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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding opstellen nieuw bestemmingsplan

Bemeni BV te Eijsden is voornemens om het landgoed Kasteel Oost aan de Kasteellaan 1 in Eijsden te 
herontwikkelen. De herontwikkeling bestaat uit de volgende onderdelen:

a. het zoveel mogelijk herstellen van het kasteel in zijn oorspronkelijke vorm van vóór 1848;
b. het slopen van een aantal lossen bijgebouwen (in totaal 267 m²);
c. het uitbreiden van de bestaande boerderij;
d. realisering van maximaal 100 hotelkamers;
e. één bedrijfswoning (verplaatsen bestaande woning binnen het bestaande kasteel);
f. het realiseren van een restaurant in een deel van het kasteel en een brasserie met terras in en bij 

de boerderij;
g. landschappelijke inpassing c.q. herinrichting van het terrein, inclusief aanleg van een parkeerterrein 

voor bezoekers aan het landgoed.

De beoogde ontwikkeling is strijdig met het geldende bestemmingsplan 'Oost-Maarland', waarin het 
landgoed is bestemd tot 'Wonen' (het kasteel), 'Gemengd - Vrijkomende agrarische bebouwing' (de 
boerderij) en 'Agrarisch met waarden' (de overige gronden binnen het plangebied). 

In dit bestemmingsplan wordt de gewenste ontwikkeling van het landgoed planologisch geregeld, 
waardoor de voorgenomen nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden ontstaan. Het bestemmingsplan 
bestaat uit een verbeelding voor de locatie en bijbehorende regels. Deze toelichting vergezelt het plan.

1.2  Plangebied en begrenzingen

Het plangebied is gelegen ten westen van de kern Oost-Maarland aan de Kasteellaan 1. Het betreft de 
locatie van het landgoed Kasteel Oost, bestaande uit een kasteel, een boerderij en omliggende gronden 
en bijgebouwen, ten zuiden begrensd door de Kasteellaan en ten oosten door een fietspad dat parallel 
loopt aan de Kloppenbergweg. De percelen zijn kadastraal bekend als gemeente Eijsden, sectie A, nrs. 
1821, 1847, 1935, 2087, 2088, 2089 en 2090.
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Afbeelding 1. Luchtfoto met globale begrenzing plangebied (rode lijn)

1.3  Vigerende bestemmingsplan in plangebied

In het vigerende bestemmingsplan 'Oost-Maarland', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 
Eijsden op 13 juli 2010, gelden voor het plangebied de bestemmingen 'Wonen', 'Gemengd - Vrijkomende 
agrarische bebouwing' en 'Agrarisch met waarden'. Tevens gelden voor het gehele plangebied de 
dubbelbestemmingen 'Waarde - Cultuurhistorie' en 'Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed' en voor delen 
van het plangebied de dubbelbestemmingen 'Leiding' en 'Waarde - Ecologie'. Voor het gehele plangebied 
geldt de gebiedsaanduiding 'milieuzone - actief bodembeheergebied'. Ter plaatse van het kasteel en de 
boerderij geldt de bouwaanduiding 'karakteristiek'. De herontwikkeling past niet binnen deze 
bestemmingen en is dus strijdig met het vigerend bestemmingsplan. 
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Afbeelding 2. Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Oost-Maarland'
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Hoofdstuk 2  Beschrijving bestaande situatie

2.1  Ontstaansgeschiedenis

Het oudste deel van het huidige Kasteel Oost is de woontoren, die in de dertiende eeuw of eerder is 
gebouwd. Oorspronkelijk was het kasteel een omgrachte woontoren en diende het als zetel van een 
heerlijkheid onder het hertogdom Daelhem. De woontoren bestond uit een kelder met daarboven drie 
verdiepingen  tot een hoogte van minstens 12 meter. In de veertiende eeuw diende het vermoedelijk tot 
stamslot van de familie van Oost. 

In de zestiende eeuw werd het kasteel uitgebreid. Een L-vormige toevoeging aan de west- en zuidzijde 
zorgde ervoor dat het kasteel een vierkante plattegrond kreeg met een uitstulping naar het noorden, 
waartegen in 1548 een achthoekige traptoren van drie verdiepingen is gebouwd. In de achttiende eeuw is 
de oostgevel vervangen door een bakstenen muur met mergelstenen hoekblokken, waardoor een deel 
van de oorspronkelijke woontoren verdween.

Na een verbouwing in 1674 werd het kasteel in 1848 nogmaals verbouwd, waarbij het werd voorzien van 
een Zwitsers zadeldak. Omstreeks 1950 werd het kasteel zodanig ingrijpend gewijzigd dat van de 
oorspronkelijke structuur weinig meer overbleef en het kasteel een landhuisachtig uiterlijk kreeg. De 
oorspronkelijke woontoren vormt echter nog steeds de kern van het kasteel. 

Het voormalige kasteeleiland kende nog een huis met trapgevel, een rond 1880 gesloopte kapel en een 
koetshuis. Aan de oostzijde lag de voorburcht met dienstgebouwen (carréhoeve) die in het begin van de 
negentiende eeuw drie zijden van een binnenplaats omgaven.

Afbeelding 3. Kasteel Oost vóór de verbouwing omstreeks 1950
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Afbeelding 4. Verschijningsvorm Kasteel Oost door de jaren heen. Bron: Satijnplus Architecten

Een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingsgeschiedenis van Kasteel-Oost is opgenomen in de  
bijlagen 11 en 22.

2.2  Bestaande situatie

In de huidige situatie heeft het kasteel een landhuisachtig karakter en is het in gebruik als woning. De 
slotgracht is verdwenen. Het voormalige koetshuis is in de huidige situatie een boerderij. De carréhoeve 
is geheel verdwenen. De omliggende gronden zijn groen ingericht met bomen en weiden. Zowel het 
kasteel als de boerderij zijn aangewezen als rijksmonument.

Afbeelding 5. Plattegrond bestaande situatie Kasteel Oost

Aan de westzijde liggen een jachthaven aan het Grindgat Oost-Maarland, en de Maas. Ten zuiden ligt 
de Kasteellaan en aan de overzijde daarvan liggen agrarische gronden. In het oosten liggen woningen en 
agrarische bedrijven in de kern Oost-Maarland. De oostelijk gelegen Kloppenbergweg vormt de 
verbinding naar de kern Eijsden. Ten noorden ligt een bosgebied en de camping 'De Oosterdriessen', ten 
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noorden daarvan ligt attractiepark Fun Valley Maastricht.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In deze 
Structuurvisie staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Overheden, burgers en bedrijven krijgen de 
ruimte om zelf oplossingen te creëren. Het Rijk richt zich met name op het versterken van de 
internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen.

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota's, zoals de Nota 
Ruimte, de Nota Mobiliteit, de agenda Landschap en de agenda Vitaal platteland.

Het Rijk zet zich voor wat betreft het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, 
bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. In de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu worden drie 
hoofddoelen genoemd om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de 
middellange termijn (2028):

1. het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;

2. het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 
gebruiker voorop staat;

3. het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn.

Voor de drie rijksdoelen worden de onderwerpen van nationaal belang benoemd, waarmee het Rijk 
aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Relevante nationale 
belangen voor onderhavig plangebied zijn als volgt:

1. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water), bescherming tegen geluidsoverlast en 
externe veiligheidsrisico's.

2. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke 
kwaliteiten.

3. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en 
faunasoorten.

Afweging Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Door het voorgenomen herstel van het kasteel in zijn oorspronkelijke vorm worden de cultuurhistorische 
kwaliteiten in het plangebied versterkt. De groene indeling zorgt voor mogelijkheden voor flora- en 
faunasoorten om zich te ontwikkelen. De milieukwaliteit verslechtert niet door de voorgenomen 
ontwikkeling, zie paragraaf 5.2. De voorgenomen ontwikkeling sluit daarmee aan bij de relevante 
onderwerpen van nationaal belang uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Op 30 december 2011 is het Barro in werking getreden. Voor de nationale belangen die kaderstellend 
zijn voor besluiten van gemeenten zijn in het 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 de ruimtevraag voor de onderwerpen veiligheid op 
rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, het 
Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS), de veiligheid van primaire waterkeringen, 
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reserveringsgebieden voor hoogwater langs de Maas en maximering van de verstedelijkingsruimte in het 
IJsselmeer. Ook is het onderwerp duurzame verstedelijking in de regelgeving opgenomen.

Afweging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Rivierbed van de Maas.

Het plangebied is gelegen binnen het stroomvoerend deel van het rivierbed van de Maas. Voor het 
rivierbed geldt op basis van artikel 2.4.3 van het Barro dat een bestemmingsplan alleen een nieuwe 
bestemming kan aanwijzen als er: 

sprake is van een zodanige situering van de bestemming dat het veilig en doelmatig gebruik van het 
oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft; 
geen sprake is van feitelijke belemmering voor de vergroting van de afvoercapaciteit van de rivier; 
sprake is van een zodanige situering van de bestemming dat de waterstandverhoging of de afname 
van het bergend vermogen zo gering mogelijk is, en 
sprake is van een zodanige situering van de bestemming dat de ecologische toestand van het 
oppervlaktewaterlichaam niet verslechtert. 

Daarnaast geldt specifiek voor een bestemmingsplan dat betrekkening heeft op het stroomvoerend deel 
van het rivierbed, dat een ruimtelijke ontwikkeling uitsluitend mogelijk is wanneer daarbij een of meer van 
de volgende activiteiten worden mogelijk gemaakt:

de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken; 
de verwezenlijking van voorzieningen voor een betere en veilige afwikkeling van de beroeps- of 
recreatievaart; 
de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales; 
de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van overslagfaciliteiten, uitsluitend 
voor zover de activiteit gekoppeld is aan het vervoer over de rivier; 
de aanleg of wijziging van scheepswerven voor beroeps- of pleziervaartuigen; 
de verwezenlijking en het beheer van natuurterreinen; 
de uitbreiding of wijziging van bestaande steenfabrieken; 
de verwezenlijking van voorzieningen die onlosmakelijk met de waterrecreatie zijn verbonden; 
de winning van oppervlaktedelfstoffen; 
de verwezenlijking van voorzieningen van groot openbaar belang die niet buiten het rivierbed kunnen 
worden gerealiseerd; 
activiteiten van een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden 
agrarische bedrijven die niet buiten het rivierbed kunnen worden gerealiseerd; 
een functieverandering binnen de bestaande bebouwing; 
activiteiten die onderdeel uitmaken van de lijst van maatregelen opgenomen in de Bijlage bij de 
planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier en waarvan de uitvoering wordt gefinancierd door 
Onze Minister.

Het gaat in dit geval om een verwezenlijking van voorzieningen die niet buiten het rivierbed kunnen 
worden gerealiseerd, aangezien er cultuurhistorische waarden worden hersteld van een rijksmonument. 
Hier wordt in paragraaf 5.6 verder op ingegaan. 

Voor waterveiligheid blijft het beleid zoals vastgelegd in de Beleidsregels grote rivieren het uitgangspunt, 
ook bij het opstellen van gebiedsplannen. Ten aanzien van riviergebonden activiteiten in het 
stroomvoerend deel van het rivierbed zijn de voorwaarden helder vastgelegd: het effect op de waterstand 
moet worden gecompenseerd. Ten aanzien van niet-riviergebonden activiteiten in het stroomvoerend bed 
zonder een groot openbaar belang (artikel 6d uit de Beleidslijn grote rivieren) geldt als voorwaarde dat 
een niet-riviergebonden activiteit is toegestaan als deze per saldo meer ruimte voor de rivier realiseert. 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor een ‘rekenregel’ ontwikkeld. Met deze 
rekenregel wordt de waterstanddaling die een niet- riviergebonden activiteit moet realiseren transparant 
gemaakt. De rekenregel legt hiervoor een relatie tussen de ruimte die de activiteit inneemt, de vrije 
ruimte die ter plaatse nog aanwezig is en de voor de lange termijn te realiseren waterstandsdaling. 
Vervolgens kan een verruimende maatregel worden ontworpen die deze waterstandsdaling duurzaam 
realiseert.

De middels dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte ingreep is vergunningsplichtig in het kader van de 
Waterwet. De ingreep is toegestaan onder artikel 6D, d.w.z. dat compensatie nodig is voor wat betreft 
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het ruimtebeslag van de ingreep. Het te compenseren oppervlakte is 0,5 Ha. (zie ook par. 5.6.2.3). Op 
basis van artikel 6D betekent dit een rivierkundige opgave van 3 mm. In deze berekening is rekening 
gehouden met het beplantingsplan. In overleg met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is afgesproken dat de 
rivierkundige effecten van de ingreep Kleine Weerd (Maastricht-zuid) ingezet mogen worden als invulling 
voor de rivierkundige opgave. Hieraan is als eis gesteld dat de initiatiefnemer een financiële bijdrage 
moet leveren aan de aanleg- en beheerskosten van de ingreep Kleine Weerd3. Een en ander is 
vastgelegd in de 'Intentieverklaring Bovenmaas' d.d. 18 juli 2016 tussen de provincie Limburg, de 
gemeente Eijsden-Margraten en de Staat (Rijkswaterstaat Zuid-Nederland). Deze verklaring is als 
bijlage 21 bij deze toelichting gevoegd.

Door de initiatiefnemer zal deze nader overeen te komen financiële bijdrage worden geleverd en daarmee 
is dan aan de vereiste rivierverruiming voor deze ingreep voldaan.

In de nog af te geven vergunning in het kader van de Waterwet zal voor wat betreft de daadwerkelijke 
invulling van het terrein gekeken worden hoe dit wordt ingevuld: natuur, kleine aanpassing of 
landschappelijke inpassing. Hier zal nog nader overleg over plaatsvinden.

Natuurnetwerk Nederland.

In titel 2.10 van het Barro is bepaald dat bij provinciale verordening regels worden gesteld die 
bewerkstelligen dat een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een gebied behorende tot het 
natuurnetwerk Nederland, geen activiteiten mogelijk maakt ten opzichte van het ten tijde van 
inwerkingtreding van de verordening geldende bestemmingsplan, die per saldo leiden tot een significante 
aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de 
oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tussen die gebieden, tenzij: 

a. er sprake is van een groot openbaar belang, 
b. er geen reële alternatieven zijn, en 
c. de negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden, oppervlakte en samenhang worden 

beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd.

Bij provinciale verordening worden de gebieden aangewezen die het natuurnetwerk Nederland vormen. 
De ligging van die gebieden wordt geometrisch vastgelegd. Geen onderdeel van het natuurnetwerk 
Nederland vormen de militaire terreinen, aangewezen in de Rarro (zie par. 3.1.3)

Het Natuurnetwerk Nederland is nader uitgewerkt in POL 2014 en de Omgevingsverordening Limburg, 
waarin de Goudgroene- en Zilvergroend natuurzone en de Bronsgroene landschapszone zijn vastgelegd. 
Zie hiervoor paragraaf 3.2.1 en 3.2.2.

Overige belangen.

Voor het overige zijn er geen regels in het Barro die van toepassing zijn op het plangebied en de 
daarbinnen beoogde ontwikkelingen.

3.1.3  Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro)

De Rarro is gebaseerd op het Barro. In het Barro is bepaald dat bij ministeriële regeling verschillende 
gebiede, objecten worden aangewezen, waar gemeenten bij de vaststelling van bestemmingsplannen 
rekening mee moeten houden. In het Rarro wordt daar uitvoering aan gegeven. Het plangebied is niet 
gelegen binnen een van de in de Rarro genoemde gebieden of objecten.

Vanuit het Rarro bestaan er geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling.
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3.1.4  Besluit ruimtelijke ordening (Ladder voor duurzame verstedelijking)

3.1.4.1  Ladder voor duurzame verstedelijk ing

Op 1 oktober 2012 is onder andere het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd. In artikel 3.1.6 is 
een nieuw lid 2 ingevoegd waarin een motiveringsplicht is opgenomen voor nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen in bestemmingsplannen. In de toelichting van het bestemmingsplan moet hiervoor een 
verantwoording plaatsvinden aan de hand van een drietal opeenvolgende treden ('ladder duurzame 
verstedelijking'). Onder een stedelijke ontwikkeling wordt verstaan: een ruimtelijke ontwikkeling van een 
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 
stedelijke voorzieningen. 

De eerste trede in deze ladder is een beschrijving dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet 
in een actuele regionale behoefte. Hierbij kan het gaan om zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
aspecten. De beide vervolgstappen uit genoemde ladder hebben betrekking op de vraag of de 
ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied ingepast kan worden door benutting van beschikbare gronden 
door herstructurering, transformatie of anderszins (trede 2) en als dat niet mogelijk is op andere locaties 
(trede 3), die vooral goed ontsloten moeten zijn.

Afweging

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, aangezien er met 
het hotel, het restaurant en de brasserie nieuwe voorzieningen worden toegevoegd, deels in nieuw 
vastgoed. Het plan is daarom getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Een onderbouwing 
in het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking is door BRO opgesteld4 (zie bijlage 3). Die 
onderbouwing is nog gebaseerd op de tekst van het Bro zoals die luidde vóór 1 juli 2017, derhalve vóór 
inwerkingtreding van het nieuwe artikel 3.1.6:

Trede 1 Behoefte

Het onderdeel haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat er in kwantitatieve en kwalitatieve zin 
voldoende regionale behoefte en marktruimte voor nieuw hotelaanbod is, conform het beschreven 
marktsegment, locatieprofiel, omvang, faciliteiten en doelgroepen.

De ontwikkeling speelt nauw in op de consumentenbehoefte. Het hotel richt zich primair op het 
midden-hoge marktsegment (4 sterren) met zowel de zakelijke als de toeristische markt als 
doelgroepen. Dit segment is in antwoord op de consumentenvraag sterk in opkomst. De combinatie van 
een kasteel met landgoed op een landschappelijk fraaie locatie tussen Maas een Heuvelland geeft de 
ontwikkeling een zeer onderscheidend karakter, met meerwaarde voor het regionale hotelaanbod. Dit 
laatste zeker ten opzichte van het hoogwaardige, meer stedelijke aanbod in de stad Maastricht. Het 
regionale hotelaanbod elders in het Heuvelland en het aangrenzende deel van België is deels opvallend 
kleinschalig en vaak gedateerd qua product, inrichting en uitstraling. Dit aanbod richt zich grotendeels 
op andere (toeristische) doelgroepen.

