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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.

Bouwvlak Supermarkt

Oosterbroekweg

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

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
NL.IMRO.1903.BPALDI2015-VG01
Status: vastgesteld

Toelichting

p. 15

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
effectenstudie uitgevoerd1. 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
onaanvaardbare situatie in de betrokken regio zal leiden 2. 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
In de nota Rooilijnen langs rijkswegen3 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.

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
NL.IMRO.1903.BPALDI2015-VG01
Status: vastgesteld

Toelichting

p. 21

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.
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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
Bestaande grondgebruik

Rijkdom aan en kwaliteit en
regeneratievermogen natuurlijke
hulpbronnen van het gebied

Braakliggend terrein, voormalige schoollocatie, bestaande
supermarkt en openbaar gebied.
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.
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

In 2004 is door Witteveen+Bos4 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
bodemonderzoek5 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
asbestonderzoek6 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 7
conform de NEN5740 uitgevoerd.
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

LAr,LT op de gevel van gevoelige
gebouwen

50 dB (A)

45 dB (A)

40 dB (A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen

35 dB (A)

30 dB (A)

25 dB (A)

LAmax op de gevel van gevoelige
gebouwen

70 dB (A)

65 dB (A)

60 dB (A)

LAmax in- en aanpandige gevoelige
gebouwen

55 dB (A)

50 dB (A)

45 dB (A)

Tabel 4.2: akoestische normen meldingsplichtige inrichtingen

LArLT staat hierbij voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau: hiermee wordt het
gemiddelde geluidsniveau gemeten over een langere periode bedoeld. L amax 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

Door Tritium Advies8 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 PM10 of NO2 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
is door Tritium Advies onderzocht9. 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.
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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
richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten geldt een PR van 1 op 1 miljoen (10 -6).
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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externe veiligheid als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over de A2 uitgevoerd 10.
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
Uit gegevens van de Risicokaart Limburg11 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
opgesteld12. 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.
Uit gegevens van de Provincie Limburg13 (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
onderzoeken1415 ten aanzien van het Retailpark A2 Gronsveld uitgevoerd. Op basis van deze
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
Hotel Gronsveld is uitgevoerd16. 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 /

16

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.
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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 en naar voren brengen zienswijzen ex art. 3.8 Wet
ruimtelijke ordening jº afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
Het ontwerp bestemmingsplan “Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015” heeft ter inzage
gelegen van donderdag 24 december 2015 tot en met woensdag 3 februari 2016. Gedurende
die periode was het voor iedereen mogelijk om zienswijzen in te dienen tegen het
bestemmingsplan.
De bundeling en beantwoording van de ingekomen zienswijzen zijn opgenomen in de ‘Nota
zienswijzen bestemmingsplan ‘Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015’’, die als bijlage 7 is
toegevoegd aan deze toelichting. De ontvangen zienswijzen en reactie zijn opgenomen als
ingebonden bijlage 6 bij deze plantoelichting.
De ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot het doorvoeren van aanpassingen aan het
bestemmingsplan.
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Bijlage 1: prognose verkeersaantrekkende werking Retailpark A2 Gronsveld

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
NL.IMRO.1903.BPALDI2015-VG01
Status: vastgesteld

Toelichting

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

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
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Toelichting

Bijlage 5: Nota van vooroverleg

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
NL.IMRO.1903.BPALDI2015-VG01
Status: vastgesteld

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.

Bijlage 6: Ingekomen zienswijzen en reactie

Bestemmingsplan Aldi Gronsveld / Cadier en Keer 2015
NL.IMRO.1903.BPALDI2015-VG01
Status: vastgesteld

Toelichting

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
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zolang dam namen
tmbmuwdge-bfea¿,
winkelgebied de vitaíiteífvan da binnemtedanniet aantastenan passenin de
batmffemcfa
in hat lanßelfïk
mgianalø
buitende (dams) kømen, wiilan vm høiamøaígeen
nieuw winkels, met uífzøndø¿ngvan kiøirwc¿alígø
We zetten in op compactørøMnkeigøkfíødønemciuataring van winkela
Om ta yaorfçorrgendatqmøtschafâçmwånkaigebfgqen de rarx51,›zangøWv.sfedøn
uífnmßlem
geen
dezmgebiedan
we
in
voor
wintcefs
ta: 'nieuwebínnønataden*
uit
bfßcian
Izøafsfilgedina.
aahaevnøni,
ip demaawøntm
Vaxlf
bmnchaå b{§,uita{eVl;Vit!;ufshomn
in bírsnø¿ßtedøn of uwwinêfqiqøbiedenin
.suparmamïa¿iqiø niet(mam In temassen

›xgs¿ginaVoø
in Wuzïzøndsrinqßøavafiag
wiikenømV<íømskøman.VIa

uw

mma¿ik. Hai
Vtffrmin

Vonmqqaf¿kheid
voormatiging in mmregulier
waantwøfqameen aøeafø
fiø
(twr›1ím<ulff¿s:Lwvß¿
wï§Iwl@Mhiød«
an
<18
híøWmc_„wmQ,çezamen!iik@
m,qiana!øyš;:ies
ylgivalien¿eloøatføbøtf0k!f»'%VVW0!25øn,v
infie

ten gmncísfag.B0cie:
ligt aan mimtølyic-øøønømiacha
wfßafenstudie
een
mi (zie mak
vamåedef¿lcing
van
duurzame
afvwagíngapemäaak de taddør

Aan de

ln het antwarpbeatemmingsplanis ap geen ankala wijze gemotiveerddat aan deze
beleidßuitgangspunten wordt vøfdaan!
dat het vigerende bwstammingsptan *Hatal Cšmnsvatd'de *matiging van
Daarbij ia van be-.wang
aan aupemwarktuitdrukkelijk uitsluit In cmpíanmgels is daartme een apeci¿ak gebruikavertmd
vastgatagd:
gabmißmmgels
"35
ordening wardt in iadaf gavaf
Qndør .setnjídig
gatzmik amlmdaeldif; artikel 1:1Wet mímfaíäke
øpstaifen
en
vømtaanhet gebruik van de gmnrfen
de vestiging vanmgutmm clemiihandølfunaties;

da \f¿$ii§1ieï›§ryanVV.wmnw@fKfw;
de vestiging van zware (naeht)hnmoa;
smartshop¿yaf gmwahopw.'
aøffeashapfes),
da matiging van
indust¿äiø doeleinden;

en of gamgedaaleinden;
tran.sfpart~
bøwaning;
parmanenta af tädeiâka
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npslagdøeleindan,imhnudensnpsiagnfaninlndenin diem! van en mderçgesøhiktaan da
gronden gewestigdefunaiias;
vaar 'Gemengd'
pmsifíiutiedneieinden, dan wel de axploilntia van aan nakninnchiíng af dnarrnne
vafgaiükbarø vorm vanbedriï¿* innderatrnning,

lllezel ulintuiiing in nen røchinlrnakn
van de zinnswijzn dia burgemeestar en wethauclexrs
van Mnantrlchtdestijds 'anganhet onwverpbealemmingisplan“Halal Gronsveld'hebben
ingediend. Naar aanleiding van daanziannwijze is benlntencie in het øntwerpiwstnmmingn¿
plan opgannmnnmogelijkheidvom dn \matigingvan een nupelrmarki:mphet Ratailparnin

achrappem
in cie toeaiichling;
bij het bestemmingsplanwordtever deze uitsluiting het

npgnmenfzi:

“uitniuiting aupnrmarkt
ten tmhøavø vanhet
Uit het diaiributíeplannlogiscnonderzøekbiiikivernlardatín het in
ultgavaerde disiribufiaplannlogisnhoncierzneknielis ingngann ap
Centmmplan Eändan
in alsPSV/twv sfeør. in dn apnrie:notitie ni/er nupannariaoniwiiciiøiingnm
ciainilhancieifunatiea
gøcnnnimrieerddat de komst van aan
In Eynden
Hin?
aan
is en dat de Rumst vannanmayasupennnrilf einde laf:-alinGimfwveicl'

nedmiging lfomnt voor de mnlina¿n van nel Gantfumplanin Ei1sdan.”(loeiic:nlin9
beslnmmingsplan 'HotelGrønavnld,

van Eaerys ten
Aan het bestemmingapinn'Hotel Grannveici'ligt een haallzxaameidssludin
Retail Giunter Eijmzlenvan 4 nnvember2010. in
grondslag. Hel bntreafide haalbaarheidsstudie
de bevindingen van het onderznek uit 20% herhaald: er is
deze hnalbaarheldaatudie
geen markimirntevoor cie:veaüging van een grote supnnnarkzi op het Reißilpark,
uit het bovnnalaandeblijk: dat del gørnnenteraadvan Eijsden Margraten van ønrdeni was dat
er in 2010 geen markiruimle wan voer de vestiging van een supermarkt op het retailparki Qpgeen enkele wüzein oncinrbnuwizi
waaromaint vijl jaar later ancienszou liggen.

Laddør \mar duurzame vnratnanlljl-:zing
in de toelichting bij het nnlwnrpbaatemmingnpianwordt over de raglcmaln behoefte (lreclel
van de ladnar war duurzamn vnrnindeliiking)opgørnnrki:dat de dataiihandelnfunniia
Het klopt dat
middel van het
zal wnndan
aan de Kampweg daalziwerknliik
ontwerpbestemmingsplandetailhannniaan de Knmpwng img sin-:thinals nndargeschikle
mngeiijk wordt gemaakt. Van l;-:alangin achten dat er in hel:
functie voor maximaal 150
verleden een nmgnvingnvargunningwaarde buuw van een supnrrnarktop dnze locatie is

mz

afgageven. Aangezien deze vergunning niet in ingetrokken mag daarvanap grand van artikel
van het ninuwe bestemmingsplan mugstands
na inw-nrkinglmding
15.1van de
gebruik gemaakt worden,Aiclun in niet, althansanvoldoande,gebnrgd dat ter piaaiße van de

zullen wurdennntvviilckeld.
Kampweg geen datailhanlrlelsaciivíinitan

1040406/3
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Ik wüser in dit verbandmagop dat aan het feit dat aan en andar in aan overeenkømatis
vastgehagd,gaan betekeniskan tmkomen, omdat derciebeianghabbenden, mamhet
(da
geen rßchtankunnenmntšernen
gamaantesbaatuurvan Marwtricht,aan aan mvereenkmmst

naar het
kan met aan pennanstrlaepwordengewijzigd of amtbrznden).Ik vervrüß
rare.-røønkomst
ruimtelijke
waar
er
een
de
d
aar
verpliahtïng:
mganøemde
vrwrwaardelijke
taørstukvan
verankering plaats ta všnden.
noøcizaalcbestaat.dient pubššekreøhtøiijlm

zwrecent

21 oktøber 2015, EGL!:NL:RVS:201ä:324'7:
op
heeft mad 9-estrríd
dat omnia! parkerenbuitøn
“in de nota vanziamswäzan
aan apaai¿ekaplek mag plaats vinden,in het pranvølrioerrderekerningis gehuwden met
Ten"zitting
naar de
de randaahappe¿jkeuitstraling van de geataide vrarzhtautrtfs
van een houtsinge! ap afe
heeft de raad evenwai varkføara dat mide arantrag
acht
vanuit het rwgpunf van aangarde*ruimfe¿jlceanfening nm:-dzakafiik
van hat
houtsingei
van
da
waarde Iandmlrappøtrjmrinpassing, Cm aanleg an instandhauding
een inpaaaingaptanis echtßr niet in da ptanregels gøwaarbørgd. Nu de raad da
aanieg en instandfwurflng van aan houtsingaf ap de westgrenß van het
daartoe in het
nnorrzakeirjfkacht, is mnanrerzhteniet aan vøøna/aardølgilre

besrømmíngspfanf:›pgenomer:„ Hat :maag
Tan aanzienvan trade 1 van de ladder voer duurzamevemtadelijking wordt in de trmiichting
bij het onhuarpbasrmmmingapian 18} nog vervrazannaarde uitspraak van de Afdeling
het
Aan de hand van deze uitspraak
van 20 mei 2016 (zaaknummerr201-403ß99!11H2).

criterium“miøvante leragstand' nader uitgrrwerkt. ik wijs mop dat de uítapraak:van 20 mai 2015
an het orimrium'rerlavanterlaagatand'betmkxing hebbenup de toepwsing van het
van de Awb en niet op de materiele roepaasíng van de
van artikel
ralativiteïtavarašste
ladder waarduurzame:veratedelijking.
in de tcrelichtingbij het
Mat batmlrlcingtot trade 2 van derIacidar
oçagamerktdat vestiging van Aldi in Maastricht-¿ïuid niet haalbaar
crnhuerpbaatammingsplan
blijkt dat uítbrøiding van de Aldi ves¿ging in HerHaag af
mu zijn gebmmn. Uit mem
verplaatrsingvan die Aldi ßuparmarkt naar een andere lcrrratisin de dïreom nabijheid van hai:
winkelcentrum daadwarkelijk is undarzocht.Het gema¿ntßbestuur van Maastrichtbetwiat dat
er aldaar geen vestigingamogeiijrzhørmnzouden beataan. Vraortawordt in de trraliøhtirrg nog
ia (tcraliohring,
aan de Kamgrwegberschïkbaar
opgemerktdat ar een aíternatievø irmzatša
Gesteldwordt dat derzekanarie*mindergeachíkt*zøu zijn dan het Retaïlpam Het vait ap dat
crrrdarbouwd.Gat klrarnttamarer,ramdatAirií øarder
deze atellíngap geen errkehamanier
een amgevingsvargunnirrg
heeft aangavraagden vørkragenwaarda vestiging;van een Aid?
üaaruít blijkt dat de løceatieaan de lúampweg
supermarktop de løoatíeaanda KZa„mpwag„

eerdergeschiktwerd geacht vaar de vemigíng van eenAldi aupermarkt.

1040-406!3

fi
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Nr.0393

Aíaluiting

Namenahet gemeentebastuur van da gemeante Maaatrlchtvarzcekik u van vaststetlíngvan
hat bastßmmíngsplan AMIGmnaveld 1 Cadier en Keer :F316af ta zien an voor de bouwvan
een Aïdi supermarkt op het Retailpark gaan omgewíngsvergunníng ta verianen
Mat vriende-lijm graat,
HekhcalmanAdvocaten
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ZIENSWIJZE TEVENS INGEBREKESTELLING
Geachte leden van de Raad, Geacht college,

Als advocaat-gemachtigde van het college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad van de gemeente Maastricht maak ik hierbij en derhašve tijdig een zienswijze
kenbaar tegen het ontwerpbestemmingsplan Aldi Gronsveld/ Cadier en Keer 2015 dat met
ingang van 24 december 2015 tot en met 3 februari 2016 ter inzage Eigt,alsmede tegen de
ontwerp omgevingevergunning voor het bouwen van een Aldi die tegelijkertijd met het

ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd.
Inleiding en ingebrekestelling

en de ontwerp omgevingsvergunníng maken detailhandel in de
vorm van een supermarkt met een bruto bedrijfevloeroppervlakte van maximaal 1600
mogelijk op het Retailpark A2 Gronsveld (hierna: 'het Retailparkj. Ter zake deze ontwikkeling
hebben burgemeester en wethouders van uw gemeente op 7 augustus 2015 het
Het ontwerpbestemmingsplan

mz

'Aldi Gronsveld f Cadier en Keer 2015” in het kader van het

voorontwerpbestemmingepian

wettelijk verplichte vooroverleg aan burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht
gezonden. Bij brief van 22 september 2015 hebben burgemeester en wethouders van de

ik verzoek u deze

gemeente Maastricht een vooroverlegreactie ingediend (BIJLAGE
vooroverlegreactie als letterlijk herhaald en ingelast te beschouwen.

