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Inleiding

1.1

Aanleiding en doel

Gemeente Eijsden-Margraten

De woonwijk Poelveld in Eijsden is een woningbouwontwikkelingslocatie in Eijsden. De woonwijk
is gelegen in het oosten van Eijsden en biedt ruimte voor 650 woningen en een scholencomplex in
het gebied. De gemeente Eijsden-Margraten heeft voor deze nieuwe woonwijk in 2007 een bestemmingsplan vastgesteld.
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft voor dat de gemeente dient te voorzien in actuele bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar. Dit houdt in dat het bestemmingsplan Poelveld
in 2017 dient te worden geactualiseerd. Het voorliggend bestemmingsplan voorziet in deze actualisatie.
In het voorliggende bestemmingsplan worden de bestaande mogelijkheden en ontwikkelingsruimte in het nieuwe bestemmingsplan gehandhaafd. Omdat de woonwijk nog niet volledig gerealiseerd is, is in het bestemmingsplan aangesloten bij het vigerende bestemmingsplan Poelveld.
Dit bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe bouwmogelijkheden en is daarom ook consoliderend
van aard.

1.2

Ligging en begrenzing van het plangebied
Het bestemmingsplan omvat de uitbreidingswijk Poelveld ten oosten van Eijsden. Het plangebied
wordt begrensd door de Boomkensstraat, de Rijksweg en de Groenstraat en de woonwijk Poelveld
fase I. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

1.3

Vigerend bestemmingsplan
Ter plaatse van het plangebied van dit bestemmingsplan vigeert momenteel het bestemmingsplan
Poelveld. Dit bestemmingsplan is op 26 juni 2007 door de gemeenteraad vastgesteld en voorziet
in de woningbouwontwikkeling van de woonwijk Poelveld. Het bestemmingsplan is bijna 10 jaar
oud en dient daarom te worden geactualiseerd.

1.4

Bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan ‘Poelveld 2017’ bestaat uit drie delen: een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.
De toelichting bevat een motivatie en verantwoording van de keuzes die in het bestemmingsplan
zijn gemaakt. Daarnaast zijn in de toelichting onder andere het vigerende beleid en de relevante
milieuaspecten beschreven.

1.5

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat de planbeschrijving. In dat hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de
ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied en wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten voor het opstellen van het bestemmingsplan. Hoofdstuk 3 bevat een samenvatting
van het relevante beleid. In hoofdstuk 4 worden de relevante milieuhygiënische en planologische
aspecten uiteengezet. De juridische opzet van het plan wordt toegelicht in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 komen de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan de orde.
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2

Planbeschrijving

2.1

Ontstaansgeschiedenis

Gemeente Eijsden-Margraten

Eijsden ligt in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Het landschap in dit gebied is gevormd door erosieen afzettingsprocessen, waardoor een complex patroon van glooiingen, hellingen en dalen is ontstaan. De voor het Heuvelland kenmerkende reliëfverschillen zijn gevormd gedurende het Pleistoceen. In deze periode heeft de Maas zich geleidelijk ingesneden in de oorspronkelijk aanwezige
schiervlakte (een door erosie vrijwel volledig afgevlakt gebergte) die was ontstaan onder invloed
van de zee. Ten gevolge van tektonische processen in de Ardennen kwam de vlakte geleidelijk omhoog, waarbij de opheffing naar het noordwesten toe minder werd. Door dit aardkundige proces
van opheffing zijn in Zuid-Limburg verschillende plateaus ontstaan. De plateaus liggen op diverse
niveaus (trappen), die gekenmerkt worden door een relatief vlakke ligging met een zacht glooiend
reliëf. Door insnijding van de Maas en haar zijrivieren (beken) zijn dalen en hellingen ontstaan in
de plateaus.
Op deze plek is al vroeg bewoning geconstateerd. Met zekerheid is te zeggen dat al in de Middeleeuwen sprake is van bewoning rondom Eijsden. Rondom de motte van Eijsden groeide de nederzetting uit tot een dorp, dat in 1213 als heerlijkheid wordt opgenomen in het eigendom van de
hertog van Limburg. In de tachtigjarige oorlog kon Eijsden uitgroeien tot een voorname plaats door
de handel over de Maas. De gronden rondom Eijsden waren in de beginjaren begroeid met uitgestrekte moerasbossen langs de Maas en Eijken-Haagbeukenbossen rondom het heuvelland. Deze
bossen waren aan het begin van de 19e eeuw zo goed als geheel ontgonnen ten behoeve van de
landbouw.

1902

1930

1975

2015

Poelveld maakte in die tijd deel uit van het landschap van akkers en weiden, dat voor het overgrote
deel onbewoond was. De bewoning was geconcentreerd in de omliggende woonkernen Eijsden,
Oost, Maarland en Rijckholt. De structuur van het landschap werd bepaald door de aanwezige paden en wegen. Deze veldwegen doorsneden het buitengebied van Eijsden. De Groenstraat, Boomkensstraat en Breusterweg zijn enkele van deze veldwegen die de tand des tijds hebben doorstaan.
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Met de industrialisatie groeit ook de kern van Eijsden, er komt een spoorlijn tussen Maastricht en
Luik. Ook wordt er een doorgaande weg tussen Gronsveld en Moelingen aangelegd, de huidige
Rijksweg.
Vanaf de jaren ’90 breidt Eijsden ook langzaam ten oosten van de spoorlijn uit en verdwijnt de
agrarische functie van Poelveld langzaam om plaats te maken voor woningbouw.

2.2

Ruimtelijke structuur
Voor de wijk Poelveld is een stedenbouwkundig plan opgesteld, dat gebaseerd is op de ruimtelijke
uitgangpunten uit het structuurplan Eijsden-Oost. In het stedenbouwkundig plan is de wijk ontworpen als een ruim opgezette, groene wijk met een heldere en overzichtelijke structuur van straten en pleinen. In de wijk is een centraal wijkpark gerealiseerd op de plek van het droogdal, met
aan weerszijde van de hellingen twee woonvleugels.
De zichtlijnen op de hellingbossen, de aanliggende groenzones en het parkgebied bepalen het verloop en de richting van de wegen. Het noordelijke deel van het plangebied, ten noorden van het
park heeft een losse structuur met gebogen wegen en hoven die geïnspireerd zijn op de oude kern
van Eijsden. De groene as is een autovrij groengebied, waar ook speelvoorzieningen voor kinderen
zijn gerealiseerd. Het gebied aan de oostkant kent een lagere bebouwingsdichtheid en een ruime
open verkaveling, om zo de overgang naar het heuvellandschap te maken.
Ten zuiden van het park, kent de woonwijk een strak karakter met lange zichtlijnen. In dit deel van
de wijk is de groenzone die de zichtlijn tussen de kerk van Breust en de Schelberg accentueert het
middelpunt. Rondom deze zone zijn aan weerszijden verschillende woonstraten en –hoven gesitueerd.
De bebouwing in de wijk bestaat voornamelijk uit ééngezinswoningen. In het plangebied is een
uitgebreide mix tussen vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap woningen en rijwoningen.
Waarbij in het noordelijke deel meer vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen staan, waardoor daar de woningdichtheid lager is. De bouwhoogte van de woningen bedraagt bij alle woningen, met uitzonderingen van woningen in gestapelde vorm, twee lagen, eventueel met een kap of
setback.
Binnen de wijk worden in totaal ten hoogste 650 woningen gerealiseerd. Deze woningen worden
verdeeld over de verschillende bouwblokken. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen welke woningen al gerealiseerd zijn, waar de bouw al voor gestart is en voor welke woningen een vergunning
voor verleend is. Daarnaast is een indicatie opgenomen van hoeveel woningen per vlak gerealiseerd zullen worden.
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Stedenbouwkundig plan Poelveld Fase II 2007

2.2.1 Infrastructuur
De woonwijk wordt hoofdzakelijk ontsloten via de Groenstraat en de Boomkensstraat. Binnen de
wijk zijn de Kramsvogel en Groene Specht voor het zuidelijke deel en de Korenbloem voor het
noordelijke deel belangrijke ontsluitingswegen, waaraan de verschillende woonstraten en – hofjes
worden ontsloten.
Via de Groenstraat en de Boomkensstraat is vanuit de woonwijk het centrum van Eijsden bereikbaar voor het autoverkeer. Het langzaam verkeer kan via fietspaden ter hoogte van de Korenbloem
en de Kramsvogel ook het centrum bereiken. Via de Rijksweg aan de oostzijde van het plangebied
is de woonwijk tevens ontsloten in de richting van de autosnelweg A2.