De beoogde restaurantformules spelen ook nadrukkelijk in op de regionale behoefte van consumenten. 
De gemeente Eijsden-Margraten biedt vooral traditionele restaurants, vooral gericht op de eigen 
bevolking en toeristen. Bovendien kent het hogere marktsegment een opvallende groei in de afgelopen 
jaren. Een goede bereikbaarheid per auto vanuit Maastricht is een belangrijke randvoorwaarde.

Het hotel-restaurant speelt ook sterk in op de behoefte van de lokale, regionale en provinciale overheid. 
Het heeft meerwaarde voor de economische, toeristische en ruimtelijke structuur van Zuid-Limburg. De 
ontwikkeling zal een impuls geven aan de beleidsmatig gewenste kwaliteitsversterking van de 
toeristische sector in de regio. Bovendien krijgt in dit geval cultureel erfgoed een passende nieuwe 
invulling en wordt tevens de landschappelijke en recreatieve structuur ter plaatse versterkt. De gehele 
regio kan daarvan profiteren.

De behoefte vanuit het bedrijfsleven uit zich in de concrete belangstelling van een hotel-exploitant voor 
vestiging op de locatie.

Trede 2 Bestaand stedelijk gebied

Het hotelconcept is onlosmakelijk verbonden met de historische locatie en geschiedenis van Kasteel 
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Oost. Het kasteel en de boederij worden samen met het bijbehorende landgoed herontwikkeld met een 
vitale, eigentijdse functie. Er is in de regio geen alternatief (leegstaand) monumentaal kasteel, cultureel 
erfgoed of anderszins vergelijkbare locatie beschikbaar met de uitstraling en het bereikbaarheidsprofiel 
zoals die voor het beoogde hotelconcept noodzakelijk is.

Trede 3 Bereikbaarheid

Omdat het hier een locatie betreft buiten bestaand stedelijk gebied is ook de derde trede van de Ladder 
van duurzame verstedelijking relevant. De locatie wordt goed ontsloten voor auto's, fietsers en 
voetgangers. Ook wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen. Daarnaast zijn 
het hotel en de restaurants goed bereidbaar met het openbaar vervoer, aangezien er een bushalte 'voor 
de deur' is.

Effecten

De effecten van de ontwikkeling zijn positief en richten zich vooral op de regionale economische 
structuur in algemene zin en de toeristische- en horecastructuur in het bijzonder. De economische en 
toeristische structuur van de regio wordt door de voorziene ontwikkeling versterkt (zie trede 1). 
Bovendien voorziet de ontwikkeling in relatief veel werkgelegenheid.

Binnen de horecastructuur valt extra leegstand door dit specifieke initiatief niet te verwachten. Indirect 
zijn wel effecten mogelijk op het deels kleinschalige en gedateerde hotelaanbod in met name het 
Heuvelland, vooral bij zaken die niet tijdig hebben ingespeeld op de veranderde marktomstandigheden. 
In diverse onderzoeken is reeds vastgesteld dat het toekomstperspectief van dit hoteltype sowieso 
overwegend negatief is. Gezien de aard van het betreffende vastgoed (kleinschalig, landschappelijk 
soms fraai gelegen) is een transformatie tot andere functies hier vaak goed mogelijk. Kansrijke 
alternatieve functies zijn bijvoorbeeld wonen, cultuur, leisure, etc. Sluiting zal niet of nauwelijks 
(ruimtelijke) effecten genereren op de omgeving dan wel het woon-, leef- en ondernemersklimaat ter 
plaatse. Bij transformatie zullen deze effecten per saldo vaak zelfs positief uitvallen.

De Ladder van duurzame verstedijking is hiermee doorlopen en de stedelijke ontwikkeling is voldoende 
gemotiveerd.

3.1.4.2  Wijziging Ladder voor duurzame verstedelijk ing 2017

Zoals hiervoor reeds is aangegeven is op 1 juli 2017 een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in 
werking getreden waarbij een nieuwe Laddersystematiek is gaan gelden. De toelichting van een 
bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de 
behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Het gaat in de nieuwe regels niet meer om de 
'regionale behoefte'. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied 
kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de 
mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied.”

Verder is een bepaling toegevoegd die het mogelijk maakt om deze ‘Ladder’ bij een bestemmingsplan 
met wijzigingsbevoegheid of uitwerkingsplicht, door te schuiven naar het moment waarop daadwerkelijk 
een wijzigings- of uitwerkingsplan in procedure wordt gebracht. Daarmee zouden dubbele 
onderzoekslasten kunnen worden voorkomen.

De wijziging van de Ladder per 1 juli 2017 is niet van invloed op de conclusies zoals weergegeven in par. 
3.1.4.1.

3.1.5  Wet milieubeheer

In artikel 7.2, lid 1 van de Wet milieubeheer is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur de 
activiteiten worden aangewezen:

a. die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu;
b. ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu kunnen hebben.

In het Besluit milieueffectrapportage zijn in artikel 2, lid 1 als activiteiten die belangrijke nadelige 
gevolgen kunnen hebben voor het milieu (en waarvoor op grond van de Wet milieubeheer dus de 
verplichting geldt om een milieueffectrapportage op te stellen), aangewezen de activiteiten die behoren 
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tot een in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit genoemde categorie. 

In lid 2 van hetzelfde artikel zijn als activiteiten ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen 
of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (en waarvoor op grond van de Wet 
milieubeheer dus een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt), aangewezen de activiteiten die behoren tot een in 
onderdeel D van de bijlage bij het Besluit genoemde categorie.

In artikel 2, lid 5, aanhef en onder b. van het Besluit milieueffectrapportage, is vastgelegd dat de 
m.e.r.-beoordelingsplicht ook geldt voor plannen die weliswaar vallen onder een van de in onderdeel D 
genoemde activiteiten maar waarbij het project valt onder de drempelwaarden zoals genoemd in 
onderdeel D, indien: 'op grond van selectiecriteria als bedoeld in bijlage III bij de EEG-richtlijn 
milieueffectbeoordeling niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu kan hebben'.

De afweging met betrekking tot de m.e.r.-(beoordelings)plichtigheid van dit bestemmingsplan, is 
opgenomen in paragraaf 5.2.7.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014

Op 12 december 2014 hebben Provinciale Staten van Limburg als onderdeel van een integrale 
omgevingsvisie het POL 2014 'Voor de kwaliteit van Limburg' vastgesteld. Op 16 januari 2015 is het POL 
2014 in werking getreden. 

Zonering Limburg.

De grote variatie in omgevingskwaliteiten is een kenmerk en sterk punt van Limburg. Om daaraan recht 
te doen, worden in het POL zeven globaal afgebakende gebiedstypen onderscheiden. Dit zijn zones met 
elk een eigen karakter, herkenbare eigen kernkwaliteiten, en met heel verschillende opgaven en 
ontwikkelingsmogelijkheden.

Binnen het bebouwd gebied worden de volgende zones onderscheiden:

Stedelijk centrum,
Bedrijventerrein,
Overig bebouwd gebied

In het landelijk gebied gaat het om de zones:

Goudgroene natuurzone,
Zilvergroene natuurzone,
Bronsgroene landschapszone en
Buitengebied

Het plangebied is gelegen binnen de goudgroene natuurzone. Onder de goudgroene natuurzone vallen 
gebieden waar natuur en natuurontwikkeling het primaat hebben vanwege de voorkomende waardevolle 
flora en fauna, vaak van (inter)nationale betekenis. Het accent ligt in dit gebied op:

Realisatie van areaaluitbreiding natuur
Recreatief medegebruik
Terugdringen milieubelasting

De opgave is het realiseren van een robuust en duurzaam in stand te houden netwerk van 
natuurgebieden als basis voor behoud en herstel van de voor Limburg kenmerkende flora, fauna en 
habitats, met name in de goudgroene en zilvergroene natuurzone. Daartoe moeten ook randvoorwaarden 
op het gebied van milieu en water worden gerealiseerd en worden cultuurhistorische waarden volwaardig 
meegewogen, beschermd en waar mogelijk versterkt.

Het POL 2014 stelt kwaliteit centraal. Dit betekent dat zorgvuldig moet worden omgaan met de 
voorraden: de ruimte (steden en dorpen, natuur, landschap), de voorzieningen (gebouwde omgeving, 
infrastructuur, vervoersystemen), de natuurlijke hulpbronnen, de milieuruimte en de ondergrond.
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Afbeelding 6. Uitsnede POL-kaart Integrale zonering Limburg met globale aanduiding ligging 
plangebied (rode lijn)

Landschap en cultuurhistorie.

Volgens de POL-kaart Landschap en cultuurhistorie, is het gehele plangebied gelegen binnen de 
Maasvallei en het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Een deel van het plangebied 
is tevens gelegen binnen Beekdal.

Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Het omgevingsbeleid is er op gericht om de (huidige) landschappelijke kernkwaliteiten als onderdeel van 
de kernwaarden van het Nationaal Landschap te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te beleven. 
Ontwikkelingen binnen de ruimte die het beleid voor de verschillende thema’s biedt zijn mogelijk mits de 
kernkwaliteiten behouden blijven of versterkt worden (‘ja-mits’).

Er wordt gewerkt vanuit algemene kwaliteitsprincipes zoals dynamisch voorraadbeheer, de Ladder van 
duurzame verstedelijking en hergebruik van monumentaal erfgoed.

In de Omgevingsverordening is een motiveringsplicht opgenomen die gemeenten vraagt om in de 
toelichting op nieuwe bestemmingsplannen (voor onderdelen van het beschermingsgebied) aan te geven 
hoe met de bescherming en versterking van de kernkwaliteiten in het betreffende gebied is omgegaan. 
Bij verlies van natuurwaarden in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is compensatie aan de orde, 
verder uit te werken in de Beleidsregel Natuurcompensatie.

Maasvallei 

De Limburgse Maasvallei is een aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied met een 
hoogwaterbescherming die voldoet aan de wettelijke eisen, ook op de lange termijn, rekening houdend 
met klimaatverandering en mogelijke herijking van normen voor hoogwaterveiligheid.

Bij gebiedsontwikkelingen in de Maasvallei moet rekening gehouden worden met de hoofdfuncties van 
de rivier (afvoer van water en ijs, scheepvaart, drinkwatervoorziening, waterrecreatie en aquatisch 
ecologie) en ook de hoofdfuncties van het gebied (agrarisch, natuur, wonen, werken, oeverrecreatie 
e.d.).
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Afbeelding 7. Uitsnede POL-kaart Landschap en cultuurhistorie, met aanduiding ligging plangebied 
(rode lijn)

Vrijetijdseconomie.

Voor het plangebied zijn de ambities op het gebied van vrijetijdseconomie van belang. De ambitie is een 
gezonde vrijetijdseconomie die het A-merk imago van Limburg behoudt, versterkt en benut. In Limburg is 
er voor haar gasten en bewoners onder andere: 

een uitgebreid, aantrekkelijk en gevarieerd aanbod aan verblijfsaccommodatie, voorzieningen, een 
samenhangende recreatieve infrastructuur, evenementen en recreatief-toeristische concepten 
een voor beleving toegankelijke natuur en landschap

De opgave ligt in het versterken van de identiteit van de Limburgse vrijetijdseconomie en het benutten en 
verbinden van de verschillende krachten en kwaliteiten van te onderscheiden deelgebieden. Meer 
regionale slagkracht is nodig om tegemoet te komen aan de veranderende consumentenwensen en 
Limburg aantrekkelijk te laten worden voor (nieuwe) doelgroepen. 

Het aanbod aan vrijetijdsparken en campings in Limburg is ruim en kent nog steeds een gestage 
uitbreiding. De behoefte aan kwantitatieve groei is echter beperkt, de markt is verzadigd en heeft het 
karakter van een verdringingsmarkt. Limburg scoort in nationaal perspectief nog niet slecht, maar de 
bezettingsgraad van huisjesterreinen laat wel een stevige daling zien. De sector moet in zijn 
algemeenheid een forse kwaliteitsslag maken om in te spelen op de veranderingen in de vraag en om 
terreinen beter te profileren. Kortom: ook in de verblijfsrecreatie is er sprake van een 
transformatieopgave.

Het aanbod van verblijfsaccommodaties mag alleen worden uitgebreid als de uitbreiding kwalitatief echt 
goed is en extra vraag genereert. Meer van hetzelfde leidt tot verdringing en leegstand. Initiatieven die 
niet het gewenste kwaliteitsniveau hebben of die een bedreiging vormen voor landschappelijke 
kwaliteiten of natuurlijke kwaliteiten worden niet ondersteund. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt bij 
voorkeur gebruikgemaakt van leegstaande beeldbepalende objecten en monumenten. 

Regionale toeristisch-recreatieve visies vormen de basis voor uitvoeringsafspraken over kwantiteit en 
kwaliteit van de verblijfsrecreatie.
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3.2.1.1  Afweging POL 2014 / Herbegrenzing Goudgroene natuurzone

Op grond van de Omgevingsverordening Limburg 2014 (artikel 2.6.2 Bescherming Goudgroene 
natuurzone) maakt een ruimtelijke plan dat betrekking heeft op een gebied dat deel uitmaakt van de 
Goudgroene natuurzone geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande activiteiten mogelijk 
die de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten. Dit betekent dat de ontwikkeling 
van een hotel, restaurant, brasserie en bijbehorende voorzieningen in een Goudgroene natuurzone niet 
mogelijk is. 

Om de beoogde ontwikkeling toch mogelijk te kunnen maken zal gebruik worden gemaakt van artikel 
2.6.6 (wijzigen van de begrenzing) van de Omgevingsverordening Limburg 2014. Geduputeerde Staten 
zal worden verzocht om de Goudgroene Natuurzone te herbegrenzen. 

Het plan van de herbegrenzing het omzetten van de Goudgroen Natuurzone van landgoed Kasteel Oost 
(circa 2,6 ha) naar een Bronsgroene Landschapszone. De compensatie bestaat er uit om  het perceel 
“Riesenberg”  te Cadier en Keer, kadastraal bekend gemeente Margraten sectie P, nr. 165, gelegen ten 
noordoosten van de kern Gronsveld nabij het Savelsbos (circa 2,9 ha) hiervoor in te zetten. Dit perceel is 
in het POL2014 aangeduid als zone Buitengebied en zal dan in het kader van de compensatie worden 
aangeduid als Goudgroene Natuurzone. Hierdoor wordt de Goudgroene Natuurzone  van het Savelsbos 
robuuster. In het Natuurpact (bestuursakkoord) dat het Rijk en de provincies hebben afgesloten is 
afgesproken dat de provincies tussen 2011 en 2027 minimaal 80.000 hectare natuur inrichten bovenop 
de bestaande 588.000 hectare natuur in Nederland in 2011

Het perceel “Riesenberg”  is in eigendom van de gemeente en wordt momenteel verpacht. Het POL 
2014 is niet rechtstreeks bindend voor burgers. Dit betekent dat vooralsnog het huidige agrarisch 
gebruik van het perceel “Riesenberg” conform de bestemming Agrarisch met Waarden 
(bestemmingsplan Buitengebied 2009 inclusief 1e herziening) kan worden voortgezet. 

In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het voor burgemeester en 
wethouders mogelijk maakt om de agrarische bestemming te wijzigen in de bestemming Natuur ten 
behoeve van de aanleg van nieuwe natuur.

Om de doelstelling van het Natuurpact te kunnen halen worden er met de gebruiker/pachter afspraken 
gemaakt om het perceel  “Riesenberg” als natuur in te richten en zo toepassing te kunnen geven aan de 
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het wijzigen van de huidige agrarische bestemming naar de 
bestemming Natuur.  
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Afbeelding 8. Ligging compensatieperceel 'Riesenberg' (bruin gearceerd)

Voor wat betreft de ligging binnen de Maasvallei zie par. 3.1.2. Voor wat betreft de ligging binnen het 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg zie par. 3.2.2.

Daarnaast gaat het om een ontwikkeling van verblijfsrecreatie in beeldbepalende objecten en 
monumenten, die het plangebied kwalitatief verbetert, door cultuurhistorische waarden te herstellen en 
versterken. Dit is in lijn met het POL 2014. In paragraaf 3.3 wordt de regionale visie op 
vrijetijdseconomie behandeld.

3.2.2  Omgevingsverordening Limburg 2014

Op 12 december 2014 is de Omgevingsverordening Limburg 2014 vastgesteld en in werking getreden. 
De verordening is daarna nog enke,e malen op onderdelen gewijzigd. Op 30 december 2016 is een 
geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening Limburg 2014 gepubliceerd op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening Limburg 2014 
geeft de situatie weer op basis van de integratie van respectievelijk: 

1. Omgevingsverordening Limburg 2014 (PS, 12 december 2014) + Erratum mei 2015 
2. Wijziging bijlage bij artikel 3.1.2, eerste lid (Veehouderijen en Natura 2000)
3. Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 (PS, 11 november 2016) 
4. Beleidsneutrale Wijzigingsverordening Hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 
5. De aanpassingen in de begrenzing van de goudgroene natuurzone zoals die zijn doorgevoerd in het 

kader van de vaststelling van het Natuurbeheerplan Limburg 2016 respectievelijk 2017

De voorheen geldende Omgevingsverordening Limburg was een samenvoeging van de Provinciale 
milieuverordening, de Wegenverordening, de Waterverordening en de Ontgrondingenverordening. De 
Omgevingsverordening Limburg is op 1 januari 2011 in werking getreden. De Omgevingsverordening is 
opnieuw gewijzigd, vanwege de vaststelling van POL 2014, waarin is bepaald dat er een nieuw hoofdstuk 
Ruimte aan de Omgevingsverordening wordt toegevoegd. Dat hoofdstuk Ruimte is gericht op de 
doorwerking van het ruimtelijke beleid van POL 2014 naar gemeentelijke ruimtelijke plannen. Behalve de 
toevoeging van het hoofdstuk Ruimte zijn in de Omgevingsverordening Limburg 2014 ook de 
verordeningen Veehouderijen en Natura 2000 (van oktober 2013) en Wonen Zuid-Limburg (van juli 2013) 
opgenomen. Hiermee zijn alle verordeningen die betrekking hebben op het omgevingsbeleid 
ondergebracht in één document. Tenslotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om diverse 
technische aanpassingen en verbeteringen in de overige onderdelen aan te brengen.