Voorts hebben burgemeester en wethouders van uw gemeente bij besluit van 9 november
2015 een omgevingsvergunnlng verleend voor het plaatsen van een tijdelijke Aldi-supermarkt
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op het Retailpark. Tegen dit besluit hebben burgemeester en wethouders van de gemeente
ik verzoek u het
Maastricht bij brief van 17 november 2015 bezwaar gemaakt (BLILAGE
bezwaarschrift als hier letterlijk herhaald en ingelast te beschouwen. Tevens is toen een
verzoek om voorlopige voorziening ingediend. ik verzoek u de pleitaentekeningen die in het
als hier letterlijk herhaald
kader ven deze voorlopige voorziening zijn opgesteld (BIJLAGE

en ingelast te beschouwen. De uitspraak van de voorzieningenrechter is als BIJLAGE 4
eangeheoht

ik hecht eraan te vermelden

wethouders

dat tegen de verleende tijdelijke

is ingediend, tot op heden niet is beslist, terwijl de wettelijke

omgevingsvergunning
beslistermijn

dat op het bezwaarschrift

inmiddels

ruimschoots

is verstreken.

ter zake de te nemen beslissing

binnen 14 dagen een beslissing

Hierbij stel ik burgemeester

en

op bezwaar in gebreke en verzoek u thans

op bezwaar te nemen.

in de vooroverlegreactie, het bezwaarschrift en de pleitaantekeningen is al genoegzaam voor
het voetlicht gebracht dat en waarom het gemeentebestuur van Maastricht van oordeel is

dat vestiging van een Aldi supermarkt op het Retailpark in strijd is met een goede
ruimtelijke ordening, omdat de betreffende Aldi uit het oogpunt ven leefbaarheid in
de binnenstad van Maastricht of de bestaande buurt- en wijkwinkeloentra thuishoort in dit
geval zijn er geen redenen om van dit uitgangspunt af te wijken. De realisatie van een

mz

op het Retailperk zal funest zijn voor winkelcentrum De Heeg dat op
supermarkt van 1600
korte afstand ven het Retailpark is gesitueerd. Door het vertrek ven de aldaar gevestigde Aldi
zal er een zodanige leegstand ontstaan in dit winkelcentrum die uit oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening niet aanvaardbaar te achten is Om die reden dient u van vaststelling van
het bestemmingsplan al te zien.

Ter nadere toelichting van het standpunt van het gemeentebestuur van Maastricht wijs ik nog

op het volgende.
Strijd met provinciaal

beleid

Het ontwerpbestemmingsplan is in strijd met het provinciale beleid dat in het POL is verankerd
en binnenkort zal worden uitgewerkt in een regionale structuurvisie.

Aan het POL ontleen ik dat voorkomen moet worden dat perifere gelegen winkelcentra zich
Wat volgens het
door verbreding kunnen ontwikkelen tot nieuwe “binnensteden”
POL moet worden voorkomen, is precies wat men door middel van het

ontwerpbestemmingsplan wil bevorderen,
133 en 134 van het POL een aantal uitgangspunten geschetst voor het te
ontwikkelen regionale detailhandelsbeleid. De door middel van het ontwerpbestemmingsplan
beoogde ontwikkeling van een Aldi supermarkt op het Retailpark, is in strijd met deze

Voorts worden op

uitgangspunten.
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Meer in het bijzonder betreft het de volgende uitgangepunten:

Voor nieuwe vvinkelgebieden of grotere uitbreidingen van bestaande winkelgebieden met
regionale impact ia er ruimte als deze aantoonbaar toegevoegde waarde bieden aan de
regio, leiden tot versterking van de structuur en de vitaliteit van de binnensteden niet
aantasten. Volgens de principes van het dynamisch voorraadbeheer moet de ontwikkeling

ervan gepaard gaan met nel verdwijnen van bestaande voorraad elders in de regio.
Nieuwe ontwikkelingen dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande wlnkeigebleden.
Als er ruimte is voor grotere nieuwe ontwikkelingen, dan heeft vestiging daan/an in de
stedelijke centra de voorkeur, eventueel ook in de gebieden die direct daarop aansluiten. Er
blijft ruimte voor verantwoorde doororitwikkeling van bestaande winkelgebieden elders in het

bebouwd gebied, zolang deze passen

bu'(de schaal

van) het verzorgingsgebied van het

betreffende winkelgebied, de vitaliteit van de binnensteden niet aantasten en passen in de
regionale visie. in het landelljik gebied, buiten de (clorpa) kernen, willen we helemaal geen
nieuwe winkels, met uitzondering van kleinschalige boerdenjvvinkels.

We zetten in op cornpactere wlnkelgebteden en clustering van winkels.
Om te voorkomen dat grootschalige winkelge-bieden aan de rand van de steden uitgroeien

tot 'nieuwe binnensteden* bieden we in deze gebieden geen ruimte voor winkels uit
branches die bij uitstek thuishoren in de atadsoentra (zoals: kiedlna, achoerrenl Voor
suoennarktendie niet (meer) in te passen ziin in binnensteden of de winkelgebieden in
vestiging on zon terrein mogelijk. Het
wiiken en dornskernen, is in uitzonderingsgevallen
vraagt wel om een goede afweging, waarbil de onrnooeliikheidvoor vestiging in een regulier
de lmnact on de leefbaarheid en een passende lherlinvulling van de
vriivallendelocatie betrokken worden, ln de regionale visies moet hiervoor een gezamenlijke

winkelgebied,

llin ontwikkeld worden.
Aan de afweging ligt een ruimtelijk-econornisohe etfectenstudie ten grondslag. Bij de
afweging speelt ook de ladder van duurzame verstedelijking een rol (zie ook

ln net ontwerpbestemmingsplan is op geen enkele wijze gemotiveerd dat aan deze
beleidsuitgangspunten wordt voldaan!
Daarbij is van belang dat het vigerende bestemmingsplan 'Hotel Gronsveld* de vestiging van
een supermarkt uitdrukkelijk uitsluit. In de planregele ls daartoe een specifiek gebrulksverbod

vastgelegd:
"35 Specifieke gebruiksregels
Onder stnjdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval
verstaan het gebruik van de gronden en opstallen voor:

de vestiging van reguliere detailhandelfuncties;
de vestiging van suoerrnarkten;
de vestiging van zware (nachtjhore-ca;
coffeesnopis), smartshop(s) of growsnop(s);
de vestiging van
industriële doeleinden;
transport- en of garagedoeleinden;
pennanente of tijdelijke bewoning;
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opalagdoeleinden, behoudens opslagdoe-/einden in dienst van en ondergeschikt aan de
voor 'Gemengd bestemde gronden gevestigde functies;
proalítutiedoeleinden, dan wel de exploitatie van een seksinriohllng of daarmee
vergelijkbare vorm van beclnjif.” (onderetreping,

Deze uitsluiting is een rechtstreeks gevolg van de zienswijze die burgemeester en wethouders
van Maastricht destijds tegen het ontwerpbestemmingsplan *Hotel Gronsveld” hebben

ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijze is besloten de in het ontwerpbeetemmingeplan opgenomen mogelijkheid voor de vestiging van een supermarkt op het Retailpark te
schrappen.

in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt over deze uitsluiting het volgende opgemerkt:
“Uitsluiting

supermarkt

Uit hel dislríbuiíeplanologisch onderzoek blijkt verder dat in het in 2008 len behoeve van hel
Centrumplan Eüsdenuitgevoerde distributieplanologisch onderzoek niet is ingegaan op

deiaillianclelfunoties in de PDV/GDV sfeer. ln de aparte notitie over auperrnarktontwikkelíngen
in Eijsden wordt geconcludeerd dat de kome! van een megaaupennarld dietributief niet
verantwoord ia en dat de komst van een rnegasupermarkl op de locatie Gronsveld een
bedreiging vormt voor de realiaatie van het Centrumplan in Eijsden. (toelichting
bestemmingsplan “Hotel Gronsveld,

Aan het bestemmingsplan “Hotel Gronsveld' ligt een haalbaarheidsstudie van Eoorys ten
grondslag. Het betreft de haalbaarheidsstudie Retail Cluster Eijsden van 4 november 2010. in
deze haalbaarheidsstudie worden de bevindingen van het onderzoek uit 2008 herhaald: er is
geen rnarktruimte voor de vestiging van een grote supermarkt op het Retailpark.
Uit het bovenstaande blijkt dat de gemeenteraad van Eijsden Margraten van oordeel was dat
er in 2010 geen marktruimte was voor de vestiging van een supermarkt op het retailparkl Op

geen enkele wijze is onderbouwd waarom dat vijf jaar later andere zou liggen.
Ladder voor duurzame verstedelijking
ln de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan wordt over de regionale behoefte (trede 1
van de ladder voor duurzame verstedelijking) opgemerkt dat de detailhandelsfunctie
aan de Kampvveg daadwerkelijk zal worden geschrapt. Het klopt dat door middel van het

onhrverpbeatemrningeplan detailhandel aan de Karnpweg nog eleohta ala ondergeschikte
mogelijk wordt gemaakt. Van belang is echter dat er in het
functie voor maximaal 150
verleden een omgevingevergunning voor de bouw van een eupermarkt op deze locatie is
afgegeven. Aangezien deze vergunning niet ia ingetrokken mag daarvan op grond van artikel

mz

15.1 van de planregels na inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan nog steeds
gebruik gemaakt worden. Aldus is niet, althans onvoldoende, geborgd dat ter plaatse van de
Kampweg geen detailhandeleactiviteitenzullen worden ontwikkeld.
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ik wijs er in dit verband nog op dat aan het teit dat een en ander in een overeenkomst is
vastgelegd, geen betekenis kan toekomen, omdat derde belanghebbenden, zoals het
gemeentebestuur van Maastricht, aan een overeenkomst geen rechten kunnen ontlenen (de
overeenkomst kan met een pennenstreep worden gewijzigd of ontbonden), ik verwijs naar het
leerstuk van de zogenoemde voorwaardelijke verplichting; daar waar er een ruimtelijke
noodzaak bestaat, dient publiekrechtelijke verankering plaatste vinden.

ECLl:NL:Fl\/S:2015:3247:
Zie recent ABRvS 21 oktober
de nota van zienswijzen heeft de raad gesteld dat, omdat parkeren bulten slechts op
een specifieke plek mag plaats vinden, in het plan voldoende rekening is gehouden met
de landschappelijke uitstraling van de gestelde vrachtauto naar de omgeving. Ter zitting
heeft de raad evenwel verklaard dat hij de aanleg van een houtsingel op de vvestgrens
van het perceel vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk acht

voor de landschappelijke inpassing. De aanleg en instandhouding van de houtsingel
vo/gens een inpaseingsplan is echter niet ln de planregels gewaarborgd. Nu de raad de
aanleg en instandhouding van een houtsingel op de westgrens van het perceel
noodzakelijk acht, is ten onrechte niet een voorwaardelijke verplichting daartoe in het
bestemmingsplan opgenomen. Het betoog slaagt.

Ten aanzien van trede 1 van de ladder voor duurzame verstedelijking wordt in de toelichting
18) nog verwezen naar de uitspraak van de Afdeling
bij het ontwerpbestemmingsplan
van 20 mei 2015 (zaaknummer 201403699/1lR2). Aan de hand van deze uitspraak wordt het
criterium “relevante leegstand” nader uitgewerkt. ik wijs erop datde uitspraak van 20 mei 2015
en het criterium “relevante leegstand* betrekking hebben op de toepassing van het
relativiteitsvereiste van artikel 8:69a van de Awb en niet op de materiele toepassing van de

ladder voor duurzame verstedelijking.
Met betrekking tot trede 2 van de ladder wordt in de toelichting bij het
ontwerpbestemmingsplan opgemerkt dat vestiging van Aldi in Maastricht-Zuid niet haalbaar
zou zijn gebleken. Uit niets blijkt dat uitbreiding van de Aldi vestiging in De Heeg of
verplaatsing van die Aldi supermarkt naar een andere locatie in de directe nabijheid van het
winkelcentrum daadwerkelijk is onderzocht. Het gemeentebestuur van Maastricht betwist dat
er aldaar geen vestigingsmogelijkheden zouden bestaan. Voorts wordt in de toelichting nog
opgemerkt dat er een alternatieve locatie aan de Kampweg beschikbaar is (toelichting,
Gesteld wordt dat deze locatie “minder geschikt* zou zijn dan het Retallpark. Het valt op dat
deze stelling op geen enkele manier wordt onderbouwd. Dat klernt temeer, omdat Aldi eerder
een omgevingsvergunning heeft aangevraagd en verkregen voor de vestiging van een Aldi

supermarkt op de locatie aan de Karnpweg. Daaruit blijkt dat de locatie aan de Kampweg
eerder geschikt werd geacht voor de vestiging van een Aldi supermarkt.
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Afaluiting
Namens het gemeentebestuur van de gemeente Maastricht verzoek ik u van vaststelling van
het bestemmingsplan Aldi Cäronsveid Cadier en Keer 2015 af te zien en voor de bouw van

een Aidi supermarkt cp het Retaiipark geen omgevingsvergunning te verieneri
Met vriendelijke groet,

Hekkeiman Advocaten

TE.
advø

,Lam

t

Bijiagem): 4

1040406/3

li

it GemeenteMaastricht
RL`fl`0URAl)RJ;~1S

oezonmonee
Moeae Forum 10
6211 BW Maaetrioht

Poetimezooo, 6201 BZ li/loastrfíeitt

College van burgemeester en wethouder ven
Eijsden-Margraten
Postbus 10
6269 ZG MARGRATEN
Nederland

rosmoees
Postbus 1992
6201 B2 Maastricht
WW'W,GEMlšiiN1“EMPtAâåTRILH'1

DATUM

Vooroverlegreeotie inzeke
voorontwerplneeternrningeplan 'Aldi Gronsveld!
Cadier en Keer 2015'
ooon

oonAuoe1„o

BIJ LAGEN

22 september 2015

ooonkiesnu

Minne

JHA Jane

O43 350 4547

emrotennne

1ootNU1viM1";n

l<oos.jans@maeetrioht.nl

043 350 4650

ONZE

UW

R„EFERi3`.NTT!±É

REFE§>l.Ei\l"I*IE

Geacht college,
Op 7 euguetue 2015 ontvingen we per email het voorontwerplfiestemrningeplen “Aldi
<3roneveld!Cadier en Meer 2015* met het verzoek om voor 31 augustus 2015 te reageren hierop in
het kader van het wettelijke verplichte vooroverieg over l:reetemmlngeplannen„ Het
voorontwerpbeeternmingeplen heeft betrekking op het mogelijk maken van de vestiging van een
(Aldneupermerkt bij het retailperk Gronsveld, het eanpaeeen van de bestemming van de locatie
Kernpvveg en een uitbreiding van de Aldiveetiging in Cadier en Keer.
Op 3 september 2015 heeft er een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden, tussen de wethouders Aerts
en ven Grootheeet, burgemeester Akkermans en wethouder Custers en Gedeputeerde Teunieeen
over het dossier Aldi Gronsveld. Hierbij ie.uwerzijde een ons toegelicht dat door de gemeente
Eijeden-llflergreten een terrein een de Kempweg te Gronsveld ie verkocht een Aldi om ter pleetee een
euperrnarkt te vestigen. Op 1 rnei 2016 ie door uw college een orngevingevergunning verleend voor
de bouw van de Aldi-supermarkt een de Karnpweg

