parkeerbehoefte. De gemeente Eijsden-Margraten sluit daarbij aan bij
de meest recente landelijke parkeernormen. Dit betreft de richtlijnen uit de reeds eerder
genoemde CROW uitgave ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’.
Eventuele herontwikkelingen ter plaatse van dit deelgebied zullen in het kader van de
aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het bouwen aan deze parkeernormen worden
getoetst. De voormalige schoollocatie biedt voldoende ruimte om op eigen terrein
parkeergelegenheid te realiseren.
DEELGEBIED RAADHUISPLEIN CADIER EN KEER

Ontsluiting en verkeersklimaat
Het deelgebied aan het Raadhuisplein te Cadier en Keer is gelegen tussen de Kerkstraat en
Limburgerstraat. De Limburgerstraat behoort tot hoofdontsluitingsstructuur van de kern.
Daarnaast is via de Vendelstraat de provinciale weg N278 eenvoudig te bereiken. De
autobereikbaarheid van het deelgebied is dan ook goed.
Ter plaatse van dit deelgebied zal de bestaande supermarkt met ca. 170 m2 bvo worden
uitgebreid. De te verwachten verkeersproductie van de uitbreiding van de supermarkt kan op
basis van de CROW publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ worden
bepaald. Rekening houdend met de omgevingskenmerken ‘centrum’ en ‘matig stedelijk
gebied’ bedraagt de verkeersproductie van een discountsupermarkt minimaal 40,5 en
maximaal 76,4 verkeersbewegingen per 100 m2 bvo. Dit betekent een theoretische toename
van de verkeersproductie van de supermarkt met minimaal (1,7 * 40,5 =) 69 en maximaal (1,7
* 76,4 =) 130 mvt/etmaal. Deze toevoeging is dermate minimaal, dat deze geen onevenredig
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nadelige gevolgen zal hebben voor de verkeersintensiteiten op het omringende wegennet, en
de hiermee samenhangende verkeersveiligheid.
Parkeren
De parkeerbalans in (de omgeving van) het deelgebied mag als gevolg van het
planvoornemen niet nadelig worden beïnvloed. Eventuele bouwplannen dienen in principe te
voorzien in zijn eigen parkeerbehoefte. Omdat de supermarkt aan het Raadhuisplein echter
gelegen is in het centrum van de kern Cadier en Keer en niet beschikt over ruimte om op
eigen terrein om parkeervoorzieningen aan te kunnen leggen, mag de parkeerbehoefte in
onderhavig geval worden opgevangen in het openbaar gebied. Daarbij worden de
parkeernormen gehanteerd zoals opgenomen in de CROW uitgave ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’.
Door de uitbreiding van de supermarkt komen 7 openbare parkeerplaatsen te vervallen. Als
gevolg van de uitbreiding dient conform de geldende parkeernorm voorzien te worden in 5
additionele parkeerplaatsen.
In de overeenkomst met de ontwikkelende partij is opgenomen dat deze zorg dient te dragen
voor de realisatie van 12 parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Voor iedere parkeerplaats
die uiteindelijk niet gerealiseerd wordt, dient een bijdrage in het gemeentelijke parkeerfonds te
worden gedaan, conform de Beleidslijn parkeerbijdrage Eijsden-Margraten.

4.9

Kabels en leidingen
Er zijn geen planologisch te beschermen kabels (o.a. hoogspanning) of leidingen (o.a.
hogedruk gasleidingen) in of rondom de drie deelgebieden aanwezig. Wel zullen in en om de
deelgebieden telecomkabels, elektriciteitsleidingen, gasleidingen en/of waterleidingen
aanwezig zijn waarmee tijdens de werkzaamheden rekening dient te worden gehouden.
Toekomstige graafwerkzaamheden zullen daarom conform het bepaalde in de CROW
publicatie 250 moeten worden uitgevoerd. Het aspect kabels en leidingen vormt dan ook geen
belemmering ten aanzien van de verdere planontwikkeling.
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5

JURIDISCHE OPZET

5.1

Planvorm
In de voorgaande hoofdstukken van deze toelichting zijn de aan het bestemmingsplan ten
grondslag liggende uitgangspunten en randvoorwaarden geschetst. Onderhavig hoofdstuk
bevat een nadere toelichting op de planvorm en planregels.
De planvorm betreft een bestemmingsplan zoals dit is aangeduid in artikel 3.1 van de Wet
ruimtelijke ordening. Voorliggend bestemmingsplan is erop gericht een basis te bieden voor de
in het kader van de beoogde herontwikkelingen in de deelgebieden aan de Oosterbroek
Gronsveld en het Raadhuisplein te Cadier en Keer. Het plan bevat derhalve het hiertoe
noodzakelijke planologisch-juridisch instrumentarium. Aangezien de voorgenomen
ontwikkeling een sterk projectmatig karakter heeft, kent dit bestemmingsplan een
gedetailleerde bestemmingswijze met een beperkte mate van flexibiliteit. De gedetailleerde
bestemmingswijze draagt zorg voor het stellen van de condities waaraan de in het plangebied
voorgestane ontwikkelingen moeten voldoen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de
behoefte aan rechtszekerheid van mogelijke belanghebbenden. De in het plan opgenomen
flexibiliteitsmogelijkheden dienen als extra waarborgen om het in de toekomst gewenste
grondgebruik te kunnen realiseren.
In de regels en op de planverbeelding van dit plan zijn bestemmingen, dubbelbestemmingen
en aanduidingen opgenomen, welke het toegestane gebruik van de in het plangebied gelegen
gronden regelen: middels een bestemmingsvlak wordt op de planverbeelding aangegeven
welke hoofdbestemming op de betreffende gronden rust. Voor deze bestemming gelden de
gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden zoals deze zijn opgenomen in de bestemmingsregels
van de betreffende bestemming. Door middel van een op de planverbeelding aangegeven
dubbelbestemming en / of aanduiding kunnen nadere eisen worden gesteld aan de ter plekke
geldende gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. Aan dubbelbestemmingen kan behoefte
bestaan
wanneer
een
bestemming
onvoldoende
recht
doet
aan
de
functies/gebruiksdoeleinden die op de betrokken gronden toelaatbaar (moeten) zijn of
wanneer ruimtelijke relevante belangen veilig moeten worden gesteld die niet voldoende in de
hoofdbestemmingen kunnen worden gewaarborgd. Aanduidingen bevatten specificaties van
bestemmingen en dubbelbestemmingen met betrekking tot het gebruik of de bouwregels.
Verschillende type aanduidingen kunnen worden onderscheiden, zoals bijvoorbeeld
gebiedsaanduidingen, functieaanduidingen en bouwaanduidingen.
De planregels en verbeelding zijn, met het oog op de digitale uitwisselbaarheid van
bestemmingsplannen die vanaf 1 januari 2010 verplicht is, opgesteld conform de bepalingen
van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVB2012). Uitgangspunt hierbij
is, door middel van het hanteren van heldere planregels en een duidelijke verbeelding, te
komen tot een zo goed als mogelijk werkbaar en handhaafbaar plan.

5.2

Planstukken
Het bestemmingsplan ‘Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015’ bestaat uit een verbeelding,
regels en een toelichting. De verbeelding en de regels tezamen vormen het juridisch bindende
deel van het plan. Verbeelding en regels dienen te allen tijde in onderlinge samenhang te
worden bezien en toegepast. Het bestemmingsplan is vervat in een dataset met het
planidentificatienummer NL.IMRO.1903.BPALDI2015.
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5.3

Toelichting op de planverbeelding
De planverbeelding is getekend op een bijgewerkte en digitale kadastrale ondergrond, op
werkelijke schaal. De analoge versie van de planverbeelding is afgedrukt op schaal 1:500.
Voor de benaming van de verschillende bestemmingen en de kleuren van de bestemmingen
zijn de huidige richtlijnen voor digitalisering en standaardisering van bestemmingsplannen
overgenomen (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen SVBP2012).

5.4

Toelichting op de planregels
De regels behorende bij het bestemmingsplan ‘Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015’ zijn
onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten:






Hoofdstuk 1: ‘Inleidende regels’;
Hoofdstuk 2: ‘Bestemmingsregels’;
Hoofdstuk 3: ‘Algemene regels’;
Hoofdstuk 4: ‘Overgangs- en slotregels’.