De Omgevingsverordening bevat regels over diverse onderwerpen, zoals de aanwijzing van 
milieubeschermingsgebieden. 

In de Omgevingsverordening is opgenomen dat ruimtelijke plannen voor een gebied gelegen in de regio 
Zuid-Limburg alleen mogen voorzien in de toevoeging van vestigingsmogelijkheden voor voorzieningen 
voor vrijetijdseconomie aan de bestaande voorraad en de bestaande planvoorraad, als deze in 
overeenstemming zijn met de principes van het POL 2014 en de bestuursafspraken over de regionale 
uitwerking van het POL 2014 voor de regio Zuid-Limburg (zie paragraaf 3.3.1). 

Afweging Omgevingsverordening Limburg 2014

Het plangebied is gelegen binnen het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Een 
ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied binnen het Beschermingsgebied Nationaal Landschap 
Zuid-Limburg bevat een beschrijving van de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten, de wijze 
waarop met de bescherming en versterking van de kernkwaliteiten is omgegaan en hoe de negatieve 
effecten zijn gecompenseerd.

Voor het plangebied zijn de kernkwaliteiten behorende bij deze zone aangegeven in de Landschapsvisie 
Zuid-Limburg (2007): de besloten dalbodem van de Maas waarin het zich bevindt, bossen en 
graslanden, het kasteel en de middeleeuwse Kasteellaan. Wat betreft de cultuurhistorische 
kernkwaliteiten wordt het kasteel hersteld in zijn oorspronkelijke vorm van voor 1848 en wordt de 
voormalige historische carréhoeve hersteld. De bossen en graslanden worden deels behouden en deels 
heringericht.

Het plangebied ligt tevens in de Goudgroene natuurzone. Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een 
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gebied binnen de Goudgroene natuurzone maakt geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van 
bestaande activiteiten mogelijk die de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten. 
Onder de wezenlijke kenmerken en waarden binnen de Goudgroene natuurzone worden voor te 
realiseren natuurgebieden verstaan de nagestreefde natuurdoeltypen zoals vastgelegd op de 
beheertypenkaart en de ambitiekaart van het Provinciaal Natuurbeheerplan. In paragraaf 5.5.2 wordt 
ingegaan op de wezenlijke kenmerken en waarden binnen de Goudgroene natuurzone en de eventuele 
aantasting hiervan door de voorgenomen ontwikkeling. In par. 3.2.1 is reeds weergegeven op welke wijze 
de aantasting van de Goudgrene natuurzone zal worden gecompenseerd.

3.2.3  Beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu

Op 12 januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) vastgesteld. Doel 
van het LKM is om ontwikkelingen in het buitengebied die een inbreuk op de waarden van het 
buitengebied betekenen te compenseren met een kwaliteitsverbetering die ten goede komt aan 
hetzelfde buitengebied, waarmee de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied wordt verhoogd. De 
verantwoordelijkheid en de uitvoering van het Kwaliteitsmenu wordt in handen van de gemeenten gelegd. 

Door de gemeente Eijsden-Margraten is hieraan invulling gegeven door een nadere uitwerking van het 
LKM in het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 2013. Het plangebied is in het POL 
aangewezen als landelijk gebied en daarme is het LKM van toepassing. Voor een nadere afweging 
hieromtrent zie paragraaf 3.4.2.

3.3  Regionaal beleid

3.3.1  Regionale visie vrijetijdseconomie

In regio Zuid-Limburg is een regionale visie op de vrijetijdseconomie in voorbereiding, waarin de basis 
wordt gelegd voor uitvoeringsafspraken over kwantiteit en kwaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio. 
Een regionale werkgroep vrijetijdseconomie stemt tot die visie is vastgesteld af of initiatieven op het 
gebied van vrijetijdseconomie worden ondersteund. Hierbij worden initiatieven beoordeeld op basis van 
de behoefte, de locatie(kenmerken) en de mate van vernieuwing en kwaliteit. 

Afweging

Op 4 juli 2016 heeft de Regionale Themagroep Vrijetijdseconomie in het kader van de regionale 
uitwerking POL Zuid-Limburg aangegeven vanuit haar perspectief positief te staan tegenover het 
initiatief. Het advies is als bijlage 4 bij deze toelichting opgenomen.

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Strategische Visie 2022

In de Strategische Visie 2022, vastgesteld door de gemeenteraad van Eijsden-Margraten op 22 oktober 
2013, is het DNA van Eijsden-Margraten beschreven aan de hand van het landschap en de dorpen, 
kenmerken, trends en ontwikkelingen.

Er zijn vijf ambities beschreven:

Dienstverlening is onze tweede natuur
Burgerkracht
Buitengewone buiten (be)leven
Aantrekkelijk wonen
Ondernemingszin schept ruimte voor welvaart en welzijn

Hieruit komen een aantal thema's voort, waarvan 'Landschappelijk verantwoord ondernemen', 'Uniek 
(im)materieel erfgoed' en 'Meer met de Maas' van belang zijn voor de voorgenomen ontwikkeling. 

De gemeente heeft de keuze gemaakt om natuur, landschap en streekeigen landbouw te behouden en 
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waar mogelijk te versterken in combinatie met de uitbouw van hoogwaardig toerisme als nieuwe 
economische trekker. De gemeente zet op het gebied van toerisme in op wandelen, fietsen en andere 
vormen van onthaasten, waarbij de beleving van het landschap de onderliggende kracht is. De gemeente 
stimuleert slimme cross-overs als het verbinden van kunst en cultuur aan het landschap. 
Recreatiemogelijkheden aan de Maas worden sterk uitgebreid. Voor de groeiende groep ouderen wil de 
gemeente voldoende recreatie- en ontspanningsmogelijkheden dicht bij de kernen bieden. De gemeente 
stelt duidelijke kaders op voor de dorpsranden van de bestaande kernen en het buitengebied. Het in 
stand houden van authentieke dorpsgezichten, de balans tussen groene en rode dorpsranden en ruimte 
voor functiewijziging van bestaande bebouwing in het buitengebied, waarbij het uitgangspunt is dat er 
geen verdere verstening mag optreden.

De gemeente koestert zijn cultureel erfgoed en zet in op (inter)nationale erkenning. Het erfgoed is in 
2022 in kaart gebracht, verkeert in goede staat en is toeristisch ontsloten. De gemeente legt nadruk op 
het creëren van nieuwe cross-overs tussen erfgoed, landschap, cultuur en recreatie. 

Daarnaast richt de gemeente Eijsden-Margraten zich naar de Maas om de economische potentie van de 
Maas (beter) te kunnen benutten. Er zijn nog volop mogelijkheden rondom de Maas voor bedrijvigheid, 
recreatie, natuur en landschap. Kasteel Oost heeft een bijzondere postitie in het kader van ruimte voor 
de rivier. De gemeente is op zoek naar een oplossing voor Kasteel Oost en wil deze benutten voor een 
kastelenroute langs de Maas.

Afweging Strategische Visie 2022

De voorgenomen ontwikkeling sluit aan bij de Strategische Visie 2022 op alle drie de thema's die van 
belang zijn door recreatie te combineren met erfgoed, landschap en natuur. De nieuwe toeristische plek 
benut kansen van de Maas en zorgt voor een versterking van het culturele erfgoed Kasteel Oost en 
recreatiemogelijkheden voor onder andere ouderen aan de rand van de kern Maarland-Oost. Er vindt wel 
enige verstening plaats door het uitbreiden van de boerderij, maar aangezien dit bijdraagt aan het herstel 
van het culturele erfgoed Kasteel-Oost, zorgt dit niet voor belemmeringen.

3.4.2  Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 2013

3.4.2.1  Beschrijving beleid

De gemeente Eijsden-Margraten heeft het Limburgs Kwaliteitsmenu uitgewerkt in het Gemeentelijk 
Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 2013. De beoogde ontwikkeling dient ter plaatse altijd te worden 
voorzien van een landschappelijke inpassing. Het inpassingsplan geeft een duidelijk beeld van de 
inpassing van de nieuwe 'rode' ontwikkeling door het toevoegen van nieuw 'groen' op de locatie van de 
ontwikkeling. De inpassing van de ontwikkeling ter plaatse dient gebaseerd te zijn op de uitgangspunten 
van het Landschapsontwikkelingsplan Eijsden - Margraten. Naast het inpassingsplan kan er sprake zijn 
van het leveren van een (financiële) kwaliteitsbijdrage en/of kwaliteitsverbetering. Tevens wordt de 
Strategische Visie 2022 door de gemeente gebruikt als inspiratiedocument bij het beoordelen van 
nieuwe ontwikkelingen. 

Voor het plangebied geldt het Landschapsontwikkelingsplan Eijsden, dat is vastgesteld op 5 februari 
2013. Het unieke landschapsbeeld van de gemeente Eijsden-Margraten speelt een belangrijke rol voor 
het huidige gebruik van het buitengebied. Zo is het bijvoorbeeld aantrekkelijk voor recreatief 
medegebruik. Belangrijkste uitgangspunt is dan ook dat dit cultuurlandschap in totaliteit als harmonieus 
en afleesbaar geheel dient te worden behouden en waar nodig versterkt. Voor het behouden en 
versterken van het cultuurlandschap en de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten is het 
noodzakelijk dat de oude kernen, de historische wegen en de (ensembles van) historische plekken, 
gebouwen en objecten worden geaccentueerd. Daarnaast is het uitgangspunt om de historische 
objecten zoals verschillende kastelen, boerderijen, groeves en vuursteenmijnen beter bereikbaar en/of 
toegankelijk te maken voor toeristen en recreanten, zodat de belevingswaarde daarvan omhoog gaat.

De waardevolle historische elementen in de gemeente, zoals monumentale boerderijen, kastelen en 
kloosters, liggen vaak als eilandjes verscholen in een landschap, dat niet meer is ingericht als de 
oorspronkelijke context van het historische element. Het is dan ook belangrijk duidelijkheid te scheppen 
in de relatie tussen deze eilandjes en hun omgeving. Dit kan gerealiseerd worden door het waar 
mogelijk en op een evenwichtige manier herstellen van de oorspronkelijke relatie tussen deze 
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waardevolle objecten en hun omgeving. Er wordt gestreefd naar het opheffen van de geïsoleerde ligging 
van de historisch waardevolle elementen en het creëren en opwaarderen van historische 
ensembles.Daarnaast is het streven om op deze plekken boeiend en bloeiend groen aan te brengen, dat 
voor wat betreft de vorm, het ritme en de soort verwijst naar het historische karakter. Voorbeelden 
hiervan zijn het behouden, versterken en herstellen van parken en tuinen bij de verschillende kastelen, 

Een groot aantal cultuurhistorische en natuurlijke objecten is in de huidige situatie niet of beperkt 
toegankelijk en/of beleefbaar voor het publiek en/of mist een aantrekkelijke uitstraling. Het is van belang 
deze objecten een kwalitatief hoogwaardige uitstraling te geven, toegankelijk en/of beleefbaar te maken 
en aan te sluiten op de bestaande of nieuw te vormen recreatieve routes. 

Specifiek wordt in het Landschapsontwikkelingsplan Eijsden aangegeven dat Kasteel Oost enigszins 
verscholen ligt in het groen en nauwelijks zichtbaar is. Het terrein is niet toegankelijk. Daarnaast heeft 
het groen dat het kasteel omgeeft geen opvallend of monumentaal karakter, waardoor het kasteel snel 
gemist wordt door passanten. Mede gezien de hoeveelheid dagrecreatieve voorzieningen rondom het 
aangrenzend gelegen Grindgat liggen hier kansen voor de ontwikkeling van een onderscheidend 
toeristisch aanbod op het gebied van verblijfsrecreatie en ontspanning.

3.4.2.2  Afweging Gemeentelijk  Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 2013

De voorgenomen ontwikkeling sluit aan bij de uitgangspunten van het Landschapsontwikkelingsplan 
Eijsden en daarmee voldoet het aan het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 2013. Door 
BRO is een advies opgesteld voor de landschappelijke inpassing van de voorgenomen ontwikkeling bij 
Kasteel-Oost5 , waarin de randvoorwaarden en uitgangspunten zijn toegelicht. De terreininrichting en de 
landschappelijke inpassingsmaatregelen zijn beschreven in paragraaf 4.2.

Kwaliteitsverbetering

Naast het (basis)inpassingsplan is er sprake van het leveren van een (financiële) kwaliteitsbijdrage en/of 
kwaliteitsverbetering. De mate van kwaliteitsverbetering hangt af van de module waarin de ontwikkeling 
is toebedeeld in het GKM.  De ontwikkeling van Kasteel Oost valt in de GKM- module 3 'niet 
gebiedseigen recreatie en toerisme'. De normering voor deze module is een kwaliteitsbijdrage van €  25,- 
per m² bruto vloeroppervlakte (b.v.o.). 

De totale toename van de oppervlakte b.v.o. bedraagt 5.189 m², verdeeld over de twee gebouwen en de 
daarbinnen geplande functies (zie bijlage 9). De oppervlaktes van de te slopen gebouwen bedraagt 267 
m². Daarmee is er per saldo dus sprake van een toename b.v.o. van 4.922 m². De (financiële) 
kwaliteitsbijdrage als gevolg van de ontwikkeling zal hiermee ca. (4922 * 25=) €  123.050,- bedragen. De 
kwaliteitsbijdrage zal door de initiatiefnemer afgedragen worden aan het gemeentelijk fonds. Hiermee 
wordt aan de vereiste kwaliteitsverbetering voldaan.
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Hoofdstuk 4  Planbeschrijving

4.1  Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie wordt het landgoed Kasteel Oost gebruikt ten behoeve van verblijfsrecreatie in 
de vorm van maximaal 100 hotelkamers, een restaurant, een brasserie en groen. Het kasteel wordt 
zoveel mogelijk hersteld in zijn oorspronkelijke vorm van voor 1848 en zal worden gebruikt ten behoeve 
van hotelkamers en een restaurant. De bestaande boerderij wordt uitgebreid en in gebruik genomen als 
hotelkamers en aan de zuidzijde van het gebouw een brasserie met een terras. Alle overige losse 
bijgebouwen worden gesloopt (in totaal 267 m2). Het groen op het terrein wordt heringericht en er wordt 
in het noordwesten van het plangebied een parkeerterrein aangelegd voor bezoekers aan het landgoed. 

In afbeelding 9. zijn de maximale mogelijkheden volgens het onderhavige bestemmingsplan 
weergegeven. Een voorlopige nadere uitwerking hiervan is weergegeven in afbeelding 10.

Afbeelding 9. Situatieschets maximale mogelijkheden voor nieuwe bebouwing volgens onderhavig 
bestemmingsplan

Afbeelding 10 bevat een feitelijke invulling volgens de huidige visie van de initiatiefnemer. Hierbij geldt de 
kanttekening dat sprake is van een concept, dat binnen de kaders van dit bestemmingsplan nog nader 
zal worden uitgewerkt en dus ook nog kan worden gewijzigd. De tekening geeft echter wel een indicatie 
van de mogelijke inrichting.
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Afbeelding 10. Visie nieuwe bebouwing juli 2017.

In het voorlopige plan is uitgegaan van een totale  bruto vloeroppervlakte van 7.089,5 m² (zie bijlage 9). 
Uitgaande van de in afbeelding 9 weergegeven oppervlaktes van de bouwvlakken en rekening houdend 
met meerdere bouwlagen binnen de gebouwen zou er theoretisch een aanzienlijk grotere bruto 
vloeroppervlakte mogelijk zijn, hetgeen consequenties heeft voor de te leveren kwaliteitsbijdrage (zie par. 
3.4.2.2). Om die reden is in de regels van de bestemming 'Horeca' in lid 4.2.2 bepaald dat de bruto 
vloeroppervlakte binnen het bouwvlak maximaal 7.090 m² mag bedragen (1.900 m² bestaand en 5.189 
m² nieuw). Per saldo is dit een toename van 7.089,5 - 1.900 - 267 m² = 4.922,5 m².

De hotelkamers worden gerealiseerd in het kasteel (ca. 1.041 m² bvo) en in/bij de boerderijwoning (ca. 
4.514 m² bvo). In de kelder en op de begane grond van het kasteel wordt een restaurant gerealiseerd 
met een bruto vloeroppervlakte van 980 m². In het kasteel is verder nog ruimte voor een bedrijfswoning 
op de tweede en derde verdieping en voor enkele overige functies.

In de uit te breiden boerderijwoning wordt op de begane grond een brasserie gerealiseerd met een bruto 
vloeroppervlakte van 380 m².

Kasteel-Oost  
NL.IMRO.1903.BPRECR14003-ON01 concept  23



4.2  Terreininrichting en landschappelijke inpassing

De inpassing en vormgeving van het perceel aan de Kasteellaan is gebaseerd op de  
ontwikkelingsgeschiedenis van het kasteel in zijn omgeving, waar met deze ontwikkeling een nieuw 
hoofdstuk aan wordt toegevoegd. Om te komen tot een gedegen en gefundeerd ontwerp is er een 
analyse uitgevoerd naar de verschillende tijdsperioden van het kasteel waarin ingrijpende ruimtelijke 
transformaties hebben plaatsgevonden. Zowel op het niveau van landschap als op perceelniveau zijn 
verschillende kernkwaliteiten benoemd, afgezet tegen de huidige situatie. Op deze manier biedt de 
analyse een inspiratiebron voor het ontwerp en zijn verloren en bestaande kernkwaliteiten inzichtelijk 
gemaakt. Huidige aanwezige landschappelijke aanknopingspunten zijn onder andere het uitloopgebied 
van de Maas, het wandelgebied van Limburgs Landschap(Kasteelpark), aangrenzende boomgaarden en 
de aanwezige deels gedempte gracht.