2.2.2 Groen- en waterstructuur
Poelveld is een groene wijk. In en om de wijk is veel groen aanwezig, vanwege de recente ontwikkeling van de woonwijk staat een groot deel van het groen nog in de kinderschoenen en heeft het
nog niet de tijd gehad om tot volle wasdom te komen. Het belangrijkste groenelement binnen de
wijk is het groenpark dat is gelegen in het droogdal. Dit park biedt recreatiemogelijkheden voor de
bewoners van de wijk en zorgt daarnaast ook voor de opvang van het water dat tijdens regenbuien
afstroomt vanuit de woongebieden. Poelveld kent een erosiedal vanaf het hellingengebied van de
Schelberg dat uitloopt in de Eijsder weiden. Dit dal heeft van oudsher een waterafvoerende functie
gehad en met het park heeft het deze functie nog steeds. Binnen het park wordt het water zo veel
mogelijk vastgehouden om te infiltreren in de bodem.
De definitieve groenstructuur binnen de woonstraten is nog niet overal aangelegd. Binnen een
aantal straten en hofjes is al beplanting aangebracht, in het eindplan kent de wijk een groen eindbeeld met veel groene plekken en groenvoorzieningen.
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Functionele structuur
Binnen het plangebied zijn voornamelijk woningen aanwezig. Binnen het plangebied is één nietwoonfunctie aanwezig. In het centrum van de wijk, nabij het park, is een Brede school gerealiseerd
met daarin diverse maatschappelijke functies. In het pand zitten onder meer twee basisscholen,
een bibliotheek en een kinderdagverblijf. Daarnaast is in het gebouw ook ruimte voor andere maatschappelijke organisaties zoals het Rode Kruis en andere zorgaanbieders, zoals het paramedisch
centrum.

2.4

Stedenbouwkundige randvoorwaarden (beschrijving in hoofdlijnen)
In het vigerende bestemmingsplan Poelveld is in hoofdstuk 2 van de regels een algemene beschrijving in hoofdlijnen opgenomen. In het nu voorliggende bestemmingsplan is deze algemene beschrijving in hoofdlijnen nog altijd actueel en is om deze reden dan ook hier opgenomen.

2.4.1 Algemeen
Het bestemmingsplan Poelveld is gelegen aan de oostzijde van de kern Eijsden. Het plan wordt
begrensd door de bestaande bebouwing van de eerste fase van Poelveld in het westen, de Groenstraat in het noorden, de Rijksweg in het oosten en de Boomkensstraat in het zuiden. Het plan richt
zich primair op de realisatie van maximaal 650 woningen en de bouw van een brede school. Tevens
zijn in de bestemming Wonen 1 de door de plangrenzen omsloten bestaande woningen geregeld
waarbij de nadruk ligt op het vastleggen van de bestaande situatie.
De kwaliteiten van het plangebied worden bepaald door:
 Het hoogteverloop van oost naar west, het droogdal en het microreliëf,
 Het afwisselende landschap van openlandbouwgronden, hoog- en laagstamboomgaarden, bosjes, singels en hagen,
 De zichtlijnen op de omgeving met name op de hellingbossen tegen de plateaurand en de Schelberg en op de kerk van Breust.
De ruimtelijke-stedenbouwkundige opzet wordt ingegeven door de bovengenoemde basiskwaliteiten van het gebied en de, voor het woongebied aan te houden basisprincipes zoals die ten
grondslag liggen aan het duurzaam bouwen en wonen en het stedelijk waterbeheer. In dat verband
wordt getracht negatieve effecten voor het milieu te voorkomen c.q. te beperken. Tegelijkertijd
wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke benutting van de kansen en mogelijkheden van
duurzaam bouwen.

2.4.2 Functionele en ruimtelijke karakteristiek
Ambitie
Uitdaging voor Poelveld is het ontwikkelen van een ruim opgezet suburbaan woongebied voor
maximaal 650 woningen met een landelijke uitstraling dat aansluit op het kleinstedelijk karakter
van Eijsden. Daarbij worden de bijzondere kenmerken van de locatie zoveel mogelijk behouden
dan wel ten volle benut.

Hoofdbebouwingsstructuur
De hoofdbebouwingsstructuur is vooral bepaald door de karakteristieke uitzichten en zichtlijnen:
 Aan de groene verbindingszone langs de Rijksweg zijn twee woonvleugels ontworpen aan
weerszijden van een centraal gelegen groene parkzone. De hoofdbebouwingsstructuur van
beide vleugels wordt bepaald door;
 Twee groene assen die in oost-west richting lopen en die het bestaande woongebied verbinden
met de omgeving van de Rijksweg.
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 Korte woonstraten die dwars op de groene assen zijn gelegd en uitzicht geven op de Groenstraat en de parkzone.
 Het zuidelijke plandeel heeft een strak karakter geïnspireerd op het plan Noord en is opgebouwd rond de zichtlijn tussen de kerk van Breust en de Schelberg. Deze lijn is uitgewerkt als
een brede laan die het trapveld aan de Burg. Wijnandstraat verbindt met de entree aan de
Boomkensstraat. Ter weerszijde van deze laan is de woonbebouwing gegroepeerd rondom
kleine woonerven. Deze woonerven geven zicht op het wijkpark aan de noordzijde en het agrarisch gebied aan de zuidzijde.
 Het wijkpark is ingericht als half-open landschap met vruchtbomen, hagen en speelweiden aansluitend op het omliggende landschap. Aan de noordzijde van het park zullen verdiepte plekken
worden gedetailleerd ten behoeve van de opvang en infiltratie van regenwater. In het westelijk
deel is een brede school die aansluit op de speelweiden in het park.
 Het noordelijk plandeel heeft een lossere structuur met licht gebogen woonstraten en hoven
geïnspireerd op de oude kern van Eijsden. De in het noordelijk deel van het plangebied gelegen
groengordel is uitgewerkt als auto-arm speellint met groengebieden, woonpaden en gevarieerde beplanting. Langs de Groenstraat is een parallelroute gelegd met een groenzone en laanbeplanting.
De oostzone van het woongebied kent in de overgang naar de groenzone langs de Rijksweg een
ruime, open verkaveling. De bestaande boerderij aan de Groenstraat accentueert het oostelijk
entreepunt.
 Poelveld biedt ruimte aan maximaal 650 woningen verdeeld over de volgende woningtypes:
- Rijwoningen en twee-aaneen-woningen;
- Geschakelde en vrijstaande woningen;
- Maximaal 40 gestapelde woningen.
In onderstaande kaartbeeld is de hoofdbebouwingsstructuur als plan uitgangspunt weergegeven.
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Groenstructuur
 Uitgangspunt voor het plan is het bouwen van een wijk die aansluit op een brede groene zone
langs de rijksweg. In deze zone worden de landschappelijke waarden versterkt, wordt de relatie
gelegd met het omliggende buitengebied en in groter verband een verbinding gemaakt tussen
de omgeving van de Voer/recreatiegebied Muggenweg en de ecologische verbindingszone tussen Oost-Maarland en Eijsden.
 Het wijkpark vormt een groene schakel die buitengebied en bebouwd gebied direct met elkaar
verbindt. Het park heeft een veelheid van functies: recreatief uitloopgebied voor het bestaande
en het nieuwe Poelveld, landschappelijke verbindingszone met het oostelijk gelegen buitengebied, wijkpark, schoollocatie met speelweide en waterretentiezone.
 Langs de Groenstraat worden de bestaande groenstrook en de laanbeplanting ter hoogte van
het huidige Poelveld doorgetrokken. De groene as in het noordelijk plandeel wordt uitgewerkt
als een slingerende groenzone met speelplekken, paden en losse gevarieerde beplanting. De
centrale groene as in het zuidelijke plandeel is ontworpen als een brede laan met een meer
formeel karakter.
Op onderstaand kaartbeeld zijn de hoofdgroenstructuur en de retentiezones als planuitgangspunt
weergegeven.

Waterstructuur
Binnen het plan is het reliëf en de waterhuishouding een bepalend gegeven. Poelveld zal in het
kader van het waterbeheer een apart afvoersysteem voor schoon regenwater krijgen waarbij het
water deels zal infiltreren. Onverdacht regenwater zal via vrij verval vanuit de woonstraten naar
het wijkpark en andere groenzones vloeien. Alles zal in het werk worden gesteld het in het gebied
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vallende water zo lang mogelijk vast te houden. Het schone regenwater wordt binnen de beide
woonvleugels apart opgevangen en stroomt vertraagd af naar de speciaal daarvoor ingerichte retentiegebieden in het centrale wijkpark en andere daartoe ingerichte voorzieningen. Het water
stroomt daarbij bovengronds door het woongebied naar het retentiegebied. Ook aan de Groenstraat is een waterbuffer geprojecteerd die doorloopt in de groenzone langs de Groenstraat.