De regels worden in het hierna volgende deel van deze paragraaf nader toegelicht.
Inleidende regels
In hoofdstuk 1 ‘Inleidende regels’ zijn twee artikelen te onderscheiden:
Begrippen (artikel 1):
Artikel 1 van de planregels bevat beschrijvingen van begrippen welke in het algemeen
spraakgebruik onvoldoende vastliggen en waarbij verschil in interpretatie mogelijk is.
Wijze van meten (artikel 2):
In artikel 2 wordt aangegeven op welke manier hoogte, lengte, inhoud en oppervlakte van
bouwwerken/percelen gemeten moet worden.
Bestemmingsregels
De gronden gelegen in het plangebied kennen een positieve bestemming. Een positieve
bestemming betekent dat het gebruik van de gronden voor de toegekende bestemming direct
mogelijk is. Bovendien betekent het dat oprichting van gebouwen direct mogelijk is nadat
burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning hebben verleend, welke overigens
niet alleen aan de regels van een bestemmingsplan, maar ook dient te voldoen aan onder
meer de regels van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. De bestemmingsregels zijn als
volgt opgebouwd:
 Bestemmingsomschrijving:
In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden
toegekende functie(s). De hoofdfunctie(s) worden als eerste genoemd. Indien van
toepassing, worden ook de aan de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk
gemaakt. De ondergeschikte functies staan ten dienste van de hoofdfunctie binnen de
betreffende bestemming.
 Bouwregels:
In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde
bebouwingsregels weergegeven. Hierbij wordt in ieder geval een onderscheid gemaakt
tussen de regeling van (hoofd)gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde en daar
waar van toepassing ook tussen hoofdgebouwen en aanbouwen, uitbouwen en
bijgebouwen.
 Nadere eisen (niet bij alle bestemmingen opgenomen):
Op grond van deze bepaling kunnen burgemeester en wethouders nadere eisen stellen ten
aanzien van de situering en afmetingen van gebouwen en andere bouwwerken, indien dit
noodzakelijk is in het kader van een goede ruimtelijke ordening of ter voorkoming van
onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en
bouwwerken
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Afwijken van de bouwregels (niet in alle bestemmingen opgenomen):
Door het opnemen van een afwijkingsbevoegdheid bestaat de mogelijkheid af te wijken
van de algemeen toegestane bouwregelingen. Per onderdeel wordt aangegeven waarvan
en tot in welke mate afwijking kan worden verleend.
Specifieke gebruiksregels (niet bij alle bestemmingen opgenomen):
Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het verboden gronden te
gebruiken op een manier die in strijd is met het bestemmingsplan. In specifieke
gebruiksregels kunnen bepaalde functies nog expliciet worden genoemd als zijnde
verboden gebruik.
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden (niet in alle bestemmingen opgenomen):
Ten einde specifieke belangen te beschermen kan in de bestemmingsregels worden
bepaald dat voor de uitvoering van bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden een omgevingsvergunning benodigd is. Een omgevingsvergunning kan
verplicht gesteld worden om te voorkomen dat een terrein minder geschikt wordt voor de
realisering van de desbetreffende bestemming of ter handhaving en bescherming van
bepaalde belangen. De bestemmingsregels geven aan onder welke voorwaarden de
omgevingsvergunning kan worden verleend.

Conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012) en gebaseerd
op respectievelijk de bestemmingsplannen ‘Cadier en Keer 2014’, ‘Hotel Gronsveld’ en
‘Gronsveld en Rijckholt 2013’ worden de volgende bestemmingen gehanteerd:
 Centrum;
 Gemengd;
 Gemengd - 1;
Daarnaast zijn de volgende dubbelbestemming in het bestemmingsplan opgenomen:
 Waarde - Archeologie 3;
 Waarde – Archeologie 4.
Bestemming Centrum (artikel 3)
De bestemmingsregeling van de bestemming ‘Centrum’ is gebaseerd op de gelijknamige
bestemming uit het bestemmingsplan ‘Cadier en Keer 2014’. Deze bestemming is thans ook
toegekend aan het deel van het Raadhuisplein waar de beoogde uitbreiding van de bestaande
supermarkt is geprojecteerd. Binnen deze bestemming zijn (o.a.) detailhandel,
dienstverlening, verblijfsrecreatieve voorzieningen en kleinschalige kantoren toegestaan.
Bestemming Gemengd (artikel 4)
De bestemmingsregeling van de bestemming ‘Gemengd’ is gebaseerd op de gelijknamige
bestemming uit het bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’. De bestemming is toegekend aan de
beoogde supermarktlocatie op het Retailpark A2 Gronsveld. In tegenstelling tot het
bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’ wordt de vestiging van een supermarkt ter plaatse van
deze bestemming niet langer als strijdig gebruik aangemerkt. Binnen deze bestemming kan de
beoogde supermarkt derhalve worden gerealiseerd.
Door de gedeeltelijke herziening van de bestemming ‘Gemengd’ op het Retailpark A2
Gronsveld is de vestiging van een hotel op het retailpark niet langer mogelijk.
Bestemming Gemengd - 1 (artikel 5)
De bestemmingsregeling van de bestemming ‘Gemengd - 1’ is gebaseerd op de gelijknamige
bestemming uit het bestemmingsplan ‘Gronsveld en Rijckholt 2013’. De bestemming is
toegekend aan de locatie Kampweg te Gronsveld. In vergelijking met de bestemming
‘Gemengd – 1’ uit het bestemmingsplan ‘Gronsveld en Rijckholt 2013’ wordt het toegestane
bvo detailhandel beperkt tot 5.000 m2. Voor het overige worden de bestaande bouw- en
gebruiksmogelijkheden gerespecteerd.
Dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie 3 en 4 (artikelen 6 en 7)
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Ter verwezenlijking van de instandhouding en bescherming van oudheidkundig waardevolle
elementen (archeologische (waardevolle) terreinen) wordt gestreefd naar het voor de
toekomst behouden van de archeologische waarden in de grond (in situ). Daar waar dit niet
mogelijk is tengevolge van noodzakelijke bouwactiviteiten binnen het kader van de
onderliggende bestemming, zullen binnen archeologisch potentieel waardevolle terreinen,
zoals weergegeven op de archeologische beleidskaart van de gemeente Eijsden-Margraten
voorafgaand aan bouwactiviteiten of grondverzet de archeologische waarden door middel van
onderzoek veilig gesteld moeten worden.
Algemene regels
Hoofdstuk 3: ‘Algemene regels’ omvat regels en bepalingen die betrekking hebben op het
gehele plangebied.
Anti-dubbeltelbepaling (artikel 8):
Dit artikel geeft aan dat grond die al eerder moest worden meegeteld bij de beoordeling van een
bouwplan niet nog eens mag worden meegeteld bij een nieuwe bouwaanvraag.
Algemene bouwregels (artikel 9):
Voor het hele plangebied, en dus alle bestemmingen, gelden een aantal algemene bouwregels. Zo wordt hier geregeld dat in het geval dat een (legaal gebouwd) gebouw voor een
bepaalde maat (bijvoorbeeld maximale bouwhoogte) afwijkt van de in dit bestemmingsplan
opgenomen regels, mag worden uitgegaan van de aanwezige maat (de huidige, hogere bouwhoogte in het voorbeeld).
Algemene gebruiksregels (artikel 10):
In deze bepaling is aan gegeven welk gebruik in ieder geval als met de regels van voorliggend
plan strijdig gebruik dient te worden aangemerkt.
Algemene aanduidingsregels (artikel 11)
De deelgebieden Kampweg Gronsveld en Raadhuisplein Cadier en Keer zijn gelegen in een
grondwaterbeschermingsgebied. Daarnaast is het deelgebied Burg. Frans Cortenraadstraat
Gronsveld (deels) gelegen binnen de vrijwaringszone 50 m lijn en de vrijwaringszone 100 m lijn
langs de A2. In de algemene aanduidingsregels zijn regels met betrekking tot deze
gebiedsaanduidingen opgenomen, waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden
ontwikkelingen binnen deze zones mogelijk zijn.
Algemene afwijkingsregels (artikel 12):
In deze bepaling wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om
ontheffing te verlenen van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. Hierbij
gaat het om ontheffingsregels die gelden voor alle bestemmingen in het plan. Aangegeven
wordt van welke regel kan worden afgeweken en waarvoor.
Algemene wijzigingsregels (artikel 13):
In deze bepaling wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om
meerdere bestemmingen te wijzigen. Dit betreft in de eerste plaats een wijzigingsbevoegdheid
ten behoeve van het in geringe mate opschuiven van de bestemmingsgrenzen. De
voorwaarden, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden
genomen, zijn daarbij aangegeven.

Overige regels (artikel 14):
Het laatste artikel van de algemene regels bepaalt de verhoudingen tussen de
dubbelbestemmingen en overige bestemmingen van voorliggend plan, en de verhouding
tussen planregels en overige algemeen verbindende regels.

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
NL.IMRO.1903.BPALDI2015-ON01
Status: ontwerp

Toelichting

p. 59

Overgangs- en slotregels
Hoofdstuk 4 ‘Overgangs- en slotregels’ bevat onder andere de bepalingen die betrekking
hebben op:
Overgangsrecht (artikel 15):
In deze bepaling wordt het overgangsrecht, zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke
ordening, overgenomen. Bouwwerken welke op het moment van tervisielegging van het plan
bestaan (of waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd), mogen blijven bestaan, ook al is
er strijd met de bebouwingsregels. Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de
planregels op het moment waarop het plan rechtskracht verkrijgt, mag gehandhaafd blijven.
Slotregel (artikel 16):
Als laatste wordt de slotregel opgenomen, ook zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke
ordening. Deze regel geeft aan hoe het plan kan worden aangehaald.
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6

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID
Volgens artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad een
grondexploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Volgens het tweede lid van dit artikel kan de
gemeenteraad besluiten af te wijken van het vaststellen van exploitatieplan indien het verhaal
van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is
verzekerd.
Bij onderhavig bestemmingsplan is dit laatste van toepassing en is een exploitatieplan daarom
niet nodig. De kosten van de grondexploitatie zijn door middel van gesloten overeenkomst
tussen initiatiefnemer (Wyckerveste) en de gemeente Eijsden Margraten verzekerd
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7

PROCEDURE EN OVERLEG

7.1

Procedure
Voordat de wettelijke procedure ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan,
zoals omschreven in hoofdstuk 3 van de Wet ruimtelijke ordening kan worden opgestart, wordt
het ontwerp bestemmingsplan aan diverse instanties toegezonden ten behoeve van overleg
ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Deze bepaling schrijft voor dat het
bestuursorgaan (i.c. de gemeente Eijsden-Margraten) dat belast is met de voorbereiding van
een bestemmingsplan daarbij overleg pleegt met de besturen van betrokken gemeenten en
waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor
de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het
geding zijn.
Na de overlegronde wordt de vaststellingsprocedure zoals omschreven in art. 3.8 van de Wet
ruimtelijke
ordening
opgestart.
Voorafgaand
aan
de
publicatie
van
het
ontwerpbestemmingsplan zal geen inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan worden
verleend.
De wettelijke procedure kan als volgt worden samengevat: de procedure start met een
openbare kennisgeving van het ontwerp-bestemmingsplan, waarna het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd en gedurende een termijn van 6 weken door één ieder
schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan kunnen worden
ingebracht. Na de termijn van de terinzagelegging dient de gemeenteraad binnen 12 weken te
beslissen omtrent de vaststelling van het plan. Na de publicatie van het vastgestelde
bestemmingsplan hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om tegen het plan in beroep te
gaan. Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking.