Afbeelding 11. Tekening terreininrichting en landschappelijke inpassing

In samenhang met het toekomstige programma voor de hotellocatie (nieuwbouw + parkeren) is er een 
ruimtelijk concept opgesteld voor de herontwikkeling van Kasteel Oost6  (bijlagen 5, 6, 7 en 8). Het 
bestaat uit een verdeling van het plangebied in vier kwadranten, met elk eigen karakteristieke 
contextuele kwaliteiten in verbinding met het aangrenzend landschap. Middels dit ruimtelijk concept is, 
met inspiratie uit het verleden, het nieuwe programma vormgegeven en de synergie met de natuurrijke 
omgeving hersteld. De positionering van de nieuwbouw (aangeduid met "A" in de inrichtingsschets) 
respecteert het rijksmonumentale Kasteel met boerderijwoning en ligt buiten de riooloverstortleiding (D).

Landschappelijke, cultuurhistorische en monumentale kernkwaliteiten van Landgoed Kasteel Oost 
worden weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt en nieuwe kwaliteiten toegevoegd. Concreet zijn de 
volgende ingrepen voorgesteld:

1. Camoufleren van de parkeervoorziening met fruitbomen en lage hagen;
2. Herprofilering gracht;
3. Inkleden gracht met lage haag, heesters en onderbegroeiing;
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4. Aanleg verlaagde bloemenweide;
5. Aanleg parkachtig landschap en routestructuur.

Het beplantingsplan is meegenomen in de berekening van de rivierkundige effecten en vormt daarmee 
een onderdeel van de rivierkundige beoordeling. Daarmee hoort het beplantingsplan bij het artikel 
6D-pakket (zie par. 3.1.2). 

Het beplantingsplan is mede gebaseerd op een uitgevoerde bomeninventarisatie7. Dit rapport is als 
bijlage 10 bij deze toelichting gevoegd.

Het landschapsinpassingsplan met bijlagen is als afzonderlijk document raadpleegbaar en als bijlagen  
5, 6, 7 en 8 bij deze toelichting gevoegd.

De Kwaliteitscommissie Gemeente Eijsden-Margraten 2016 heeft het inrichtings- en inpassingsplan in 
een aantal vergaderingen behandeld. Op 7 augustus 2017 heeft de commissie haar eindadvies 
afgegeven en ingestemd met zowel de groeninpassing van het plan, alsmede met de te leveren 
compensatie vanwege de beoogde ontwikkelingen. Het eindadvies van de commissie is als bijlage 23 bij 
deze toelichjting gevoegd.
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Hoofdstuk 5  Randvoorwaarden / resultaten onderzoeken

5.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op verschillende onderzoeks- en milieuaspecten welke van belang 
zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Voor diverse milieuaspecten zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Die onderzoeken zijn uitgevoerd 
op basis van de op het moment van uitvoering bekende informatie. Dit kan betekenen dat in de 
rapportages nog afbeeldingen voorkomen die inmiddels zijn achterhaald, zoals afbeeldingen van het 
stedenbouwkundig plan. Latere wijzigingen in het stedenbouwkundig plan hebben echter geen 
consequenties voor de conclusies in de diverse onderzoeksrapportages. 

5.2  Milieu

5.2.1  Geluid

5.2.1.1  Wegverkeerslawaai

Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, waarbij sprake is van de realisatie van geluidsgevoelige objecten 
dient te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In deze wet wordt aangegeven hoe voor een gebied 
waar een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt dient te worden omgegaan met geluidhinder als gevolg van 
wegverkeer, industrie en spoorwegen. Bij een ruimtelijke ontwikkeling waarbij sprake is van de 
ontwikkeling van geluidsgevoelige objecten binnen een geluidszone, dient een onderzoek te worden 
uitgevoerd naar de geluidsbelasting op deze gebouwen of terreinen. In de Wet geluidhinder (Wgh) is 
bepaald dat elke weg een geluidszone heeft, met uitzondering van woonerven en wegen waar een 
maximumsnelheid van 30 km/u voor geldt.

Aanvankelijk bestond het voornemen om de in het kasteel aanwezige bedrijfswoning te verplaatsen naar 
nieuwe bebouwing in de zuidoosthoek van het plangebied. Om die reden is op basis van de Wet 
geluidhinder een akoestisch onderzoek uitgevoerd door K+ Adviesgroep bv8. Nu de bedrijfswoning in de 
nieuwe plannen gehandhaafd blijft in het kasteel, is er geen sprake meer van de verplaatsing van een 
geluidgevoelig object naar een andere locatie. Omdat de overige geplande voorzieningen (horeca en 
hotel) geen geluidgevoelige functies zijn is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai niet meer 
noodzakelijk. 

De rapportage is desondanks als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd (bijlage 11) omdat daaruit 
blijkt dat de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB alleen zijn gemeten ter plaatse 
van de inmiddels vervallen nieuwbouw in de zuidoosthoek van het plangebied. In de nieuwe situatie ligt 
alle beoogde bebouwing op grotere afstand van de nabijgelegen wegen. In die nieuwe bebouwing worden 
weliswaar geen geluidgevoelige functies gerealiseerd, maar hiermee is wel aangetond dat de 
hotelkamers zodanig op het perceel zijn gesitueerd dat hierin een goed verblijfsklimaat kan worden 
gegarandeerd voor wat betreft wegverkeerslawaai en dat daarmee voor wat betreft dit aspect sprake is 
van een goede ruimtelijke ordening.

5.2.1.2  Conclusie wegverkeerslawaai
a. De voorgenomen ontwikkeling is niet bezwaarlijk in het kader van de Wet geluidhinder omdat geen 

nieuwe geluidgevoelige functies worden gerealiseerd;
b. Voor wat betreft de overige voorzieningen binnen het plangebied, niet zijnde geluidgevoelige 

functies, is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

5.2.2  Luchtkwaliteit

5.2.2.1  Algemeen

Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en staan de hoofdlijnen voor 
regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Artikel 
5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (uit lid 
2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen 
luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid:
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c. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
d. een plan leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
e. een plan draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging;
f. een plan past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), of binnen een 

regionaal programma van maatregelen.

5.2.2.2  Het Besluit NIBM

Deze AMvB legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de 
concentratie van een bepaalde stof. De achtergrond van het beginsel 'Niet in betekende mate' is dat de 
gevolgen van een ontwikkeling voor de luchtkwaliteit in een aantal gevallen (beschreven in de 
ministeriële Regeling NIBM) worden tenietgedaan door de ontwikkeling van bijvoorbeeld schonere 
motoren in het gehele land.  

Op 1 augustus 2009 is het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) in werking 
getreden. Hierdoor dient bij plannen die de luchtkwaliteit beïnvloeden niet langer te worden uit gegaan 
van de normen uit de interimperiode. Nu het NSL in werking is getreden is een project 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.  Als 
de 3% grens voor PM10 of NO2 niet wordt overschreden, dan hoeft geen verdere toetsing aan 
grenswaarden plaats te vinden.

5.2.2.3  Regeling NIBM

Binnen de getalsmatige grenzen van de Regeling NIBM draagt een project altijd niet in betekenende 
mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. De verkeersgeneratie van de voorgenomen 
hotelkamers, het restaurant en de brasserie is berekend op 305 verkeersbewegingen (van lichte 
motorvoertuigen) en 10 vrachtwagenritten per dag (zie paragraaf 5.8). De NIBM-tool geeft aan dat deze 
ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit.

Berekening NIBM-tool

Voor woningen gelden in de Regeling NIBM de volgende getalsmatige grenzen:

minimaal 1 ontsluitingsweg minimaal 2 ontsluitingswegen

3%-norm 3%-norm

Woningen (maximaal) 1500 3000

Met de bedrijfswoning is er slechts sprake van 1 woning, waarmee binnen het het 3% criterium van de 
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NIBM-grens gebleven wordt. De bedrijfswoning draagt dan ook 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan 
de heersende luchtkwaliteit.

5.2.2.4  Achtergrondwaarden

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5.2 luchtkwaliteitseisen van de Wet 
milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood en koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn 
in Nederland met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM2,5 en PM10) van 
belang. De vigerende grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof zijn in de navolgende tabel 
weergegeven. De grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin 
van de Arbeidsomstandighedenwet en op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor publiek en waar geen 
vaste bewoning is, zoals akkerland en de rijbaan en ontoegankelijke middenbermen van wegen.

stof toetsing van grenswaarde

stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 µg/m³ 

Grenswaarden Wlk

Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (GCN en GDN van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – RIVM) is de concentratie PM2,5 in 2015 ter plaatse 
gelegen tussen de 10 en 12 µg/m³, de concentratie PM10 in 2015 gelegen tussen de 18 en 20 µg/m³ en 
de concentratie NO2 in 2015 ter plaatse gelegen tussen de 15 en 20 µg/m³. Volgens de kaarten van het 
RIVM is de luchtkwaliteit ter plaatse ruimschoots voldoende. Daarnaast zal naar verwachting de 
luchtkwaliteit in de toekomst nog verder verbeteren door voortschrijdende technologie.

5.2.2.5  Conclusie luchtkwaliteit

Gezien de bestaande concentraties is er geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van 
een grenswaarde en wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5.16 Wm lid 1 onder a. De extra 
verkeersaantrekkende werking die de bedrijfswoning, de hotelkamers, het restaurant en de brasserie 
met zich meebrengen is zodanig dat het project niet in betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit, 
waarmee wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5.16 Wm, lid 1 onder c. Uit bovenstaande kan 
worden geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling niet bezwaarlijk is in het kader van de 
luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer en dat aanvullend onderzoek niet noodzakelijk is. 

5.2.3  Bodem- en grondwaterkwaliteit

5.2.3.1  Algemeen

Formeel gezien dient in het kader van een bestemmingswijziging (over het algemeen middels een 
bodemonderzoek) aangetoond te worden dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. 
Aangezien de ontwikkeling voorziet in het realiseren van een woning en verblijfsrecreatie, wat gevoelige 
functies zijn, dient er aangetoond te worden dat de bodem hiervoor geschikt is.

5.2.3.2  Onderzoek

Aeres Milieu B.V. heeft in augustus 2016 een verkennend bodemonderzoek9 uitgevoerd.Uit de 
analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehaltes aan cadmium en lood aanwezig 
zijn en plaatselijk licht verhoogde gehaltes aan kobalt, koper, kwik, nikkel en zink. Plaatselijk is een 
matig verhoogd gehalte aan zink en een matig verhoogd gehalte aan Polychloorbifenylen (som PCB) 
aangetoond. Na uitsplitsing van grondmengmonster MM1 waarin de matig verhoogde gehaltes aan zink 
en som PCB zijn aangetoond is gebleken dat in de bovengrond ter plaatse van boring 9 een matig 
verhoogd gehalte koper en een sterk verhoogd gehalte aan zink aanwezig is. De in grondmengmonster 
MM1 aangetoonde matig verhoogde concentratie som PCB is in de separaat geanalyseerde 
deelmonsters niet meer aangetoond. Dit betreft waarschijnlijk een puntverontreiniging van zeer geringe 
omvang. In de ondergrond zijn licht verhoogde gehaltes aan cadmium en zink vastgesteld.

Daarnaast kunnen de aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond bij grondafvoer beperkingen 
opleveren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten 
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aanzien van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Afbeelding 12. Tekening met boorpunten bodemonderzoek

Vanwege het aangetroffen sterk verhoogde gehalte aan zink (en het matig verhoogde gehalte aan koper) 
in de bovengrond ter plaatse van boring 9 is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Bovendien is 
alsnog verkennend onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de uitbreiding van het kasteel (ten westen 
daarvan)10 . 
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Afbeelding 13. Globale begrenzing oorspronkelijke onderzoekslocatie (rode lijn) en uitbreidingslocaties 
1, 2 en 3 (gele lijn)

Nader bodemonderzoek rondom boring 9 uit het verkennend bodemonderzoek

Tijdens het nader bodemonderzoek, uitgevoerd door middel van afperkende boringen en chemische 
analyses zijn geen interventiewaarde overschrijdingen vastgesteld. De tijdens het verkennend 
bodemonderzoek aangetoonde sterke verontreiniging met zink ter plaatse van boring 9 wordt dan ook 
beschouwd als een puntverontreiniging van beperkte omvang. Gezien de verontreinigingssituatie is er ter 
plaatse van boring 9 uit het verkennend bodemonderzoek geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met zink.

Aanvullend bodemonderzoek uitbreidingslocaties

Tijdens het aanvullend bodemonderzoek, uitgevoerd door boringen en chemische analyses zijn op en 
rondom uitbreidingslocatie 1 geen interventiewaarde overschrijdingen vastgesteld. Gezien de 
verontreinigingssituatie is er ter plaatse van uitbreidingslocatie 1 geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met zink. 

Tijdens het aanvullend bodemonderzoek, uitgevoerd door boringen en chemische analyses zijn binnen 
de grenzen op uitbreidingslocatie 2 geen interventiewaarde overschrijdingen vastgesteld. Gezien de 
verontreinigingssituatie is er ter plaatse van uitbreidingslocatie 2 geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met zink. Ten westen en ten zuiden van uitbreidingslocatie 2 zijn in enkele 
afperkende boringen in het dieptetraject 0 – 0,5 m-mv. nog wel interventiewaarde overschrijdingen voor 
zink gemeten. Indien ten westen of ten zuiden van uitbreidingslocatie 2 een bestemmingswijziging of 
een grondroerende activiteit gaat plaatsvinden, zal aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om vast te 
stellen of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en of sanerende maatregelen 
noodzakelijk zijn.

Tijdens het aanvullend bodemonderzoek, uitgevoerd door boringen en chemische analyses zijn binnen 
de grenzen van uitbreidingslocatie 3 interventiewaarde overschrijdingen voor zink en PAK vastgesteld. 
Op basis van de momenteel beschikbare onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de bodem 
binnen de grenzen van uitbreidingslocatie 3 sterk verontreinigd is met zink en PAK. Uitgaande van een 
oppervlakte van 300 m2 en een gemiddelde diepte van de interventiewaarde overschrijdingen van 1,5 
meter (gebaseerd op visuele waarnemingen) bedraagt de omvang van de sterke verontreiniging circa 450 
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(vaste) m3. Hierbij wordt opgemerkt dat de bodemkwaliteit voor de componenten zink en PAK in 
verticale richting (dieper dan 0,5 m-mv.) nog niet analytisch is vastgesteld. De omvangs bepaling van de 
sterke verontreiniging betreft dus een schatting.

Volgens de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien 
voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van 
grond- of sedimentverontreiniging, of minimaal 100 m³ poriënverzadigd bodemvolume in het geval van 
grondwaterverontreinigingen, hoger is dan de interventiewaarde. 

Gezien de verontreinigingssituatie is er ter plaatse van uitbreidingslocatie 3 sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met zink en PAK. In zuidoostelijke richting is in een afperkende boring  
nog een interventiewaarde overschrijding voor zink en PAK vastgesteld. Indien ten zuidoosten van 
uitbreidingslocatie 3 een bestemmingswijziging of grondroerende activiteiten gaan plaatsvinden, zal 
aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om de omvang van het geval van ernstige bodemverontreiniging 
verder vast te leggen.

Voor de voorgenomen herontwikkeling (bestemmingswijziging en nieuwbouwplan) ter plaatse van 
uitbreidingslocatie 3 dienen sanerende maatregelen genomen te worden. Voorafgaand aan het nemen 
van sanerende maatregelen dient het bevoegd gezag (Provincie Limburg) middels een BUS melding of 
een saneringsplan hiervan in kennis gesteld te worden. Ter waarborging van deze maatregelen zijn in de 
regels van de bestemming 'Horeca' voorwaardelijjke regels opgenomen waarin is bepaald dat ter plaatse 
van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - saneringslocatie', pas worden gebouwd nadat de bodem 
ter plaatse is gesaneerd en voorafgaand aan het nemen van sanerende maatregelen het bevoegd gezag 
Wet bodembescherming  (de provincie Limburg) middels een BUS melding of een saneringsplan hiervan 
in kennis is gesteld.

De rapportages van de uitgevoerde bodemonderzoeken zijn als bijlage 12 en 13 bij deze toelichting 
gevoegd.

5.2.4  Milieuzonering

5.2.4.1  Algemeen

Goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkómen van hinder en gevaar. Door bij nieuwe 
ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) 
en gevoelige functies (zoals woningen) kan goede ruimtelijke ordening gerealiseerd worden. Het is aan 
de ene kant zaak om te voorkomen dat er hinder en gevaar voor gevoelige bestemmingen ontstaat en 
aan de andere kant dient aan bedrijven voldoende zekerheid te worden geboden dat zij niet in hun 
activiteiten worden beperkt door nieuwe gevoelige functies. Om te bepalen of tussen de 
milieubelastende activiteiten en de gevoelige functies voldoende afstand in acht wordt genomen, is 
gebruik gemaakt van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009. In deze publicatie 
worden de richtafstanden gegeven voor de vier ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en 
gevaar.

De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere 
milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning (of 
andere milieugevoelige functie) die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk 
is. De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde afstandseisen. Ze 
moeten daarom gemotiveerd worden toegepast. Dit betekent dat geringe afwijkingen in de lokale situatie 
mogelijk zijn. Het is aan te bevelen deze afwijkingen te benoemen en te motiveren.

5.2.4.2  Toets plangebied

Van de voorgenomen ontwikkeling is enkel de bedrijfswoning een milieugevoelige functie. Deze ligt 
echter op grote afstand van milieubelastende functies buiten het plangebied, waardoor er geen bedrijven 
in hun bedrijfsvoering worden belemmerd en er sprake blijft van een goed woon- en leefklimaat in de 
woning. Voor het hotel, de brasserie en het restaurant gelden richtafstanden van 10 meter ten opzichte 
van milieugevoelige functies. Binnen deze contour van 10 meter zijn geen milieugevoelige functies 
gesitueerd. Er blijft daarmee sprake van een goed woon- en leefklimaat in de omliggende woningen.
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5.2.4.3  Conclusie milieu-invloed bedrijvigheid

De milieuzonering van nabijgelegen bedrijven en voorzieningen vormen geen belemmering voor de 
bestaande bedrijfswoning. De horecavoorzieningen (hotel, restaurant en brasserie) leveren geen 
belemmeringen op voor de bedrijfsvoering van nabijgelegen bedrijven. De milieubelasting van het hotel, 
het restaurant en de brasserie heeft geen negatieve effecten op het woon- en leefklimaat in omliggende 
woningen.