Verkeerstructuur
Het woongebied Poelveld wordt aan twee zijden ontsloten. De ontsluiting aan de noordzijde vindt
plaats via de Groenstraat en aan de zuidzijde via de Boomkensstraat. Terwijl de Groenstraat al op
zijn nieuwe functie is gedimensioneerd zal de Boomkensstraat nog moeten worden aangepast.
De omgeving van de school is door zijn ligging centraal in het woongebied verkeersluw. Veilige
langzaamverkeersroutes zijn vanuit de schoolomgeving en het wijkpark naar Poelveld fase 1 en het
centrumgebied van Eijsden ontwikkeld.
Autoverbindingen tussen het noordelijke en zuidelijke woongebied zijn vermeden. Dat zelfde geldt
ook voor de verbinding met de bestaande wijk Poelveld. Beide woonvleugels, noord en zuid, en de
schoolomgeving zijn via overzichtelijke luswegen vanaf de Groenstraat en de Boomkensstraat ontsloten. Het woongebied is ontwikkeld als een 30-km gebied aansluitend op het systeem binnen het
bestaande Poelveld. Tijdelijke ontsluitingen voor het bouwverkeer die afwijken van het definitieve
systeem zijn mogelijk. De op onderstaand kaartbeeld gegeven hoofdverkeerstructuur is uitgangspunt voor het plan.
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3

Beleidskader

3.1

Rijksbeleid

Gemeente Eijsden-Margraten

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die op 13 maart 2012 door de minister is vastgesteld, is de overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland
tot 2028, met een doorkijk naar 2040. Het rijksbeleid richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer, energie, natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming van het werelderfgoed. Het beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en
landschap laat het Rijk, onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’, over aan provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen daarbij de ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en
voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen. Overige sturing op
verstedelijking, zoals afspraken over binnenstedelijk bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen
voor herstructurering, heeft het Rijk losgelaten. Er is enkel nog sprake van een ‘ladder voor duurzame verstedelijking' (gebaseerd op de ‘SER-ladder’), die is vastgelegd in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening.
Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, doormiddel van
een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Om dit doel
te bereiken, werkt het Rijk samen met andere overheden. In de SVIR zijn ambities tot 2040 en
doelen, belangen en opgaven tot 2028 geformuleerd. Het Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd:
 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur;
 het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid, waarbij de
gebruiker voorop staat;
 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.
Er zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het realiseren van de
drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor de hoofdnetwerken (weg,
spoor, vaarwegen, energievoorziening, buisleidingen), het verbeteren van de milieukwaliteit,
ruimte voor waterveiligheid, ruimte voor klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor
behoud van unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten en ruimte voor een nationaal netwerk voor natuur. In de realisatieparagraaf van de SVIR zijn per nationaal belang de instrumenten
uitgewerkt die hiervoor worden ingezet. Eén van de belangrijkste instrumenten is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), waarin regels zijn opgenomen ter bescherming van de
nationale belangen. Voor het plangebied van dit bestemmingsplan geeft het Barro geen specifieke
regels.

3.2

Provinciaal beleid

3.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
Op 12 december 2014 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
(POL2014) en de Omgevingsverordening Limburg 2014 vastgesteld. Het POL2014 heeft de status
van provinciale structuurvisie, regionaal waterplan, verkeers- en vervoersplan en milieubeleidsplan en geeft een visie op de ontwikkeling van de Limburgse omgeving en de regio's Noord-, Mid-
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den- en Zuid-Limburg in de komende 10 tot 15 jaar. In het POL zijn ambities, opgaven en een aanpak voor belangrijke thema's geformuleerd. De ambitie van het POL2014 is het realiseren van een
voortreffelijk, grensoverschrijdend leef- en vestigingsklimaat, dat eraan bijdraagt dat burgers en
bedrijven kiezen voor Limburg. Het POL is een omgevingsplan, dat focust op de fysieke aspecten
van het leef- en vestigingsklimaat. Belangrijke uitdagingen zijn:
 het faciliteren van innovatie;
 het aantrekkelijk houden van de regio's voor jongeren en arbeidskrachten;
 de fundamenteel veranderde opgaven op het gebied van wonen en voorzieningen;
 de kwaliteit van de leefomgeving in steden en dorpen;
 het inspelen op klimaatverandering.
Kwaliteit staat centraal in het POL2014. Het uitgangspunt is om de grote diversiteit in de aard en
kenmerken van de omgeving te koesteren, onder het motto ‘meer stad, meer land’: een nadrukkelijke keuze voor hoogwaardige steden in een waardevol landschap. Het beleid is gericht op het
bieden van ruimte voor de verweving van functies, op het bieden van inspiratie door kwaliteitsbewustzijn en op het gebruikmaken van de grensoverschrijdende context van de provincie. Kwaliteit
betekent dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de voorraden: de ruimte (steden en dorpen,
natuur, landschap), de voorzieningen (gebouwde omgeving, infrastructuur, vervoerssystemen), de
natuurlijke hulpbronnen, de milieuruimte en de ondergrond. In het POL2014 is een aantal principes
geformuleerd, die uitgangspunt zijn voor de keuzes die worden gemaakt:
 Grotere stedelijke ontwikkelingen en grootschalige stedelijke voorzieningen worden geconcentreerd in de steden. Dit leidt er niet toe dat er in de dorpen helemaal geen ontwikkelingen
plaats kunnen vinden, maar ontwikkelingen met stedelijke allure horen niet in de dorpen thuis.
 Nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten een plek krijgen binnen het bebouwd gebied. Als dat
niet kan, dient de ontwikkeling zoveel mogelijk aansluitend aan stedelijk gebied plaats te vinden en moet een tegenprestatie worden geleverd voor het verlies aan omgevingskwaliteit.
 Bedrijfsmatige ontwikkelingen van stedelijke proporties horen niet thuis in het landelijk gebied,
maar krijgen een plek op bedrijventerreinen.
 Er wordt gebruikgemaakt van bestaande voorzieningen (bestaande voorraad, optimale benutting van wegen, meervoudig ruimtegebruik en dergelijke).
 Nieuwe stedelijke functies die veel woon-werkverkeer of bezoekersstromen oproepen dienen
goed te zijn aangesloten op het OV-systeem.
 Bij nieuwe ontwikkelingen worden cultuurhistorische en beeldbepalende panden zoveel mogelijk benut.
 Er gelden principes voor zorgvuldig gebruik van de ondergrond.
 Er wordt ingezet op energiebesparing en op een zo groot mogelijk aandeel vernieuwbare energiebronnen.
Op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren en winkels liggen grote kwalitatieve
opgaven. De uitdaging is om een omslag te maken van kwantiteit naar kwaliteit en meer schaarste
te creëren. De sleutel daarvoor ligt in dynamisch voorraadbeheer. Per regio zijn visies gemaakt
waarin gezamenlijke ambities, principes en werkwijzen worden uitgewerkt. Voor sommige thema's
gaat het ook om gezamenlijke programmering. Als basis hiervoor bevat het POL uitgewerkte regiovisies voor Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. De regionale visies richten zich onder andere op
het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad, de aanpak van overmatige leegstand
en het schrappen van plannen die niet goed passen bij de beoogde kwaliteit. Er is onder voorwaarden ruimte voor het toevoegen van goede nieuwe voorraad, maar dan wel in combinatie met het
schrappen van bestaande voorraad. Dit moet in de visies nader vorm en inhoud krijgen.
Om recht te doen aan de grote variatie in omgevingskwaliteiten, zijn in het POL2014 zeven globaal
afgebakende gebiedstypen onderscheiden: drie gebiedstypen in het bebouwd gebied en vier gebiedstypen in het landelijk gebied. Poelveld is aangemerkt als ‘overig bebouwd gebied’ (bebouwd
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gebied niet zijnde een ‘stedelijk centrum’ of ‘bedrijventerrein’). In deze gebieden ligt onder meer
een kwalitatieve opgave om de woningmarkt aan te laten sluiten bij de demografische ontwikkeling, waarvoor dynamisch voorraadbeheer een voorwaarde is. Deze opgave dient op regionaal niveau verder te worden uitgewerkt. Hierin is de wijk Poelveld als woningbouwontwikkeling opgenomen als bestaande ontwikkeling. Het voorliggende bestemmingsplan is consoliderend van aard
en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Uitsnede kaart Zonering Limburg (POL2014)