7.2

Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
De ontvangen reacties en de wijze van verwerking van deze reacties zijn verwoord in de ‘Nota
van vooroverleg’ welke als ingebonden bijlage 5 bij deze plantoelichting is opgenomen. De
ontvangen reacties zijn opgenomen als ingebonden bijlage 4 bij deze plantoelichting.

7.3

Tervisielegging ex gemeentelijke inspraakverordening jº afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht
PM

7.4

Tervisielegging en naar voren brengen zienswijzen ex art. 3.8 Wet
Ruimtelijke ordening jº afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
PM
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Bijlage 1: prognose verkeersaantrekkende werking Retailpark A2 Gronsveld
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Verkeersproductie bestemmingsplan Hotel Gronsveld invulling 2015
Vanwege het verwachte combinatiebezoek aan de diverse functies is per functie uitgegaan van de kencijfers met betrekking tot
de minimale verkeersproductie

Gronsveld Noord

m2

Karwei
Action
Bristol
Nederlands slaapcentrum
Sunny Days

Gronsveld Zuid

4235
1263
1252
1105
323

m2

MC Donalds
Aldi
Toychamp
Jysk
Fairplay

720
1588
1426
1308
965

Minimale verkeersproductie obv
CROW publ. 317

categorie

Bouwmarkt
Winkelboulevard
Winkelboulevard
Woonwarenhuis / Woonwinkel
Welnesscentrum

28,6 / 100 m2 bvo
22,0 / 100 m2 bvo
22,0 / 100 m2 bvo
8,5 / 100 m2 bvo
9,3 / 100 m2 bvo

Minimale verkeersproductie obv
CROW publ. 317

categorie

Fastfoodrestaurant
Discountsupermarkt
Winkelboulevard
Woonwarenhuis / Woonwinkel
Casino

Aantal verwachte
verkeersbewegingen
1211
278
275
94
30

Aantal verwachte
verkeersbewegingen

487**
115,6 / 100 m2 bvo
22,0 / 100 m2 bvo
8,5 / 100 m2 bvo
14,7 / 100 m2 bvo

** betreft geen aanname op basis van crow norm, maar gemiddelde aantal op basis van telgegevens tijdens piekdag
(zaterdag)
Gemiddelde verkeersproductie per dag:
Oorspronkelijk uitgangspunt BP Hotel Gronsveld:
Verschil:

4778
3200
1578 verschil onstaat door verkeersaantrekkende werking
supermarkt en fastfoodrestaurant

worstcase aanname piekdag (zaterdag, 25% van totale verkeersproductie: 4778*7*0,25= ) 8362
worstcase aanname piekdag aandeel aldi (zaterdag, 25% van totale verkeersproductie: 1836*7*0,25= ) 3215
resteert overige functies (8362-3215 = ) 5147
Volgens tekening Widdershoven 28-04-2015

487
1836
314
111
142

Verdeling verkeersbewegingen Aldi op piekdagen richting plangebied
aantal inwoners in Nederlands verzorgingsgebied
(Rijckholt, Gronsveld, Eijsden, Oost Maarland, Heugem, De Heeg)
aantal verkeersbeweginen op piekdagen

21.800

Brond: data.weetmeer.nl

3.215

verkeer via Stationsstraat > Oosterbroekweg
inwoners Rijckholt:
inwoners Gronsveld
totaal
percentage inwoners Rijckholt / Gronsveld tov totale verzorgingsgebied:
aantal verkeersbewegingen inwoners Rijckholt / Gronsvelt obv 14,17 %

690
2.400
3.090
14,17%
456

Bron: data.weetmeer.nl
Bron: data.weetmeer.nl

verkeer via Oosterweg > Köbbesweg > Oosterbroekweg
inwoners Eijsden
inwoners Oost Maarland
totaal
percentage inwoners Eijsden / Oost Maarland tov totale verzorgingsgebied:
aantal verkeersbewegingen inwoners Eijsden / Oost Maarland obv 35.94 %

6.920
915
7.835
35,94%
1.155

Bron: data.weetmeer.nl
Bron: data.weetmeer.nl

verkeer via Molensingel / Rijksweg > Köbbesweg > Oosterbroekweg
inwoners Heugem
inwoners De Heeg
totaal
percentage inwoners Heugem / De Heeg tov totale verzorgingsgebied:
aantal verkeersbewegingen inwoners Heugem / De Heeg obv 49,89 %

4.605
6.270
10.875
49,89%
1.604

Bron: data.weetmeer.nl
Bron: data.weetmeer.nl

subtotaal

3.215

Verdeling verkeersbewegingen overige functies op piekdagen richting plangebied
aantal inwoners in Nederlands verzorgingsgebied:
aantal verkeersbeweginen op piekdagen

Bron: Ecorys - Retailcluster Eijsden, een
haalbaarheidsstudie (2010)

560.038
5.147

verkeer via Stationsstraat > Oosterbroekweg
inwoners Rijckholt:
inwoners Gronsveld
totaal
percentage inwoners Rijckholt / Gronsveld tov totale verzorgingsgebied:
aantal verkeersbewegingen inwoners Rijckholt / Gronsveld obv 0,55%

690
2.400
3.090
0,55%
28

Bron: data.weetmeer.nl
Bron: data.weetmeer.nl

verkeer via Oosterweg > Köbbesweg > Oosterbroekweg
inwoners Eijsden
inwoners Oost Maarland
totaal
percentage inwoners Eijsden / Oost Maarland tov totale verzorgingsgebied:
aantal verkeersbewegingen inwoners Eijsden / Oost Maarland obv 1,40%

6.920
915
7.835
1,40%
72

Bron: data.weetmeer.nl
Bron: data.weetmeer.nl

verkeer via Molensingel / Rijksweg (Maastricht) > Köbbesweg > Oosterbroekweg
inwoners Heugem
inwoners De Heeg
totaal
percentage inwoners Heugem / De Heeg tov totale verzorgingsgebied:
aantal verkeersbewegingen Heugem / De Heeg obv 1,94%

4.605
6.270
10.875
1,94%
100

Bron: data.weetmeer.nl
Bron: data.weetmeer.nl

resterend verkeer via A2 > Köbbesweg > Oosterbroekweg

4.947

subtotaal

5.147

Totaal:
Verkeer via Stationsstraat > Oosterbroekweg (inwoners Rijckholt en Gronsveld)
Verkeer via Oosterweg > Köbbesweg > Oosterbroekweg (inwoners Eijsden en Oost Maarland):
Verkeer via Molensingel / Rijksweg > Köbbesweg > Oosterbroekweg (inwoners Heugem en De Heeg):
Resterende verkeersbewegingen via A2 > Köbbesweg > Oosterbroekweg:

456+28=
1155+72=
1604+100=

484
1.227
1.704
4.947
8.362

TELLING PARKEREN GRONSVELD
Zaterdag 9 mei 2015
Teller:
Promaka
MC donalds

Totaal

10:00 11:00
25
11:00 12:00
20
12:00 13:00
15
13:00 14:00
34
14:00 15:00
25
15:00 16:00
23
16:00 17:00
29
17:00 18:00
48
18:00 19:00
41
19:00 20:00
51
20:00 21:00
37
348

TOTAAL
* auto's tellen die de parking MC donalds oprijden en turven
* hieronder auto's turven die vanuit Noord (karwei
action etc) naar mc donalds rijden
TOTAAL VAN NOORD NAAR MC DONALDS

18

TELLING PARKEREN GRONSVELD
Zaterdag 9 mei 2015
Teller:
Promaka
Gronsveld Noord (karwei, action etc)

Totaal

10:00 11:00
180
11:00 12:00
227
12:00 13:00
245
13:00 14:00
273
14:00 15:00
270
15:00 16:00
215
16:00 17:00
176
17:00 18:00
77
18:00 19:00
25
19:00 20:00
24
20:00 21:00
20
1732

TOTAAL
* auto's tellen die de parking Gronsveld Noord oprijden en turven
* hieronder auto's turven die vanuit MC Donalds
naar Gronsveld Noord (action etc) rijden
TOTAAL VAN MC Donalds naar Gronsveld Noord