Tijdens het voornoemde bestuurlijk overleg ie het volgende voorstel aan ons voorgelegd:
Aldi gaat niet naar Kempvveg, meer neer Reteiilperk Gronsveld;
Op de locatie Karnpweg komt een hotel, gericht op verblijf van fleteere, det eerst op de locatie

zou landen;
Reteiloerk

Een groter “snelweg” hotelinitiatiet op het reteilperk Gronsveld gaat niet door;
Een gedeelte van de cietailhencleleloeetemmlng verdwijnt een de Kernpweg (wear eerst oiroe
20,000 mzdetailhandel gerealiseerd zou kunnen worden, resteert oe. 5000
detailhandel
zonder euperrnerktrnogelijkheden en maximaal 1000 m2per winkellç
Gevraagd wordt of de gemeente Meeetrioht echter dit compromis wil steen en geen zienswijze wii
indienen tegen wijziging beetemmingeplen Filetailperk Gronsveld ten faveure ven vestiging van
Aldi aldaer.

mz

Ten aanzien van de gevolgde procedure willen wij allereerst opmerken det deze gang van zeiken ons
voor het voeren van
veroaeet en onaangenaam verrast. De gebruikelijke en redelijke terrníin
(constructief en zinvol) vooroverleg met andere (eemiloverheden wiens belangen betrokken zijn bij
een ruimtelijk besluit ie 6 weken.
Vervolgens wordt tijdens het bestuurlijk overleg uitleg gegeven over het dossier, die bij ons college
de nodige vragen en opmerkingen oproept.
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Tijdens het beetuurlijk overleg ie door uw college aangegeven dat na heroverweging, Aldi en uw
college nu tot de conclusie zijn gekomen det het reteilpark Gronsveld qua omgevingekenmerken
beter geschikt is dan de Kampweg. Er is echter etrijdigheid met het op die locatie vigerend
beetemmingeplan “Hotel Gronsveld', due dat plan zal moeten worden aangepast of vernieuwd. Hierbij
heeft uw college de voorwaarde geeteld, dat de planologische ruimte voor detailhandel ter plaatse
van de Kampweg gelijktijdig zal worden beperkt tot maximaal 5000
Het roept bij ons vragen op waarom uw college nog geen jaar geleden, op tl november 2014 dan
besloot akkoord te geen met de verkoop ven een deel van de locatie Kampweg een de Aldi en
vervolgens op mei 2015 een omgevingevergunning verleent voor de bouw van de /ixldieupermarkt.
Het bevreemdt ons ook dat het bestemmingeplan “Gronsveld en Rijckholt 2013' overigens niet een
one ie voorgelegd in het kader van het wettelijk verplichte vooroverleg. Dit terwijl voor de locatie
Kampweg in dit bestemmingsplan een zeer ruime bestemming Gemengd* is opgenomen, die inhoudt
det het gehele bouwvlak, zoin 10.060 m2 groot, in twee lagen bebouwd zou kunnen worden en
volledig met de functie detailhandel zou kunnen worden ingevuld. Nergens in de toelichting van dit
beetemrningeplan 'Groneveld en Rijokholt 2013' wordt over deze locatie meteen woord gerept, noch
wordt de ruime bestemming onderbouwd met (wettelijk vereist) onderzoek neer relevante aspecten.
Ook de toets aan de ladder ven duurzame verstedelijking, verplicht einde t oktober 2012, ontbreekt.
Tegen het vigerend bes-temmingeplan “Hotel Gronsveld, zijn deetijds door de gemeente Maastricht
en de provincie Limburg vooroverlegreacties en zienswijzen kenbaar gemaakt en uiteindelijk beroep
ingesteld, net als ondernemers van Maastricht Zuidoost envan centrumplan Eijsden. [Ile provincie
Limburg en ons college hebben deetijde eteede gewezen op het belong ven een gezamenlijke
gebiedsvisie ven Maastricht en Eijsden, waar het detailhendelebeleid uitdrukkelijk deel van zou
moeten uitmaken. ln haar zienswijze gaf de Provincie Limburg zelfs aan niet te kunnen inetemmen
met het ontwerpbestemmingsplan 'Hotel Gronsveld' bij gebreke aan een dergelijke noodzakelijk
geachte gebiedsvisie. Deze gebiedevieie ie nooit tot stand gekomen en nu dreigt de geechiedenie
zich te herhalen.

Bij de vaststelling van bestemmingsplan 'Hotel Gronsveld' was het etandpunt van uw college dat er
alleen sprake zou mogen zijn ven PDVIGDV en werd zelfs uitdrukkelijk in de toelichting opgenomen,
dat uit ciietributieplanologíech onderzoek bleek dat de komst van een megaeupermarkt dietributief
niet verantwoord ie en dat de komst van een megasupermerkt op de locatie Gronsveld een
bedreiging vormt voor de realisatie van het Centrumplan in Eijsden, blijkt dit nu totaal andere te
zijn.

in het nu voorliggende voorontwerpbeetemmingepian 'Aldi Gronsveld 1 Cadier en Keer 2015', wordt
door uw college aangegeven dat 'de beoogde euperrnarktverpleeteing niet ale een
in paragraaf
iid 2 Bro (wettelijke
nieuwe etedelijke ontwikkeling wordt aangemerkt in de zin van artikel
verplichte toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking'. Gesteld wordt het betreft de
verplaatsing van een bestaande (vergunde) supermarkt naar een bouvvperceel waar op baeie van het
vigerende bestemmingsplan 'Hotel Groneveld' reede detailhandel en overige stedelijke voorzieningen
mochten worden gerealiseerd. Het bouvvvlekin bestemmingsplan 'Hotel Gronsveld” wordt elechte
terwijl het bouwvlak aan de Kerripweg wordt teruggebracht tot
beperkt uitgebreid (met 325
aldus de toelichting ven het bestemmingsplan op dit punt. Uw college
maximaal 5.000
constateert, dat daarmee een toets aan de Lodder voor duurzame verstedelijking niet aan de orde ie.
One inziens biedt de wet geen grondslag voor een dergelijke saldmbenedering. Recente
jurisprudentie over de uitleg ven het begrip “stedelijke ontwikkeling' geeft aan dat de Afdeling
bestuursrechtspraak dit begrip ruim interpreteert. indien sprake ie ven een functieverendering dan
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wel een aanvuliende of nieuwe aanduiding, dan zal al snel worden geoordeeld dat sprake is van een
nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dat geldt des te meer indien wordt voorzien in aanvullende of geheel
nieuwe bebouwing om de ontwikkeling mogelijk te maken. Ook als een plan enkel voorziet in nieuwe
ontwikkelingen en ultbreidingernogelijkheden op een bestaand bedrijventerrein, wordt aangenomen
dat sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Eind 2014 heeft de provincie de mogelijkheid voor vestiging van detailhandel onder voorwaarden in
het POL opgenomen via de volgende paeeage.

“Gelet op schaalvergroting en toenemende vraag naar autovbereikbaarheidie gevraagd de
mogelijkheid te openen voor de ontwikkeling van solitaire vestigingen van dieoounteupermarkten
langs uitvalswegen. Dit peet niet bij het principe voor de ontwikkeling van detailhandel in het
POL. Dat zet in op oompaote winkelgebieden en oiustering van winkeie, gezien de snel
oplopende leegstand in winkelgebieden, die ook een bedreiging betekent voor de leefbaarheid.
Er zijn ook prima voorbeelden van goede inpassing in of aan de rand van winkelgebieden. Alleen
in uitzonderlijke gevallen en onder een aantal expliciete voorwaarden kan er ruimte worden
geboden in winkelgebieden voor doelgerichte aankopen aan de rand van stad)
Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden en aanliggende gemeenten zijn niet in de gelegenheid
geweest zich hierover uit te spreken. Ook is op geen enkele wijze onderbouwd waarom in de
onderhavige situatie sprake is van een uitzonderlijk geval.
Maastricht kent van oudsher een fijnmazige winkeletruotuur. ln het vigerende detailhandeiebeleid
(2008) wordt die structuur uitgebreid beeohreven en beleidematig ondereohreven. voorMaastricht
Zuid Oost bestaat deze structuur uit een etadedeeioentrurn/wijkwinkeioentrum Heer en twee
buurtwinkelcentra “de Heeg” en “de Beente'. Daarnaast zijn er twee solitaire supermarkten gelegen
aan de Soharnerweg en aan het Kardinaal van Rossemplein. 'verplaatsing van de Aldi uit
winkelcentrum de Heeg betekent een gevoelige aderlating voor dat centrum en een aanslag op de
detailhandeletruotuur voor de omringende woonwijken. We vragen one ook at wat het effect zal zijn
op de nieuwe centrumontwikkeling van Eijsden. Niet alieen krijgt de Aldi een grotere regiotunotie (en
dus aanzuigingskraoht op de regio), maar ook verandert de functie van het Ftetailpark Gronsveld van
winkelcentrum voor doelgeriohte aankopen in winkelcentrum voor dagelijkse boodschappen. Dit staat
onzes inziens haaks op het beleid in het POL, zoale hierboven omschreven.
in het vigerend POL zijn teksten opgenomen die, onder voorwaarden, een opening bieden voor het
verplaatsen van supermarkten zoale:
voorsupermarkt die niet (meer) in te paeeen zijn in binneneteden of de winkeigebieden in wijken
en dorpekernen is in uitzonderingsgevallen veetiging buiten winkeloonoentraties mogelijk. Het
vraagt wel een goede afweging, waarbij de onmogelijkheid voor vestiging in een regulier
winkelgebied, de impact op de leefbaarheid en een passende therjinvulling van de vrijvallende
locatie betrokken worden. ln de regionale vieiee moet hiervoor een gezameniijke lijn ontwikkeld
worden.
Voor initiatieven voor grotere nieuwe winkelgebieden, winkele of uitbreidingen zal ateede bekeken
vindt daarover regionale afstemming
moeten worden of deze passen binnen de regionale visie.
piaate.
Aan de afweging iigt een ruimtelijkeoonomisohe etfeotenetudie ten grondslag. Bij de afweging
speelt ook de ladder van duurzame verstedelijking een rot.

Voor deze situatie en casus is dit echter niet onderbouwd in het nu voorliggende
voorontvverpbestemmingsplan.
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Verder is veetiging van detailhandel op een dergelijke locatie niet voor de hand liggend vanuit de
rode draad van het PCL
dynamieoh voorraadbeheer) en de ladder voor duurzame verstedelijking.
Dynamisch voorraadbeheer geeft aan dat een ontwikkeling die ruimte biedt voor nieuwe voorraad
gepaard moet gaan met het verdwijnen van bestaande voorraad elders in de regio. Het dynamisch
voorraadbeheer peat weer goed in de filosofie van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Hier
worden nieuwe ontwikkelingen gevestigd in beetaand stedelijk gebied of aansluitend daarop en bij
voorkeur in stedelijke centra Uitbreiding van vvinkelaanbodie alleen gewenst ale de rnarktruirnte in
het verzorgingsgebied wordt aangetoond, het past binnen de regionale visie en het de vitaliteit in
binnensteden niet aantast.
Ter uitwerking van het PQL ie onlangs een traject gestart om te komen tot een regionale retailvisie.
De provincie zet in op het afronden van een bestuursakkoord hierover met de betrokken gemeenten
in december 2015. voordeze uitwerking heeft de Provincie de trekkereroi bij de gemeenten gelegd.
Het nu voorliggende voorontwerpbeatemrningeplan en de aanpak van uw oollege van dit dossier
loopt volstrekt voor op dit gezamenlijke integrale traject en ondermijnt de totstandkoming van een
deugdelijke gezamenlijke retaiivieie.

Samenvattend moeten wij concluderen, dat wij ontevreden zijn over het proces waar de gemeente
Eijadewlviargraten in dit dossier voor heeft gekozen. Uw ooiiege heeft actief meegewerkt om de nu
voorliggende ontwikkeling te laten ontetaan door ter plaatse van de Kampweg een ruime
bestemming op te nemen en de gronden te verkopen, in de wetenschap dat dit strijdig is met
bestaand en vooruitlopend op nog te formuleren nieuw beleid. Juist vanwege de voorgeschiedenis
had uw college zich terdege moeten realiseren, dat deze ontwikkeling bij de gemeente Maastricht
niet zonder meer op de gevraagde medewerking kon rekenen. Wij betreuren het dat u voor deze
aanpak heeft gekozen en zijn van mening dat dit niet de manier ia waarop buurgerneenten met
elkaar moeten omgaan,
Op dit moment volstaan wij in het kader van het vooroverieg met het bovenstaande, alhoewel de
plantoelichting op diveree punten vragen oproept en er op diverse onderdelen in de toelichting de
benodigde informatie en onderzoek nog ontbreekt, blijkens de aanduidingen “Piviï Wij behouden ons
het reoht voor om zo nodig een zienswijze kenbaar te maken, Wij gaan ervan uit dat u ons verder
actief zal informeren over het verdere verloop van de procedure, zoete te doen gebruikelijk.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van ivlaaetrioht,

de secretarie,

de burgemeester,
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Geacht college,
Bij dezen maken wij bezwaar tegen het besluit van 9 nøvember 2915 tot verlening van een
op Retailpark A2
cimgevingsvergunning \mor het plaatsenvan een tijdelijke Alclíw:-upiermarlfcl
Gronsveld up het perceel Burgemeealer Frans Cørienraadslraat 12 B ln Gronsveld.
Wlj achten ons door dit besluit van uw Cmllege gesoheiaelln onze belangen, vanwege de te
verwachten oriaanvaarclbareeffecten ljleegstand) van dit besluit op de winkelstructuur in het
zuidelijke gedeelte van onze gemeente.
Clip7 augustus 2015 ontvingen wij per email het voomntvverpbestemmingsplari'Aldi C-ironsvelci!
Cadier en Ke-er2015' met het verzoek om voor 31 augustus. 2015 te reageren hierop in het kader
van het wettelijke verplichte vooroverleg over bestemming¿plannem Het
maken van de vestiging van een
vøurontwerpbeatemmirigeplan heeft betrekking op het
(Aldímupermarkt bij het reiallpark Gronsveld, het aanpassen van de bestemming van de locatie
Kampweg en een uitbreiding van de Aldiveallging in Cadier en Keer, Bij brief van 25 september 2015
hebben wij anze ínapraakreantie kenbaar gemaakt aan uw collage.
(bijlage

Het bestreden besluit
ln de vciorlíggeride omge.-ving¿vergunnlngvan 9 november 2015 wordt het volgende overwogen:

'Ruimtelijke afweging
De aanvraag ziet ap een tljcleläke Aldi vestiging in een nøodlgebauw ap de parkeerplaatsen van het
bouwwerk tem bemtieve van de
Retailpark A2 Gmnaveíd vam' de duur van 2 jaar, Het fädelåikø
fijdelëke Aldi vestiging wordt apgerichl vooruitlopend op de vestiging van een de¿nitlave Aldi
zuidelijker gelegen op het Retailpark A2 Gronsveld.
[Je permanente belwe¿e bestaat vaar het realiseren van een Aldi op het Retailpark A2 Gronsveld.
Middels de tädelljke vestiging in dit (nøadmatiouw wordt de supermarkt ondergebracht in afvvachlfing
van een definitieve huísvestíngasítueitíeaf: het zuidelijke gedeelte van het voornoemde Retailpark,
Op de vigerende bestemming ïêemengd' is ter plaatse van de voargenomen plaatsing van de
tíjdefäke Aldi vestiging geen bouw:/lak øpganomen. [Ile pcisitioneríng van het gebøuw, in de uithoek
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van de huidige parkeerplaats, zorgt en/anr dat er voldøende afstand ls van de bestaande bebouwing
aan de noorclzljíde-van het relailpark.
van detailhandel in de vorm van een supermarkt toegestaan,
Er wordt weliswaar een
echter past dit .binnende kaders van het nieuw op la stellen bestemmingsplan vaar het zuldelgïke
gedeelte van de locatie.