Visie Zuid-Limburg
De aantrekkelijkheid van Zuid-Limburg wordt in sterke mate bepaald door de aanwezigheid van op
relatief korte afstand van elkaar gelegen, dichtbevolkte stedelijke gebieden en het daartussen gelegen Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het heuvellandschap geeft, in combinatie met de historische binnenstad van Maastricht, een bijzondere kwaliteit aan de regio. In de integrale gebiedsopgave van Zuid-Limburg staat de komende jaren de economische structuurversterking centraal. De
ambitie is om te komen tot één sterk samenhangend gebied bestaande uit een stedelijk en landschappelijk netwerk. Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is het groene hart tussen de stedelijke
agglomeraties Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad en is een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. De ambitie is om het landschap te behouden, te beheren, te ontwikkelen en
te beleven. Het unieke landschap draagt in belangrijke mate bij aan het vestigingsklimaat en de
woon- en leefkwaliteit van de regio. Het landelijk wonen in de kleine kernen is een geliefde woonsfeer, zowel bij de huidige inwoners als voor nieuwkomers van buiten de regio. Dorps wonen, de
kwaliteit van het landschap, kleinschaligheid, ontspanning en rust, cultuurhistorie en identiteit zijn
belangrijke troeven. Steeds meer wordt geaccepteerd dat men voor bepaalde voorzieningen in
enkele grotere landelijke kernen of in de omliggende stadscentra moet zijn. Beleidsopgaven die
hierbij horen zijn balans in de woningvoorraad en behoud en hergebruik van cultuurhistorisch
waardevolle bebouwing, met oog voor het op peil houden van leefbaarheid en identiteit.
Poelveld is gelegen tegen de grens van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. In het POL is aangegeven dat het unieke karakter van het Nationaal Landschap dient te worden hersteld, onderhouden en doorontwikkeld. Daarbij ligt de focus op tien kernwaarden in het centrale deel van het
gebied: het beschermingsgebied. Ontwikkelingen zijn mogelijk, binnen de ruimte die het beleid
biedt, mits de kernkwaliteiten van het landschap behouden blijven of worden versterkt. De bescherming is onder andere concreet vormgegeven in de Omgevingsverordening. Bij de ontwikkeling van Poelveld is rekening gehouden met de overgang tussen de woonwijk en het landschap
rondom de Schelberg.
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3.2.2 Omgevingsverordening Limburg 2014
In de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn regels opgenomen die een juridische doorvertaling
zijn van het omgevingsbeleid zoals opgenomen in het POL2014. De Omgevingsverordening is een
samenvoeging van de Provinciale milieuverordening, de Wegenverordening, de Waterverordening
en de Ontgrondingenverordening en is uitgebreid met een nieuw hoofdstuk Ruimte. Het hoofdstuk
Ruimte bevat regels die zijn gericht op de doorwerking van het ruimtelijke beleid van het POL2014
in gemeentelijke bestemmingsplannen.
Het plangebied ligt volgens de kaart ‘Duurzame verstedelijking en wonen’ grotendeels in het ‘bebouwd gebied’. Voor het gebied geldt de aanduiding ‘Wonen Zuid-Limburg’.

Wonen Zuid-Limburg
In de Omgevingsverordening is een terughoudend woningbouwbeleid voor de regio Zuid-Limburg
opgenomen. De Omgevingsverordening is op het gebied van woonbeleid bindend voor de gemeenten in Zuid-Limburg en is van toepassing op alle niet planologisch verankerde woningbouwplannen
die leiden tot een netto toename van de woningvoorraad. Op grond van artikel 2.4.2 lid 3 van de
Omgevingsverordening is het niet toegestaan om nieuwe woningen toe te voegen aan de bestaande planvoorraad. Op basis van lid 4 van het genoemde artikel geldt bovenstaande regel niet,
indien er sprake is van een vastgestelde Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Deze structuurvisie is
op 18 oktober 2016 door de gemeente Eijsden-Margraten vastgesteld. Voorliggend bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, maar bevat slechts bouwtitels die ook al als
rechtstreekse bouwtitel in het vigerende bestemmingsplan waren opgenomen. Het bestemmingsplan voegt dus geen woningen toe aan de bestaande planvoorraad.

Uitsluitingsgebied windturbines
Op grond van artikel 5.20 van de Omgevingsverordening mag een bestemmingsplan dat betrekking
heeft op een gebied dat is aangemerkt als 'uitsluitingsgebied windturbines' geen windturbines met
een masthoogte van meer dan 25 meter mogelijk maken. Voorliggend bestemmingsplan maakt
dergelijke windturbines niet mogelijk en is dus in overeenstemming met het bepaalde in de Omgevingsverordening.

3.2.3 Limburgs Kwaliteitsmenu
Het doel van het Limburgs Kwaliteitsmenu is om gemeenten en provincie een instrumentarium in
handen te geven om noodzakelijke of wenselijke ontwikkelingen in het buitengebied te kunnen
combineren met gewenste kwaliteitsverbetering van datzelfde buitengebied. Om dit doel te bereiken dienen gemeenten het kwaliteitsmenu op gemeentelijk niveau uit te werken en in het gemeentelijke beleid vast te leggen. Het kwaliteitsmenu is van toepassing op (niet onaanvaardbare) ontwikkelingen buiten de, rond de plattelandskernen getrokken, contour die middels een bestemmingsplanwijziging mogelijk worden gemaakt. Het Limburgs Kwaliteitsmenu is bedoeld voor de
Limburgse gemeenten. Het biedt een instrumentarium waarmee ontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen kunnen worden gekoppeld. Dit instrumentarium dient een plaats te krijgen in het gemeentelijke ruimtelijke beleid. Hiertoe legt de gemeente de principes van het beleid vast in een
gemeentelijke structuurvisie en werkt dit verder uit in het gemeentelijke beleid. Daarbij heeft de
gemeente de mogelijkheden om in samenhang met het gemeentelijke ruimtelijke beleid het Limburgs Kwaliteitsmenu een gebiedsgerichte uitwerking te geven. De gemeente Eijsden-Margraten
heeft op 7 december 2013 het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu vastgesteld (zie paragraaf 3.4.4).
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Regionaal beleid

3.3.1 Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
18 Zuid-Limburgse gemeenten hebben in het kader van het POL 2014 gezamenlijk een Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg opgesteld en 16 van de 18 gemeenten hebben deze structuurvisie inmiddels vastgesteld. In paragraaf 3.4 wordt nader ingegaan op deze structuurvisie.

3.4

Gemeentelijk beleid

3.4.1 Strategische Visie Eijsden-Margraten
De Strategische Visie 2022 'Vernieuwen door Verbinden' is een overkoepelende gemeentelijke beleidsvisie, die in de loop van 2013 in overleg met bewoners, ondernemers en andere (regionale)
betrokkenen tot stand is gekomen. In de visie zijn de volgende acht 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:
1. Dienstverlening, goed geregeld
2. Vitale kernen
3. Zorg en welzijn, goed voor 'mekaar'
4. Landschappelijk verantwoord ondernemen
5. Uniek (im)materieel cultureel erfgoed
6. Betere bereikbaarheid
7. Meer met de Maas
8. Samenwerken in de regio en euregio
Daarnaast zijn vijf ambities onderscheiden die richting geven aan de keuzes binnen de acht thema's:
1. Dienstverlening is onze tweede natuur
2. Burgerkracht
3. Buitengewone buiten (be)leven
4. Aantrekkelijk wonen
5. Ondernemingszin schept ruimte voor welvaart en welzijn
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 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 (schaal van Heuvelland, Plateau en Maasdal). 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. De bestaande woningvoorraad moet worden verbeterd en aangepast om aantrekkelijk wonen
voor jong en oud mogelijk te maken. Er wordt nadrukkelijk niet ingezet op grootschalige nieuwbouw, maar op een duurzame aanpassing van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving.
Gekozen wordt voor een kerngerichte aanpak, waarbij sloop, nieuwbouw en functieverandering
van bestaande gebouwen hand in hand gaan met investeringen in de woonomgeving.
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3.4.2 Sub-regionaal woningbouwprogramma Maastricht-Heuvelland
De uitgangspunten van de provinciale en de regionale woonvisie zijn mede bepalend voor het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Om die reden heeft de gemeenteraad op 18 oktober 2016 besloten de “Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg” vast te stellen. Tevens heeft de raad het college
verzocht om in 2017 een concept lokale woonvisie ter vaststelling aan hem voor te leggen. Deze
gemeentelijke woonvisie moet de kwantitatieve en kwalitatieve basis vormen voor het gemeentelijke woningbouwprogramma voor de periode 2017-2025, passend binnen de kaders van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Eind 2017 dient binnen de subregio Maastricht en Heuvelland een
subregionaal woningbouwprogramma aan de 6 afzonderlijke raden van deze regio voorgelegd te
worden. De gemeentelijke woonvisie moet de basis vormen voor het kwantitatieve en kwalitatieve
woningbouwprogramma voor Eijsden-Margraten, dat onderdeel uitmaakt van dit subregionale
programma. Voor Eijsden-Margraten is het van majeurbelang dat het project Poelveld wordt gerealiseerd en stedenbouwkundig wordt afgerond. Poelveld zal door de gemeente Eijsden-Margraten
dan ook worden opgenomen in de subregionale woningbouwprogrammering als een nog uit te
voeren plan. Om aan de beleidsuitgangspunten van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg te voldoen, zal de gemeente elders binnen haar grondgebied plancapaciteit moeten onttrekken om de
nog circa 100 onbenutte bouwtitels in Poelveld in te vullen. Ook deze onttrekking zal worden weergegeven in het subregionaal woningbouwprogramma.