16

TELLING PARKEREN GRONSVELD
zaterdag 9 mei 2015
Teller:
Promaka
MC Drive MC Donalds

Totaal

10:00 11:00
2
11:00 12:00
4
12:00 13:00
9
13:00 14:00
15
14:00 15:00
19
15:00 16:00
26
16:00 17:00
36
17:00 18:00
16
18:00 19:00
20
19:00 20:00
34
20:00 21:00
31
212

TOTAAL
* auto's tellen die de mc drive oprijden en turven
* hieronder auto's turven die vanuit Noord
naar MC Drive MC Donalds rijden
TOTAAL VAN Noord naar MC Drive MC Donalds

22

TELLING PARKEREN GRONSVELD
Maandag 11 mei 2015
Teller:
Promaka
MC Donalds

Totaal

10:00 11:00
9
11:00 12:00
12
12:00 13:00
20
13:00 14:00
12
14:00 15:00
15
15:00 16:00
10
16:00 17:00
17
17:00 18:00
25
18:00 19:00
33
19:00 20:00
16
20:00 21:00
15
184

TOTAAL
* auto's tellen die de parking MC Donalds oprijden en turven
* hieronder auto's turven die vanuit Noord (karwei
action etc naar mc donalds rijden
TOTAAL VAN Noord naar MC Donalds

29

TELLING PARKEREN GRONSVELD
Maandag 11 mei 2015
Teller:
Promaka
Gronsveld Noord (karwei, action etc)

Totaal

10:00 11:00
116
11:00 12:00
102
12:00 13:00
113
13:00 14:00
127
14:00 15:00
110
15:00 16:00
120
16:00 17:00
105
17:00 18:00
88
18:00 19:00
22
19:00 20:00
13
20:00 21:00
20
936

TOTAAL
* auto's tellen die de parking Gronsveld Noord oprijden en turven
* hieronder auto's turven die vanuit MC Donalds
naar Gronsveld Noord (action etc) rijden
TOTAAL VAN MC Donalds naar Gronsveld Noord

17

TELLING PARKEREN GRONSVELD
Maandag 11 mei 2015
Teller:
Promaka
MC Drive MC Donalds

Totaal

10:00 11:00
1
11:00 12:00
7
12:00 13:00
17
13:00 14:00
12
14:00 15:00
15
15:00 16:00
9
16:00 17:00
18
17:00 18:00
23
18:00 19:00
21
19:00 20:00
13
20:00 21:00
15
151

TOTAAL
* auto's tellen die de mc drive oprijden en turven
* hieronder auto's turven die vanuit Noord
naar MC Drive MC Donalds rijden
TOTAAL VAN Noord naar MC Drive MC Donalds

10

Bijlage 2: parkeerbalans Retailpark A2 Gronsveld
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Parkeerbalans bestemmingsplan Hotel Gronsveld 2-7-'15
Gronsveld Noord

m² **

Categorie

Minimum *

Maximum *

Aantal
Bezetting
Aantal
Totaal na Totaal na Totaal na
o.b.v.
op
o.b.v. max
correctie correctie correctie
minimum
zaterdag
norm
min
max
gem.
norm
middag

Karwei

4235

Winkels

2,2/100m² BVO

2,7/100m² BVO

93,2

114,3

100%

93,2

114,3

103,8

Bouwmarkt

Action

1263

Winkels

4,2/100m² BVO

4,7/100m² BVO

53,0

59,4

100%

53,0

59,4

56,2

Winkelboulevard

Bristol

1252

Winkels

4,2/100m² BVO

4,7/100m² BVO

52,6

58,8

100%

52,6

58,8

55,7

Winkelboulevard

Nederlands slaapcentrum

1105

Winkels

1,7/100m² BVO

2,2/100m² BVO

18,8

24,3

100%

18,8

24,3

21,5

Woonwinkel

Sunny Days

323

Bijeenkomst leisure/ restaurant

8,8/100m² BVO

9,8/100m² BVO

28,4

31,7

40%

11,4

12,7

12,0

Wellness

MC Donalds

605

Bijeenkomst leisure/ restaurant

14/100m² BVO

16/100m² BVO

84,7

96,8

70%

59,3

67,8

63,5

Restaurant

Aldi

1436

discount supermarkt

6,5/100m² BVO

8,5/100m² BVO

93,3

122,1

100%

93,3

122,1

107,7

discount supermarkt

Toychamp

1330

Winkels

4,2/100m² BVO

4,7/100m² BVO

55,9

62,5

100%

55,9

62,5

59,2

Winkelboulevard

Jysk

1255

Winkels

1,7/100m² BVO

2,2/100m² BVO

21,3

27,6

100%

21,3

27,6

24,5

Woonwinkel

Fairplay

851

Bijeenkomst overig

6/100m² BVO

7/100m² BVO

51,1

59,6

50%

25,5

29,8

27,7

Casino

552,3

657,1

484,3

579,2

531,8

Gronsveld Zuid ***

0

m² in
bestemmingspl
an
88 kamers

Bijeenkomst leisure/ restaurant

928

1655

Bijeenkomst overig

851

1000

11876

12855

Functie
Hotel

Winkel
* Kengetallen volgens CROW 317
** Alle m² zijn BVO

*** Volgens tekening Widdershoven 28.04.2015

m² in nieuwe plan

Bijlage 3: Verkeersafwikkeling Retailpark A2 Gronsveld
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Verkeersafwikkeling Retailpark A2
Gronsveld

Born, 22 december 2015
Status:
Kenmerk:
Auteur(s):

definitief
15.071.VS02
ing. P.J. van Schie

Verkeersafwikkeling Retailpark A2 Gronsveld
Met de ontwikkeling van het Retailpark A2 Gronsveld zal de verkeersintensiteit op de omliggende
wegen toenemen. Het is voor Rijkswaterstaat van belang, dat de beschikbaarheid van de Rijksweg
A2 te allen tijde gewaarborgd blijft. Om te bepalen of met de ontwikkeling van het Retailpark geen
negatieve gevolgen heeft voor de doorstroming op de rijksweg A2 is de verkeerscapaciteit van de
twee kruispunten A2 afrit 56 / Kobbesweg en die van het kruispunt Kobbesweg / Burg. Frans
Cortenraadstraat getoetst aan de geprognotiseerde verkeersintensiteiten. Hierbij is uitgegaan van de
situatie na realisatie van het gehele Retailpark.

1. Kruising Kobbesweg / Afrit A2 (west)

2. Kruising Kobbesweg / Burg F. Cortenraadstraat
3. Kruising Kobbesweg / Afrit A2 (oost)

Bepaling verkeersintensiteiten
Ten behoeve van het bepalen van de verkeersintensiteiten ter plaatse van de drie kruispunten na
realisatie van het Retailpark, zijn de intensiteiten uit het verkeersmodel (bijlage 1) aangevuld met het
geprognotiseerd
aantal
verkeersbewegingen
(worstcase
aanname
piekdag)
uit
de
prognoseberekening van het Retailpark A2 Gronsveld (bijlage 2 en 3). De verkeersintensiteiten zijn
daarbij uitgesplitst naar de verkeersafwikkeling over de verschillende armen van de kruispunten.

Berekening verkeerscapaciteit kruispunten
Op basis van de hierboven beschreven verkeersintensiteiten is de verkeersafwikkeling op de twee
kruispunten A2 afrit 56 / Kobbesweg en het kruispunt Kobbesweg / Burg. Frans Cortenraadstraat
onderzocht. Met de rekenmethode van Harders, opgenomen in het rekenprogramma Capacito, is
getoetst of de betreffende kruispunten het toekomstig verkeer goed kunnen afwikkelen.
Bij de berekening is uitgegaan van het totaal van de verkeersintensiteiten uit het verkeersmodel,
aangevuld met de geprognotiseerde intensiteiten ten gevolge van de ontwikkeling van het Retailpark.
Daarbij zijn de totale etmaalintensiteiten omgerekend naar uurintensiteiten. Voor het bepalen van de
uurintensiteiten is daarbij uitgegaan van een de omrekenfactor 0,07 oftewel 7 % (bijlage 4).
Conclusies
In bijlage 5 van deze notitie is de berekeningen van de afzonderlijke kruispunten opgenomen. Uit
deze berekeningen blijkt dat de betreffende kruispunten voldoende capaciteit hebben om de
verkeersintensiteiten vlot af te wikkelen. De wachttijden bedragen volgens deze berekening 20
seconden of minder. De langste wachttijd (20 seconden, matige wachttijd) valt te verwachten op de
afrit van de A2 vanuit het zuiden.