Mel deze situering wordt er benøgd de huidige verknnrnstroom op hal terrein zo øpllmaal
te
laten blüvendoorgaan Het lnríahlen van dit gedeelte van het terrein heeft geen nadelige gevalgen
voor de huidige activiteiten op en naast het terrein.
Ruimtelijk kan er worden gesteld dat daar deze trjdeliike vestiging geen onaanvaardbam aantantíng
van de omgeving plaatsvindl¿

Tevens werdt overwogen:

of bouwwerken in strlia'
'Vanuit het toetsingskader dat betrekking hee-ll ap het gebruiken van
met een beslernmingnplan, een beheersvernrde-ning, een explnllatieplan, regels gesteld naarRijk of
Provincie of een vaorbørøícllngsbnnlull, züner len aanzien van deze activiteit geen redenen om de
omgevlngsvergunning te weigeren!

Strlicl met zorgvuldigheldsbeninnel

en beginsel

van deundeliike mmïivering

ønwlclnende gemotiveerd en mp
voorbereid en
Elleomgevingsvnrgunnlng is
het punt van nut en nøodzaal; van deze tijdelijke lnoatle, de invloed van de tijdelijke \matiging van de
Aldi op de reglnnale verznrgíngsslructuur, de aanvanrdbaarheld van de tijdelijke vestiging np grond
van rijks- en provinciaal beleid, de lnpasbaarhald in de omgeving en de invloed van het plan op
mobiliteit en de parkeerbalans ter plaatse.

De motivering van de tšjde-lijkeAldi \matiging is volgena uw olvnm/nglngen gelegen ln het felt dat ter
plaatse een permanente Aldlsupermarkt mogelijk gemaakt zal worden. Ten aanzien van zowel de
tijdelijke als de permanente vestiging van een Aldl-supermarkt ter plaatse hebben wij de volgende
bezwaren aan u kenbaar gemaakt;
dat deze gang van zaken
Ten aanzien van de gevolgde procedure willen wij allereerst
verbaast en onaangenaam verwant.Tljclenn bestuurlijk øverlng met onze gemeente is dnor uw college
zijn gekomen dat het
aangegeven dat na hernvnnueglng, Aldi en uw college nu tot de
is dan de Kampweg. Er is echter
retallparlc Gronsveld qua omgevlngskenmermn beter
met het op die lncatin (recent vastgesteld) vlgerencl bestemmingsplan *Hotel
vernieuwd. Hierbij heeft uw nnllnge de vnorwaarde
dus dat plan zal munten wnrclenaangepaal
detailhandel ter plaatse van de Kampweg gelijktijdig zal
gesteld, dat de planoløglanne ruimte
worden beperkt tot maximaal 5000

ma.

geen jaar geleden, op 11 november 2014 dan
Het mept bij ons vragen op waarom uw college
beßlønt akkonrd te gaan met de warlmnp van een deel van de locatie-Kampweg aan de Aldi en
een omgevlngsvnrgunnlng verleent \mor de bouw van de Aldlsupermarkt.
vervnlgenn op 1 mel

de gemeente Maastricht
Tegnn het vigerend bestemmingsplan “Hotel Grønsveld', zijn destijds
en de provincie Limburg vnornverlegreaclles en zienswijzen kenbaar gemaakt en uiteindelijk bamep
van cnntrumplan Eijsden. De
ingesteld, nel als clndernemern van Maastricht Zuidnnsl
Limburg en ons cnllege hebben destijds alnecls gewezen nnhet belang van een gezamenliike
gebiedsvisie van Maastricht nn Eljnden, waar het cletailhandlelslwlelduitdrukkelijk deel van zou
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moeten uitmaken. ln haar zienswijze got de Provincie Limburg zolts aan niet to kunnen instemmen
bij gobroko aan een dorgslijke noodzakelijk
met net ontwerpbestemmingsplan 'Hotel Cêlronsvold'
geachte gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie is nooit tot stand gekomen on nu dreigt de geschiedenis
zich te herhalen.
Bij do vaststelling van bestemmingsplan 'Hotel Gronsveld*was hot standpunt van uw college dat sr
alloon sprake zou mogen zijn van PUVIGDV on word zelfs uitdrukkelijk in de toelichting opgenomen,
dat uit distributieplanologiscn onderzoek bio-okdat de komst van son rnogosuoormarkt distributiof
niet verantwoord is on dat do komst van een mogosupormarkt op de looatio Gronsveld son
bodroiging vormt voor de roalisatls van het Centrumplan in Eijodon, blijkt dit standpunt nu totaal
anders to zijn, terwijl nooit in hot voorontworpbootsmmingsplan, noch in de voorliggende
omgovingsvergunning een gemotiveerde nerovsrwoging van dit standpunt plaatsvindt.

Ruimtoliilre effecten en Ladder van duurzame vonstsdoiiikino
Ten aanzien van het vooronbivorpbestommingsplan*Aldi Gronsveld r Cadier en Koor 2015', is in
door uw oollogo aangegevendat 'de beoogde supermarktvsrnldatsing niet als don
paragraaf
lid 2 Bro (wottelijks
nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt aangemerkt in do zin van artikel
dat bot do verplaatsing
wordt
Gesteld
verstedelijking'.
voor
duurzame
Ladder
aan
do
vorpiiohto tools
betreft van een bestaande (vergunde) supermarkt naar son bouwperoool waar op basis van het
vigerende bestemmingsplan 'Holst Gronsveld” al detailhandel on ovdrigo stedelijke vonmioningon
mochten worden gsroalisoord. Het bouwviak in bootemmingsplan “Hotel Gronsveld* wordt slechts
terwijl hot bouwvlak aan do Kampweg wordt teruggebracht tot
beperkt uitgebreid (mot 325
maximaal 5.000 mi, aldus do toolionting van het voorontworpbostommingoplan op dit punt. Uw
college constateert, dat daarmee don toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking niet aan de
ordo is. Ons inziens biodt do wist goon grondslag voor oen dergelijks baldo-bonadoring. Ftooonte
jurisprudentie over do uitleg van het begrip “stedelijke ontwilrksling* gooit aan dat de Afdeling
bestuursrechtspraak dit begrip ruim intorpretoort. indien sprake is van een funotiovorandoring dan
wol een aanvullonde ot nieuwe aanduiding, dan zal al snol worden gooordnold dat sprake is van oen
nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dot goldt dos to moer indion wordt voorzien in aanvullende of genoot
nieuwe bebouwing om ds orrtwikkoling mogelijk to rnakon. Clok als oor: pion onkol voorziet in niouwo
ontwikkelingen en uitbroidingomojgolijknoden op oen bestaand bedrijventerrein, wordt aangenomen
dat sprake is van een nieuwe stodoiijko ontwikkeling.

van
Voor do tijdo-lijke vestiging von do Aldbsupormorlrt wordt nu gebruik gemaakt van artikel 4 lid
Bro
2
lid
oan
artikel
tools
waarvan
son
grond
op
omgovingsroobt,
het
Bo-sluit
Bijlage ll van
weliswaar niet voroist is, oohior gozion de ontbrekende on ondeugdolüko motivering van hot
voorontworpbsstommingsplan op dit punt boolont or geenszins zekerheid over een do¿nitievo
vestiging van do Aldbsupormorkt op hot A2-rotailpark. Hot voorsortoron hierop door middel van loot
toestaan van een tijdelijke vestiging van een Aldi»-supermarktis derhalve voorbarig on onvoldoende

gemotiveerd.
lid 2 Bro formeel niet aan ds orde is bij
lïiaornaast is het zo, dat hoewel eon tools dan ortikol
toepassing van artikel 4 lid 11 van Bijlage ll van het Bor, er wol degelijk son materiële, met de
tsddertoets' vergelijkbare toetsing nad mooton plaatsvinden. [lit vanwege.do toepasselijkheid van
artikel 2:12 lid t van de Wet algomisno bepalingen omgovingsrsoht waarin is bepaald dot als eerste
voorwaarde geldt dat de beoogde activiteit niet in strijd is met don goods ruimtelijke ordening. in not
bestreden besluit ontbrooktdeze afweging volledig. Er wordt vollodig voorbijgogdan aan de vraag
wat de effecten zijn van hot benluit op de regionale winkoistruotuuren meer in not bijzonder op do
winkslstruotuur in het zuidelijke dooi van Maastricht.
storm
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Riiks- en Drovinciaal boloirzl
Tevens wordt gesteld in de ruimtelijke afweging van do omgovingovorgunning dat er geen sprake is
op clii punt is hoi booluit onvoldoende gemotiveerd.
van strijd met rijl<o~of provinciaal beloir:i„
Hier lo ons inziens wel degelijk sprake van strijd mot hei provinciaal beleid.

Eind 2014 heeft de provincie do mogolijkhoid voor matiging van detailhandel onder voorwaarden in
hoi PGL opgenomen via de volgende passage.

*Gelet ooschaalvergroting on 'roonomnnrflovraag naar auto-boroikboarhoid is gevraagd de
mogelijkheid te openen voor rie ontwikkeling van solitaire vestigingen van cliooountoupermarkien
langs uitvalswegen. Dit pont niet bii hol:principe voor clo ontwiirkoiino
van detailhandel in het
POL. Dat zei in oocompacte winkolgobiocion on oluotoring van winlroln, gezien do snol
oplopende loogntonrzlin winkolgobioclen, die ook non bedreiging betokoni voor de lnofbaarhoid.
Er zijn ook prima voorbeelden van goede inpassing in of aan de rond van wlnkelgobierlon. Alleen
in uitzonderlijke gevallen on onder een aantal exolioioro
voorwaarcien kan er ruimte worden
geboden in winkolgoloiodon voor doolgeriohto aankopen aan de rand van stad)
Hierover heeft geen ovorlog plaatsgevonden on aanliggende gemeenten zijn nier in do gelegenheid
gowoosl: zich hierover uit to oprokon. Ook is op geen enkele wijze onderbouwd waarom in de
ondorhavigo situatie opralro is van een uitzonderlijk geval.
Maastricht kent van oudsher een fijnmazige winkolotruotuur. ln het vigerende deiailhandoloboloid
(2008) wordt clio structuur uitgebreid beschreven en boloirlsrnaiig onderschreven, Voor Maastricht
Zuid Oost bestaat deze structuur uit oen stariscloelcentrumíwijkwinkoloenlrum Heer en twee
buurtwinkolcontra 'ne Heeg* on 'do Eloonteí Elaarnaastzijn er twee solitaire supermarkten gelegen
aan elo Soharnerweg on aan het Kardinaalvan Roosomplein. Verplaatsing van de Aldi uit
winkelcentrum de Hoog boiolrent een govooiigo aderlating voor dat centrum en een annnlag op de
dotoilhanclelotruotuurvoor cie omringende woonwijken. We vragen ons ook of wat het offoot zal zijn
op do nieuwe oontrumoniwilrlroling van Eíijorion,Niet alleen krijgt de Alrli non grote-ro rogioiunclie (en
dus aanzuigingoliracht op rio regio), maar ook voranciorl:de functie von het Retailpark Gronsveld van
winkoicenirum voor doelgerichte aankopen in winkoloonirum voor clagolijiroo boodschappen. Dit staat
ons inziens haaks oo het boloid in het POL, zoals hierboven omschreven.
in het vigorend PGL zijn telo-zienopgenomen clio, onder voonwaardon, een opening binden voor het
verplaatsen van supermarkten zoals:
Voor supermarkt die niet (moer) in to passion zijn in binnensteden of do wlniiolgoloieoen in wijken
en dorpolrornon is in uitzonderingsgevallen vestiging bulten winkolooncontratios mogelijk. Het
waagt wel non gooide afwoging, wnaarbijde onmogelijkheid voor vootiging in een regulier
winkelgebied, do impact op de leefbaarheid en oen paooonrio {her)involling van de vrijvallonclo
locatie lzioirokkonworden. in de rogionalo vision moet hiervoor een gezamenlijke lijn ontwikkeld
worden.
Voor initio¿ovon voor grotere nieuwe winkolgo-bieden,winlroln of uitbroldingon zal sieeoo bolrelren
moeten worden of deze pannen binnen do regionale vioio. Er vindt daarover regionale afoiernming
plaato.

Aan de aiwoging ligt oor: ruimtolijkooonomisohe olfootonoiuriio ten grondslag. Bij de afweging
spoelt ook de ladder van duurzame verotodelijking een rol.
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Verder in veeliging van detailhandelop een dergelijlre looeiie niet voor de nand liggend vanuit de
dynamiecn voorraadbeheer) en de ladder voor duurzame verstedelijking.
rede draad van het POL
Dynamisch vnorreedbeneergeeft aan det een nnnuiirkeling die ruimte biedt voor nieuwe voorraad
gepaard moet geen met het verdwijnen van bestaande voorraad elders in de regio. Het dynemienh
voorraerzineheernasiweer goed in de 'riloeniie van cie Lander voor duurzame veretedelijking. Hier
worden nieuwe ontwikkelingen gevestigd in beeiaenri stedelijk gebied of aansluitenddaarop en bij
voorkeur in stedelijke centre. Uitbreiding van winlrelaenboriis alleen gewenst ale de marlrtruimte in
het verzorgingsgebied wordt aangetoond, het nestbinnen de regionale visie en het de vitaliteit in
binnenelzedenniet eaninei.
in onlangs een traject gestart om te komen int een regionale relçailvisie.
Ter uitwerking van het
hierover rnei de betrokken gemeenten
De provincie zet in op nei afronden ven een beeiuureaklioorn
cie
irekkerernlbij de gemeenten gelegd.
de
Provincie
heeft
uitwerking
in december 2015. Voor deze
Het nu voorliggende vonronnwerpbestemmingeplan en de aanpak van uw college van dit dossier
loontvolstrekt voor op dit gezamenlijke integrale traject en ondermijnt de ioietendknming van een
deugdelijke gezamenlijke reiailvisie.