3.4.3 Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
De gemeenteraad heeft op 18 oktober 2016 de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld.
Deze nota, die eensluidend is voor alle Zuid-Limburgse gemeenten, bevat het beleid voor de gemeenten ten aanzien van de woningbouwontwikkeling binnen de regio.
Deze visie is opgesteld door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal, vanuit het
besef dat ruimtelijke ontwikkelingen in één gemeente directe invloed hebben op andere gemeenten. Ook erkennen gemeenten met deze gemeenschappelijke aanpak, dat onderlinge concurrentie, zeker met de huidige bevolkingsontwikkeling en de ambities die Zuid-Limburg als kennisregio
heeft, leidt tot negatieve effecten die uiteindelijk ten koste gaan van de kracht van de regio. Een
overschot aan woningen is niet in het gezamenlijke belang, want dat kan negatieve gevolgen hebben voor de bestaande woningvoorraad, met alle gevolgen van dien voor leefbaarheid, doorstroming en betaalbaarheid. Doel van deze visie is het creëren van een excellent woon- en leefklimaat
in Zuid-Limburg door een goed functionerende woningmarkt met aantrekkelijke, elkaar aanvullende woonmilieus. Dit is een voorwaarde voor het benutten van de economische potentie van de
regio, een ambitie die Zuid-Limburg hoog in het vaandel heeft.
In de SVWZL staat de transformatieopgave centraal, dat wil zeggen de totale woningbehoefte op
basis van het aantal huishoudens, rekening houdend met de huidige woningvoorraad en de leegstand. De transformatieopgave is geen afdwingbaar getal in de vorm van een bouw- of sloopopgave, maar wel koersbepalend voor de omvang van de woningvoorraad. Uitgangspunt is hierbij,
dat toevoeging van woningen moet leiden tot vernieuwing en niet tot ‘meer van hetzelfde’, waardoor een balans ontstaat tussen vraag en aanbod.
De opgave zal de komende jaren het grootst zijn in de bestaande particuliere woningvoorraad.
Kwantitatief is het aanbod structureel hoger dan de vraag, na 2020 is dit nog meer het geval gezien
de demografische ontwikkeling. Bovendien is in de sociale woningvoorraad de laatste jaren veelvuldig gesloopt en is de bodem bereikt, tegen de achtergrond van een stijgende vraag naar goedkope huur.
De planvoorraad in de regio matcht momenteel niet met de vraag. Er zijn in Zuid-Limburg grofweg
8.000 harde plannen, dat wil zeggen nieuwbouwplannen vastgelegd in bestemmingsplannen. Daar
staat een behoefte tegenover die vaak beperkt of zelfs negatief is. Dit betekent, dat er geen ruimte
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is voor nieuwe, goede plannen, maar ook dat steeds meer concurrentie met de bestaande woningen optreedt.
In de programmeringen worden drie stappen gezet.
1. Ten eerste worden bestaande plannen kritisch bekeken op wat ze toevoegen, dat wil zeggen
of ze een versterking zijn van de bestaande voorraad en niet ‘meer van hetzelfde’, op basis
van het afwegingskader.
2. Verder wordt de ruimtelijke focus gelegd op het versterken van centra en kernen. Dat betekent ruimte creëren voor herinvulling van waardevol bestaand vastgoed en het schrappen
van uitbreidingsplannen. Ook hebben de steden een regionaal erkende opgave om de strategische stedelijke projecten in te zetten als een strategie voor het versterken van de regio.
3. Ten derde dienen bestaande plannen die niet meer aansluiten bij de vraag of de kaders van
deze SVWZL te worden geschrapt of aangepast.
De SVWZL moet nog nader uitgewerkt worden tot een subregionale woningmarktprogrammering
(woonregio Maastricht-Heuvelland) om op subregionaal niveau uitwerking te geven aan de SVWZL.
Deze subregionale programmering kent als kader de uitgangspunten van het POL 2014 en de
SVWZL. Voorliggend bestemmingsplan continueert slechts de bestaande bouwmogelijkheden en
biedt geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. De ontwikkeling is opgenomen in de bestaande
plancapaciteit van de gemeente Eijsden-Margraten.

3.4.4 Welstandsnota
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul vormen samen het welstandsdistrict Mergelland. In dit district zijn een dorpsbouwmeester en een monumentencommissie werkzaam. Bij de totstandkoming van de gezamenlijke welstandsnota is een
evenwicht nagestreefd tussen het maximaal recht doen aan de lokale parameters en standaardisatie van de randvoorwaarden. In de Welstandsnota Eijsden-Margraten, die op 18 december 2012
is vastgesteld door de gemeenteraad, zijn voor de gemeente Eijsden-Margraten welstandscriteria
geformuleerd en is het gemeentelijk grondgebied verdeeld in vier welstandsniveaus.
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Milieuhygiënische en planologische aspecten
In dit hoofdstuk worden de relevante omgevingsaspecten behandeld. Het bestemmingsplan is gericht op het consoliderend vastleggen van de vigerende planologische mogelijkheden. De bestaande ruimtelijke en functionele structuur zijn in voorliggend bestemmingsplan vastgelegd,
waarbij de vigerende rechten zijn gerespecteerd. Uit juridisch-planologisch oogpunt is dus geen
sprake van nieuwe bouwmogelijkheden. Omdat het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, hoeven geen (milieu)onderzoeken te worden verricht. Hierna wordt aandacht
besteed aan de verschillende omgevingsaspecten.

4.1

Bodem
Uitgangspunt ten aanzien van het gemeentelijk bodembeleid is het Besluit bodemkwaliteit. Hierin
is de mogelijkheid gecreëerd om integraal, gebiedsgericht bodemkwaliteitsbeleid op te stellen
voor grootschalige diffuse verontreinigingen. Er is sprake van gebiedsafhankelijke en gebruiksgedifferentieerde bodemkwaliteiteisen. Deze zijn verwoord in de bodembeheernota van de gemeente Eijsden-Margraten. Hierin wordt een overzicht van de aanwezige diffuse verontreinigingen
gegeven. Tevens zijn de beperkingen met betrekking tot bouw- en gebruiksmogelijkheden inzichtelijk gemaakt.
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet voldoende duidelijk zijn dat de bodem van het
plangebied geschikt is voor de aanwezige/beoogde functies. Bij herinrichtingssituaties (functiewijzigingen) is op grond van de Woningwet doorgaans onderzoek noodzakelijk om te bepalen of de
kwaliteit van de bodem ter plaatste geschikt is voor het beoogde doel.
In het kader van de woningbouwontwikkeling van Poelveld is bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit
bleek dat in 2004 sprake was van enkele bodemverontreinigingen aangetroffen. Hiervoor is een
saneringsplan opgesteld, waarmee, na sanering van de verontreinigingen in het plangebied sprake
is van een goede bodemkwaliteit die geschikt is voor de functies ter plaatse.
Omdat voorliggend bestemmingsplan ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan geen
nieuwe ontwikkelingen of bestemmingswijzigingen mogelijk maakt, hoeft geen bodemonderzoek
te worden verricht.

4.2

Geluid
Geluidhinder kan ontstaan door verschillende activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan wegen railverkeer maar ook aan industriële activiteiten. De Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en
het Bouwbesluit geven normen weer voor de hoogst acceptabele geluidbelasting en minimale geluidwering bij geluidsgevoelige functies zoals woningen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
bestaande en nieuwe situaties.
Conform de Wet geluidhinder hebben alle wegen, met uitzondering van 30 km/h-wegen en wegen
die deel uitmaken van een woonerf, een onderzoekszone. Indien binnen de onderzoekszone van
een weg geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) worden gerealiseerd, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Wegen met een snelheidsregime van 30 km/h vallen buiten het regime van
de Wet geluidhinder. Omdat voorliggend bestemmingsplan ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, is het verrichten van akoestisch onderzoek niet noodzakelijk.
In het kader van het vigerende bestemmingsplan zijn akoestische onderzoek uitgevoerd. Hieruit
bleek dat als gevolg van het verkeer over de N592 de gevelbelasting ten hoogste 53 dB(A) bedraagt,
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waarmee de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) werd overschreden. Voor de woningen die het
betreft zijn in dat kader hogere waarden verleend.