De capaciteit van alle drie de kruispunten biedt voldoende ruimte om de toename aan
verkeersbewegingen op een goede manier af te wikkelen.
Kruising 1:
De langste wachttijd op dit kruispunt valt te verwachten op de afrit van de A2. Het bedraagt hier
echter een korte wachttijd van slecht 15 seconden. Een dergelijke korte wachttijd zal geen
gevolgen hebben voor de doorstroming op de A2.
Kruising 2:
Gezien de verkeerskundige relatie met kruising 1 is bij deze kruising m.n. de doorstroming van het
verkeer vanaf de A2 richting de Burg. F. Cortenraedstraat van belang. De wachttijd voor deze
richting bedraagt minder dan 15 seconden (korte wachttijd). Een dergelijke korte wachttijd zal
geen gevolgen hebben voor de verkeersafhandeling op kruising 1 (westelijke afrit A2).
Kruising 3:
De langste wachttijd ontstaat op de afrit van de A2 vanuit het zuiden (kruising 3). Het bedraagt
een matige wachttijd van minder dan 20 seconden. Gezien de intensiteiten en de beschikbare
opstellengte op deze arm van het kruispunt zal de doorstroming op de A2 hierdoor niet in gevaar
komen.
Gezien de verkeerskundige relatie met kruising 1 is bij deze kruising m.n. de doorstroming van het
verkeer uit het westen richting de toerit van de A2 van belang. De wachttijd voor deze richting
bedraagt minder dan 15 seconden (korte wachttijd). Een dergelijke korte wachttijd zal geen
gevolgen hebben voor de verkeersafhandeling op kruising 1 (westelijke afrit A2).

Gezien deze uitkomsten kan worden gesteld dat de ontwikkeling van het Retailpark geen
negatieve gevolgen zal hebben voor de doorstroming op de Rijksweg A2.

Bijlage 1:

Verkeersintensiteiten gemeentelijk Verkeersmodel

Verkeerintensiteiten verkeersmodel (exclusief verkeersproductie retailpark)

Bijlage 2:

Verkeersproductie Retailpark A2 Gronsveld

Bijlage 3:

Verdeling verkeersbewegingen Retailpark

Bijlage 4:

Verkeersintensiteiten kruispunten

Gehanteerde uitgangspunten:
- Intensiteiten afgerond op tientallen
- Verdeling verkeer Retailpark richting A2:
o zuidelijke richting 1000 mvt
o noordelijke richting 1480 m.v.t.

1. Kruising Kobbesweg / Afrit A2 (west)
Afrit A2

2880
+
1480

2710+1000+850

3560+2480+850

Kobbesweg
3420+2480+850

3580+1480+850

1680
+
1000
= verkeersintensiteit verkeersmodel (mvt/etm)
= toename verkeersintensiteit t.g.v. Retailpark (mvt/etm)

Toerit A2

2. Kruising Kobbesweg / Burg F. Cortenraadstraat
H. v. Doornelaan

n.t.b.

n.t.b.

3560+2480+850

1560+610

Kobbesweg
1720+610

3420+2480+850

1940
+
3940

1660
+
3940
= verkeersintensiteit verkeersmodel (mvt/etm)
= toename verkeersintensiteit t.g.v. Retailpark (mvt/etm)

Burg. F. Cortenraedstraat

3. Kruising Kobbesweg / Afrit A2 (oost)

Toerit A2

4560
+
1480

2710+1000+850

4700+850

Kobbesweg
3580+1480+850

2900+850

1900
+
1000
= verkeersintensiteit verkeersmodel (mvt/etm)
= toename verkeersintensiteit t.g.v. Retailpark (mvt/etm)

Afrit A2

Bijlage 5:

Capaciteitsberekening kruispunten

Capacito 2.0
Licentie: Plangroep Heggen

Bijlage 1
Verkeersberekening

Capaciteitsberekening met methode Harders

Arm 4

Omschrijving kruispunt:

10 11 12

Kruispunt Kobbesweg / Oostelijke af-/toerit A2
1
2

Arm 3

3
9

Arm 1: Kobbesweg (oost)
Arm 2: Afrit A2

Arm 1

Arm 3: Kobbesweg (west)

8

Arm 4: Toerit A2

7
6

5

4

Arm 2

INTENSITEITEN

DIMENSIE

dinsdag 22-12-2015 van 08.00 tot 09.00 uur

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Richting 1: 210 pae/uur

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 70 km/u

Richting 2: 180 pae/uur

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Richting 3: 0 pae/uur

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 4: 65 pae/uur

Helling arm 2: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 5: 0 pae/uur

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 6: 140 pae/uur

Helling arm 4: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richting 7: 0 pae/uur

Richtingen met een eigen rijstrook: 1, 9

Richting 8: 200 pae/uur

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Richting 9: 215 pae/uur

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

Richting 10: 0 pae/uur
Richting 11: 0 pae/uur
Richting 12: 0 pae/uur

BEREKENING
Richting

Intensiteit

Gecor. cap.

Restcap.

pae/u

pae/u

pae/u

Wachttijd

Acceptabel

3

0

890

4

65

359

890

0 sec.

Ja

154

20 sec.

5

0

Ja

359

154

0 sec.

6

Ja

140

359

154

20 sec.

Ja

9

214

730

516

<15 sec.

Ja

10

0

359

359

0 sec.

Ja

11

0

359

359

0 sec.

Ja

12

0

359

359

0 sec.

Ja

GRENSWAARDEN
Grootte van de wachttijd

Restcap. kenwaarde

Restcap. grenzen

Overbelasting

<0

<0

Erg lange wachttijd

50

0-75

Lange wachttijd

>20 sec.

100

76-125

Matige wachttijd

20 sec.

150

126-175

Kleine wachttijd

15 sec.

200

176-250

Bijna geen wachttijd

<15 sec.

400

251-600

Geen wachttijd

0 sec.

>600

>600

Capacito, Copyright © 1999-2015 Trenso: w w w .trenso.nl

Bijlage 4: Ingekomen reacties vooroverleg
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Bijlage 5: Nota van vooroverleg

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
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Toelichting

Nota vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer
Gemeente Eijsden-Margraten
December 2015

Inhoud
1. Inleiding
2. Vooroverleg
2.1 Algemeen
2.2 Reacties uit het vooroverleg

1

Inleiding

Het voorontwerpbestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer is op grond van artikel 3.1.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aan de verschillende vooroverlegpartners toegezonden, zodat zij
in het kader van het wettelijk vooroverleg een reactie op het plan kunnen geven. De reacties uit het
vooroverleg zijn in hoofdstuk 2 samengevat en van beantwoording voorzien.
De ingediende reacties zijn in deze nota samengevat weergegeven. Dit betekent niet dat die
onderdelen van de reacties, die niet expliciet zijn genoemd, niet bij de beoordeling zijn betrokken. De
reacties zijn in hun geheel beoordeeld. Bij de beoordeling is rekening gehouden met de volledige
inhoud van de ingezonden reacties.

2

Vooroverleg

2.1

Algemeen

Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn vooroverlegreacties ingediend door de volgende instanties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brandweer Zuid-Limburg
Gasunie
Inspectie Leefomgeving en Transport
Rijkswaterstaat
Gemeente Maastricht
Provincie Limburg

De binnengekomen reacties zijn hierna samengevat en beantwoord.
2.2

Reacties uit het vooroverleg

2.2.1

Brandweer Zuid-Limburg, ingekomen: 31 juli 2015, bevestigd 7 augustus 2015
De Brandweer Zuid-Limburg heeft voor de drie locaties Kampweg te Gronsveld, Kerkstraat 83
te Cadier en Keer en Oosterbroekweg te Gronsveld de verschillende risicobronnen
beschreven. In de reactie zijn per locatie adviezen opgenomen. Bij de locatie Oosterbroekweg
te Gronsveld wordt verwezen naar het advies van het vigerende bestemmingsplan ‘Hotel
Gronsveld’. Dit advies kan één op één worden overgenomen.
Beantwoording
De paragraaf externe veiligheid in de toelichting zal worden aangevuld met de gestelde
opmerkingen en adviezen van de brandweer.
Aanpassing
De reactie leidt tot de volgende aanpassingen:
- aan paragraaf 4.4 van de toelichting wordt een aanvulling opgenomen met betrekking tot
de risico’s omtrent externe veiligheid.

2.2.2

Gasunie, ingekomen: 11 augustus 2015
De Gasunie heeft geen opmerkingen ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan.
Beantwoording
De reactie van de gasunie wordt voor kennisgeving aangenomen.
Aanpassing
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.2.3

Inspectie Leefomgeving en Transport, ingekomen: 17 augustus 2015
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) heeft geen opmerkingen ten aanzien van het
voorontwerpbestemmingsplan.
Beantwoording
De reactie van de ILenT wordt voor kennisgeving aangenomen.
Aanpassing
Deze reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.2.4