Noah in het vooroniwernbeetemmingeplen,noch in rie nu voorliggende omgevíngsvergunning vonr
de tijclelijlre vestiging ven rie Alrzlieupermelrliivindt een afdoende afweging plants van het plan ien
opzichte van het bovenbeeohrevenprovinciale beleid.
Conclusie
Wij behouden one het recht voor om dit bezwaarschrift een te vullen.
Wij verzoeken u ons afschriften te doen toekomen van alle bij de orngevingevergunningbehorende
alle blijkens pagina 3 van de vergunning nog
bijlagen, van de gesloten planeonecienvereenkomei,
de
melding op grond van het Aoiiviieiienbeeluit
bescheiden,
van
en
gegevens.
door Aldi ln te dienen
9 oktober 2015 en cie genruikemeiding ol.rl„ 9 nkizober2015.
milieubeheer
Wij zijn van mening dat bestredenbesluit op onjuiste gronden is genomen en nel ons bezwaarschrift
gegrond ie. Wij verzoeken u de omgevingevergunning voor de tijdelijke Aldi-vestiging ier plaatse in
heroverweging te weigeren.

Met vriendelijke groei,

Namens het college

en wethouders van Maastricht,
en Aburgerneeeter

in

Teammanager

erp
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Geacht college,
Up 7 augustus 2015 ontvingen we por email het vooronlwerpbostemmingsplan 'Aldi
Gronsveldfüadier en Keer 2015* met het verzoek om voor 31 augustus 2015 te reagerenhierop in
hel kader van het wettelijke verplichte vooroverlog over lzreolommingsplannon.Het
vooronlwerpbostommirigoplan heeft betrekking op het mogelijk maken van de vestiging van een
(Alol)oupermarl<l:bij hei rolailparir. Gronsveld, het aanpassen van do bestemming van de locatie
Kampweg en een uitbreiding van de Aldivooligirig in Cadier en Keer.

A

Op 3 september 2015 heeft er oen booluurlijk gesprek plaatsgevonden, tussen de wethouders Aarts
on van Cåroolhoesl, burgemeester Akkermans en wethouder Custom on lššorioputearde Teunissen
over het doasior Aldi Gfroriovolcl Hierbij is uwerzijoo aan ons toogaliohl dat door de gemeente
Eijsden-Margraten een terrein aan de Kompwog to Gronsveld io verkocht aan Aldi om tor plaatse een
supermarkt te vestigen. (lip 1 mei 2015 is door uw college een omgovingovorgunrilng verleend voor
de bouw van de Aldmupormarlrt aan de Kampweg.
Tijdens hol voornoemde beotuurlijk overleg is hot volgende voorolel aan ons voorgelegd:
Aldi gaat mol naar Kampweg, maar naar Rolailpark Gronsveld;
Op de locatie Kampweg komt een hotel, gericht op verblijf van ¿etoora, dat eerst op de locatie
Fletailparlc zou landen;
Een groter “orlolwog” hotollniüaliof op het relailpark Gronsveld gaat niet door;
Een gedeelte van de deloilhanrlolsbeelommlng verdwijnt aan de Kampwog (waar eerst olrca
20.000 mg detailhandel goroaliooarcl zou kunnen worden, rooteort oa. 5090 mgdotailhandol
per winkoll;
zonder supermarktmogelljkhodon en maximaal 1000
Gevraagd wordt of elo germeerilo Maastricht achter dit oorripmmis wil maanen geen zienswijze wil
indianen togen wijziging bostommingsolan Flotaiipark Gronsveld ton foveuro van veoliging van
Aldi aldaar.

mz

Ton aanzien van rio gevolgde prooodure willen wij alleroorol opmorkon dat deze gang van zaken ons
verbaast en onaangenaam verrast. De gebruikelijke on redelijke lorm¿n voor het voerenvan
wlano belangen betrokken zijn bij
(constructief en zinvol) voorovorleg met anclorolsomiloverhodon
6
is
weken.
ruimtelijk
beraluil
eon
\iorvolgens wordt tijdens; het bestuurlijk overleg uitleg gegeven over het doosler, die bij ons college
de nodige vragen en opmerkingen oproept.
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Tijdens het bestuurlijk overleg is door uw oollepe aangegeven dat na heruvsnivsging, Aldi sn uw
college nu tot de conclusie zijn gekomen dat het rotailpark Gronsveld qus omgsvingskonrnsrkon
boter geschikt is dan do Kampwsg. Er is ocittsr strijdighsid met hot op dis locatie
bestemmingsplan 'Hotel Gronsveld', dus dat plan zal mos-tenworden aangepast of vernieuwd. Hisrbij
hesti uw collogo do voorwaarde gesteld, dat ds planologische ruimte voor detailhandel tot plaatse
van de Kampweg gelijktijdig zal worden beperkt tot maximaal 5000

Het rospt bij ons vragen op waarom uw oollogs nog geen jaar geleden, up 11 november 2014 dan
besloot skkdord te gsan mot do verkoop van een deel van de locatie Ksmpwog aan de Aldi en
voor de bouw van ds Aldi-supermarkt.
vervolgens op 1 moi 2015 sen ompsvingsvsrgunning
niot aan
Het bsvreemdt ons ook dat hot bestemmingsplan *Gronsveld on Rijckholt 2013*
wettelijk verpliuhte voorovsrlsg. wit terwijl voor de locatie
ons is voorgslsgd in hot kadsr van
in dit bestemmingsplan son zser ruime
“Gemengd”is opgenomen, dis inhoudt
m2 groot, in twas lagen bebouwdzou kunnon worden sn
dat hot gsnsle bouwvlak, so*n
volledig mot do functie detailhandel zou kunnen worden ingevuld. Nergens in de toelichting van dit
locatie met een woord gerept, nooh
bestemmingsplan “Gronsveld en Rljckhoit 2013* wordt over
wordt de ruime bestemming ondsrbuuwd met (wettelijk vereist) onderzoek naar relevante aspecten.
Ook ds toets aan de ladder van duurzame verstedelijking, verplicht sinds 1 oktober Zlit ontbreekt.

Tegen het
bestemmingsplan 'Hotel tåronsvoltl¿ zijn destijds door de gemeente Maastricht
en de provincie Limburg voorovsrlsgrssotiss en zienswijzen kenbaar gemaakt en uitsindolijk beroep
van osntrumplsn Eijsden. Els provinnis
ingesteld, not als ondernemers van Maastricht Zuidoost
Limburg en ons college hebben destijds stands gowszsn op hot belang van een gezamenlijke
gebiedsvisie van Maastricht on Eijsden, waar het ddtailhandolstlsleld uitdrukkelijk deel van zou
rnoetsn uitmaken. ln haar zienswijze gat do Provincie Limburg zelfs aan niet to kunnen instemmen
mot het ontwerpbestemmingsplan*Hotel Gronsveld' bij gebreke aan een dergelijke noodzakelijk
geachte gebiedsvisie. Deze gsbisdsvisin is nonit tot stand gekomen en nu dreigt de geschiedenis
zich te herhalen.
Hij de vaststelling van bestemmingsplan 'Hotel Gronsveld' was het standpunt van uw college dat er
en werd zolfs uitdrukkelijk in de toelichting opgenomen,
alleen sprake zou mogen zijn van F*l`JVíGf-UV
dat uit distributieplanologissh ondsrzosk btosk dat de komst van son megasupsrmnrkt distributist
niet verantwoord is en dat de komst van een mogasupsrmsrktup de locatie Gronsveld een
bsdrsiging vormt vcror do realisatie van het Centrumplan in Eijsden, blijkt dit nu totaal anders te
zijn.

ln het nu voorliggende voorontlnsrpbsstsmmingsplan 'Aldi CšronsvsldI Cadier en Keer 2015', wordt
door uw oollsgs aangegeven dat 'do beoogde supormarktvorplastsing niet als een
in paragraaf
lid 2 Bro (wettelijke
niouwe stedslijks ontwikkeling wordt aangemerkt in ds zin van artikel
verplichte toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking'. Gisstsldwordt het betreft de
(vorpundsj supsrmarkt naar sen buuwpsroeel waar op basis van het
verplaatsing van een
vigerende bestemmingsplan “Hotel Gronsveld' reeds detailhandel en cnrorigs stedelijke voorzieningen
mochten worden gersslises-rd„Het bouwt/lak in bestemmingsplan 'Hotel Gronsveld* wordt slechts
terwijl het bouwvlnk aan ds Kampwsg wordt teruggebracht tot
beperkt uitgebreid (met 325
op dit punt. Uw college
maximaal 5.000 mi, aldus ds toelichting van het
norlstatoort, dat daarmee son toets aan ds Ladder voor duurzame verstsdolijking niet aan de ordo is.
dergelijks saldrsbsnadoring. Recente
Ons inziens biedt de wat geen grondslag voor
jurisprudentie over ds uitleg;van hot begrip *stedelijke ontwikkeling'gooit oan datde Afdeling
bestuursrechtspraak dit begrip ruim interpreteert indien sprake is van son funotisvsrandering dan
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wel een aanvullende ni nieuwe aanduiding, clan zal al ann! worden geonrdeeld dat sprake ia van aan
nieuwe stedelijke onivviiilieling. Uni geldt dan te meer indien wønzilvnørzien in aanvullende ni gehnel
nieuwe bebouwing om de nntwikkaling mogelijk te maken. Gnk als. een plan enkel vonrziet in nieuwe
øntwikkelingen an uitbreidingsmngelijliheden up nen beniaanci bedrijventerrein, wnrdi aangennmen
dal sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Eind 2014 heeft de provincie de mogelijkheid voor ventiging van detailhandel onder vonnvaarclen in
het
opgenomen via de volgende passage.

liiir i
fi gliiga

“Gelet rip schaalvergroting en innnemnncle vraag naar aulo~i›ereikbaarneid is gevraagd de
mogeiiikhnirl in openen vom* de ontwikkeling van militaire veaiigingen van dianounisuparmarlrien
langs uilzvainwegnn. Dit past niet bij het principe
alsontwikkeling van dntnilhandnl in het
POL. Dat zet in op compacte: winkelgebiedan en cluninring van winkels, gnzinn dn snel
oplopende leegstand in winkalgebiaden, die nul: aan bedreiging beielclent\mar de leefbaarheid.
Er zijn ook prima voorbereidenvan gunde inpnnning in of aan de rand van wlnl<;elgel:iieden„Allnien
in uitzonderlijke gevallen en nncinr een aantal expliciete vonnivanrdnn kan er ruirntla worden
gebnclen in vvinkeigebiedøn voer daelglarichte aankopen nan de rand van stad.'

Hierover heeft geen nverleg plnntngevondeln en aanliggenda gemeenten zijn niet in de gelegenheid
geweent zich hierover uit lei spreken. Ook is op geen ankale wijze nnderbnuwclwaamm in de
onderhavige situatie sprake is van aan uitzonderlijk gøvall.
Maaatricht kent van oudsher een iijnmazign winkelslructuur. in het vigerende deiailhandelsbnleicl
(2068) wnrdi die struciuur uitgebreid
en beleidnmatig oncinrsczhrevran.
voorMaastricht
Zuid Ciont bestaat rinze: sinmtuur uit een niaciacleelcenirumfwijkwinlwlnenlrum Haar en twee
buuriwinknlcantra'ria Heeg' en *de Bøenieï lllaarnaasi zijn er twee solitaire supermarlctan gelegen
aan cie ßnharmirweg en aan het Kardinaal van Rnnsernpleln. Verplaatsing van de Aldi uit
winkelcnnizmmde Heeg betekent een gnvcielige aderlating
dat centrum en een aanalag rip de
niatailnandelsirimiuurvoer de omringende
We vragen ans (ink af wat het effect zal zijn
op de nieuwe clanlrumnnnwikkeling van Eäsdnn.
Niel alleen krijgt de Aldi een grotere regiofunctie ien
dus aanzuigingnkranhi np de regio), maar
verandert de functie van het Retaiipark Grcinnirnldvan
winkelnentrnm vom* doelgerichte aanknpen in winknlcenlzrumvaar dagelijkna bnoalm;-happen.Dit slaat
enz:-in inziens haaks rip hat beleid in het POL, zoals nieriwven omachreven.
in het vignrend POL zijn iaknien opgenømen die, onder
een npeining bieden voor het
verplaatsen van supermarkten znaln:
Vonr nuperrnarici din niet (maar) in in namenzijn in binnensteden of nawinirølgebieiien in wiiken
en dorpnkemen is in uilzunderingngßvallen vreistiginghuilen winkeicnncnntralzinz
mogelijk. Het
vraagt wel een goede afweging, waarbij de onmngalijkheid vonr vnntiging in een regulier
winkelgebied, de impant op de lenibaarhnid en aan passønriieihrirlinvulling van de vrijvaiiende
lnnaiie beiirokken worderi ln nareglønaln visieß rnnet hienmor een gezamenlijke lijn onlrwikkeid
wurden.
Vcmr iniiiaiieven voor grnle;-in nieuwe winkelgebieclan, winkels ni uiibraidingen zal steeds bekeken
moeten worden of deze pannen binnen de regionnln vinin, Er vindt daarover regionale afstemming
plaam.
Aan die afweging ligt een ruimtelijk-elcnnominnhe niinciønntudie ien
Hij de afweging
speelt onk de laciciervan rluurznmn llerniedeliiklng aan rol.

dizze situatie nn casus is dit echter niet nnderbouwd in het nu vnorllggende
vnnrnntwßrpbesitemmlngnpian.
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Verder ie vestiging van detailhandelop een dergelijke locatie niet voor de henri liggend vanuit de
dynamisch voorraadbeheer) en de ladder voor duurzame verstedelijking.
rode draed van het POL
Dynemieoh voorraadbeheer geeft een dat een ontwiltlceling die ruimte biedt voor nieuwe voorreeri
gepaard moet geen met het verdwijnen van beeteenrzlevoorraad elders in de regio. Het dynamisch
voorraadbeheer nestweer goed in cie filoeofie van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Hier
worden nieuwe enhlvikkelingen gevestigd in beeteenoeteclelijk gebied of aansluitenddaarop en bij
voorkeur in eteoelijlce centra. Uitbreiding ven winkelaenlzlodie alleen gewenst als de merkiruimte in
het verzorgingegehied wordt aangetoond, het peet binnen cie regionale viele en het de vitaliteit in
binneneteden niet eentaei.
Ter uitwerking van het POL is onlangs een traject geetert om te komen tot een regionalereteilvisie.
De provincie zet in op het afronden van een heetuureekkoord hierover met de betrokken gemeenten
in december 2015. \foor deze uilvverking heeft de Provincie de trekkererol bij de gemeenten gelegd.
van uw college van dit dossier
Het nu voorliggende voorontwerpbesternmlngeolen en rie eenoek
voor op dit gezamenlijke integrale traject en ondermijnt de totstandkoming van een
loopt voietreltt
deugdelijke gezamenlijke retallvieie.
åemenvaitenci moeten wij oonolucleren, dat wij ontevreden zijn over het proces weer de gemeente
in dit cloeeiervoor heeft gekozen. Uw college heeft actief meegewerkt om de nu
li-3ijerlen~Mergreten
voorliggende ontwil-:keling te laten ontstaan door ter plaatse van de Kamoweg een ruime
bestemming op te nemen en de gronden te verkopen, in cie wetenschap dat dit :strijdig ie met
beeteanolen vooruitlopend op nog te formuleren nieuw beleid. Juist vanwege de voorgeeohiedenie
had uw college zich terdege moeten realiseren, dat deze ontwikkeling hij de gemeente Maastricht
niet zonder meer oode gevraagde medewerking iron reirenen. Wij betreuren het dat u voor deze
aanpak heeft gekozen en zijn van mening oet dit niet de manier ie waarop buurgemeenten met
elkaar moeten omgaan.

