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Onderwerp
Artikel 3.1.1 Bro
Vooroverleg bestemmingsplan “Hoeve Blankenberg”, hierna te noemen het plan.
Geacht College,

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen. Bij voorliggend plan
betreft dit alleen het aspect Wonen. De beoordeling van het plan geeft daarbij aanleiding tot het maken
van onderstaande opmerkingen. Indien u in het plan onderstaande opmerkingen adequaat verwerkt, zal
er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in te dienen.
Toets aan vigerend provinciaal beleid:
Op het plan is de Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.4 Wonen Zuid-Limburg van
toepassing. In artikel 2.4.2 van de verordening is bepaald dat een ruimtelijk plan niet voorziet in de
toevoeging van nieuwe woningen aan de bestaande planvoorraad.
De Omgevingsverordening is niet van toepassing (conform gewijzigde Beleidsregel Kwaliteitscriteria
nieuwe woningen Zuid-Limburg, Provinciaal Blad 109/2014) indien:
A. Het plan voldoet aan de eisen van artikel 1 én 2, of
B. het plan deel uitmaakt van één van de in artikel 3 genoemde projecten, of
C. naar het oordeel van Gedeputeerde Staten wegens bijzondere omstandigheden de
verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd in
verhouding tot de belangen die worden gediend met de Omgevingsverordening, of
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D. het plan de toevoeging van maximaal één woning mogelijk maakt.
Wij hebben het plan getoetst aan bovenvermelde beleidsregel en zijn tot de conclusie gekomen dat
het plan niet voldoet aan de daarin gestelde eisen en daardoor in strijd is met de
Omgevingsverordening.
Met betrekking tot A voldoet het plan niet aan tenminste vier van de zes kwaliteitscriteria zoals
beschreven in artikel 2. Het plan voldoet aan één van de vier vereiste kwaliteitscriteria:
•

Aan criterium 5b voldoet het plan, aangezien het een kwantitatieve toevoeging van
woningen binnen een bestaand gebouw betreft.

B, C en D zijn niet van toepassing.

Toets aan toekomstig gemeentelijk/Zuid-Limburgs beleid:
In de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg zijn verschillende beleidsafspraken opgenomen. De
voor dit plan relevante beleidsafspraken worden hieronder kort toegelicht:
Beleidsafspraak I. Een subregionale woningmarktprogrammering van toevoegingen en
onttrekkingen op basis van de transformatieopgave per gemeente vast te stellen.
In de subregio Maastricht-Heuvelland werken de zes gemeenten momenteel hieraan. In twee
stappen plant men deze subregionale programmering op te stellen. De eerste stap omvat het
opstellen (door STEC) en vaststellen door de gemeenteraden van een regionaal
afwegingskader wonen Maastricht-Heuvelland. In vijf van de zes gemeenten is het
afwegingskader wonen Maastricht-Heuvelland door de gemeenteraden vastgesteld. In de
gemeente Eijsden-Margraten is dit nog niet gebeurd. Hierdoor kan ook de tweede stap (het
komen tot een subregionale woningmarktprogrammering voor de zes gemeenten) nog niet
gezet worden.
Beleidsafspraak V. De herinvulling van waardevol bestaand vastgoed te prioriteren in de
regionale woningmarktprogrammering.
Inhoudelijk past dit plan, maar zonder regionale woningmarktprogrammering is het moeilijk om
waardevol bestaand vastgoed een prioritaire positie te geven.
Beleidsafspraak VI. Om het mogelijk te maken om nieuwe, kwalitatief goede,
woningbouwinitiatieven aan de vastgestelde woningmarktprogrammeringen toe te voegen, is
een uniforme wijze van afwegen beschreven. Deze nieuwe woningbouwinitiatieven moeten
worden gecompenseerd. […] Woningbouwinitiatieven in rijksmonumenten zijn uitgezonderd
van de compensatieplicht. […]
Inhoudelijk past dit plan, maar ook hier geldt weer dat het zonder regionale
woningmarktprogrammering niet mogelijk is om dit plan hieraan toe te voegen.
Op Zuid-Limburgs niveau (bestuurlijk, door de wethouders wonen) is de afspraak gemaakt, dat
elke wethouder de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg via het College van B&W aan de
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gemeenteraad voorlegt ter vaststelling. In de gemeente Eijsden-Margraten zijn de data die
hiervoor genoemd zijn: 25 augustus (College van B&W) en 13 oktober (gemeenteraad) 2016.
In de subregio Maastricht-Heuvelland is gecommuniceerd, dat het afwegingskader wonen
Maastricht-Heuvelland tegelijkertijd met de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg aan de
gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het voorliggend plan niet voldoet aan
het huidig provinciaal beleid. Het is echter mogelijk het plan te laten passen in de toekomstige
beleidskaders maar dat heeft de gemeente zelf in de hand.
Vooropgesteld dat de gemeenteraad beide kaders vaststelt, is het de taak van de gemeente
om dit plan een prioritaire plek te geven op de subregionale woningmarktprogrammering en
daarmee uitvoering hiervan mogelijk te maken.

drs. M.G.P.I. Arts
clustermanager Ruimte
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