Rijkswaterstaat, ingekomen: 27 augustus 2015

Rijkswaterstaat (RWS) geeft aan dat de locaties Raadhuisplein te Cadier en Keer en
Kampweg te Gronsveld niet van belang zijn voor Rijkswaterstaat, derhalve beperken zij hun
advies tot de locatie Burg. Frans Cortenraadstraat te Gronsveld (locatie A2).
Oorspronkelijk was op de huidige locatie een hotel gepland. In het kader van het
bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’ zijn er afspraken gemaakt tussen RWS en de gemeente
over de inbreuk op de rooilijnen ter plekke. Dit is bevestigd in een brief van d.d. 17 augustus
2007. Derhalve is op het reeds ontwikkelde noordelijke gedeelte van het Retailpark A2 een
inbreuk op de rooilijnen toegestaan. RWS stelt dat gezien het voornoemde ook nu in te
stemmen met een kleine inbreuk in de bebouwingsvrije zone. De gestelde voorwaarden
waaronder de inbreuk is toegestaan zijn aangegeven.
Op figuur 2.2 in de plantoelichting is een toren gesitueerd bij het nieuwe gebouw. RWS geeft
aan dat er in de bebouwingsvrije zone geen reclame-uitingen mogen worden opgericht. Ook
wordt er in het kader van het eventueel aanbrengen van gevelreclame gevraagd te handelen
conform het Afleidingskader ‘Beoordeling van objecten langs (auto)snelwegen’(vastgesteld
d.d. 12 oktober 2011).
Verder wordt er opgemerkt dat in het kader van de verkeersaantrekkende werking de
verkeersbewegingen binnen de bandbreedte blijven gelet op de eerder toegestane
ontwikkelingen m.b.t. het hotel. Voor RWS als wegbeheerder is het van belang dat de
beschikbaarheid van de A2 zoveel en lang mogelijk blijft gewaarborgd.
Om de beschikbaarheid nog duidelijker te kunnen beschrijven wordt gevraagd om nader aan
te tonen hoe de dynamiek tussen de verschillende schakels (specifiek de kruispunten en
vormgeving en inrichting A2 afrit 56 richting Köbbesweg v.v. en Köbbesweg richting Burg.
Frans Cortenraadstraat v.v.) van invloed is op de gestelde beschikbaarheid.
RWS verzoekt de gemeente om met bovengenoemde opmerkingen rekening te houden in het
ontwerpbestemmingsplan.
Beantwoording
De opmerkingen van RWS worden verwerkt in de toelichting.
Aanpassing
De reactie leidt tot de volgende aanpassingen:
- aan paragraaf 3.2.4 van de toelichting wordt een aanvulling opgenomen met betrekking
tot de opmerkingen over inbreuk op de rooilijnen.
- aan paragraaf 2.2 van de toelichting wordt een aanvulling opgenomen met betrekking tot
de opmerkingen over de reclame-uitingen op de locatie Retailpark A2 (hierin is
opgenomen dat de toren niet in deze vorm kan worden gerealiseerd aangezien de
maximale bouwhoogte voor bouwwerken 10 meter bedraagt).
- aan paragraaf 4.8 van de toelichting wordt een aanvulling opgenomen met betrekking tot
de opmerkingen over de beschikbaarheid van de A2, tevens is het nader onderzoek hier
omtrent opgenomen ingebonden bijlage 3 van de toelichting.

2.2.5

Gemeente Maastricht, verzonden: 25 september 2015, ingekomen 26 september 2015
1.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht (het college
van Maastricht) merkt op dat zij verbaast is over de vorm van vooroverleg. Het college
van Maastricht wordt verzocht om binnen een termijn van drie weken te reageren op het
voorontwepbestemmingsplan, anders dan gebruikelijke termijn van zes weken in het
kader van het vooroverleg.

Beantwoording
Wij stellen dat het op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in het
kader van het wettelijke verplichte vooroverleg de termijn van zes weken, indien gevraagd aan
betrokken partijen, kan worden verkort. Het college van Maastricht heeft aangegeven niet te
kunnen reageren binnen de gevraagde drie weken termijn. In de praktijk kan worden gesteld
dat het college van Maastricht de voorliggende stukken heeft ontvangen op 7 augustus 2015,
de reactie van Maastricht in het kader van het vooroverleg is naar ons college verzonden op
25 september 2015. Wij hebben aangegeven dat wij de reactie ‘gewoon’ meenemen in het
vervolg van de procedure. Derhalve heeft het college van Maastricht meer dan zes weken de
tijd gehad om te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.
2.
Het college van Maastricht stelt dat tijdens een bestuurlijk overleg van 3 september jl.
met de provincie Limburg en de gemeente Eijsden-Margraten nadere uitleg is gegeven
over het dossier, hierbij is een voorstel aan Maastricht voorgelegd.
Voorstel:
- Aldi gaat niet naar de Kampweg, maar naar het Retailpark Gronsveld;
- Op de locatie Kampweg komt een hotel, gericht op verblijf van fietsers, dat eerst op
de locatie Retailpark zou landen;
- Een groter “snelweg” hotelinitiatief op het Retailpark Gronsveld gaat niet door;
- Een gedeelte van de detailhandelsbestemming verdwijnt aan de Kampweg (waar
eerst circa 20.000 m2 detailhandel gerealiseerd zou kunnen worden, resteert ca.
5000 m2 detailhandel zonder supermarktmogelijkheden en maximaal 1000 m2 per
winkel);
- Gevraagd wordt of de gemeente Maastricht achter dit compromis wil staan en geen
zienswijze wil indienen tegen wijziging bestemmingsplan Retailpark Gronsveld ten
faveure van Aldi aldaar.
Het college van Maastricht geeft aan niet gelukkig te zijn met de aanpak van dit dossier.
Maastricht stelt zich de vraag waarom het college van Eijsden-Margraten akkoord gaat
met de verkoop van het Kampweg terrein en vervolgens een vergunning verleend voor
de bouw van een Aldi-supermarkt.
Het college van Maastricht verwijst tevens naar het vigerende bestemmingsplan
‘Gronsveld en Rijckholt 2013’ waarin de (ruime) bestemming ‘Gemengd’ niet is
‘beladderd’.
Ook merkt het college van Maastricht op dat er in het kader van het vigerende
bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’ nooit een gebiedsvisie tot stand is gekomen.
Tenslotte stelt het college van Maastricht dat bij de vaststelling van het vigerende
bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’ enkel sprake zou zijn van PDV/GDV en dat
megasupermarkten zijn uitgesloten.
Beantwoording
Tijdens het bestuurlijk overleg is het voorstel van Eijsden-Margraten nader besproken.
Overigens is één onderdeel inmiddels achterhaald. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de
volledige 20.000 m2 detailhandel aan de Kampweg geschrapt. Er is dan ook geen sprake
meer van resterende m2 detailhandel aan de Kampweg.
Wij stellen dat er op grond van het vigerende bestemmingsplan ‘Gronsveld en Rijckholt 2013’
inderdaad een omgevingsvergunning is verleend voor een Aldi-supermarkt en derhalve het
Kampweg terrein is verkocht. In overleg en op verzoek van de provincie Limburg is er gekeken
om de ontwikkeling aan de Kampweg te verplaatsen naar de locatie Retailpark A2, ondanks

de onherroepelijk vergunning aan de Kampweg. Aan de Kampweg wordt een hotel gericht op
fietsers gerealiseerd. Op deze manier wordt de uitwisseling van hotel en supermarkt
vormgegeven.
Ten aanzien van de vigerende en onherroepelijke bestemmingsplannen ‘Gronsveld en
Rijckholt 2013’ en ‘Hotel Gronsveld’ stellen wij ons op het volgende standpunt.
Het vigerende bestemmingsplan ‘Gronsveld en Rijckholt 2013’ is onherroepelijk, derhalve is er
in het kader van deze procedure geen ruimtelijke relevantie m.b.t. de vigerende gemengde
bestemming. De gemeente Maastricht en de voormalige gemeente Eijsden zijn er in het
verleden (procedure ‘Hotel Gronsveld’) niet in geslaagd om een gezamenlijke gebiedsvisie op
te stellen.
Het uitsluiten van megasupermarkten is eveneens opgenomen in het onherroepelijk
bestemmingsplan ‘Hotel Gronsveld’. Volledigheidshalve verwijzen wij hiervoor naar de ‘Notitie
supermarktontwikkelingen Eijsden’ van BRO die in het kader van dit bestemmingsplan is
opgesteld (zie bijlage 1 van deze nota). Hieruit kan worden geconcludeerd dat
megasupermarkten gewoonlijk ca. 3.000 à 4.000 m2 winkel vloer oppervlak (w.v.o.) omvatten.
De nieuwe Aldi-supermarkt aan de A2 omvat maximaal 1.600 m2 bruto vloer oppervlak
(b.v.o.). Er is dus geen sprake van vestiging van een megasupermarkt.
Wij willen aanvullend stellen dat n.a.v. de ingediende inspraakreactie het dossier 11 november
2015 ambtelijk nader is toegelicht, waarbij de effectenstudie in het kader van de toets aan de
ladder van duurzame verstedelijking beschikbaar is gesteld (opgesteld in het kader van artikel
3.1.6 lid 2 Bro, zie volgend onderdeel 3) Tevens is er op 9 december 2015 een
bestuurlijk/ambtelijk werkbezoek met de gemeente Maastricht georganiseerd. Tijdens dit
werkbezoek is nogmaals het Aldi-dossier besproken. Eveneens is in het kader van
afstemming en samenwerking aanvullend de aangepaste effectenstudie doorgestuurd. Hierin
staat eveneens opgenomen dat ook de 5.000 m2 detailhandel aan de Kampweg worden
geschrapt.
3.
Het college van Maastricht geeft aan dat een toets aan de Ladder voor duurzame
verstedelijking in de zin van artikel 3.1.6 lid 2 Bro had moeten plaatsvinden. De
jurisprudentie biedt geen aanknopingspunten voor een saldo-benadering. Indien sprake
is van een functieverandering, dan is dat – zo meent het college - reeds voldoende voor
het oordeel dat ook van een nieuwe stedelijke ontwikkeling sprake is. Dat geldt des te
meer wanneer een plan voorziet in nieuwe bebouwing, zoals het geval is in het
onderhavige bestemmingsplan.
Beantwoording
Wij volgen uw inspraakreactie op dit punt deels. Uit artikel 3.1.6 lid 2 Bro volgt dat sprake
moet zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en dat alleen dan een toets aan de Ladder
voor duurzame verstedelijking plaats dient te vinden. Uit de jurisprudentie, in samenhang met
de definitie in artikel 1.1.1 lid 2, aanhef en onder i Bro, volgt wat onder een 'nieuwe stedelijke
ontwikkeling' moet worden verstaan. Het moet gaan om een ruimtelijke ontwikkeling in de zin
van een functiewijziging ter plaatse, alsmede de komst van nieuwbouw van enige omvang. Op
10 december 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4421) oordeelde de Afdeling dat geen sprake was
van een nieuwe stedelijke ontwikkeling omdat er geen nieuw beslag op de ruimte werd gelegd
(geen nieuwe bebouwing mogelijk werd gemaakt). Bovendien was het plan slechts gericht op
een verruiming van de gebruiksmogelijkheden (binnen de bestaande bestemmingen Centrum
en Gemengd werd voortaan ook horeca toegelaten). Ook uit andere uitspraken van de
Afdeling komt naar voren dat een functiewijziging op zichzelf niet voldoende is om van een
nieuwe stedelijke ontwikkeling te kunnen spreken. Er moet tevens sprake zijn van nieuwbouw
van enige omvang (4 maart, ECLI:NL:RVS:2014:743).