4.3

Externe veiligheid

4.3.1 Algemeen
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij de
activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en risicovol transport. Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Risicobronnen
kunnen worden onderscheiden in risicovolle inrichtingen (onder andere lpg-tankstations), vervoer
van gevaarlijke stoffen en leidingen. Om voldoende ruimte te scheppen tussen een risicobron en
personen of objecten die risico lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) moeten afstanden in acht worden genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen.
Het beoordelingskader voor risicovolle inrichtingen wordt gevormd door het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en voor buisleidingen het Besluit externe veiligheid buisleidingen
(Bevb). Naast deze wettelijke kaders hanteert de gemeente Eijsden-Margraten de gemeentelijke
beleidsvisie voor externe veiligheid.

4.3.2 Beleidsvisie Externe Veiligheid
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 september 2013 de 'Beleidsvisie externe
veiligheid gemeente Eijsden-Margraten' vastgesteld. In de beleidsvisie zijn de risicobronnen binnen de gemeente geïnventariseerd, waarbij onderscheid is gemaakt in:
 risicovolle transportassen: spoorlijn Maastricht-Visé, rijksweg A2, provinciale/gemeentelijke
hoofdwegen, Maas;
 buisleidingen: meerdere hogedruk aardgastransportleidingen, twee defensieleidingen (DPOleidingen);
 risicovolle inrichtingen: lpg-tankstations, overige Bevi-inrichtingen en overige risicovolle inrichtingen (geen Bevi).
Geconcludeerd is dat in de gemeente Eijsden-Margraten geen sprake is van saneringssituaties of
latente saneringssituaties met betrekking tot de plaatsgebonden risicocontouren 10 -6 (PR 10-6 contouren). Er is dus geen sprake van (urgente) knelpunten met betrekking tot het plaatsgebonden
risico, waardoor de gemeente voldoet aan de wettelijke basisveiligheid. Wel moet invulling worden
gegeven aan het groepsrisicobeleid. Het groepsrisicobeleid is niet normatief, wat betekent dat de
gemeente zelf keuzes kan en moet maken. In de beleidsvisie zijn keuzes gemaakt over het al dan
niet toelaten van nieuwe risicovolle inrichtingen. Er wordt een restrictief vestigingsbeleid gevoerd,
waarbij risicovolle inrichtingen in principe alleen op bepaalde bedrijventerreinen worden toegestaan. Bij ruimtelijke besluiten binnen het invloedsgebied van een risicobron dient invulling te worden gegeven aan de verantwoordingsplicht. Het bevoegd gezag dient de omvang van het groepsrisico (GR), de zelfredzaamheid van aanwezigen, de bestrijdbaarheid/mogelijkheden voor hulpverlening en maatregelen om het groepsrisico te verlagen af te wegen tegen het maatschappelijke
nut en de noodzaak van het besluit. In de beleidsvisie zijn voor alle risicobronnen drie zones vastgesteld waarbinnen bepaalde verantwoordingsniveaus gelden. De zones zijn globaal gebaseerd op
de reikwijdte van incidenten met gevaarlijke stoffen. Per zone gelden eisen waar de verantwoording moet voldoen, waarbij verantwoordingsniveau 1 (zone 1) het zwaarste niveau is en verantwoordingsniveau 3 (zone 3) het lichtste.
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Risicobron
(spoor)wegen

Gemeente Eijsden-Margraten

transportleidingen
lpg-tankstations

zone 1
30 meter (invloedsgebied plasbrand)
PR 10-6 contour
PR 10-6 contour

overige Bevi-inrichtingen

PR 10-6 contour

zone 2
200 meter (invloedsgebied BLEVE)
100% letaliteitsgrens
150 meter
(invloedsgebied)
PR 10-8 contour

zone 3
1500 meter (invloedsgebied toxisch)
1% letaliteitsgrens
400 meter
(effectgebied)
invloedsgebied

Naast de afstand tot de risicobron speelt ook de kwetsbaarheid van de geprojecteerde objecten
een rol voor het verantwoordingsniveau. De gemeente Eijsden-Margraten onderscheidt, naast
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten, ook zogenaamde 'zeer kwetsbare objecten'. Het betreft
objecten waar personen verblijven die in geval van een calamiteit niet in staat zijn zichzelf zonder
hulp van buitenaf in veiligheid te brengen. Voorbeelden van zeer kwetsbare objecten zijn zorgcomplexen, ziekenhuizen en begeleid wonen met 24-uurszorg. voor zeer kwetsbare objecten geldt een
zwaarder verantwoordingsniveau.

4.3.3 Risicovolle inrichtingen
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn risicovolle inrichtingen benoemd. Daarnaast
is in het Bevi en in de daarop gebaseerde Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) voor bepaalde gevallen aangegeven welke afstanden (voor het plaatsgebonden risico) moeten worden
aangehouden en in welk gebied (voor het groepsrisico) nader onderzoek moet worden gedaan. In
het plangebied zijn geen inrichtingen gevestigd die onder het regime van het Bevi vallen. In de
omgeving van het plangebied is op 350 m een gasdrukregelstation gelegen. Gezien de afstand tot
het plangebied zijn er vanwege het aspect risicovolle inrichtingen geen belemmeringen voor voorliggend bestemmingsplan.

4.3.4 Transport van gevaarlijke stoffen
In de omgeving van het plangebied liggen geen wegen of spoorwegen die zijn opgenomen in het
Basisnet. Ook doorgaande provinciale wegen waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, liggen op ruime afstand van het plangebied. Over de wegen in het plangebied kan incidenteel
transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Gezien de (zeer) beperkte vervoersintensiteiten zijn
de wegen uit oogpunt van externe veiligheid niet relevant. Er zijn vanwege het wegtransport van
gevaarlijke stoffen dan ook geen belemmeringen voor voorliggend bestemmingsplan.

4.3.5 Buisleidingen
In het plangebied liggen geen buisleidingen waarop het Besluit externe veiligheid buisleidingen van
toepassing is. De dichtstbijzijnde relevante buisleiding (een gasleiding) ligt op ruim 350 meter ten
westen van het plangebied. Deze leiding heeft geen PR 10-6 contour. Het invloedsgebied van brandstofleidingen is beperkt en reikt niet tot in het plangebied. Er zijn vanwege het aspect buisleidingen
dan ook geen belemmeringen voor voorliggend bestemmingsplan.

4.4

Luchtkwaliteit
In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer is de regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit vastgelegd. In artikel 5.16 is opgenomen dat bestuursorganen bevoegdheden, zoals het vaststellen van
een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan, mogen uitoefenen wanneer sprake is van één van de volgende gevallen:
a. Er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden.
b. De concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht verbetert of blijft ten minste
gelijk.
c. Het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht.
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d. De ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Voorliggend bestemmingsplan maakt ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan geen
nieuwe ontwikkelingen mogelijk en heeft dus geen gevolgen voor de luchtkwaliteit. Hiermee wordt
voldaan aan artikel 5.16 lid b van de Wet milieubeheer. De luchtkwaliteitseisen leveren derhalve
geen belemmeringen op voor de vaststelling van dit bestemmingsplan.