Op dit moment volstaan wij in het kader ven het vooroverleg met het bovenstaande, alhoewel de
plantoeliohtlng op diverse puntenvragen oproept en er op diverse onderdelen in cie toelichting de
benodigde informatie en onderzoek nog ontbreekt, blijkens de aanduidingen 'PMZ Wij behouden one
het rechtvoor om zo nodig een zienswijze kenbaar te merken.Wij geen ervan uit dat u one verder
actief zal informeren over het verdere verloop van de procedure, zoete te doen gebruikelijk.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Maastricht,

cie louroerneeeter,

de -leoretarie,

alt

low
j
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Edeiachtbare heer, vrouwe

Bij besluit van 9 november 2015 heeft het College: van Burgemmeter en Wethnuders van de
gemeente Eíjsden~Margraien (versier: imi Cøilege) een omgevingeveergunningverieenn voor het
pinataen van een tijdelijke Aidwupermarkt np Retniipark A2 Gmneweid; maar specifiek aan het adres
Burgemeester Frans Cortenrandntraat 12 B te Gronsveld,

Bij brief van 17 november 2016 (biiiagez
bezwaarschriftingediend,

hebben wij tegen genoemd besiuit tiidig een ontvankelijk

Wij achten ons dear het besiuíi van het College van Burgemnenter en Wethouders van de gemeente
belangen,
Eijsden»Margrnten geschaad in
ik,

Bij deze dienen wij een verzoek teit het treffen van een vcxoriøpige vocrziening en artikel 8:61 Awb in

en wei meer concreet wordt door ons varzooht om over te gaan tot

van het bestreden

besluit,

verzocht om het bentreden besluit, inhnudende de verlening van een
Cnnoreat
omgevingevergunning, te eahnrsen vam' een periode van zee weken gerekend vanaf het moment dat
het besluit op bezwaar wordt genomen.

Procedure stand van zaken
Het College heeft een vnornntwnrp-bentemmingsplan “Aidi Cäroneveidlüadier en Keer 2015”
ongesteld. in dat kader heeft het Cošiege uns in de gelegenheid gesmid nm voor 31 augustus 2015
te reageren op dit voorontvvei'p~beetemmingspia1i.Van die mogeiiikhešei hehben wij geiziruškgemaakt.

Er ie een reactie donr ons ingediend in het kader van het beniemmingspian en nat plan maakt thans
nog deel uit van een bestemmingspianpmcedurø, waarvan de fnrmeie pmcedure nog niet eens
gestart ia: het nntwerpbestemmingspïan is nog niet tar inzage gaiegd. Het is op het moment van
van-iening van deze ømgevingsveergunning geenßzine duidelijk of het bestemmingsplan uiteindelijk de
eindstreep zal halen.

fi?

ll i ij:

i)ATlJM
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voormeld beotemrningeolan ziet overigenr. op het mogelijk maken ven een Aldi (supermarkt) bij het
reteilperk. Groneveld, het aanpassenven de oeeternrning van de locatie Kemoweg en een uitbreiding
van de huidige Aldiweetioing te Cadier en Keer. Voor het thans voorliggende verzoek is met neme
van belang de loootie te Gronsveld.
Wij eohten het niet juist dat (nu reeds) een omgevingevergunning wordt verleend voor het plaatsen
A2 Gronsveld en menen dat de
op Retailnerk
van een tiidelijke Aldi-euoermorkt
doorlopen.
worden
moet
beetemmingeplenprooedure

inhoudelijke bezwaren

voorwat betreft de inhoudelijke bezwaren verwijzen wij in eerste instantie naar de inhoud van het
Srii to

bezwaarschrift zoals dat recentelijk door one werd ingediend. Be in dat bezwaarschrift opgenomen
oozwaergronrien merkenaldus integraal deel uit ven het there voorliggende verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening.
Elieomgevingovergunning ie onzorgvuldig voorbereid en voletrekt onvoldoendegemotiveerd op het
punt van nut en noodzaak van deze tijdelijke looetie, de invloed ven de tijdelijke vestiging van de Aldi
op de regionale verzorgingeeirnotuur, de oenveardboarheid ven de tijdelijke vestiging op grond van
in de omgeving en de invloed van het oienop mobiliteit
Rijke en provinciaal beleid, de inoeobearheid
en de parkeeroeiens ter plaatee.
Wij menen dat onze bezwaren gegrond zijn en datde omgevingevergunning niet had kunnen worden
verleend. Uiteraard zullen wij onze bezwaren nog nader toeliohten tijdenn de behandeling van dit

verzoek.
âpoedeioend belang

kan, indien tegen een
eerete iid, van de Algemene wel beetuuroreoht
Ingevolge artikel
besluit bij de reohtbenk voorafgaand een een mogelijk beroep hij cie rechtbank, bezwaar is gemaakt,
de voorzieningenrechter ven de rechtbank die bevoegd kan worden in de hoofdzaak op verzoek een
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor zover deze toetsing meebrengt dat een oordeel wordt gegeven over het geschil in de
bodemprocedure, heeft dit oordeel een voorlopig karakter en bindt dit uw rechtbank niet bij heer
beslissing in die procedure.
Aangezien tijdig bezwaar ie gemaaid; togen het besluit waarop het verzoek betrekking heeft en uw
rechtbank in de hoofdzaak bevoegd zal zijn, is voldoen aan het oonnekiteitevereiote.
Ciok overigens is er geen boleteel het verzoek om een voorlopige voorziening ontvankelijk te achten.
\foor zover nodig zullen wij dat nader toelichten.

Gelet op het gegeven det nu een orngevingsvergunning wordt verleend en het instellen van bezvvaar
ingevolge artikel 6:16 Awb geen sohoroendewerking heelt, zien wij ons genoodzaakt om uw
voorzitter te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen om zodoende te voorkomen dat de
vergunning in werking treedt en er ter zake onornkeerbere situaties onleiean.

Meerwij hebben begrepen, heeft de aanvrager een omgevingsvergunning ontvangen en heeft de
vergunninghouderook reodefeitelijke (houwlvverlrzeemhedenverricht (noodgobonw opgericht).
Andere belanghebbenden hebbeneveneeneeen lrezweoreohriitingediend en verzocht om het
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u
van een voørtøpíge vmrzieníng. Van de gršf¿evan uw rechtbank hebben wífbegrepen dat
van
de
opening
de
wntact hebt gehad met vergunninghouder en dat ia aangegøvemdat
telefßnifsclw
uw
geen achørsingsbesluít
supermarkt voorzien is op 27 november aanstaandeen dat er
rechtbank is genomen.
tre¿en

geen

Wij wijzen er op dat aan de zijde van de gerneante Eiisdsn-Margratønen de vargunninghøuder
bij mawijzing van
rechtena ia respecteren baiangen aanwezig zändie ormvanredig wurden geschaad
ønomkeerbare
ongøwenste
zal
leiden
tm
de gevraagde voørzienšng terwijí afwijzing daarvan
cønsequenties.
gevoigen

íâevoagdø bahanóelíng

tot da verleende:
reeds verzoeken zijn ingadiend die zich eveneens
behandelem
te
gewaagd
verzoek
dit
om
omgemingsvergunningwordt verzocht

Vøor

z.m/er

gelijktijdig met
Bij deze gaven wij dan ook unze inatemming voor zøver vareiat om ans verzoek
behandelen.
te
verzoeken
de andere dom uw rechtbankønwangnan

Promastukkaen
de op :tie zaak betrekking hebbende stukken ingediend bij uw
Mogelijk heeft het Coitagø re-maa
aan ans
rechtbank. Mocht dat het gaval zijn dan verzoeken wi; mmtoezending van die stukken
verzoek,
dit
van
motivering
nadere
de
bij
bßtrekken
Coliege zodat wii die kunnen

wij u bij deze
wsemømken
Indien en waarzaver er mg geen atukken zijn ingediønd door het College
te :mem
aan
uns
mogelijk
spoedig
zu
íngedíencš
am eventuelestukkennadat die atsnog wurden
kømen.

worden gerichï aan una
op zaak. betrekking habbenda :stukken en de overige cørrespmncíentiß kan
de Bøeye.
Coïlege ter attentëevan
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Cønnlusie
Wij hebben in het eerder ingediende bezwaarschrift reads uitgebreid uiteengezet op basis waarvan
het bestreden besíuit onjuíat is gen0rnen„

Gešetop al het varenstaandezijn wij dan
van mening dat het beaíuštnuønjuiate gmnclen is
genømen en dat ons bezwzaarschri¿ gegrond is.
Tevena is sprake van een spøedeisend belang dat een verzøek; mt het treffen van een vaøriopige
mchtvaardigt.
Wij verzmeken uw rechtbank dan ook het verzøek tot het treffen van eemvoorlopige voorziening
te wijzen em het bestreden beaíuit te achorsen.

we

Dit verzoek .sturenwij uw rechtbankzowel per poät ašeper fax.

Met vriendelšjke groet,

Namens het

e v n burgemeester en wethouders van Maastricht,

Es er de,fB
Team a
rünfwerp
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HEKKELMAN

Rechtbank Limburg, locatie Roermond
Roizitting

f

26 november 2015

Rolnummer

2

ROE 15/3336 WABOA GO

LAM

PLEITAANTEKENINGEN MR.
inzake

VAN DE GEMEENTE
EN WETHOUDERG
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER

MAASTRICHT
zetelende te Maastricht,
verzoeker
Lam

advocaat
tegen

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE

EIJSDEN-MARGRATEN
zetelende te Margraten,

verweerder
advocaat/gemachtigden

rnre. JL. Stoop,

Rutten en

Jover~Zagt

Ontvankelijkheid

en wethouders hebben een rechtstreeks betrokken belang bij de
verleende omgevingevergunning. Voor bestuursorganen geldt dat de aan hun
toevertrouwde belangen ale hun belangen worden beschouwd (zie artikel 1:2 lid 2
Uit de jurisprudentie van de Afdeling volgt dat de ruimtelijke ordening
van de
Burgemeester

van het grondgebied van een gemeente een aan burgemeester en wethouders

toevertrouwd belang betreft.
Zie ABFWS 4 april 2012, ECLi:NL:RVS:2012:E-SWO734:

“Zoals de Afdeling heeft overwogen in onder meer haar uitspraak van 3

december 2008,

200800581/1, is de ruimtelijke

ordening

ven het

grondgebied van een gemeente een mede aan het college van burgemeester
en wethouders toevertrouwd belang. Uit deze uitspraak volgt verder dat de
belangen van een goede ruimtelijke ordening van een gemeente onder
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omstandigheden rechtstreeks betrokken kunnen zijn bij een besluit tot
vaststelling van een bestemmingsplan in een aangrenzende gemeente.
(onderstreping,

Burgemeester en wethouders hebben eerder beroep ingesteld tegen het
bestemmingsplan “Hotel Gronsveld'. ln het kader van deze procedure zijn
burgemeester en wethouders door de Afdeling als belanghebbende aangemerkt.

Van belang is verder te vermelden dat de oorspronkelijke plannen voor het
retailpark ook de ontwikkeling van een supermarkt omvatten. Vanwege het belang
van de winkelstruotuur op Maastrichter grondgebied hebben burgemeester en

wethouder onder meer op dit onderdeel een zienswijze ingediend. Deze zienswijze
heeft ertoe geleid dat de vestiging van een supermarkt in de planregels van het
bestemmingsplan

'Hotel Gronsveld” uitdrukkelijk is uitgesloten.

Tot slot verdient vermelding dat zelfs in het rapport van WPM dat Eijsden
Margraten gisteren heeft ingediend, wordt onderkend dat de Aldi op het retailpark
zal gaan concurreren met een aantal supermarkten op Maastriohter grondgebied.
Een van die supermarkten, te weten de Aldi in winkelcentrum De Heeg, zal zelfs
verdwijnen. De omgavingsvergunning heeft derhalve direct effect op de ruimtelijke
ordening van de gemeente Maastricht.
Op grond van de bovenstaande omstandigheden raakt de vestiging van een
tijdelijke Aldi op het retailpark de ruimtelijke ordening van Maastricht, zodat

burgemeester en wethouders als belanghebbende dienen te worden aangemerkt

en het verzoek ontvankelijk is.

Voorgeschiedenis

en aanleiding

Eijsden Margraten tracht de beoogde ontwikkeling van de tijdelijke supermarkt in
perspectief te plaatsen. Het zou de bedoeling zijn om op de locatie aan de
Kampweg geen supermarkt te ontwikkelen, terwijl voor de bouw van een
supermarkt aldaar op 1 mei 2015 een omgevingsvergunning is verleend. De

supermarktontwikkeling die aan de Kampweg gepland was, zou worden verplaatst
naar het retailpark. Omdat het nog enige tijd duurt voordat de supermarkt op het
retailpark gerealiseerd is, zou Aldi zich, om haar verzorgingsgebied vooruitlopend
op de definitieve vestiging te kunnen blijven bedienen, in een tijdelijke voorziening
op het retailpark willen vestigen.
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Burgemeester en wethouders wijzen erop dat het voornemen om de supermarkt
aan de Kampvveg niet te ontwikkelen op geen enkele wijze publiekrechtelijk

geborgd is. Aan de omstandigheid dat een en ander in een overeenkomst is
vastgelegd, kan in de onderhavige procedure geen betekenis toekomen, omdat
derde belanghebbenden, zoals burgemeester en wethouders, aan een

overeenkomst geen rechten kunnen ontlenen (de overeenkomst kan met een
pennestreep worden gewijzigd of ontbonden). lk verwijs naar het leerstuk van de
zogenoemde voorwaardelijke verplichting: daar waar er een ruimtelijke noodzaak
bestaat, dient publiekrechtelijke verankering plaats te vinden.

Zie recent ABRVS 21 oktober 2015, ECL.l:NL:RVS:2015:32-47:
de nota van zienswijzen heeft de raad gesteld dat, omdat parkeren buiten
slechts op een specifieke plek mag plaats vinden, in het plan voldoende
rekening is gehouden met de landschappelijke uitstraling van de gestelde

vrachtauto'.-3naar de omgeving. Ter zitting heeft de raad evenwel verklaard dat
hij de aanleg van een houtsingel op de vvestgrens van het perceel vanuit het
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk acht voor de
landschappelijke inpassing. De aanleg en instandhouding van de houtsirigel
volgens een inpassingsplan is echter niet in de planregels gewaarborgd. Nu de

raad de aanleg en instandhouding van een houtsingel op de vvestgrens van het
perceel noodzakelijk acht, is ten onrechte niet een voorwaardelijke verplichting
daartoe in het bestemmingsplan opgenomen. Het betoog slaagt.