Ten aanzien van de toename van ruimtebeslag dient er onderscheid te worden gemaakt
tussen de twee locaties, Kampweg en Burg. Frans Cortenraadstraat.
Kampweg
In het bestaande ruimtelijke regime voor de locatie Kampweg te Gronsveld is voorzien in
2
2
20.000 m aan detailhandel. In het voorontwerp is dit teruggebracht tot 5000 m detailhandel
ter plaatse. Wij hebben in het onderhavige ontwerpbestemmingsplan de volledige 20.000 m2
detailhandel geschrapt. Enige discussie m.b.t. ontwikkelingen in het kader van de Ladder van
duurzame verstedelijking voor de locatie Kampweg kan dan ook worden gestopt.
Burgemeester Frans Cortenraadstraat
De locatie Burgemeester Frans Cortenraadstraat te Gronsveld is thans bestemd voor
grootschalige, perifere detailhandel, leisure, sport en horeca. Het onderhavige
bestemmingsplan maakt ter plaatse een supermarkt mogelijk. In het onderhavige
bestemmingsplan vindt derhalve een functiewijziging plaats, zij het een geringe. Detailhandel
was immers reeds mogelijk, thans wordt ook detailhandel in de vorm van een supermarkt
2
mogelijk gemaakt. Tevens is sprake van nieuwbouw, hoewel dit slechts 325 m is en terwijl
het toegelaten bouwvolume ter plaatse sterk wordt verminderd (met circa 4.000 m2 – na. eerst
een hotel bestaande uit 8 bouwlagen met ca. 5.500 m2 b.v.o. en nu een supermarkt met ca.
1.600 m2 b.v.o.). Om deze rede zou dus gesproken kunnen worden van een nieuwe stedelijke
ontwikkeling op deze locatie. Om die reden hebben wij naar aanleiding van de
inspraakreacties een effectenstudie laten verrichten waarbij tevens een toets aan de Ladder
voor duurzame verstedelijking heeft plaatsgevonden. Met de effectenstudie, die deel uitmaakt
van de toelichting van het bestemmingsplan, is voldaan aan de eisen die artikel 3.1.6 lid 2 Bro
stelt.
4.
Het college van Maastricht vraagt aandacht voor het feit dat de provincie in het
POL2014 eisen heeft gesteld aan de vestiging van detailhandel. Zo dient voor de
vestiging van detailhandel op locaties als de onderhavige – buiten dorps- of stadskern
– worden onderbouwd waarom sprake is van een uitzondering.
Beantwoording
In het POL2014 is het provinciaal omgevingsbeleid vastgelegd. Wij willen stellen dat het gaat
om beleid waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. Dit geeft het POL2014 ook zelf aan.
Dit is bevestigd door de Afdeling bestuursrechtspraak (27 juni 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BW9573). De Afdeling vindt steun voor dit standpunt in de geschiedenis
van de totstandkoming van de Wet ruimtelijke ordening (Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr.
3, blz. 42), waaruit volgt dat de provincie bij de vaststelling van haar strategisch beleid moet
afwegen welke onderdelen van de door haar voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen zo
belangrijk zijn dat deze ook in acht moeten worden genomen bij de ruimtelijke besluiten van
andere overheden. In dat geval dient de provincie de onderdelen te verankeren in voor andere
overheden bindende normen, namelijk door het stellen van algemene regels als gedoeld in
artikel 4.1 Wro.
Dat doet er niet aan af dat wij het provinciaal beleid hebben betrokken bij onze besluitvorming.
In de toelichting van het plan hebben wij het detailhandel beleid van de provincie
weergegeven en op basis daarvan een zorgvuldige afweging gemaakt. Deze komt erop neer
dat wij ons in het standpunt van het college van Maastricht kunnen vinden dat de supermarkt
die wordt mogelijk gemaakt aan de Burgemeester Frans Cortenraadstraat, geldt als een
ontwikkeling binnen een van de 'overige' locaties in de regio en niet binnen een bestaand

dorpscentrum of een binnenstad. Zoals het college van Maastricht terecht opmerkt is op deze
'overige' locaties alleen in uitzonderingsgevallen een supermarktvestiging mogelijk.
Wij hebben echter wel degelijk een zorgvuldige afweging gemaakt in overeenstemming met
het provinciale beleid dat van een uitzonderingsgeval sprake is. Wij hebben daarbij
doorslaggevend gevonden dat de supermarkt die wordt mogelijk gemaakt met het plan, een
verplaatsing betreft. Binnen hetzelfde verzorgingsgebied wordt immers een supermarktlocatie
weggenomen. Wij hebben bij ons besluit tevens meegenomen dat geen aantasting plaatsvindt
van het regionale voorzieningenniveau en dat bovendien met de verplaatsing een spreiding
van detailhandelfuncties over de regio voorkomen wordt. De diverse functies op de nieuwe
locatie van de supermarkt kunnen elkaar daarentegen versterken. Ook de invulling van de
vrijvallende locatie wordt in het plan geregeld. Daarbij is sprake van het terugbrengen van het
aantal vierkante meter aan detailhandel in Zuid-Limburg nu aan de locatie Kampweg te
Gronsveld het aantal van 20.000 m2 detailhandel volledig wordt geschrapt. Dit is in
overeenstemming met het beleid van de provincie waarvan krimp van detailhandel hét
uitgangspunt is. Zo staat in paragraaf 6.2.3 van het POL de opgave voor detailhandel:
"Limburg heeft te veel winkels. De verwachting is dat het aantal winkels de komende jaren
nog flink gaat teruglopen. Er ligt wél een grote kwalitatieve opgave. Winkels moeten in het
snel veranderde winkellandschap inspelen op ontwikkelingen als de razendsnelle groei van
het internetwinkel en de toenemende vraag om beleving. De centrale opgave is dan ook een
groei in kwaliteit bij een afnemende kwantiteit."
De verplaatsing van de supermarkt, waarin het plan voorziet, is vanuit provinciaal beleid
bezien in alle opzichten een kwalitatieve verbetering ten opzichte van de oude situatie.
Aanpassingen
De reactie leidt tot de volgende aanpassingen:
- aan paragraaf 3.2.2 van de toelichting wordt een aanvulling opgenomen met betrekking
tot de onderbouwing ten aanzien van de ladder voor duurzame verstedelijking. In de
bijlage van de toelichting is de effectenstudie van WPM Groep opgenomen.
2.2.6

Provincie Limburg, verzonden 24 september 2015, ingekomen 28 september 2015
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg (Gedeputeerde Staten) stellen dat het nieuwe
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) tot stand is gekomen door samenwerking tussen
alle gemeenten in Limburg. Tevens stellen Gedeputeerde Staten dat Eijsden-Margraten op
een constructieve wijze heeft bijgedragen het opstellen van de diverse kaderstellende
beleidsuitgangspunten.
Naar aanleiding van het voorontwerp stelt de provincie dat er een aantal wijzigingen door de
gemeente dienen te worden doorgevoerd, op het moment dat dit adequaat gebeurd zal er
geen aanleiding zijn om in de verdere procedure een zienswijze in te dienen.
De voorgestelde wijzigingen zien op de twee deelgebieden van het plan.
Deelgebied Burg. Frans Cortenraadstraat
1.
Gedeputeerde Staten geven te kennen dat op de locatie Burgemeester Frans
Cortenraadstraat te Gronsveld sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, nu ter
plaatse duidelijk een functiewijziging plaatsvindt. De functies 'gemengd' en 'horeca'
worden omgezet naar detailhandel in de zin van een supermarkt, terwijl het gebruik als
supermarkt voorheen juist expliciet was uitgesloten. Gedeputeerde Staten stellen dat
een toets aan de Ladder van duurzame verstedelijking noodzakelijk is. Deze
onderbouwing dient met de regio te worden afgestemd.