5.2.5  Spuitzone

Bij de inrichting van het plangebied dient rekening te worden gehouden met  de spuitcirkelzones van de 
omliggende bedrijven. Ten zuiden van het plangebied is een bestaande hoogstamfruitboomgaard/weiland 
aanwezig. De drift van gewasbeschermingsmiddelen die op deze fruitboomgaard worden toegepast, kan 
invloed hebben op het woon- en leefklimaat in het plangebied. 

In de Notitie Spuitcirkels van de gemeente Eijsden-Margraten van oktober 2013, is aangegeven dat op 
basis van een rapportage van Plant Research International afgeweken worden van de in het algemeen 
geaccepteerde afstand van 50 m ten opzichte van percelen waar sprake is van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Op basis van die rapportage is het mogelijk om zonder het aanbrengen van 
afschermende voorzieningen de afstand terug te brengen tot 40 m buitenste bomenrij zonder dat daarbij 
sprake is van een overschrijding van de dermale blootstellingsrisico's. 

Door Windmill is een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen op het perceel aan de overzijde van de kasteellaan11. Dit rapport is als 
bijlage 14 bij deze toelichting gevoegd.

In de rapportage van Windmill wordt geadviseerd uit te gaan van de feitelijke situatie. In tegenstelling tot 
dit uitgangspunt, dient echter te worden uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het 
bestemmingsplan. In het geldende bestemmingsplan buitengebied zijn de gronden ten zuiden van de 
Kasteellaan bestemd tot 'Agrarisch'. Binnen deze bestemming gelden geen beperkingen ten aanzien 
van het planten van hoogstamfruitbomen, behoudens ter plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding'. 
Binnen deze zone is het het aanbrengen van diepwortelende en/of hoogopgaande beplanting 
vergunningplichtig. De vergunning kan alleen worden verleend indien het belang van de leiding zich 
daartegen niet verzet. Ervan uitgaande dat binnen de dubbelbestemming zelf géén bomen zullen worden 
aangeplant zijn er wel nog fruitbomen toegestaan tussen de leidingstrook en de weg. Deze strook heeft 
een breedte van ca. 11 meter. 

Uitgaande van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan (gemeten vanaf de perceelsgrens 
ten zuiden van de Kasteellaan) is rekening gehouden met een spuitzone van ca. 44 meter. Dit is minder 
dan de algemeen geaccepteerde afstand van 50 meter, maar méér dan de in de gemeentelijke 
beleidsnotitie aanvaardbaar geachte afstand van 40 meter. Binnen de spuitzone zijn geen 
verblijfsfuncties toegestaan.

Gelet op het vorenstaande is er ter plaatse van gevoelige bestemmingen/functies binnen dit 
bestemmingsplan sprake van een goed woon- en leefklimaat voor de mensen die verblijven in het 
hotel/restaurant. 

Overigens is in het geldende bestemmingsplan de bestemming 'Wonen' opgenomen tot aan de 
perceelsgrens aan de zijde van de openbare weg. Ten opzichte van de huidige situatie c.q. het geldende 
bestemmingsplan wordt de eigenaar van het agrarisch perceel aan de overzijde van de Kasteellaan dus 
niet benadeeld in zijn mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen te kunnen gebruiken.
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5.2.6  Externe veiligheid

5.2.6.1  Beleidskader

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving 
vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het 
gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), vloeit de verplichting 
voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico's in het plangebied ten gevolge van handelingen 
met gevaarlijke stoffen. De risico's dienen te worden beoordeeld op 2 maatstaven, te weten het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

De gemeenteraad van Eijsden Margraten heeft op 24 september 2013 de Beleidsvisie Externe Veiligheid 
Eijsden-Margraten vastgesteld, waarin de bestaande risicobronnen binnen de gemeente zijn 
geïnventariseerd.

5.2.6.2  Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt sinds jaar en dag plaats via het spoor, over de weg en het water. Op 
1 april 2015 is de Wet Basisnet in werking getreden. De Wet Basisnet voegt een nieuw hoofdstuk toe 
aan de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Deze toevoeging omvat regels voor het vaststellen van het 
maximaal toegestane risico door het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het Basisnet heeft als doel een evenwicht voor de lange termijn te creëren tussen de belangen van het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de hoofdwegen, binnenwateren en de hoofdspoorwegen en de 
bebouwde omgeving die hier langs ligt en de veiligheid van omwonenden. Het Basisnet stelt verder 
regels aan het vaststellen en beheersen van de risico's voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
(vervoerskant). De Wet Basisnet voegt een nieuw hoofdstuk aan de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, dat 
gaat over die vervoerskant.

In de Regeling Basisnet (Stcrt 2014, 8242) zijn de basisnetafstanden voor de weg, het spoor en het 
water vastgelegd. Verder is afstand van het plasbrandaandachtgebied vastgelegd. De basisnetafstand 
geeft aan voor welke afstand een risicoplafond geldt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een 
PR-plafond en een GR-plafond.

Een PR-plafond is in de Regeling Basisnet omschreven als de plaats waar het plaatsgebonden risico 
maximaal 10-6 per jaar is. Het GR-plafond is in dezelfde regeling omschreven als de plaats waar het 
plaatsgebonden risico maximaal 10-7 of 10-8 per jaar is.

5.2.6.3  Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu komt te overlijden 
door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in risicocontouren 
rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoorlijn etc.), waarbij de 10-6 contour (kans van 1 op 1 miljoen op 
overlijden) de maatgevende grenswaarde is. 

5.2.6.4  Groepsrisico

Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig komt te overlijden 
ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico geeft een indicatie van de 
maatschappelijke ontwrichting in geval van een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, 
waarin het overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt afgezet 
tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijkpunt in de verantwoording 
(géén norm).

In het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Dit houdt in dat over 
elke overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of toename van het groepsrisico 
verantwoording moet worden afgelegd (de zogeheten verantwoordingsplicht). Het betrokken 
bestuursorgaan moet, al dan niet in verband met de totstandkoming van een besluit, expliciet aangeven 
hoe de diverse factoren (waaronder zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid) zijn beoordeeld en eventuele in 
aanmerking komende maatregelen zijn afgewogen. Een belangrijk onderdeel van de verantwoording is 
overleg met (advies vragen aan) de regionale brandweer. 
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5.2.6.5  (Beperkt) kwetsbare objecten

Er moet getoetst worden aan het Bevi en het Bevt wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare 
objecten worden toegestaan. (Beperkt) kwetsbare objecten zijn onder andere woningen, scholen, 
kantoorgebouwen met een bruto vloeroppervlak van minder dan of gelijk aan 1.500 m², ziekenhuizen, 
hotels, restaurants. Het hotel, het restaurant, de brasserie en de bedrijfswoning zijn allemaal (beperkt) 
kwetsbare objecten, waarvoor de effecten op het gebied van externe veiligheid moeten worden getoetst.

5.2.6.6  Risicovolle activiteiten

Risicovolle inrichtingen

In de directe omgeving van het plangebied komen geen objecten voor met een verhoogd risico ten 
aanzien van de externe veiligheid. Gezien de afstand van de dichtstbijzijnde risicovolle inrichtingen tot 
het plangebied van meer dan 1000 meter, kan worden aangenomen dat de voorgenomen ontwikkeling 
ook geen invloed heeft op de hoogte van het groepsrisico.

Afbeelding 14. uitsnede risicokaart met aanduiding ligging plangebied (rode cirkel)

Transportroutes

Spoor

Het plangebied is gelegen in het invloedsgebied voor de berekening van het groepsrisico van de 
nabijgelegen (620 meter) spoorweg Maastricht - Visee (België) waarover vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaatsvindt. Voor deze spoorlijn geldt geen PR10-6 contour. Het invloedsgebied bedraagt 1.500 meter.

Wegverkeer
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De paragrafen 4 tot en met 7 van de Regeling Basisnet geven uitwerking aan het Bevt, dat betrekking 
heeft op ruimtelijke besluiten die voorzien in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van 
transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze transportroutes zijn onder te verdelen in 
transportroutes die tot het basisnet behoren (de zogenaamde basisnetroutes) en transportroutes die 
niet tot het basisnet behoren (de zogenaamde transportroutes, niet zijnde basisnetroutes). Volgens de 
definitiebepalingen in artikel 1 van het Bevt wordt onder een basisnetroute verstaan: een krachtens 
artikel 13 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen aangewezen weg, binnenwater of hoofdspoorweg. Die 
aanwijzing gebeurt in artikel 2 van de Revt. Onder een transportroute, niet zijnde een basisnetroute, 
wordt volgens artikel 1 van het Bevt verstaan: een weg, niet zijnde een basisnetroute, in beheer bij  
gemeente, provincie of waterschap, waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Op een afstand van ongeveer 1.200 meter van het plangebied, loopt de A2. Over deze weg vindt volgens 
de Risicokaart Basisnet transport van gevaarlijke stoffen plaats. Op basis van de Eindrapportage 
Basisnet Weg blijkt dat de plaatsgebonden risicocontour van dit wegvak zich bevindt op de weg zelf en 
dat de overschrijdingsfactor van het groepsrisico kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. 

Volgens de risicokaart zijn er in de directe omgeving van het plangebied geen transportroutes, niet 
zijnde basisnetroutes. 

Buisleidingen

Op 620 meter van het plangebied ligt aardgasleiding Z-500-18. Hiermee ligt het plangebied buiten de 
PR10-6 risicocontour en ook buiten het invloedsgebied voor de berekening van het groepsrisico van 45 
meter.

5.2.6.7  Verantwoording groepsrisico

Voor de ligging van het plangebied op 620 meter van de spoorlijn Maastricht-Visee geldt volgens de 
Beleidsvisie Externe veiligheid Eijsden-Margraten, verantwoordingsniveau 3. Verantwoordingsniveau 3 is 
het lichtste verantwoordingsniveau en bestaat uit een standaard verantwoordingstekst. Dit niveau wordt 
toegepast op grotere afstand dan 200 meter van een risicobron waar alleen het toxische scenario nog 
relevant is.

Afbeelding 15. Uitsnede uit signaleringskaart externe veiligtheid gemeente Eijsden-Margraten, met 
aanduiding lidding plangebied (blauwe lijn)
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Het plangebied en de geprojecteerde ontwikkeling bevindt zich op grote afstand van de risicobron. Op 
deze afstand is het toxisch scenario maatgevend. Effecten als gevolg van een plasbrand of BLEVE 
reiken niet tot het plangebied.

Ontwikkeling groepsrisico

Vanwege de grote afstand tot de risicobron zal een toename van personendichtheden niet significant 
doorwerken in de rekenkundige hoogte van het groepsrisico. De beschouwing van het groepsrisico en de 
verantwoording daarvan is om deze reden volledig kwalitatief uitgevoerd.

Mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico

De mogelijkheid tot beperking van het groepsrisico door het beïnvloeden van de personendichtheid is op 
deze grote afstand tot de risicobron geen item. Zoals gesteld heeft op deze afstand een toe- of afname 
van personendichtheid geen invloed op het groepsrisico. Daarnaast is de kans te overlijden als gevolg 
van een incident met gevaarlijke stoffen is in deze gebieden vele malen kleiner dan 1/1.000.000. 
Veiligheidsmaatregelen aan de bron zijn daarom niet realistisch.

De bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval

Ook het bestrijdbaarheid vraagstuk speelt op deze afstand van de risicobron niet. Bestrijding vindt plaats 
bij de bron.

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid

Blootstelling aan een toxisch gas is het bepalende scenario. In geval van een calamiteit dienen 
personen te schuilen. De mate waarin deze bouwwerken afsluitbaar zijn tegen de indringing van toxisch 
gas en de tijdsduur dat deze bouwwerken worden blootgesteld zijn hierbij parameters. 

Nieuwe bouwwerken zijn goed geïsoleerd, waardoor ze een goede bescherming bieden tegen het 
binnendringen van het toxisch gas. Belangrijk is wel dat luchtbehandelinginstallaties met één druk op de 
knop uit te schakelen zijn. 

Daarnaast dient in geval van een calamiteit tijdig gewaarschuwd te worden. Dit gebeurt door het in 
werking stellen van het WAS als onderdeel van de algemene Rampenbestrijding. Het grondgebied van 
Eijsden-Margraten valt grotendeels binnen de dekking van de sirenepalen. Het kleine deel dat niet 
gedekt is betreft gebieden met weinig bebouwing.

Deze verantwoording dient gelezen te worden in combinatie met de beleidsvisie externe veiligheid 
Eijsden-Margraten en de daarin gemaakte keuzes.

5.2.6.8  Conclusie externe veiligheid

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering in het kader van onderhavig bestemmingsplan.

5.2.7  Milieueffectrapportage

5.2.7.1  Toets m.e.r.-plicht

In het plangebied wordt een hotel, restaurant, brasserie gerealiseerd. De bouw van deze functies komt 
niet voor in bijlage C van het besluit m.e.r.. Er is dus geen sprake van de verplichting om een m.e.r. 
procedure te doorlopen.

5.2.7.2  Toets m.e.r.-beoordelingsplicht

In bijlage D van het besluit milieueffectrapportage is aangegeven bij welke activiteiten, plannen en 
besluiten een m.e.r.-beoordeling moet plaatsvinden, dat wil zeggen een nadere afweging of mogelijk een 
m.e.r. procedure moet worden gevolgd.

Voor wat betreft het bouwen van een hotel wordt onder categorie D10 aangegeven dat een m.e.r 
beoordelingsplicht noodzakelijk is bij: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van vakantiedorpen en 
hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen'. Daarbij geldt een 
drempelwaarde van 250.000 bezoekers of meer per jaar en een oppervlakte van 10 hectare of meer in 
een gevoelig gebied. Vanwege de ligging in de goudgroene natuurzone kan het plangebied worden 
gezien als gevoelig gebied. De voorgenomen ontwikkeling beslaat ongeveer 2,5 hectare en 250.000 
bezoekers per jaar worden niet gehaald, waarmee de drempelwaarden (zoals opgenomen in het Besluit 
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m.e.r.) niet worden bereikt. 

5.2.7.3  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn de 
modernisering van de m.e.r wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof van 15 oktober 
2009. De omvang van een project mag niet (meer) het enige criterium zijn om wel of geen 
m.e.r.(-beoordeling) uit te voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst C en D zit, kan 
een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een kwetsbaar 
natuurgebied ligt. In feite zijn daarmee de gevalsdefinities (de drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst) 
indicatief gemaakt. Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de oude regelgeving. 
Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de activiteit onder de 
drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling 
moet een motivering worden gegeven. Deze motivering moet zijn gebaseerd op een toets die qua inhoud 
(dat wil zeggen: op basis van dezelfde criteria) aansluit bij m.e.r.-beoordeling, de diepgang kan echter 
anders zijn en er zijn geen vormvereisten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling 
gehanteerd. 

Gemeenten en provincies moeten nu dus ook bij kleinere bouwprojecten beoordelen of een 
m.e.r.-beoordeling nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu 
relatief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of 
een MER nodig is. 

Zoals in par. 3.1.5 reeds is aangegeven is het bestemmingsplan alsnog m.e.r.-beoordelingsplichtig als 
op grond van selectiecriteria als bedoeld in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling (zie 
tabel hierna) niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
kan hebben.

Tabel : Criteria bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling

Kenmerken van het project

Omvang van het project
Cumulatie met andere projecten
Gebruik van natuurlijke grondstoffen
Productie van afvalstoffen
Verontreiniging en hinder
Risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën

Plaats van het project

Bestaand grond gebruik
Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het 
gebied
Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige 
gebieden (wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en 
Vogelrichtlijngebieden), gebieden waarin bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake 
milieukwaliteit reeds worden overschreden, gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, 
landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang

Kenmerken van het potentiële effect

Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking)
Grensoverschrijdende karakter van het effect
Waarschijnlijkheid van het effect
Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect

Omdat het plan wel voorziet in de bouw van een hotelcomplex buiten de stedelijke zone met 
bijbehorende voorzieningen, maar het hotelcomplex wel ruimschoots onder de drempelwaarde valt zoals 
aangegeven in categorie D.10 van het Besluit m.e.r., volgt hierna een toets of op basis van de hiervoor 
genoemde criteria een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd moet worden. Deze paragraaf is mede opgesteld op 
basis van de onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van het bestemmingsplan.

Kenmerken van het project
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Criteria Toets

Omvang van het project Het project heeft betrekking op het herstellen van een 
bestaand kasteel met daarin hotelkamers en een restaurant 
400 m2) , het uitbreiden van een boerderij waarin een 
brasserie (350 m2) en hotelkamers worden gevestigd en de 
verplaatsing van een bedrijfswoning. In totaal gaat het om 
maximaal 100 hotelkamers.

Cumulatie met andere projecten Nee

Gebruik van natuurlijke grondstoffen N.v.t. Er is geen sprake van een productiebedrijf.

Productie van afvalstoffen N.v.t. Er is geen sprake van een productiebedrijf.

Verontreiniging en hinder N.v.t. Er is geen sprake van een activiteit die leidt tot 
verontreinging of hinder voor het milieu

Risico van ongevallen Nee, het plangebied bevindt zich buiten plaatsgebonden 
risicocontouren 10-6 en er is geen sprake van een stijging 
van het groepsrisico.

Conclusie: Vanuit de kenmerken van het project zijn er geen negatieve effecten op het milieu te 
verwachten.

Plaats van het object

Criteria Toets

Bestaand grondgebruik Het kasteel als woning, de boerderij is leegstaand en was 
voorheen een boerderij(woning), de omliggende gronden als 
agrarische gronden.

Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het 
regeneratievermogen van de natuurlijke 
hulpbronnen van het gebied

n.v.t. 

Het opnamevermogen van het natuurlijke 
milieu, met in het bijzonder dacht voor:

- gevoelige gebieden (wetlands, 
kustgebieden, berg- en bosgebieden, 
reservaten en natuurparken, Habitat- en 
Vogelrichtlijngebieden) 

Het plangebied ligt in de goudgroene natuurzone. Er is 
echter geen sprake van feitelijk gebruik als natuur, waardoor 
er geen negatieve effecten ontstaan door de ontwikkeling. 