Bovendien blijft onduidelijk waarom Aldi op stel en sprong over een tijdelijke locatie
wenst te beschikken. Zij heeft de locatie in winkelcentrum De Heeg tot 2017
gehuurd. Verder stelt Eijsden Margraten dat Aldi aan de eigenaar van het
winkelcentrum zou hebben toegezegd dat de supermarkt in De Heeg geopend blijft
totdat een andere huurder is gevonden. Ale dat inderdaad zo is, welk
verzorgingsgebied dreigt er dan te verdwijnen? Waarom kan Aldi de
aangekondigde bestemmingsplanprocedure niet afwachten?
Burgemeester en wethouders kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat
Eijsden Margraten met de manoeuvre van de tijdelijke omgevingsvergunning een

fait accompli situatie beoogt te creëren. Wellicht heeft ook een (belangrijke) rol
gespeeld dat Eijsden Margraten via de procedure van artikel 4 van Bijlage ll van
het Bor de toets aan de ladder duurzame verstedelijking tracht te ontlopen.

De tijdelijke vestiging is bovendien in strijd met het provinciale beleid dat in het Pol
is verankerd en binnenkort zal worden uitgewerkt in een regionale structuurvisie. ln
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het verweerschrift stelt Eijsden Margraten dat zij van dit provinciale beleid
gemotiveerd mag afwijken. Die motivering ontbreekt! Dat de tijdelijke Aldi en de

beoogde definitieve vestiging een verplaatsing betreft doet natuurlijk niet af aan
het feit dat niet is onderbouwd of vestiging in een regulier winkelcentrum tot de
mogelijkheden behoort en wat de impact op het winkelcentrum De Heeg is.
11. Met goede ruimtelijke ordening heeft het besluit van Eijsden Margraten in ieder

geval niets van doen!
Goede ruimtelijke

ordening

12. Het bestemmingsplan “Hotel Gronsveld' sluit de vestiging van een supermarkt
uitdrukkelijk uit. In de planregels is daartoe een specifiek gebruiksverbod

vastgelegd:

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 l/l/et ruimtelijke ordening wordt
in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden en opstallen voor:
de vestiging van reguliere detailhandelfuncties;
de vestiging

van supermarkten;

de vestiging van zware (nacht)noreoe;

de vestiging van

coffeeshop(s), srnartsnop(s) of growehop(s);

industriële doeleinden;

transport- en of garagedoeleinden;

permanente of tijdelijke bewoning;
opslagdoeleinden, behoudens opslagdoeleinden in dienst van en
ondergeschikt aan de voor 'Gemengd' bestemde gronden gevestigde
functies;

prostitutiedoeleinden, dan wel de exploitatie van een seksinrichtíng of
daarmee vergelijkbare vorm van bedrijf. (onderstreping,
13. Zoals ik in het kader van de ontvankelijkheid

al heb aangegeven, heeft deze

uitsluiting alles te maken met de zienswijze die burgemeester en wethouders
tegen het ontwerpbestemmingsplan “Hotel Gronsveld' hebben ingediend. Naar

aanleiding van deze zienswijze is besloten de in het ontwerpbestemmingsplan
opgenomen mogelijkheid voor de vestiging van een supermarkt op het retailpark te
schrappen.
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14 ln de toelichting bij het bestemmingsplan

wordt over deze uitsluiting het volgende

opgemerkt:
“Uitsluiting

supermarkt

Uit het dlstributiepianologisoh onderzoek blijkt verder dat in het in 2008 ten
behoeve van het Centrumplan Eüsdenuitgevoerde distributieplanologisoh

onderzoek niet is ingegaan op detailhandelfunctíes in de PDV/GDV sfeer. In de
aparte notitie over supermarktontwikkelingen in Eijsden wordt geconcludeerd
dat de komst van een megasupermarkt distributlef niet verantwoord is en datde
komst van een megasupermarkt op de locatie Gronsveld een bedreiging vormt

voor de realisatie van het Centrumplan in Eijsden. (toelichting
bestemmingsplan 'Hotel Gronsveld,
Aan het bestemmingsplan 'Hotel Gronsveld' ligt een haalbaarheidsstudie van
Eoorys ten grondslag. Het betreft de haalbaarheidsstudie Retail Cluster Eijsden

van 4 november 2010. ln deze haalbaarheidsstudie worden de bevindingen van
het onderzoek uit 2008 herhaald: er is geen marktruimte voor de vestiging van een
grote supermarkt op het retailpark.

Uit het bovenstaande blijkt dat de gemeenteraad van Eijsden Margraten van
oordeel was dat er in 2010 geen marktruimte was voor de vestiging van een

supermarkt op het retailparkl

Eijsden Margraten maakt melding van het voorontwerp bestemmingsplan 'Aldi
Gronsveld I Cadier en Keer 2015' dat een planologische basis moet gaan bieden
voor de definitieve vestiging van de Aldi op het retailpark. Niet alleen
burgemeester en wethouders, maar ook gedeputeerde staten hebben een
vooroverlegreaotie

naar aanleiding van dit voorontwerp

ingediend. ln hun reactie

wijzen gedeputeerde staten erop dat de vestiging van een supermarkt op een
perifere locatie een nieuwe stedelijke ontwikkeling is, die regionale afstemming

behoeft. Volgens gedeputeerde staten is vestiging van supermarkten op
grootschalige winkelgebieden in beginsel in strijd met een goede ruimtelijke
ordening, omdat deze uit het oogpunt van leefbaarheid in binnensteden en
bestaande dorps~ en wijkoentra thuishoren. ln uitzonderingsgevallen kan dat

anders liggen, maar dan dient er een zorgvuldige afweging gemaakt te worden,
waarbij de onmogelijkheid van vestiging in regulier winkelgebied wordt aangetoond
en waarbij de impact op de leefbaarheid en een passende (herjinvulling van de

vrijkomende locatie betrokken wordt. Die afweging wordt door gedeputeerde
staten (tereohtl) gemist.
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Wat voor de permanente vestiging van de Aldi op het retailpark geldt, geldt
natuurlijk ook voor een tijdelijke locatie. ln het provinciaal beleid wordt gesproken

over de vestiging van supermarkten op grootschalige winkelgebieden in het
algemeen. Of die vestiging permanent of tijdelijk ie, ie niet relevant. Ook een
tijdelijke vestiging heeft effecten op de winkelcentra die binnen het
verzorgingsgebied van de Aldi liggen.
Daar komt bij dat in de motivering van de omgevingsvergunning wordt opgemerkt
dat de tijdelijke supermarkt wordt opgericht vooruitlopend op de definitieve

vestiging van de Aldi op het retailpark. Met andere woorden, als nu al zou
vaststaan dat de definitieve vestiging er niet zou kunnen komen, dan zou er geen

omgevingsvergunning verleend zijn voor de tijdelijke supermarkt. Dat betekent dat
in het kader van de beoordeling van het rechtmatigheid van de
omgevingsvergunning wel degelijk getoetst kan en moet worden of de definitieve
vestiging van een Aldi op et retailjoark naar verwachting zal kunnen plaatsvinden.
Tot voor kort stelde Eijsden Margraten zich op het standpunt dat geen sprake was
lid 2
van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, zodat de laddertoets van artikel

Bro niet doorlopen behoeft te worden. Dat is een misvatting. ik licht dat toe.
slechts een eummiere definitie van het begrip 'nieuwe
stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlooaties of andere
Het Bro bevat in artikel

stedelijke ontwikkelingen'. Wat onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet
worden verstaan, ie in de jurisprudentie nader ingevuld:
ABRVS 22 april 2015 ECLl:NL:RVS:2015:i224
“Wat betreft de añfwjkingsbevoegdlieid, is van belang dat op deze gronden
ingevolge het vorige plan door middel van een vrijstelling reeds een bouwmarkt
kon worden toegestaan. lvu aan de a¿iviikingsbevoegdheid vergelijkbare

voorwaarden zijn verbonden, behelst het plan in zoverre dezelfde
gebruiksmogelijkheden. Wat betreft de mogelijkheid van een tuincentrum
zoals de bouwmarkt deels bij recht een deels bij afwijklngsbevoegdheid
oordeelt de Afdeling dat het plan hiermee niet voorziet in een zodanige

net

funotiewiiziging dat om die reden sprake is van een nieuwe stedelijke
ontwikkeling. De Afdeling acht hierbij van belang dat geen nieuw beslag op de

ruimte plaatsvindt, omdat een tuincentrum uitsluitend mogelijk kan worden
gemaakt in bebouwing die reeds mogelijk was of kon worden gemaakt ten
behoeve van een bouwmarkt, onder dezelfde voorwaarden. Gelet daarop heeft
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de raad geen toepassing hoeven geven aan artikel

tweede

van het

Bro. Het betoog faalt. (ondeistreping, TL)

ABRvS 18 februari 2015, ECLl:NL:RVS:2015:428
“Met het plan worden drie bestaande bedrijven op het perceel [locatie
zodanig bestemd. Bij besluit van 6 april 2005 heeft het college van

als

burgemeester en wethouders een vrijstelling verleend voor het vernieuwen en
vergroten van de bedrijfsgebouvven op het perceel. De bij deze vrijstelling
vergunde bebouwing is in het plan als zodanig bestemd. Over eventuele
en anderen ter zitting
mogelijkheden voor uitbreiding hebben [appellant sub

opgemerkt dat het hen gaat om de mogelijkheden voor nieuwe stedelijke
gebruiksfuncties, in het bijzonder in de units. Wat betreft deze
gebruiksmogelijkheden is tussen partijen niet in geschil dat de bestaande
bedrijfsactiviteiten van het loonspuitbe-drijf en de vervaardiger van dlerensnacks
onder de vorige bestemmingsplannen waren toegestaan. Verder is niet in
geschil datde bestaande bedrijfsactiviteiten van het verhuurbedrijf onder de
vorige bestemmingsplannen in elk geval ten dele Waren toegestaan. Het betrof

vooral stalling en opslag. Voor zover [appellant sub 1]en anderen betogen dat in
de Staat van bedrijfsactiviteiten deels bedrijfsactiviteiten staan genoemd
waarvoor de units in de bedrijfsverzamelgebouw/en niet eerder mochten worden
verhuurd, oordeelt de Afdeling dat het plan hiermee niet vooiziet in gen
zodanige functiewliziging
dat om die reden sprake is van een nieuwe stedelijke
ontwikkeling. Zoals zij eerder heeft overwogen (uitspraak van 10 december
201310814/1/R1) is daarbij van belang dat met een verruiming
2014 in zaak

van de gebruiksmogelijkheden geen nieuw beslag op de ruimte plaatsvindt.
Hierbij komt dat de uitbreiding van het gebruik van de bedrijfsunits in dit geval is
beperkt tot hobbyrriatig gebruik en een selectie uit de bedrijfsactiviteiten in
categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten

uit de publicatie Bedrijven

en rnilieuzonering van de VNG. Zo zijn bedrijfsactiviteiten met gevaar als
maatgevend rriilieuaspect niet toegestaan, evenmin als andere niet gewenste

bedrijfsactiviteiten,

zoals een benzinestation.” (onderstreping,

22. Hamvraag is derhalve of de beoogde wijziging van de bestemming “Gemengd in
een bestemming die de vestiging supermarkt mogelijk maakt, een “zodanige

functiewijziging* is dat sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dat is
naar mijn stellige overtuiging het geval. ln de eerste plaats volgt uit de planregels

van het vigerende bestemmingsplan datde planwetgever de supermarktfunctie
een wezenlijk andere functie vindt. Hij heeft deze niet voor niets expliciet in de
planregels uitgesloten. Bovendien volgt ook uit het provinciale beleid dat
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supermarkten een specifieke vorm van detailhandel zijn, die in beginsel juist niet
op een grootschalig winkelgebied thuishoort. Ook vanuit beleidsmatig oogpunt
bezien, is dus sprake van een wezenlijk andere functie. Niet voor niets is bepaald
dat dergelijke initiatieven regionaal moeten worden afgestemd. Die afstemming
heeft in het geheel niet plaatsgevonden.

Aangezien de superrnarktontwikkeling als een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet
worden aangemerkt, dient een laddertoets te worden uitgevoerd. ln het

verweerschrift dat Eijsden Margraten gisteren hebben ingediend, wordt een
effectenstudie gepresenteerd. Volgens Eijsden Margraten zou uit deze
iid 2
effeotenstudie kunnen worden afgeleid dat van strijdigheid met artikel
van het Bro geen sprake is. Burgemeester en wethouders betwisten dat met klem.
Eijsden Margraten betoogt dat het de bedoeling is dat de Aldi uit het

winkelcentrum De Heeg vertrekt. Dat betekent dat er directe leegstand zal
ontstaan in een winkelcentrum dat al zeer kwetsbaar is. Het effect van die
leegstand voor winkelcentrum De Heeg is niet onderzocht. De stelling dat de Aldi
hoe dan ook uit het winkeloentrurn zou vertrekken, is geen voldoende
onderbouwing. Zelfs als dit inderdaad het geval zou zijn (wat niet vast staatl), geldt

datde effecten op de aldaar bestaande winkelstructuur door de (tijdelijke)
vestiging van Aldi op het retailpark worden versneld en versterkt.
Zie ABRVS 24 december 2012, zaaknummer 201307608l1/R1:
de Quicksoan wordt evenmin ingegaan op de ruimtelijke gevolgen van de

sluiting van speciaalzaken in het centrumgebied vanwege de vestiging van de
Hornbach. De Quickscan beperkt zich in dit verband tot de vaststelling dat in de

"doe~het-zelf branche” sprake is van schaalvergroting en dat het aantal
speciaalzaken afneemt len gunste van de grote(re) winlrelformules. Tevens
het proces van
wordt geconstateerd datde Hornbach-vestiging
schaalvergroting

zal versnellen. Hieruit valt niet af te leiden welke gevolgen het

plan heeft voor de structurele leegstand in het oentrumgebied.

Dat er naar een alternatieve invulling wordt gezocht, is wellicht waar, maar het is
alles behalve aannemelijk dat het pand op korte termijn verhuurd gaat worden.
Bovendien zijn de twee complementaire supermarkten de kurk waar
winkelcentrum De Heeg op drijft. Het winkelcentrum is nu al “kwetsbaarl Een
concurrerende supermarktontwikkeling op het nabijgelegen retailpark, zal de
doodsteek voor het winkelcentrum zijn.
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Tot slot ie veelzeggend dat in het WPM rapport met geen woord wordt gerefereerd
aan het BRO-onderzeek uit 2008 dat volgens de planwetgever in 2010 nog actueel

25,

was. Uit dit onderzoek blijkt juiet dat er geen marktruimte (lees: geen actuele
regionale behoefte) is voor een supermarkt op het retailpark Als vervolgens in
aanmerking wordt genomen dat een aantal supermarkten sindsdien is uitgebreid
16) dan is het,
en er een nieuwe supermarkt is bijgekomen (zie rapport WFM,

mede gelet op de bevolkingskrirnp waarmee de regie wordt geconfronteerd,
uitermate onwaarschijnlijk dat er in 2015 wel rnarktruimte ie.
Advc›ceet~gemachl:igde,

Deze zaak wordt behandeld door:

Mr.