4.5

Bedrijven en milieuzonering
De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van de methodiek van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009). In deze brochure is een bedrijvenlijst opgenomen, die informatie geeft over de milieukenmerken van verschillende typen bedrijven.
In de lijst is op basis van een aantal factoren (waaronder geluid, geur en gevaar) een indicatie gegeven van de afstand tussen bedrijven en hindergevoelige functies (zoals woningen) waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kunnen houden.
Milieuzonering is erop gericht een ruimtelijke scheiding aan te brengen tussen milieubelastende
en milieugevoelige activiteiten. Over het algemeen gebeurt dit door de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten via de planregels te koppelen aan een zogenaamde Staat van bedrijfsactiviteiten.
Voor bedrijventerreinen kan daarnaast een zonering worden opgenomen. Hierbij wordt bedrijvigheid in een hogere milieucategorie op grotere afstand van woningen toegestaan dan bedrijven in
een lagere categorie. In de VNG-brochure worden twee omgevingstypen onderscheiden, namelijk
‘rustige woonwijk’/ ‘rustig buitengebied’ en ‘gemengd gebied’. De indicatieve afstanden uit de bedrijvenlijst zijn de afstanden die moeten worden aangehouden tot de gevels van woningen in een
‘rustige woonwijk’. Voor woningen in een ‘gemengd gebied’ mag deze afstand worden gecorrigeerd en kan de indicatieve afstand met één trede worden verlaagd.
De afstanden uit de VNG-handreiking geven een goede indicatie van de aan te houden afstand
tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. De (milieu)wetgeving blijft echter leidend.
Het gaat bij de verschillende omgevingstypen om de volgende afstanden:
Categorie

1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

Richtafstand (in meters) tot omgevingstype
rustige woonwijk en
gemengd gebied
rustig buitengebied
10
0
30
10
50
30
100
50
200
100
300
200
500
300
700
500
1.000
700
1.500
1.000

In het plangebied zijn geen bedrijven gevestigd, wel zijn bij een aantal woningen bedrijven aan huis
gevestigd. Deze bedrijven aan huis zijn inpasbaar in de woonomgeving en mogen op basis van de
regels in het bestemmingsplan niet leiden tot onevenredige overlast voor naastgelegen woningen.
In de directe omgeving zijn, aan de Boomkensstraat enkele (kleinschalige) bedrijven gevestigd. Aan
de Rijksweg is daarnaast een agrarisch bedrijf gelegen. In de vigerende regeling is rekening gehouden met de bestaande bedrijven in de omgeving. Daarnaast worden de activiteiten van de bedrijven zijn beperkt door de regels in de milieuvergunning (omgevingsvergunning) respectievelijk de
algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zodat de hinder naar de omgeving wordt
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voorkomen. Er is daarom geen belemmering voor de bestaande woningen en de bestaande woningbouwmogelijkheden binnen het plangebied.

4.6

Flora en Fauna
In het kader van de ontwikkeling van het woonwijk het Poelveld is in 2005 een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de aanwezige natuurwaarden. In de inventarisatie zijn
toen verschillende diersoorten aangetroffen.
In het kader van de realisatie van de woonwijk is in 2007 een ontheffing Flora- en faunawet aangevraagd voor de verstoring van de groene specht en de steenuil. Het plangebied beslaat een deel
van twee territoria van de groene specht. De groene specht zal door de werkzaamheden in het
kader van de woningbouw het plangebied tijdelijk verlaten en daardoor verstoort in zijn leefgebied. Echter zijn er geen nestlocaties in het plangebied en in de directe omgeving is voldoende
geschikt leefgebied voorhanden. Door de aanleg van de groenzones kan dit gebied gaan functioneren als foerageergebied. Bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het broedseizoen, vandaar dat door het bevoegd gezag geconcludeerd is dat een ontheffing voor deze soort
niet noodzakelijk is.
Door de realisatie van de woningbouwlocatie wordt het territorium van het aangetroffen steenpaaruiltje aangetast. Dit wordt echter gecompenseerd door de aanleg van het groenpark. Hierdoor
wordt het oorspronkelijke deel van het foerageergebied behouden. Door het treffen van mitigerende maatregelen worden de negatieve effecten van de werkzaamheden op de steenuil tot een
minimum beperkt. Hiervoor zijn de volgende maatregelen voorgesteld:
 Verstorende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd buiten het broedseizoen in de periode van 15 augustus tot 15 februari;
 Transportbewegingen dienen zo veel mogelijk plaats te vinden over bestaande infrastructuur.
 In de groenstrook dienen nestkasten voor onder meer de steenuil te worden geplaatst.
Op basis van deze maatregelen en de inrichting van de groenzone is ontheffing verleend voor de
steenuil.
De gronden ter plaatse zijn momenteel bebouwd of bouwrijp gemaakt. Bij het bouwrijp maken van
de gronden zijn maatregelen getroffen die de vestiging van zwaarbeschermde soorten moet voorkomen. Ter plaatse worden geen zwaar beschermde diersoorten verwacht.
In het bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de vigerende planologische mogelijkheden mogelijk gemaakt. Met inachtneming van de algemene zorgplicht en de
voorwaarden uit de ontheffing bij de uitvoering van werkzaamheden staat de Wet natuurbescherming de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg.

4.7

Water
In de voorbereiding op de ontwikkeling van Poelveld is een grondonderzoek uitgevoerd om de
doorlaatbaarheid van de ondergrond vast te stellen. Gezien de aangetroffen grondslag en het
grondwaterniveau binnen het plangebied zijn alleen de zandgrindlagen boven de grondwaterstand
geschikt voor het infiltreren van regenwater. Bij de ontwikkeling van Poelveld is infiltratie mogelijk
gemaakt door aan te sluiten op de zandgrindlagen door middel van zandgrindpilaren. Op deze wijze
kan het water via deze pilaren worden afgevoerd naar de onderliggende zandgrindlagen.
In het kader van het waterbeheer van de woonwijk is een apart afvoersysteem voor schoon regenwater aangelegd. Het regenwater dat afstroom van de daken en de oppervlakteverharding stroomt
af en wordt via een aantal knooppunten naar het centrale park geleid dat het laagste gedeelte van
het droogdal vormt. Daarnaast zijn drie bufferzones aangelegd, een langs de Groenstraat en twee
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groenzones op de noord- en oostflank van het droogdal. In deze groengebieden wordt het regenwater vastgehouden en gedoseerd afgegeven aan de bodem.
Het water uit de woongebieden wordt via het noord-zuid gerichte wegensysteem afgevoerd. De
wegen zijn op hun waterafvoerende functie ingericht door middel van een verdiepte watervoerende rijbaan en verhoogd gelegen speelstoepen waarop ook geparkeerd kan worden. Vanuit de
particuliere tuinen wordt het schone regenwater van de daken en terrassen via de inritten op
straatniveau afgevoerd. Via de stoep en de parkeerstrook loopt dit water vervolgens naar de rijbaan die aan weerszijde is voorzien van een verdiept gelegen malgoot.
Het waterplan is in het kader van het vigerende bestemmingsplan en de daarin mogelijk gemaakte
woningbouwontwikkeling besproken met het waterschap en de provincie. Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk en wijzigt ook het bestaande watersysteem niet. Het vaststellen van het bestemmingsplan heeft geen gevolgen voor de waterhuishouding ter plaatse.

4.8

Archeologie & cultuurhistorie
Wet op de archeologische monumentenzorg/Verdrag van Malta
Het archeologisch bodemarchief is de grootste bron voor de geschiedenis in Nederland. Het Verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van deze archeologische waarden. Het Verdrag is geïmplementeerd via de Wet op de Archeologische monumentenzorg. Als gevolg van het
Verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch erfgoed
meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen.
Op grond van de aangescherpte regelgeving stellen Rijk en provincie zich op het standpunt dat in
het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erfgoed moet worden omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter
plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het
belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem
doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen
waarden als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden behoort.
Het Rijk heeft de beleidsuitgangspunten ten aanzien van archeologie neergelegd in onder meer de
Cultuurnota 2005 - 2008, de Nota Belvedère, de Nota Ruimte, de Wijziging van de Monumentenwet 1988 en diverse publicaties van het Ministerie van OC&W (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Besluit ruimtelijke ordening
Op basis van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in de toelichting van elk bestemmingsplan
een beschrijving te worden gegeven van de aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden van het plangebied.

Onderzoek
In het kader van de ontwikkeling van de woningbouw in Poelveld is in 2007 een archeologisch
proefsleuven onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat binnen het plangebied sporen van een
grafveld (urnenveld) uit de Late Bronstijd en/of Vroege IJzertijd, globaal tussen 900 en 700 v. Chr.
Ter bescherming van de archeologische waarden wordt hier gekozen voor behoud in situ. Ter voorkoming van verstoring van het urnenveld is in het bestemmingsplan ter plaatse van het urnenveld
en een buffer rondom het veld de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1 opgenomen. Binnen
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deze dubbelbestemming zijn uitsluitend grondroerende werkzaamheden toegestaan die niet dieper gaan dan 30 cm onder maaiveld. Voor werkzaamheden dieper dan 30 cm zal door middel van
een omgevingsvergunning hier toestemming voor verleend moeten worden.

4.9

Kabels en leidingen
In het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels of leidingen gelegen. Ten aanzien van dit
aspect kan worden gesteld dat de vaststelling van het bestemmingsplan niet tot nadelige effecten
leidt.