- gebieden waarin bij communautaire 
wetgeving vastgestelde normen inzake 
milieukwaliteit reeds worden 
overschreden

Nee

gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid

N.v.t.

landschappen van historisch, cultureel of 
archeologisch belang

Het plangebied bevat rijksmonument Kasteel-Oost, dat 
cultuurhistorisch van belang is. De voorgenomen 
ontwikkeling zorgt voor behoud en versterking van het 
cultuurhistorische karakter door het kasteel in zijn 
oorspronkelijke vorm te herstellen en de voormalig op de 
gronden aanwezige carréhoeve te herbouwen.

Conclusie: Vanuit de plaats van het project zijn er geen negatieve effecten op het milieu te verwachten.

Gevoelig gebied  (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.)

Gevoelig gebied Toets
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Beschermd natuurmonument Nee

Habitat en vogelrichtlijngebieden Nee

Watergebied van internationale 
betekenis

Nee

EHS Ja (goudgroene natuurzone)

Landschappelijk waardevol gebied Nee

Waterwinlocaties. water- wingebieden, en 
grondwaterbeschermingsgebieden

Nee

Beschermd monument Ja, rijksmonument Kasteel-Oost

Belvédère-gebied Nee

Conclusie: Binnen het plangebied ligt een rijksmonument, welke door de voorgenomen ontwikkeling 
wordt behouden en versterkt. Het plangebied is verder niet gelegen binnen een gevoelig gebied en op 
een zodanige afstand van gevoelige gebieden dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn.

Kenmerken van het potentiele effect

Criteria Toets

Bereik van het effect (geografische zone 
en grootte van de getroffen bevolking)

Er zijn geen effecten te verwachten die uit te drukken zijn in 
geografische zone en/of grootte van de getroffen bevolking.

Grensoverschrijdende karakter van het 
effect

Nee 

Waarschijnlijkheid van het effect Geen effecten te verwachten

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid 
van het effect

Geen effecten te verwachten

5.2.7.4  Conclusie milieueffectrapportage
a. De ontwikkeling van het hotel, restaurant en brasserie komt niet voor in onderdeel C van de bijlage 

bij het Besluit m.e.r.. Er hoeft dus geen MER te worden opgesteld;
b. De activiteiten vallen wel onder categorie D10 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r.. 

Er geldt echter geen m.e.r.-beoordelingsplicht omdat de in kolom 2 bij categorie D10 genoemde 
'drempelwaarden' bij lange na niet worden overschreden;

c. Omdat de activiteiten wel worden genoemd in een van de categorieën in onderdeel D van de bijlage 
bij het Besluit m.e.r. maar de drempelwaarden niet worden overschreden, dient voor dit plan wel een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd;

d. Uit de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling is gebleken dat de activiteiten op grond van de 
selectiecriteria als bedoeld in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling niet tot 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu leiden en dus  geen aanleiding vormen om op grond 
hiervan alsnog een m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

5.3  Kabels en leidingen

In het plangebied bevindt zich een rioolleiding. Hiervoor geldt dat er niet op mag worden gebouwd, tenzij 
wordt aangetoond dat het belang van de leiding niet onevenredig wordt aangetast en de ontwikkeling 
geen gevaar oplevert voor de leiding of aan het functioneren van de leiding geen afbreuk wordt gedaan. 
De gemeente heeft aangegeven dat er op een aantal plaatsen toegang tot de leiding mogelijk moet zijn. 
In de regels is middels de dubbelbestemming 'Leiding' verzekerd dat het bouwen ter plaatse van die 
dubbelbestemming niet is toegestaan. Daarmee zijn de belangen van de rioolleiding voldoende 
gewaarborgd.
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5.4  Geurhinder veehouderijen

5.4.1  Wet Geurhinder en veehouderijen

De Wet Geurhinder en veehouderijen (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De gemeente Eijsden-Margraten 
heeft op 25 juni 2013 de Verordening Wet geurhinder en veehouderij Eijsden-Margraten vastgesteld. 
Hierin is de minimale afstand tussen een veehouderij met dieren waarvoor geen geurcontouren gelden 
en een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom vastgelegd op 25 meter. Deze minimale afstand 
van 25 meter geldt ook tussen veehouderijen met dieren waarvoor wel geurcontouren gelden en een 
geurgevoelig object buiten de bebouwde kom.

5.4.2  Toets

In de nabijheid van het plangebied zijn geen veehouderijen gelegen waarvan de geurcontour over het 
plangebied ligt.

5.4.3  Conclusie geurhinder veehouderijen

Het aspect geurhinder veehouderijen vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.5  Ecologie

5.5.1  Algemeen

Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. In het kader van het plan is 
een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. 
Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. 

5.5.2  Gebiedsbescherming

5.5.2.1  Natura 2000

Het plangebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Niet alleen activiteiten in een Natura 
2000-gebied hebben echter invloed op de staat van instandhouding van het gebied, ook activiteiten 
buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" 
genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied, ongeacht de 
afstand tot het beschermde gebied. Door BRO is een quick scan flora en fauna uitgevoerd12 (zie bijlage 
16), waarbij ook is gekeken naar de consequenties van de ontwikkeling voor gebiedsbescherming.

Binnen een straal van 10 kilometer liggen de Natura 2000 gebieden Sint Pietersberg & Jekerdal op 2,2 
kilometer, Savelsbos op 2,5 kilometer, Noordbeemden & Hoogbos op 5,9 kilometer, Bemelerberg & 
Schiepersberg op 6,4 kilometer en Geuldal op 9,7 kilometer afstand. Gezien de aard en grootte van de 
ontwikkeling zijn effecten niet op voorhand uitgesloten. In de planvorming zal mogelijk rekening moeten 
worden gehouden met de effecten van stikstofdepositie. Deze zijn onderzocht in een stikstofdepositie 
onderzoek13. Doel van het onderzoek is toetsing van (negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als 
gevolg van de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming, 
voor het aspect stikstofdepositie.

De depositie is op de omliggende Natura 2000-gebieden berekend en getoetst of het plan (mogelijke) 
significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 
2000-gebieden.

Uit de berekening blijkt dat vanwege de activiteiten van het plan ‘Kasteel Oost‘ te Eijsden, ter plaatse 
van de Nederlandse Natura 2000-gebieden ‘Sint Pietersberg & Jekerdal’ en ‘Savelsbos’ een 
stikstofdepositietoename berekend wordt van ten hoogste 0,01 mol N/ha/jaar. Ter plaatse van de 
Belgische Natura 2000-gebieden wordt een stikstofdepositietoename berekend wordt van ten hoogste 
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0,01 mol N/ha/jaar.

Conform de nota van toelichting bij het Besluit van 11 oktober 2016, houdende regels ter uitvoering van 
de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) blijkt dat een waarde van 0,05 mol per hectare 
per jaar overeenkomt met een depositie die als verwaarloosbaar kan worden beschouwd.

Gezien het feit dat een stikstofdepositietoename van 0,05 mol N/ha/jaar als verwaarloosbaar wordt 
geacht, is het uitvoeren van een passende beoordeling niet aan de orde. Een toename van 0,05 
mol/ha/jaar of minder is in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vergunningsvrij, en 
derhalve te allen tijde vergunbaar.

Het onderzoek stikstofdepositie is als bijlage 15  bij deze toelichting gevoegd.

5.5.2.2  Goudgroene natuurzone

Daarnaast ligt het plangebied geheel binnen de Goudgroene natuurzone volgens het POL 2014 en de 
Omgevingsverordening Limburg 2014. 

Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de Goudgroene natuurzone wijzigen teneinde de 
ecologische kwaliteit te verbeteren, voor zover

a. de oorspronkelijke kwalitatieve en kwantitatieve ambities van de Goudgroene natuurzone worden 
behouden of versterkt;

b. vaststaat welk onderdeel van de Goudgroene natuurzone verdwijnt en op welke alternatieve locatie 
dit onderdeel wordt gerealiseerd en

c. de oppervlakte natuur van de Goudgroene natuurzone ten minste gelijk blijft

Het Provinciaal Natuurbeheerplan 2016 wijst uit dat er in het plangebied sprake is van de beheertypen 
Dennen- eiken- en beukenbos (N15.02) en Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02). Daarnaast is in het 
Stimuleringsplan Grensmaas, vastgesteld in 2005, het plangebied als agrarisch cultuurlandschap 
aangemerkt, met natuurwaarden die gebonden zijn aan kleine landschapselementen zoals ecologisch 
waardevolle houtwallen en singels, watergangen en poelen, hoogstamboomgaarden, overhoekjes, kleine 
ruigten en boselementen.

In de huidige situatie zijn er in het plangebied relatief weinig ecologisch waardevolle kleine 
landschapselementen aanwezig zoals beschreven in het Stimuleringsplan Grensmaas. De elementen 
die wel aanwezig zijn, zijn eenvoudig te vervangen. Daarnaast wordt de Goudgroene natuurzone 
versterkt door de geplande aanleg van een paddenpoel, het gedeeltelijk herstellen van de gracht, de 
aanleg van een haag aan de voorzijde en de aanleg van een hoogstamboomgaard, met op een aantal 
plaatsen kruidenrijke ondergrond. Desondanks zijn de beoogde ontwikkelingen slechts mogelijk na 
herbegrenzing van de Goudgroene natuurzone. Voor de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven 
zie par. 3.2.1.

5.5.3  Flora en fauna

De Wet natuurbescherming heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, 
(trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en 
min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en 
schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn 
vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt wel een zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 2 Flora- en 
faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan 
aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 
niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de 
periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze 
beschermd zijn of niet en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is 
verleend. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met de juridisch 
zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2', de bijlage 1 soorten van het besluit vrijstelling beschermde 
dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (tezamen tabel 3) en met alle 
vogels. Van deze laatste groep is een lijst opgesteld met vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond 
beschermd zijn en een lijst met vogels waarbij inventarisatie gewenst is. Komen soorten van de 
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hierboven genoemde beschermingsregimes voor dan is de eerste vraag of de voorgenomen activiteit 
effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op dan dient er gekeken te worden of er 
passende maatregelen getroffen kunnen worden om de functionaliteit van de voort-plantings- en/of vaste 
rust- en verblijfplaats te garanderen.

Gezien de grootte van het gebied en de aard van de ontwikkeling is er door BRO een quick scan op het 
gebied van flora en fauna uitgevoerd14 (bijlage 16 Quick scan flora en fauna) waarbij is onderzocht of in 
het plangebied sprake is van beschermde soorten die door de beoogde ontwikkeling kunnen worden 
aangetast. 

Naar aanleiding van de conclusies van de quickscan is een aanvullend natuuronderzoek verricht15 
(bijlage 17). In dit nader onderzoek is ingegaan op de volgende vragen:

a. Zijn er mogelijk beschermde vaatplanten aanwezig in het plangebied?
b. Zijn er mogelijk habitats en waardplanten voor beschermde insecten aanwezig?
c. Zijn er mogelijk jaarrond beschermde nesten van kerkuil, ransuil en/of steenuil aanwezig in het 

plangebied?
d. Zijn er mogelijk dassenburchten, verblijfplaatsen van grote bosmuis, en/of nesten van eikelmuizen 

aanwezig binnen het plangebied?
e. Welke soorten vleermuizen komen momenteel voor in het plangebied?
f. Welke functies heeft het plangebied voor de aanwezige vleermuizen?
g. Leidt de ingreep tot overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming?

In de navolgende sub-paragrafen wordt per onderdeel ingegaan op de bevindingen uit de quickscan, al 
dan niet aangevuld met de bevindingen uit het aanvullende natuuronderzoek.

5.5.3.1  Vaatplanten

Conclusie quickscan:

Binnen het plangebied bevinden zich mogelijke zwaarder beschermde soorten planten en waardplanten 
voor enkele beschermde vlinders. Negatieve effecten zijn dan ook niet op voorhand uitgesloten. Nader 
onderzoek naar het voorkomen van deze soorten binnen het plangebied is noodzakelijk. 

Conclusie nader onderzoek:

Binnen het plangebied zijn geen beschermde vaatplanten aanwezig en/of habitats of waardplanten 
aangetroffen van beschermde vlinders en van het vliegend hert. Er verdwijnen geen beschermde 
vaatplanten. Negatieve effecten voor beschermde, vaatplanten, vlinders of het vliegend hert worden 
uitgesloten.

5.5.3.2  Grondgebonden zoogdieren

Conclusies quickscan:

Secundair foerageergebied voor de das verdwijnt door de voorgenomen ontwikkeling, waardoor negatieve 
effecten voor de das niet kunnen worden uitgesloten. Nader onderzoek is noodzakelijk. 

Voor overige zwaarder beschermde soorten,m zoals de bever, wild zwijn, steenmarkter en de eekhoorn 
worden op voorhand uitgesloten omdat er geen essentieel foerageergebied en vaste rust- of 
verblijfplaatsen verdwijnen. Het voorkomen van de eikelmuis (tabel 3) is uit het plangebied en/of de 
directe omgeving bekend. Er zijn echter geen verblijfplaatsen aangetroffen binnen het plangebied en 
deze worden dan ook op voorhand uitgesloten. Wel kan het plangebied onderdeel uitmaken van het 
leefgebied en door de voorgenomen ontwikkeling zijn negatieve effecten op het leefgebied van de 
eikelmuis niet op voorhand uitgesloten. Nader onderzoek naar het gebruik van het plangebied door de 
eikelmuis is noodzakelijk. 

Conclusies nader onderzoek:

Er is een dassenburcht aan de rand van het plangebied. Deze dassenburcht blijft geheel intact. 
Daarvoor is wel een aantal maatregelen noodzakelijk:

a. respecteren van een zone van minimaal 20 meter rondom de dassenburcht, waarbinnen het te allen 
tijde verboden is en blijft voor onbevoegden om zich daar te bevinden;

b. respecteren van een een no-go-zone van 50 meter binnen de kwetsbare periode van de das;
c. aanbrengen van een geleidende struiklaag, zodanig dat de das ongehinderd zijn foerageergebied 
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kan bereiken

Door deze maatregelen vast te leggen in een bindend ecologisch werkprotocol zal tijdens de ingreep, 
maar ook na de ingreep geen wezenlijke verstoring optreden voor de das en wordt de Wet 
natuurbescherming niet overtreden. Het werkprotocol zal worden opgesteld, voorafgaand aan uitvoering 
van de feitelijke werkzaamheden. In dit bestemmingsplan is daartoe in de specifieke gebruiksregels van 
de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' (lid 8.2) bepaald dat het verboden is om gronden en 
gebouwen te gebruiken indien dit gebruik leidt of kan leiden tot een aantasting van de binnen het 
plangebied aanwezige dassenburchten. Gebruik van de gronden is uitsluitend toegestaan indien voor 
aanvang daarvan -gehoord de provincie Limburg- een ecologisch werkprotocol is opgesteld, waarin ten 
minste is vastgelegd dat:

a. een zone van minimaal 20 meter rondom de dassenburcht niet toegankelijk is;
b. een zone van 50 meter rondom de dassenburcht niet toegankelijk is binnen de kwetsbare periode 

voor dassen;
c. een geleidende struiklaag wordt aangebracht zodanig dat de das ongehinderd zijn foerageergebied 

kan bereiken.

Er zijn geen verblijfplaatsen of exemplaren van eikelmuis en/of grote bosmuis aangetroffen. Er gaat geen 
eventueel foerageergebied verloren voor in de omgeving aanwezige eikelmuis en/of grote bosmuis. 
Negatieve effecten zijn uitgesloten.

5.5.3.3  Vleermuizen

Conclusie quickscan:

Van meerdere zwaar beschermde soorten vleermuizen zijn waarnemingen in het plangebied bekend. Er 
zijn binnen het plangebied geschikte potentiële vaste verblijfsplaatsen en/of vliegroutes voor vleermuizen 
aanwezig. Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen en negatieve effecten voor 
vleermuizen kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. Nader onderzoek is noodzakelijk. 

Conclusies nader onderzoek:

Er is een zomerverblijf en een paarverblijf van de gewone dwergvleermuis aanwezig in de oude 
Romaanse muren van het kasteel. Deze muren blijven met de ingreep ongemoeid. Indien 
trilling-gevoelige activiteiten buiten de kwetsbare periode van de gewone dwergvleermuis uitgevoerd 
worden, wordt de Wet natuurbescherming niet overtreden. Dit zal eveneens worden vastgelegd in een 
ecologisch werkprotocol.

Indien er in de toekomst wel muurherstel uitgevoerd gaat worden, en de gaten zullen worden gedicht, 
dan dienen te zijner tijd mitigerende maatregelen getroffen moeten wor-den voorgesteld aan de Provincie 
Limburg en een ontheffing moeten worden aangevraagd.

Er is in de omgeving ruim voldoende goed bereikbaar foerageergebied voor vleermuizen, er verdwijnen 
geen essentiële foerageergebieden of vliegroutes.

5.5.3.4  Vogels

Conclusies quickscan:

Het is niet op voorhand uit te sluiten dat het plangebied geen essentieel onderdeel uitmaakt van het 
leefgebied voor in de omgeving broedende vogelsoorten waarvan de nesten alsook het leefgebied 
jaarrond beschermd zijn, zoals de steenuil en de kerkuil. Negatieve effecten voor vogelsoorten met 
jaarrond beschermde nesten kunnen dus niet op voorhand worden uitgesloten. Nader onderzoek naar de 
waarde van het plangebied als leefgebied voor deze soorten is noodzakelijk. 

Het plangebied is geschikt voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (nestlocaties steenuil en 
kerkuil en foerageergebied voor enkele roofvogels, uilen en roek). Vaste verblijfplaatsen kunnen mogelijk 
verloren gaan indien de bebouwing wordt gerestaureerd en erfbeplanting wordt weggehaald. Nader 
onderzoek moet uitwijzen of genoemde soorten in het plangebied voorkomen. Daarbij moet onderzocht 
worden of en in hoeverre er functioneel leefgebied voor de aanwezige soorten verloren gaat. 