Lam

Postbus 1094
6501 BB NIJMEGEN

t.larn@hekkelman„nl
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vøørzifaningenrøchtm*
ap 26 nm/embßr2015. Vermekers 1 zåin
Het ofxderzøekter zitting heeft plaamgßvøndexx
Custers en
Iíerølahoffs en de cliënten
verschenenbij hun gemachtigde,
en
en
bij zijn gemacxhtigdc
Wijshøff. Vßx'zøeRm"2is verschenen
dam' zijn gemaßhtígde,
Jans.Verweßrdefrheeft zich Latenvevtegenwouráigen
IR„uttøn„Verguxmínghouder
is
J0vør«Zagten
Drent,
van Herk.
an de haar
bij zijn gexnaßhtigde
*verschenen

zaaknumxners:AWE/RQE 1519292en

AWl3llÉ{,0li

15/3336

blad 2

üvemvegingem
van (le vobrzimšnglmrbalztfzr
Het
in een (eventueel)
reclzllbaxmk

een

karakteren bindt de

kan,
van de Algbxnexmwat bestuumrbcht
eerste
(Tipgrond van :milwl
beroepbij de bßstun›rsa1*ecl1tf:r,
indien liegen een bef¿lubr,vborafgaancïaan een
âie bevoegdkan
van de beztuurafeclatesr
bßzwaaria gemaakt,de
mmzrwíjlde
in de libofclzaakap vßrmblaeen vobrlbpíg¿fvobrzíenilzg treffim, indšesn
vbrbimi„
vbmzienizlgffszlraclltcr
ale
betrbl»:l~;en
oordeel
van
Het
dat
de
spoecl,gelet ap
bbdemgedingniet.
en bindt db reclltbankin abn (bv¿mtueel)
llebñ een voorlopig Zaarakter
in
aamvazig,aangczšexz
bxwerwijlde
acnhtde vermiste
De vbbrziemí1l1gelnx'echtbblr
de
Aldi
ia en is bbbbgá
gemaalgeb:~uilml<;lzmr
geval Im
het bzmcilawlzzlvige
gaan.
opbn te laïf.-rn
supcrrmarkt
Gp 27
Il,

te
zibb gbatelclwaar de ambtslzalve
Vbrvalgena zíbt de vborzibxxirxgbnxbcllter*
zijn, als bedoeldin artikel 1:2 van (ib
waag 0f'verzbekers
beal1twr:›m'dbz1
Awb, bil hei bestreclenbesluit

Ten aanzienvan

ala
l overweegt de vburzšøzxízïgfmfeßhtez*

van de Raadvan Slate
van de Afdelirlg besltlmrsmclitbpraak
Vblgens vaatbj1:ríspl'udøf1tše
(Afdelibng),onder uwer uitspraakvan 23 januari 2015 (ECLl:NL:RVfš:20lS: l 83) is degene,
Dit ia
balanghßbbbnde.
ben lbe:b1uít„,
is
røbixfslrbelas
wiens cbncu1~:*entiebelang
vaar het
bij het onderhavige:besluitmt het ve›flemanvan een bxxxgbvíngaverguzxnizlg
cmlcurrerfsncle
het geval incliem
alezahts
opríclztbnvan ben detailbarntlelsvßmziging
marktsbgmentlwørkzaarxlis als
en
vørzorgizzgsgebimci
vafatgøedøigenaar
waarbinnende ap te riblztendbtailhandblsvbmigšlzgis voorzien. Aan de laatstgbnbmndø
in dit gbval zolldermeer vblclaan.Zoalß zi¿ling niet is:weer:ap1*ol«„en,
vborsvaarde
de
waarvem'
van slxpßrmarkten,
de eerste wmzwaardein elk geval
betreft
lzevindtwat
het
van
3
kíllonmeter
alma
van
een
straal
z
ich
binnen
van verzuelkfsrs1 optreedt,
gcmiabhtígde
voorlopig
het
verzøßksïer
Naar
b
iema
(te Walen Plus Starrbn IELV.,
is bibrmeßvoldaan; aan de eis van het zijn van
obrdbelvan db vbbrzímzingenreclzter
van
aan de 'wxmeisten
en kan de vraag,af de mferige sxlpbrmarlatßn
buiten
beßpmking,
gewilligverder
artílšzel eemte licl, van db Awb in het bx1de:“l&avigg::
worden gelaten.

Ten aanzißnvan

als
2 mzemvffegt de vbørzibnixzgenlreahter
verzbaker

Op grand van het twbede lid van artikel 1:2 van de Awb wordbn ten aanzienvan
rie hun ïbøvertmuwdßbelangenals hun belangenbeschouwd„ Bie
bbsmursbrganex1
van de gemeente van vbrzbeker2 op vrij
vborzieníngenreclatermali vaat dat het grcmdgßbied
is verleend.Uit
korte afstandligt vanhet bbuwwerkwaarvoor een ømgevšngsverguxming
belang
tbßvertmuwd
2
aan
een
van
is
alat
sprake
niet
ecbtßr
maakt
mg
gegeven
de
l\/Iemorif:
I
n
ia
betmklcen.
vergumiíng
mn
tijdelijke
verlenenvan
dat bij :iii bealuittut
21 221,
pb 34) ib inzakbartikel
lšlambr I91šll?›~l989,
van Tbblícl1tíng(Twøede=
twvøßdelid, van db Awb vbrmelddat vraag of kan wbrciengesprokenvan een aan een
bfzlang,moet wurden bmordeblclaan de handvan
bestuurabrgaafl als zbdanig
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in de eerste
alleaan het besmllmørgaanlin kwßstie zíjn opgedragan.
de tal-laan
ruime
en vom" andere
sßmmige
"mor
waaruit
wetgeving
bepalencl,
de
plaats
T`c:ß::llcllztíl1g„
de
Memorie
van
aldus
beperktetaalcpakketwnaílelldlaaafzijn,
l:›fz:at\rl1x'fzoz"ganel1
valt geen bepalingaan teswijzfm op graml walarvan moet wørden geømfdfzelddat bij het
2 zijn ioevwtrøuwd. llfïc
die aan vc:1^zøeker
belaugem bem:›l<l›cen
llmluít van va-rweexfdm'
aan “aen goede
te
l/meren
omstanalšglwid
erxkele
clatveanvef:1'll$rßexl
van da Wet algørnemebepallingem
in allezin vam artikel
ruimtelijke
het b¿langvaxl de r\.1in1telijl<e
2
en dat ve1"2:mfl~:er
m11gewiz1gßreal1t(Wabø)
ia de
van hel vorenstaande
lwczílte bellalligell,
vølclaan
mm da
niet
dit
geval
mar*-Mesl
dat
in
van
vøcmzíeningcfnrfsolzter
bestaat
dat
kans
hwealßlid, van daf:Awb, ixødat far wall
eisen van artikel
de
llimfvaxl
bezwaar :liet-¿ntvankølšikzal
01:1
verzoßker2 illgedißzldle
van de
niet meaan een bespmlaizlg
voorzienínggelzmclxt¿l*
voorziening alävljzenl
van mm vom^lf:›pige
gronden en zal hij luetvørzoøk tot lust
het
vaat dat hel perceelia gelegen
st¿:ll:ve1^v<.›lgens
De wtlorzienirmgelxlreßlllcfr
als beswrnmirxg“Gmncngd”
íšronzveld” (beste1mnin,fge;pla11)en
bestetnxnizlgaplanl
aangøziezl
alathet lmuwplan in ßtrijd is met het bømemmírlgaplanll,
lnetvviat
lleeft. Niet
niet is
:la lweszlemzlllng
laulitexl
hel lwmwlak en aan aupfmnarkl
opgßriellt vmrlziltlüpcnd op da veztiginlgvan een deflnilievfc
tøegesllaan. Hal
Aldi zulclølijlwr gelegexlop het RøtallparkA2 (šronsvelcl.
een
het bestm-:lmbesluit lwefl verweercleraan vørgçunnšnghouåer
de
tíjáeflijlce
van
een
het
vam"
plaatsml
omgevillgsvexgllxlllixlg
Gxmzsvleldl
te
1213
Gortenraadstraaï
Frans
duur van twee jaren op het perceelBmzrgellzeestør
naar :szrtilael eezf¿te lid, Wm blilagfall van het Besluit oxngevixlgßrßcht
Onder
van het gßbruik
lverlmmáaan de tijdelijke
zxxedewerklng
lweft
voor twee: jaar.

Malt vamdat een aantalvan de alomverzøekster l
vcrørøsšenillgßllreøhlez"
lzetïmkkixlglleeft op de door wrweerder øpg¿starte procedureten
ingediende
vallen bllitml
Deze
lwhøeve van de defirxltievevestiging van de Alali-mxperlnarkt.
tijdelijke
de
orde:
aan
de
tllans
van
tußtaingslaaclvtzr
lust
en
de z'eíl<;wijdte
vast alat aan de mepasaing
Daarrlaasl Malt de v0nr;›:if:nínge:1reøhte:r
van artikel
eerste lici, van Bijlage: ll van llel Bar, :mer in het bijzønder vom' deze tijdelijke
geval atßlt de
ømgevingavergllnnixlg,gaan naclerealam zijn
karakter heeft
onnmkeerbaan*
bcimwvnverk
øladßrlxavlge
:flat
hat
gølen
vaat
voorzš¿nlugenreclller
realí$fz~ren
te
gezxlakkßllik
vrij
made
de
en lwrstel in
van omxleeldat, vam' zm/er verzøekster1
Voortß is de voørzlaningenmølxtez*
laeuogddaaropeen beroepte daan, de ladderwaar dlmrzazneveratcdfslijking mpgrand van
van het Bßsluit rllímtelljke urcleningen het bepaaldain artikel
in arlílwl
l1etl;:›e:paalde
van het Bor uitlsluítßmlvan tøepaaaingis op een bßatcmmingsplanen een
eørste lid, aanhefen cmclercleel onder
in artikel
als bedcueld
olngevíngfzvergllnnílzg
op gfomtlvan artikel
van de Wabo. ln dit geval ia de
van de Wabe zødat elf:ladder "mor duurzame
cfemte lid, aanhefen ondard¿el ex,under
mist. Van ømßlamliglwdønnm desallnielleminde ladclørin dit
verstedelijkingtnepasßlng,
niet geblekem
vlzxørzlcníngeznreßlltez*
de
ma
is
te passem,
geval
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vexzoeksterI
dat in de E1001*
Vervolgmzaoverweegt de vcmrziøz1ingß11:^ec11te=x^
azmgevaerdegrunden met betrekking mt het standpuntvan Rij kswaterstaat,het P01, 2014
gezšendie
voomhandsgfäen r¿rcimløfaa:1kn0píngs=puntwerdt
en pa1*kc:re1z/verkeersvßiíígheid
wordcm„
besluit níet ge11c›x"nm1I1adznc›g¿x1
maken dat het bf.::ßtreden
comtateart tem ßlotte dat Iwt beatrßdenbeßiuit op een aantaí
voorzienixmgßnreclmter
dat
alßnneáeciete makambelax1g:mafWegi11gí11
bøsten1x11ingapIaVn
van
het
punten (afwijken
van
de
vVßatígir1g„
belßšd
inzake
relatie
het
mt
in
nwdfa
kader en de gøederuíznteïijke
is;
er
na
meer
terwijl dit laatste:wel
detaíilxazzdeïjsunmïiex'ia geznßïívøerd,
is van strí_jdighe~den
mphet gebied van høuwen en gßbruik Nu hemïel van dam
saprake
hat) beatredßnbeßluit in bszzwaar
van lwt(rßßL1ïtaatvvm1
en lïaxxdhavíng
n1otiveríz1g:=;gfzbr'ckcn
van deze gebreken in dit geval
wordt geacht, kan aan het bcßtazm.
waa1^scI1ij11liji<;
belarzgstxdie
ïoegekend dat dit Qpwøagt tegezzde
niet xøveßl gewißhtwuz'de11
van de vm'gundeaøtivštßitexl.
zijn verb0mim":212111imi thans nmgen uítvwcßercn
10,

af.
de verzoekvzan
wijst de vnorzie:níngenzmzzšltez*
het vcvorgafmcíe

11.

Gelet

12,

befataaïgeen aanleiding.
Voor een p1"ßsesk;oster1veroordeIing

Beslissing
De vøorzieníngg,enx'e<:I1teI'
wüstde verzøeken om vøorlopígevøorgzienšng

Deze Llitspraakis gedaan
vm1mr.drs.P.M.van dan Brakel,
30 november 20ï fi.

in aa11wezigheid
Govaerß, vøorzieningc:m*eøhtc1°,
ap
De besšissingis in het øpenbaar11itgesp1*ok„ex1

EJ. Gøvaera,
voørzíeningex1rec11ter

RM. van dan Brfzk¿l,
griffier

i

in

Vøor een¿luidend afscllrífüw
de grif¿m',
W

Afachrift verzønden aan partijen op:

Rechmmiddel
Tegen dem uitspraakstaat geen mahtsmiddelopen.
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dakin de daar vørzßekster 1
Vervoigenmoverweegt de vcmrzieningenrechtfzr
het PGL 20 I 4
van Rijí¿swaterataat,
aaragøvcfzrde
grondßn met betrëkkíng mt het staz1dLpunt
gezien die
geen redenaf' aaxxl<x1opizz}gspuV11t
en pa1"keren!veirkeßrs;vßiIigšmid
worden.
maken datI1etbe„st:"e::im1 besluit niet gexmmezl had
aantal
Lia:het bestredenbeshzitap
cmwstíateørtmn
10. Ik vo0rzißnir1g;mrßcl1fßr
aísmedede:te makenbalangenafwegíugin dat
van het bastßnxmšxúzgaplan
p:,w11tø\1(aï1vijï§en
medein wlatixztut het beißicšinzakede vestiging van
kader de goederuimtßliße
terwíji dit laatstewel is aazxgmvfazmï, tai:xnem* :ar
demišlmndel)summier geznüfivcawrd,
en gf::bruški„
Nu lxerstelvan deze
ep hat gebied van Emxxwezz
apmkeis van zmijáiglxedezw
Ezmaluít
in bezwaar
(msuítaat
het
van
hat)
beatredenz
van
em handhaving,
n1øti›vm'ia1gs:gøbreken
dit gfwai
het
besâtaavxm
van
deze
aan
niogclijk sn \vaax:sm11íjn1i_ik geaclxt,kan
die
substmxtšëiø
ltxoiangen
toegckemïdat dit :Jpweegt tegen de
niet zowzeïgcawíczht
zijn wsrboudenaan hat thansn1øge;1 uitvcfcrenvan de v¿rgymíe activiteitexz.
1

¿elef

12.

\four

de vßrzaekenaf.
wijst de vcmrzíeningenreczlmter
op het voorgaaszdc
bestaatgeen aanleiding
pr0ceskoßte11vß1*0m'dešing

Bcßlissíng
wmrziexwingaf,
wijst de wfrzoekezïom \foozflcvpige
De velorzimlirxgßnzmchter

in aanwezigheid
EJ. (fiovaem, vmrrzienixtgezzreclwwr,
Deze uitspraakis gedaandoor
op
van mr.drs.P.M.van dan Brakel, griffier. De besííësingis in lxeïopenbaarLlitgespnfúzen
30 november261
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