4.10

Duurzaamheid
In aansluiting op algemene maatschappelijke ontwikkelingen streeft ook de gemeente EijsdenMargraten ernaar om bij nieuwe plannen voor zover mogelijk een duurzame ontwikkeling tot stand
te brengen, waarbij de negatieve effecten voor het milieu zoveel mogelijk beperkt zullen worden.
Binnen de bestaande wet- en regelgeving zijn reeds maatregelen opgenomen, bijvoorbeeld in de
vorm van EPC-normen. Energieneutraal bouwen wordt steeds belangrijker en de toekomstige weten regelgeving wordt hier op afgestemd.
In het bestemmingsplan is een veelheid van maatregelen opgenomen die alle te maken hebben
met het aspect duurzaam bouwen. Het gebruik maken van zonne-energie is een van de mogelijkheden, maar alle maatregelen moeten onderling op hun doeltreffendheid worden afgewogen rekening houdende met de ruimtelijke randvoorwaarden ter plaatse op het gebied van waterbeheer,
verkeersontsluiting, enz. Binnen het plan zijn zowel woningen noord-zuid georiënteerd, als oostwest. Binnen die laatste categorie zijn de woningen zodanig gesitueerd dat passieve en actieve
benutting van zonne-energie goed mogelijk is. De resterende woningen kunnen door een aangepast dakconstructie tevens gebruik maken van zonne-energie.
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5

Juridische planopzet

5.1

Juridische planopzet
Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te scheppen
voor het plangebied. Het bestemmingsplan is een beheerbestemmingsplan met een conserverend
karakter, waarbij de vigerende rechten zijn gerespecteerd.
Bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in de Wet
ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunten. Daarnaast
is voor het bestemmingsplan aangesloten bij de landelijke standaard voor bestemmingsplannen:
de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP). De Wet ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor het opstellen van verschillende bestemmingsplanvormen, van zeer gedetailleerd
tot zeer globaal. Het onderhavige bestemmingsplan beschrijft meer dan alleen de hoofdlijnen van
het beleid, doch treedt niet al te zeer in details. Uitgangspunt van het bestemmingsplan is het
bieden van een flexibele, juridische regeling, zonder dat hierdoor de rechtszekerheid van de burger
wordt geschaad.
De structuur van het plan is zodanig dat de verbeelding ervan de primaire informatie geeft over
waar gebouwd mag worden. Bij het raadplegen van het bestemmingsplan dient dan ook eerst naar
de verbeelding gekeken te worden. Vervolgens kan men in de regels teruglezen welk gebruik en
welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan. De ordening van regels is daartoe zodanig opgezet dat
bij iedere bestemming een nagenoeg compleet beeld van de regels voor die bestemming is gegeven. Desondanks blijven aanvullend inleidende bepalingen en algemene bepalingen nodig.

5.2

Bestemmingen
In het kader van de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen dient een vaste volgorde en indeling van de regels van het bestemmingsplan aangehouden te worden. Deze is hieronder aangegeven.

Hoofdstuk 1 - Inleidende regels
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de begrippen opgenomen die van belang zijn voor de toepassing van het plan. Het tweede artikel betreft de wijze van meten, waarin
wordt aangegeven hoe bij de toepassing van de bestemmingsregels wordt gemeten.

Hoofdstuk 2 - Bestemmingsregels
In dit hoofdstuk zijn regels gegeven voor de bestemmingen binnen het plangebied. Per bestemming zijn de toegelaten gebruiksvormen van de gronden aangegeven. In beginsel is iedere vorm
van bebouwing die past binnen de desbetreffende bestemming tot een bepaalde omvang rechtstreeks (dus zonder voorafgaande afwijking of wijziging) toegestaan. Indien wordt voldaan aan de
voorgeschreven maatvoering (bebouwingspercentage, goot- en bouwhoogte en dergelijke) en
wordt gebouwd binnen het aangegeven bouwvlak, kan hiervoor in de regel zonder meer een omgevingsvergunning voor het bouwen worden verleend.
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Hoofdstuk 3 - Algemene regels
Dit hoofdstuk bevat de volgende algemene regels:
 een anti-dubbeltelregel;
 algemene bouwregels: hierin zijn een aantal algemene regels voor het bouwen opgenomen;
 algemene gebruiksregels: hierin wordt aangegeven wat onder verboden gebruik wordt verstaan;
 algemene afwijkingsregels: hierin wordt bepaald waarvoor het bevoegd gezag een omgevingsvergunning kan verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan;
 algemene wijzigingsregels: hierin wordt bepaald waarvoor burgemeester en wethouders het
bestemmingsplan kunnen wijzigen;
 overige regels: hierin wordt geregeld dat waar in de regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, geduid wordt op de regelingen zoals die luiden op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan. Daarnaast is een algemene parkeerregeling opgenomen,
die bepaalt dat in geval van nieuwbouw of functiewijziging moet worden voldaan aan de parkeerkencijfers van het CROW, zoals die gelden ten tijde van de aanvraag om omgevingsvergunning respectievelijk het moment van functiewijziging.

Hoofdstuk 4 - Overgangs- en slotregels
Dit hoofdstuk bevat:
 het overgangsrecht;
 de slotregel.

Bijlage bij de regels
Als bijlage bij de regels is de Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen. In de Staat van bedrijfsactiviteiten is aangegeven welke bedrijven in het plangebied zijn toegestaan.

5.3

Beschrijving van de bestemmingen
Groen
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn met name bestemd voor stedelijk groen, speelvoorzieningen, fiets- en voetpaden, nutsvoorzieningen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. De bebouwingsregels voor andere bouwwerken zijn in de planregels bij deze bestemming opgenomen.

Groen – Wijkpark
De gronden bestemd als ‘Groen – Wijkpark’ zijn onder meer bestemd voor recreatieve voorzieningen, speelvoorzieningen, boomgaarden en waterhuishoudkundige voorzieningen. Op de gronden
binnen deze bestemming zijn uitsluitend andere bouwwerken toegestaan.

Maatschappelijk
De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn met name bestemd voor openbare, sociale,
culturele, maatschappelijke, medische en religieuze doeleinden en onderwijsdoeleinden. De bebouwingsregels voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn in de planregels bij
deze bestemming opgenomen.

Natuur
De gronden binnen de bestemming ‘Natuur’ zijn bestemd voor het behoud en herstel van de voorkomende waarden en de ontwikkeling van landschappelijk, waterhuishoudkundige, ecologische,
cultuurhistorische en natuurlijke waarden. Via afwijking zijn schuilgelegenheden en erfafscheiding
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toegestaan. In de regels is een regeling opgenomen voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk
zijnde of van werkzaamheden.

Verkeer
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen en paden, parkeervoorzieningen,
groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden
gebouwd. De bebouwingsregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn in de planregels bij
deze bestemming opgenomen.

Wonen -1
De voor ‘Wonen -1’ aangewezen gronden zijn met name bestemd voor wonen en aan huis gebonden beroepen. De bebouwingsregels voor hoofdgebouwen en bijgebouwen zijn in de planregels
bij deze bestemming opgenomen. Hoofdgebouwen (woningen) mogen uitsluitend binnen het
bouwvlak worden gebouwd. Bijgebouwen mogen zowel binnen het bouwvlak als ter plaatse van
de ‘bijgebouwen’ worden gebouwd. Via afwijking zijn consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten toegestaan. In de regels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de gronden
ter plaatse van de betreffende aanduiding onder voorwaarden te wijzigen in de bestemming ‘Wonen -2”.

Wonen -2
De voor ‘Wonen -2’ aangewezen gronden zijn met name bestemd voor wonen, met inbegrip van
aan huis gebonden beroepen. Op de gronden binnen deze bestemming zijn maximaal 650 woningen toegestaan. De bebouwingsregels voor gebouwen bijgebouwen en andere bouwwerken zijn
in de planregels bij deze bestemming opgenomen. Hoofdgebouwen (woningen) en bijgebouwen
mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

Waarde – Archeologie 1
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). Bij werkzaamheden dieper dan 0,30
meter is een omgevingsvergunning nodig.
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Haalbaarheid
In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van dit bestemmingsplan aangetoond. Een bestemmingsplan moet zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht haalbaar zijn. Er wordt daarom een
korte financiële toelichting gegeven en daarnaast worden de doorlopen procedures weergegeven.

6.1

Economische uitvoerbaarheid
Het bestemmingsplan ‘Poelveld 2017’ is een beheerplan, waarin de bestaande situatie is vastgelegd, met inachtneming van de vigerende rechten. Aan deze actualisering zijn voor de gemeente
geen financiële consequenties verbonden. Er hoeft daarom geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het bestemmingsplan zal de procedure van artikel 3.8 en verder van de Wet ruimtelijke ordening
doorlopen. De resultaten van deze procedure zullen te zijner tijd in deze toelichting worden vermeld.
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