In de opgaande vegetatie aan de rand van het plangebied zijn enkele broedende vogels te verwachten. 
De nesten van vogelsoorten zijn uitsluitend beschermd gedurende de periode dat deze nesten in gebruik 
zijn (de broed- en nestperiode). Voor de binnen het plangebied voorkomende vogelsoorten kan de 
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periode tussen half maart en half julie als broedseizoen worden aangehouden. Negatieve effecten 
kunnen worden voorkomen door werkzaamheden buiten de broedperiode uit te voeren en/of door 
inspectie voor aanvang van de werkzaamheden op de aanwezigheid van broedende vogels.

Conclusies nader onderzoek:

Er zijn geen verblijfplaatsen aanwezig van steenuil of ransuil. Negatieve effecten zijn uitgesloten.

Er is een nestplaats en een roestplaats aanwezig van de kerkuil. De nestplaats blijft onaangetast, de 
roestplaats zal worden verkleind door de ingreep, maar blijft wel functioneel. Deze werkwijze zal worden 
beschreven in een bindend ecologisch werkprotocol. Door deze ingreep te doen buiten de kwetsbare 
periode en te werken volgens het ecologisch werkprotocol wordt de Wet natuurbescherming niet 
overtreden. 

5.5.3.5  Vissen, amfibieën en reptielen

Conclusie quickscan:

Negatieve effecten voor levendbarende hagedis, hazelworm, gladde slang en muurhagedis zijn 
redelijkerwijze uitgesloten.

In de directe omgeving van het plangebied zijn mogelijk zwervende exemplaren van een algemene soort 
te verwachten zoals bruine kikker of gewone pad (Wnb-andere soorten, vrijstelling Provincie Limburg). 

In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen 
voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om 
het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke 
maatregelen nodig.

5.5.3.6  Ongewervelde diersoorten

Conclusie quickscan:

Vanuit de omgeving zijn de keizersmantel en het klaverblauwtje (beide tabel 3) bekend. Gezien de aard 
van het plangebied is het aannemelijk dat de waardplanten van deze soorten voorkomen binnen het 
plangebied. Nader onderzoek is noodzakelijk. Voor overige ongewervelde soorten heeft het plangebied 
geen waarde door het ontbreken van geschikt biotoop. Het voorkomen van overige beschermde 
ongewervelde soorten is daarmee uit te sluiten.

5.5.3.7  Conclusie

Negatieve effecten voor beschermde soorten volgens de Wet natuurbescherming zijn uitgesloten, mits:

a. werkzaamheden worden uitgevoerd buiten kwetsbare periodes;
b. werkprotocollen worden opgesteld en nageleefd.

5.6  Waterhuishouding

5.6.1  Beleidskader

Vanuit Rijks- en provinciaal beleid wordt steeds meer nadruk gelegd op duurzaam waterbeheer in de 
bebouwde omgeving. Vernieuwing in het provinciaal waterbeheer wordt gestalte gegeven door onder 
andere een (grensoverschrijdende) stroomgebiedbenadering, een brongerichte aanpak, het 
solidariteitsprincipe (niet afwentelen) en het vooraf betrekken van water bij ruimtelijke ontwikkelingen en 
afwegingen. 
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5.6.1.1  Nationaal Waterplan 2016-2021

Het Nationaal Waterplan 2016-2021 geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale 
waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Met het Nationaal Waterplan 
2016-2021 zet het kabinet een volgende ambitieuze stap in het robuust en toekomstgericht inrichten van 
het watersysteem, gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van 
wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als 
basis voor welzijn en welvaart. Hierbij wordt gestreefd naar een integrale benadering, door natuur, 
scheepvaart, landbouw, energie, wonen, recreatie, cultureel erfgoed en economie (inclusief 
verdienvermogen) zo veel mogelijk in samenhang met de wateropgaven te ontwikkelen. Het beleid en de 
maatregelen in dit Nationaal Waterplan 2016-2021 dragen bij aan het vergroten van het waterbewustzijn 
in Nederland.

Het plangebied ligt in het stroomgebied van de Maas, zoals aangegeven in het Nationaal Waterplan 
2016-2021.

5.6.1.2  Duurzaam waterbeheer 21e eeuw

De kern van het Waterbeleid 21e eeuw is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die ruimte zelf 
neemt. Het water de ruimte geven, betekent dat in het landschap en in de stad ruimte gemaakt wordt 
om water op te slaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat toegelaten wordt dat rivieren bij hoge waterstanden 
gecontroleerd buiten hun oevers treden, op plekken waar daar ruimte voor is gemaakt. Daarmee worden 
problemen in andere, lager gelegen gebieden voorkomen. 

Het principe van vasthouden, bergen en afvoeren is van belang. De waterbeheerders hebben samen 
gekozen voor een strategie, die uitgaat van het principe dat een overvloed aan water wordt opgevangen 
waar deze ontstaat. Dat betekent dat het water niet meer zo snel mogelijk wordt afgevoerd, maar dat 
het water zolang mogelijk wordt vastgehouden onder andere in de bodem. Is vasthouden niet meer 
mogelijk, dan bergen de waterbeheerders het in gebieden die daarvoor zijn uitgekozen. Door het water 
zo lang mogelijk vast te houden wordt tevens verdroging voorkomen. Pas als het niet anders kan, wordt 
het water afgevoerd.

5.6.1.3  Waterwet 2009

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. In deze wet is een achttal wetten 
samengevoegd tot één wet. Het Waterbesluit is de uitwerking bij algemene maatregel van bestuur van 
bepalingen van de Waterwet. De Waterregeling is de uitwerking bij ministeriële regeling van bepalingen 
van de Waterwet en het Waterbesluit. De Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling zijn het 
resultaat van de in 2004 aangekondigde integratie van waterwetgeving.

Wat betreft de oppervlaktewaterlichamen geeft het Waterbesluit een grondslag om de grenzen hiervan in 
de Waterregeling vast te leggen en een grondslag voor de grenzen van de gebieden die zijn vrijgesteld 
van de vergunningplicht voor het gebruik van waterstaatswerken (vergelijkbaar met het voormalige Besluit 
rijksrivieren op grond van art. 2a Wbr). 

Uit de kaarten behorende bij de Beleidslijn grote rivieren, blijkt dat het plangebied geheel gelegen is 
binnen het deel van de Maas waarop het 'Waterstaatkundig beheer' van toepassing is. Daarnaast maken 
de gronden geen deel uit van de gebieden die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor het gebruik 
van waterstaatswerken.

5.6.2  Kenmerken van het watersysteem

5.6.2.1  Algemeen

De kenmerken van de watersystemen, zoals die voorkomen in het plangebied (en omgeving), kunnen 
het beste beschreven worden door een onderverdeling te maken in de soorten van water die in het 
gebied aanwezig zijn. De belangrijkste zijn: bodem en grondwater, oppervlaktewater, ecosysteem en 
afval- en hemelwater. 

5.6.2.2  Grondwater

Uit de kaart 'Milieubeschermingsgebieden', behorende bij de Omgevingsverordening Limburg 2014, is af 
te lezen dat het plangebied niet is gelegen in infiltratie-, grondwater- of overige beschermingsgebieden. 
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De stromingsrichting en diepte van het freatisch grondwater volgens het Grondwaterplan Limburg globaal 
noordwestelijk gericht en bevindt zich dieper dan 5,0 m-mv.

5.6.2.3  Oppervlaktewater

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. In de nieuwe situatie wordt de voormalige 
slotgracht gedeeltelijk hersteld. 

Het plangebied ligt in het stroomvoerend deel van het rivierbed van de Maas. De uitbreiding van Kasteel 
Oost is toegestaan nu elders in de uiterwaard per saldo meer ruimte voor de rivier wordt gerealiseerd. 
Daarnaast mag het initiatief geen waterstandsverhoging veroorzaken. Berekening in het rapport 
hydraulische beoordeling uitbreiding kasteel Oost16 (zie bijlage 18) heeft uitgewezen dat er geen 
waterstandsverhoging optreedt.   

5.6.2.4  Ecosystemen

In het plangebied liggen geen droge of natte ecosystemen. 

5.6.2.5  Afvalwater

Het afvalwater zal via het bestaande riool worden afgevoerd.

5.6.2.6  Hemelwater

Uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk hydrologisch neutraal ontwikkeld dienen te 
worden. Hydrologisch neutraal ontwikkelen houdt onder andere in dat het versneld afvloeiende 
hemelwater (als gevolg van extra bebouwd oppervlak en/ of verhardingen) dient te worden 
gecompenseerd door middel van extra waterberging. Via deze (tijdelijke) berging kan water vertraagd de 
bodem worden ingebracht, of vertraagd worden afgevoerd naar het bestaande watersysteem. Bij de 
laatste optie mag de bestaande landbouwkundige afvoernorm niet worden overschreden. Bij een 
hydrologisch neutrale ontwikkeling wordt dus geborgd dat extra afvloeiend hemelwater niet wordt 
afgewenteld op de omgeving. 

Daarnaast is het van belang dat bestaande waterhuishoudkundige functies niet mogen worden 
geschaad, of beperkt. Eveneens mag, als gevolg van de ontwikkeling, geen sprake zijn van een 
structurele verlaging van de grondwaterstand. 

Hemelwaterafvoer/ hemelwaterberging

Voor het bepalen van de noodzakelijke compenserende waterberging is het van belang om te weten wat 
de toename van de verhardingen zal zijn. In de nieuwe situatie is per saldo sprake van een toename van 
ca 3.105 m2 oppervlakte van gebouwen. De nieuwe verharding wordt grotendeels gerealiseerd als 
halfverharding (parkeerplaats). De halfverharding is waterdoorlatend en hoeft dus niet te worden 
meegeteld bij het bepalen van de oppervlakte bebouwing en verharding die bepalend zijn voor de 
benodigde opvangcapaciteit voor hemelwater. 

Door met de norm T=10 te rekenen (bui van 50 mm per dag) geeft dit 155 m3 regenwater (3.105 * 0,05). 
Binnen het plangebied zijn er -met name door toepassing van halfverharding en omdat de bodem 
bestaat uit zware zavel en klei met grof zand en daarmee goed doorlatend is - ruime mogelijkheden om 
deze hoeveelheid hemelwater te kunnen infiltreren. De grondwaterstand is laag, met een GHG van 
90-150 en GLG van 250-400, wat er voor zorgt dat het water niet snel stagneert.
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Afbeelding 16. Dwarsdoorsnede verlaagde bloemenweide

Naast de infiltratiemogelijkheden binnen het plangebied is er een extra bergingscapaciteit in de 
verlaagde bloemenweide van 800 m³ (1.600 m² x 0,5 meter) en in de gracht van 465 m³ (930 m² x 0,5 
meter). Daarmee is er ruim voldoende capaciteit voor opvang van hemelwater van zowel de bestaande 
als de nieuwe bebouwing en verharding.

5.6.3  Overleg waterbeheerder

Een belangrijk instrument bij de uitvoering van het waterbeleid is de Watertoets. Het toepassen van de 
Watertoets bij ruimtelijke ingrepen is verplicht en heeft als uitgangspunt dat de situatie voor het 
watersysteem door de ruimtelijke ingreep niet mag verslechteren (stand-still-beginsel). Bovendien wordt 
er bij de toepassing van de Watertoets naar gestreefd de kansen om bestaande ongewenste situaties te 
verbeteren, zoveel mogelijk te benutten. 

Het concept ontwerp-bestemmingsplan wordt in het kader van het vooroverleg aan het Waterschap 
Limburg en aan Rijkswaterstaat voorgelegd. 

5.7  Archeologie en cultuurhistorie

5.7.1  Archeologie

5.7.1.1  Algemeen

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) per 1 september 
2007 is de gemeente verantwoordelijk voor het archeologiebeleid en heeft de provincie zich hiervan 
teruggetrokken. 

In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is een raamwerk gegeven dat regelt hoe Rijk, 
provincies en gemeenten om moeten gaan met het aspect archeologie in ruimtelijke plannen. De 
uitgangspunten van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg zijn als volgt: 

de archeologische waarden dienen zoveel mogelijk in de bodem te worden bewaard;
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er dient vroeg in het proces van de ruimtelijke ordening al rekening te worden gehouden met het 
aspect archeologie. 

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. De wet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor 
behoud en beheer van het cultureel erfgoed en vervangt 6 wetten en regelingen op het gebied van 
cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet 1988. De belangrijkste verandering voor archeologen is 
de vervanging van de opgravingsvergunning door een wettelijk geregelde certificering. Dit moet 
garanderen dat opgravingen volgens professionele kwaliteitsnormen worden uitgevoerd. 

Een aantal onderdelen van de Monumentenwet 1988 gaat in 2019 over naar de Omgevingswet. Tot de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven deze onderdelen van kracht binnen het overgangsrecht 
van de Erfgoedwet. Voor archeologie gaat het onder meer om:

het meewegen van het archeologische belang bij het opstellen van bestemmingsplannen; 
de mogelijkheid om voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning ter bescherming van 
archeologie; 
de mogelijkheid van de Minister van OCW om bij (dreigende) schade aan archeologische 
monumenten na een toevalsvondst voorschriften te stellen aan de uitvoering de werkzaamheden of 
die stil te leggen; 
de mogelijkheid van het bevoegd gezag of de Minister van OCW om toegang tot een terrein af te 
dwingen om archeologisch onderzoek te kunnen doen.

5.7.1.2  Toets archeologische beleidskaart

Het plangebied ligt op basis van 'Een archeologische monumenten- en verwachtingskaart voor de 
gemeente Eijsden-Margraten' deels in een gebied met hoge verwachtingswaarde. De gemeente heeft 
aangegeven dat onderzoek alleen noodzakelijk is op de plekken binnen het plangebied waar bebouwing 
is gepland en waar overige grondwerkzaamheden plaatsvinden die leiden tot bodemverstoring.

5.7.1.3  Onderzoek

Door Aeres Milieu BV is op 25 juli 2016 en 24 april 2017 een archeologisch onderzoek uitgevoerd17 
(bijlage 19). Volgens de Geologische kaart bevinden zich Maasafzettingen in de ondergrond en is er 
geen sprake van lössvorming. Deze rivierafzettingen bestaan uit klei, zand en grind met lokaal veen. Ze 
werden in de laatste periode van het Weichselien en tijdens het Holoceen (vanaf circa 11.755 jaar 
geleden) afgezet en worden gerekend tot het Laagpakket van Oost-Maarland. Dit laagpakket is 
onderdeel van de Formatie van Beegden. Het terras van Oost-Maarland vormt een van de jongste 
terrassen in het gebied. Op de Geologische kaart (Afzettingen van de Maas) zijn duidelijk de 
verschillende terrassen te herkennen. Zo ligt ten noordoosten het terras van Caberg en ten zuidoosten 
van het plangebied het terras van Gronsveld. Op de Geomorfologische kaart ligt het plangebied binnen 
een hooggelegen rivierdalbodem Het betreft de bodem van het Maasdal gedurende het Weichselien. Op 
het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zijn ten noordoosten en zuidoosten de 
al genoemde hogere terrassen van Gronsveld en Caberg te herkennen. Het plangebied ligt zelf relatief 
hoog ten opzichte van haar directe omgeving. Ten westen en noordwesten ligt dan ook het grindgat van 
Oost-Maarland met zones van lage storthopen met ijzerkuilen en/of grind-, zand- en kleigaten. Ten 
zuidwesten is een laaggelegen rivierdalbodem aanwezig. Volgens de Bodemkaart komen binnen het 
plangebied naar verwachting ooivaaggronden in zwak zandige en sterk siltige klei voor. Het plangebied 
bevindt zich binnen een relatief hooggelegen rivierdalbodem. De huidige Maasloop ligt op circa 800 
meter ten westen van het plangebied. Het is echter niet bekend hoe het landschap er in het 
(laat-)paleolithicum en het mesolithicum uit zag. Er zijn geen vondsten van jager-verzamelaars bekend 
in de omgeving van het plangebied. Op basis van deze gegevens geldt een onbekende verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen uit het (laat-)paleolithicum en mesolithicum. Resten worden verwacht direct vanaf 
het maaiveld of onder de toplaag van het Laagpakket van Oost-Maarland en kunnen bestaan uit tijdelijke 
bewoningssporen, haardkuilen, artefacten van vuursteen. Resten zijn kwetsbaar en kunnen zijn 
verploegd.

Gezien de relatief hoge landschappelijke ligging op het terras van Oost-Maarland en de nabijheid van de 
Maas, zal het plangebied in latere prehistorische perioden een aantrekkelijke vestigingslocatie zijn 
geweest. Er zijn in de omgeving en binnen dezelfde landschappelijke ligging bewoningssporen bekend 
uit de ijzertijd en Romeinse tijd en ook uit het neolithicum. Ook in de onmiddellijke omgeving, aan de 
Kasteellaan, zijn resten uit de Romeinse periode bekend. Daarom geldt voor het plangebied een hoge 
verwachting voor nederzettingsresten uit de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. 
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Resten worden vanaf het maaiveld verwacht vanaf de top van het Laagpakket van Oost-Maarland.

Het plangebied ligt op het voormalige voorhof van het kasteel Oost. Het was de residentie van het 
geslacht Van Oost. In de 12e eeuw was al sprake van de ridder Van Oost. De oudst bekende 
bouwconstructie van dit kasteel, de huidige toren, stamt uit de 13e eeuw. Bekend is dat de toren is 
gebouwd op een motte. Dit geeft aan dat er mogelijk sprake was van voorgangers van het van oorsprong 
laatmiddeleeuwse kasteel. Omstreeks 1400 fungeerde het kasteel als centrum van meerdere laathoven 
in het gebied. Het is niet bekend hoe lang al sprake was van een voorhof, maar het is waarschijnlijk dat 
ter plaatse sinds tenminste de 13e – 14e eeuw al gebouwen aanwezig waren. Op historisch 
kaartmateriaal blijkt dat op dit voorhof en binnen het plangebied meerdere bebouwing aanwezig was. 
Deze bestonden uit dienstgebouwen, een koetshuis en een kapel. Al deze gebouwen zijn in de loop van 
de 19e eeuw gesloopt. In de (laat) 19e eeuw werd de huidige kasteelboerderij gebouwd.