Beantwoording
In het voorontwerpbestemmingsplan zijn wij er vanuit gegaan dat de Ladder voor stedelijke
ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6 lid 2 Bro niet van toepassing was op de ontwikkeling
op de locatie Burgemeester Frans Cortenraadstraat te Gronsveld. Naar aanleiding van de
inspraakreacties hebben wij een en ander nader bekeken.
Uit artikel 3.1.6 lid 2 Bro volgt dat sprake moet zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en
dat alleen dan een toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking plaats dient te vinden.
Uit de jurisprudentie, in samenhang met de definitie in artikel 1.1.1 lid 2, aanhef en onder i
Bro, volgt wat onder een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' moet worden verstaan. Het moet
gaan om een ruimtelijke ontwikkeling in de zin van een functiewijziging ter plaatse, alsmede
de komst van nieuwbouw van enige omvang.
De locatie Burgemeester Frans Cortenraadstraat te Gronsveld is thans bestemd voor
(perifere) detailhandel, leisure, sport en horeca. Het onderhavige bestemmingsplan maakt ter
plaatse een supermarkt mogelijk. In het onderhavige bestemmingsplan vindt derhalve een
functiewijziging plaats, zij het een geringe. Detailhandel was immers reeds mogelijk, thans
wordt ook detailhandel in de vorm van een supermarkt mogelijk gemaakt. Tevens is sprake
2
van nieuwbouw, hoewel dit slechts 325 m is en terwijl het toegelaten bouwvolume ter plaatse
sterk wordt verminderd. Om deze rede zou, in afwijking van ons eerder ingenomen standpunt,
gesproken kunnen worden van een nieuwe stedelijke ontwikkeling op deze locatie. Om die
reden hebben wij naar aanleiding van de inspraakreacties (van college van Maastricht en van
Gedeputeerde Staten) een effectenstudie laten verrichten waarbij tevens een toets aan de
Ladder voor duurzame verstedelijking heeft plaatsgevonden. Met de effectenstudie, die deel
uitmaakt van de toelichting van het bestemmingsplan, is voldaan aan de eisen die artikel 3.1.6
lid 2 Bro stelt. Aan de gemeente Maastricht is deze effectenstudie voorgelegd en toegelicht.
Hiervoor wordt eveneens verwezen naar de ambtelijke en bestuurlijke afstemming met
Maastricht (zie reactie 2.2.5 onderdeel 3).
2.
Gedeputeerde Staten merken op dat in het POL2014 (paragraaf 6.3) is opgenomen dat
detailhandel en met name supermarkten bij voorkeur in binnensteden en bestaande
dorps- en winkelcentra thuishoren in het kader van de leefbaarheid. Vestiging op
grootschalige winkelgebieden is volgens Gedeputeerde Staten slechts mogelijk in
uitzonderingsgevallen, waarbij een zorgvuldige afweging dient te worden gemaakt.
Deze afweging is niet in het bestemmingsplan terug te vinden.
In het POL2014 is het provinciaal omgevingsbeleid vastgelegd. Gemotiveerd kan van dit
beleid worden afgeweken. In de toelichting van het plan hebben wij het detailhandelbeleid van
de provincie weergegeven en op basis daarvan een zorgvuldige afweging gemaakt. Deze
komt erop neer dat wij ons in het standpunt van Gedeputeerde Staten kunnen vinden dat de
supermarkt die wordt mogelijk gemaakt aan de Burgemeester Frans Cortenraadstraat, geldt
als een ontwikkeling binnen een van de 'overige' locaties in de regio en niet binnen een
bestaand dorpscentrum of een binnenstad. Zoals Gedeputeerde Staten terecht opmerken is
op deze 'overige' locaties alleen in uitzonderingsgevallen een supermarktvestiging mogelijk,
waarbij in de afweging betrokken worden "de onmogelijkheid voor vestiging in een regulier
winkelgebied, de impact op de leefbaarheid en een passende (her)invulling van de vrijvallende
locatie". Wij hebben echter wel degelijk een zorgvuldige afweging gemaakt in
overeenstemming met het provinciale beleid dat van een uitzonderingsgeval sprake is
(paragraaf 3.2.5 van de toelichting). Wij hebben daarbij doorslaggevend gevonden dat de
supermarkt die wordt mogelijk gemaakt met het plan, een verplaatsing betreft. Binnen
hetzelfde verzorgingsgebied wordt immers een supermarkt weggenomen. Wij hebben bij ons
besluit tevens meegenomen dat geen aantasting plaatsvindt van het regionale

voorzieningenniveau en dat bovendien met de verplaatsing een spreiding van
detailhandelfuncties over de regio voorkomen wordt. De diverse functies op de nieuwe locatie
van de supermarkt kunnen elkaar daarentegen versterken. Ook de invulling van de
vrijvallende locatie wordt in het plan geregeld. Daarbij is sprake van het terugbrengen van het
aantal vierkante meter aan detailhandel in Zuid-Limburg nu aan de locatie Kampweg te
Gronsveld het volledige aantal van 20.000 m2 detailhandel wordt geschrapt. Dit is in
overeenstemming met het beleid van de provincie waarvan krimp van detailhandel hét
uitgangspunt is. Zo staat in paragraaf 6.2.3 van het POL de opgave voor detailhandel:
"Limburg heeft te veel winkels. De verwachting is dat het aantal winkels de komende jaren
nog flink gaat teruglopen. Er ligt wél een grote kwalitatieve opgave. Winkels moeten in het
snel veranderde winkellandschap inspelen op ontwikkelingen als de razendsnelle groei van
het internetwinkelen en de toenemende vraag om beleving. De centrale opgave is dan ook
een groei in kwaliteit bij een afnemende kwantiteit."
De verplaatsing van de supermarkt, waarin het plan voorziet, is vanuit provinciaal beleid
bezien in alle opzichten een kwalitatieve verbetering ten opzichte van de oude situatie.
Deelgebied Kampweg
3.
Gedeputeerde Staten achten het opnemen van 5.000 m2 detailhandel aan de locatie
Kampweg ongewenst. Dit is in strijd met het goed dynamisch voorraadbeheer en het in
het POL opgenomen principe geen nieuwe solitaire detailhandelslocaties te realiseren.
Gedeputeerde Staten stellen dat in het bestuurlijk overleg van 2 september jl., waarbij
de (toekomstig) eigenaar / ontwikkelaar aanwezig was, is besproken dat de 5.000 m2
detailhandel niet als rechtsreeks functie mogelijk kan worden gemaakt. Gedeputeerde
Staten stellen dat indien gewenst in het ontwerpbestemmingsplan een
vrijstellingsprocedure kan worden opgenomen die het mogelijk maakt in de toekomst
5.000 m2 detailhandel te realiseren.
Beantwoording
Aan dit verzoek hebben wij gehoor gegeven. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de 5.000 m2
detailhandel niet meer opgenomen. Concreet betekent dit dat er 20.000 m2 detailhandel wordt
geschrapt aan de locatie Kampweg. Op deze manier wordt er voldaan aan de gestelde
verplaatsingsopgave, als ook aan een goed dynamisch voorraad beheer en het principe in het
POL2014 geen nieuwe solitaire detailhandelslocaties meer te realiseren.
Er wordt geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen om detailhandel in de toekomst eventueel
mogelijk te maken aan de Kampweg. Bij het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid dienen
alle voorwaarden op hun uitvoerbaarheid te worden getoetst ten tijde van de vaststelling van
het bestemmingsplan en derhalve uitvoerbaar te zijn binnen de planperiode van tien jaren. Op
grond van het huidige provinciale beleid kan niet worden voldaan aan deze voorwaarden. Het
opnemen van een dergelijke bevoegdheid heeft dan ook geen zin.
4.
Gedeputeerde Staten verzoeken om de kantoorfunctie binnen de bestemming
‘Gemengd-1’ te schrappen. Deze functie is strijdig met de in het POL opgenomen
uitgangspunten.
Beantwoording
Aan dit verzoek hebben wij gehoor gegeven. In het ontwerpbestemmingsplan is
kantoorfunctie geschrapt binnen de bestemming ‘Gemengd-1’, daar dit niet past in de
uitgangspunten van het POL.
5.

Gedeputeerde Staten verzoeken om het bouwvlak en/of het bebouwingspercentage te
verkleinen gelet op de landelijke ligging van deelgebied Kampweg.

Beantwoording
Wij geven geen gehoor aan dit verzoek. Gezien de herbestemmingsopgave van de ter plaatse
gelegen leegstaande gebouwen (voormalige scholenlocatie) naar mogelijk een streek- en
gastronomisch centrum, willen wij de ruimte behouden om toekomstige ontwikkelingen
stedenbouwkundig zo passend mogelijk in te vullen. Op dit moment zijn er nog geen concrete
plannen of bouwtekeningen voor handen om hierover uitsluitsel te geven.
Aanpassingen
De reactie leidt tot de volgende aanpassingen:
- aan paragraaf 3.2.2 van de toelichting wordt een aanvulling opgenomen met betrekking
tot de onderbouwing ten aanzien van de ladder voor duurzame verstedelijking. In de
bijlage van de toelichting is de effectenstudie van WPM Groep opgenomen.
- in paragraaf 3.2.5 van de toelichting wordt de voorlaatste alinea aangepast i.v.m. het
schrappen van de resterende 5.000 m2 detailhandel aan de Kampweg.
- in de regels wordt artikel 5.1 aangepast, de functie detailhandel wordt verwijderd.
- in de regels wordt artikel 5.1 aangepast, de functie kantoren wordt verwijderd.