In het oostelijke deel van het plangebied ter plaatse van de voormalige dienstgebouwen, geldt een 
concrete verwachting op het aantreffen van funderings- en bebouwingsresten van de voormalige 
dienstgebouwen en van de in 1880 gesloopte kapel. In de andere delen geldt een hoge verwachting op 
het aantreffen van bebouwingsresten vanaf de late middeleeuwen als onderdeel van het voorhof. In het 
zuidwestelijke deel bevinden zich mogelijk nog resten van de voormalige, gedempte kasteelgracht. 
Resten worden verwacht vanaf het maaiveld.

Afbeelding 17. Inrichtingstekening met het onderzoekterrein van het uitgevoerde archeologisch 
onderzoek, met in het rood de onderzoekslocatie april 2017 en in blauw de zone van 1,18 ha waar in 
augustus 2016 reeds een archeologisch onderzoek voor is uitgevoerd 
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5.7.1.4  Conclusie archeologie

Bodemkundig gezien is sprake van een vegetatielaag en humeus bouwlanddek op een antropogeen 
pakket. Onder dit pakket werd in sommige gevallen de C-horizont aangetroffen. Doordat de bouwvoor 
soms nog maar 10 cm dik is en in verschillende boringen tot in de top van het antropogeen pakket 
geroerd bleek (gevlektheid in boring 1, 2, 4, 9, 10, 17 en 18), worden geen intacte resten of vindplaatsen 
uit de vroege prehistorie verwacht. Voor resten uit de vroege prehistorie geldt namelijk dat deze 
kwetsbaar zijn, omdat ze verwacht worden in de top van de oorspronkelijke bodem en in de bouwvoor, 
en vindplaatsen daardoor veelal reeds verstoord zijn door bodembewerkingen. Die verwachting geldt ook 
voor dit plangebied. De onbekende verwachting uit het bureauonderzoek wordt op basis van het 
booronderzoek omgezet naar laag.

De in het bureauonderzoek geformuleerde hoge verwachting voor intacte resten uit het laat-paleolithicum 
tot en met de nieuwe tijd blijft gehandhaafd. Het stuiten van de boringen, de aanwezigheid van het 
antropogeen pakket en het opgeboorde aardewerk, houtskool, leisteen, mergel- en baksteenpuin duiden 
vermoedelijk op de aanwezigheid van archeologische resten in de ondergrond.

Op basis van het uitgevoerde booronderzoek kan worden gesteld dat de verwachte ooivaaggronden 
vermoedelijk aanwezig zijn binnen het plangebied. Al is dit door de vele gestaakte boringen en het vele 
antropogene materiaal in de bodem lastig met zekerheid vast te stellen. De kleur, structuur en 
samenstelling van de bodem, alsmede het ontbreken van een sterke/duidelijk bodemvorming duiden op 
een vaaggrond.

Voor het westelijk deel van het plangebied is geen bodemtype vast te stellen. Daar is alleen sprake van 
antropogene lagen tot 305 cm -mv. Aangezien dit deel van het plangebied ter hoogte van de 
oorspronkelijke gracht ligt moet er rekening mee worden gehouden dat er grachtvullingen zijn 
opgeboord.

Het stuiten van de boringen, de aanwezigheid van het antropogeen pakket en het opgeboorde materiaal 
(aardewerk, houtskool, leisteen, mergel- en baksteenpuin) duiden op de aanwezigheid van 
archeologische resten in de ondergrond. In hoeverre de stuit wordt veroorzaakt door intacte 
archeologische resten is onduidelijk, het kan ook door sloopwerkzaamheden op het terrein of door grind 
worden veroorzaakt dat hier natuurlijk in de ondergrond voorkomt (Maasafzetting).

Het antropogeen pakket is dik en reikt tot een diepte van 305 cm –mv (boring 8, westelijk deel 
plangebied). In het oostelijk deel van het plangebied reikt het antropogeen pakket tot een diepte van 250 
cm –mv (boring 13). Doordat werd gestuit op variabele diepte en de aard van de stuit onbekend is, kan 
niet meer worden gezegd dan dat zich vermoedelijk archeologische resten in de ondergrond bevinden. 
De kwaliteit van die resten is onbekend.

Archeologische sporen en vondsten worden in het antropogeen pakket en in de top van de C-horizont 
verwacht. De aanwezigheid van funderingen en/of muurwerk in de ondergrond wordt verwacht, maar 
doordat er op zeer variabele diepte werd gestuit op puin en/of grind (tussen 35 en 305 cm –mv), kan 
hierover geen nadere uitspraak worden gedaan. De enige concrete aanwijzingen zijn boring 3 in het 
oostelijk deel en boring 6 in het westelijk deel van het plangebied, daar werd gestuit op massief 
baksteen op respectievelijk 82 cm en 135 cm–mv.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de stuit van de boringen in de zones waar de voormalige gracht is 
gelegen en waar gebouwen van de voorhof hebben gestaan (zie bureauonderzoek)) ook zou kunnen 
samenhangen met sloopwerkzaamheden. Dit is echter niet als moderne verstoring op te vatten, maar 
als een historische gebeurtenis/verstoring. Daarbij is het tevens onduidelijk hoe grondig de gebouwen 
gesloopt zijn indertijd, restanten van de funderingen en/of muren zouden ook na sloop nog aanwezig 
kunnen zijn in debodem.

Eventuele archeologische waarden binnen het plangebied worden verwacht en deze worden bedreigd 
door de geplande ingreep. De top van het antropogeen pakket bevindt zich al direct onder de bouwvoor, 
dus tussen 10 en 35 cm –mv. De precieze omvang in grootte en diepte van de geplande nieuwbouw is 
nog onbekend. De verwachting is echter dat deze werkzaamheden een bodemverstoring teweegbrengt 
die dieper reikt dan 0,8 m -mv. Ook deze nieuwbouw is derhalve een bedreiging voor eventuele 
archeologische resten in de bodem.
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De verlaagde bloemenweide is gepland op de locatie van de voormalige gebouwen op de voorhof. Voor 
de aanleg hiervan zal een zone worden ontgraven die boring 7, 10, 11, 13, 14 en 15 omvat. De bodem 
wordt conform ontwerptekening 1,0 m –mv ontgraven en vormt daardoor tevens een bedreiging voor de 
eventuele archeologische resten in de bodem.

5.7.1.5  Aanbevelingen archeologisch onderzoek

Door de vele gestaakte boringen en het vele antropogene materiaal in de bodem is het lastig een 
bodemtype vast te stellen binnen het plangebied. Alleen in het oostelijk deel van het plangebied werd de 
C-horizont aangeboord. De kleur, structuur en samenstelling van de bodem, alsmede het ontbreken van 
een sterke/duidelijk bodemvorming duiden in die zone op een vaaggrond. Voor het westelijk deel van het 
plangebied kan dit niet worden bepaald, aangezien er alleen antropogene lagen werden aangeboord. 
Deze reiken minimaal tot 305 cm –mv..

Het bureau- en booronderzoek geven aanleiding te vermoeden dat zich archeologische resten in de 
ondergrond bevinden. Het westelijk deel van het plangebied bevindt zich ter hoogte van de 
oorspronkelijke gracht rond het kasteel. De bloemenweide is gepland ter hoogte van de bijgebouwen 
behorende tot het voorhof van het kasteel.

Binnen het plangebied worden derhalve archeologische resten verwacht die met Kasteel Oost en diens 
rijke geschiedenis samenhangen. Om inzicht te verkrijgen in de aan- of afwezigheid van archeologische 
resten in de ondergrond en de ouderdom en fasering van het antropogeen pakket, wordt geadviseerd om 
vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van een gravend onderzoek. Dit vervolgonderzoek kan de 
vorm hebben van een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) of een 
archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden (AB).

5.7.1.6  Beoordeling archeologisch onderzoek

Het rapport archeologisch onderzoek is in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten beoordeeld 
door Archeocoach te Wijlre18. Deze beoordeling is als bijlage 22 bij deze toelichting gevoegd. Hierin 
wordt geadviseerd om de rapportage op onderdelen aan te vullen. Verder wordt aangegeven dat over de 
gaafheid van archeologische resten op dit moment geen enkele uitspraak is te doen. De ervaring leert 
dat 19e-eeuwse sloopwerkzaamheden zelden zo rigoureus waren dat ze tot complete verstoring hebben 
geleid. De enige optie is het uitvoeren van proefsleuvenonderzoek. Dit moet ruim van te voren gedaan 
worden. Archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden is hier geen optie, omdat de risico's en 
de onzekerheden te groot zijn. Door de proefsleuven kan duidelijkheid ontstaan over gaafheid en 
verstoringen en de noodzaak van een opgraving als er waardevolle archeologische resten blijken te zijn. 
De resultaten van proefonderzoek kunnen ook van nut zijn voor de bouwplannen. Misschien komen er 
gegevens uit die het verstandig maken om de plannen aan te passen.

5.7.1.7  Afweging archeologie

Ter waarborging van de bescherming van de archeologische waarden en ter voldoening aan de in het 
archeologisch onderzoek gedane aanbevelingen, is voor het plangebied de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologie 3' opgenomen, met daarin:

a. bouwregels waarin is vastgelegd dat er pas mag worden gebouwd nadat middels  archeologisch 
vervolgonderzoek inzicht is verkregen in de aan- of afwezigheid van archeologische resten in de 
ondergrond en de ouderdom en fasering van het antropogeen pakket;

b. een omgevingsvergunningplicht voor uitvoering van werken/werkzaamheden die leiden tot een 
bodemverstoring van meer dan 30 cm/-mv.

Indien het aanvullende archeologisch onderzoek beschikbaar is vóór de vaststelling van het 
bestemmingsplan en daaruit blijkt dat het aspect archeologie geen belemmering vormt voor  de beoogde 
terreinirichting en bebouwing, kan de dubbelbestemming bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
alsnog worden verwijderd uit het plan. Als het aanvullende archeologisch onderzoek niet tijdig 
beschikbaar is, blijft de dubbelbestemming gehandhaafd, waarmee gewaarborgd is dat er geen sprake 
zal zijn van aantasting van archeologisch waardevolle elementen.

Kasteel-Oost  
NL.IMRO.1903.BPRECR14003-ON01 concept  51



5.7.2  Cultuurhistorie

De provincie Limburg heeft een Cultuurhistorische Waardenkaart Limburg opgesteld. Hierop zijn 
onderwerpen met betrekking tot archeologie, bouwkunde en historische geografie opgenomen. 

De gegevens over archeologie zijn onderverdeeld in:

Archeologische monumenten. Deze bevatten de rijksmonumenten en de te beschermen 
archeologische monumenten en terreinen, die van hoge archeologische waarde of betekenis zijn.
Grens Via Belgica. Deze grens geeft globaal de breedte aan waar het tracé van deze Romeinse 
weg is aangelegd.
Historische dorpskernen. Dit bevat de beschermende dorpsgezichten en historische buitenplaatsen.
IKAW (indicatieve archeologische waarden). Deze archeologische verwachtingskaart geeft een 
gebiedsindeling in drie categorieën, op basis van de verwachting van archeologische vondsten 
(gebieden met een lage, midden, danwel een hoge archeologische verwachting).

Het kasteel en de boerderij zijn beide rijksmonumenten. Daarnaast bevindt zich een kruis in de 
zuidwesthoek van het plangebied. Het plangebied behoort tot de oude dorpskern van Oost-Maarland. De 
Kasteellaan is een weg die ouder is of gelijk is aan de middeleeuwse verkaveling. De voorgenomen 
ontwikkeling is gericht op het behouden en versterken van de in het plangebied aanwezige 
cultuurhistorische waarden. De cultuurhistorische Kasteellaan, die grenst aan het plangebied wordt door 
de ontwikkeling niet aangetast. De voorgenomen ontwikkeling heeft dus een positief effect voor de 
cultuurhistorische waarden.

5.8  Verkeer en parkeren

5.8.1  Infrastructuur en ontsluiting

Het gebied wordt ontsloten door de erftoegangsweg Kasteellaan, die in het oosten uitkomt op de 
Kloppenbergweg. De Kasteellaan kent een lage verkeersintensiteit. De Kloppenbergweg is een 
belangrijke gebiedsontsluitingsweg die richting het noorden de verbinding met Maastricht vormt. De A2 
ligt verder naar het oosten en hierover zal het grootste gedeelte van het verkeer in en vanuit noordelijke 
richting rijden, gezien de zuidelijke ligging van het plangebied. De bestaande wegenstructuur kan de 
extra verkeersgeneratie goed aan.

5.8.2  Verkeersgeneratie

In de CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' zijn kencijfers opgenomen voor 
woon- en werkgebieden die het mogelijk maken om op globaal niveau te kunnen rekenen aan de 
effecten van plannen. 

In de publicatie wordt aangegeven dat op basis van vuistregels globaal de verkeersgeneratie per etmaal 
kan worden berekend. De nieuwe functies zorgen voor extra verkeersbewegingen. Voor het 
viersterren-hotel (100 kamers), de brasserie (350 m2) en het restaurant (400 m2) is de verkeersgeneratie 
berekend19 op basis van de ligging in de schil van het centrum in een weinig stedelijk gebied. De 
berekening is opgenomen in bijlage 20.

Berekening verkeersgeneratie

Uit de berekening volgt dat er 305 motorvoertuigbewegingen per etmaal worden gegenereerd. Daarnaast 
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worden de nieuwe functies op werkdagen en zaterdag bevoorraad door 5 lichte tot middelzware 
vrachtwagens, wat neerkomt op 10 vrachtwagenritten per dag. Dit is een relatief beperkte 
verkeerstoename en het toevoegen van deze nieuwe functies leidt dan ook niet tot negatieve gevolgen 
voor de omgeving.

5.8.3  Parkeernormen

Hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn voor bepaalde functies, is vastgelegd in algemene normen. Bij 
nieuwbouw en bij herstructurering van bestaande functies dient de geldende parkeernorm 'op eigen erf' 
toegepast te worden. De gemeente sluit hiertoe aan bij de meest recente landelijke parkeernormen (de 
geldende CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'). 

Voor het viersterren-hotel, het restaurant en de brasserie is de parkeerbehoefte berekend, aan de hand 
van de CROW publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie', uitgaande van ligging in de schil 
van het centrum in een weinig stedelijk gebied (zie bijlage 20). Dit komt neer op een bruto 
parkeerbehoefte van 118 parkeerplaatsen. Aangezien de hotelgasten een deel van de gebruikers van de 
brasserie en het restaurant zijn voor wie de parkeerbehoefte al is meegerekend en doordat de 
gemiddelde maximale bezettingsgraad van hotelkamers 95% bedraagt, is de netto parkeerbehoefte 
berekend. Dit komt neer op 83 parkeerplaatsen.

In het inrichtingsplan is voorzien in realisering van 84 parkeerplaatsen in het noordoosten van het 
plangebied. Daarmee wordt voldaan aan de hiervoor aangegeven parkeerbehoefte.

 

5.9  Duurzaamheid

Duurzaam bouwen en wonen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en 
gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Duurzaam bouwen is meer dan alleen 
energiebesparing. Duurzame woningen en gebouwen zijn vaak gezonder voor bewoners en gebruikers. 
Ook zijn ze energiezuiniger en beter voor het milieu dan traditionele woningen. Duurzaam bouwen 
bespaart ook grondstoffen. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en  
gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:

gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van 
bewoners en gebruikers;
een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van 
schadelijke stoffen te voorkomen; 
prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken 
(hergebruik en recycling);
verantwoord watergebruik;
voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

In de notitie 'Klimaat- en Duurzaamheidbeleid in Eijsden-Margraten' van mei 2012 heeft de gemeente 
speerpunten voor gemeentelijk beleid vastgelegd ten aanzien van duurzaamheid en cradle to cradle. De 
gemeente wil duidelijk een bijdrage leveren aan het aspect duurzaamheid. Voor wat betreft 
duurzaamheid via het ruimtelijk spoor wordt in bestemmingsplannen waar mogelijk uitgegaan van 
zongericht verkavelen en bouwen. Tevens worden duurzame energie-installaties toegepast en 
toegestaan, daarbij rekening houdend met monumenten en beschermde dorpsgezichten. tevens worden 
maximale verhardingspercentages per bedrijfs- of woonkavel opgenomen.

Voor de verbouw van het kasteel en de boerderijwoning en de uitbreiding daarvan zullen (voor zover 
mogelijk) in ieder geval de wettelijke duurzaamheidseisen worden toegepast. Daarnaast wordt een 
duurzame oplossing gerealiseerd voor opvang van hemelwater (infiltratie ter plaatse), Verhardingen 
binnen de groenbestemming worden in beginsel uitsluitend toegestaan als halfverharding.
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Hoofdstuk 6  Juridische aspecten

6.1  Planstukken

Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de SVBP2012 alsmede de Wet ruimtelijke ordening (Wro), 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het 
Besluit omgevingsrecht (Bor). 

Het bestemmingsplan 'Kasteel Oost' is vervat in een verbeelding, regels en toelichting.

6.2  Toelichting op de verbeelding

De analoge verbeelding is getekend op een bijgewerkte en digitale kadastrale ondergrond, schaal 
1:1000. 

6.3  Toelichting op de regels

Bij het opstellen van de regels is uitgegaan van het rapport Standaard Vergelijkbare 
BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012) en het vigerende bestemmingsplan 'Oost-Maarland'.

De regels zijn verdeeld in 4 hoofdstukken, te weten:

Hoofdstuk 1: Inleidende regels met daarin de begrippen en de wijze van meten;

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels. Hierin worden de regels voor de op de verbeelding opgenomen 
bestemming gegeven;

Hoofdstuk 3: Algemene regels, waaronder zijn opgenomen de anti-dubbeltelregel, algemene 
bouwregels, algemene gebruiksregels en algemene wijzigingsregels;

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels, waarin het overgangsrecht en de slotregel zijn opgenomen.

Het belangrijkste doel van de planregels is om de bouw- en gebruiksregels van de verschillende 
bestemmingen aan te geven.

6.3.1  Inleidende regels

6.3.1.1  Begrippen

In dit artikel zijn bepalingen (begrippen) opgenomen welke in het algemeen spraakgebruik onvoldoende 
vastliggen en waarbij verschillen in interpretatie bij toepassing van de planregels mogelijk zijn. Voor het 
gemak zijn enkele begrippen uit de Woningwet/ Bouwverordening/ Wabo overgenomen. Verder zijn 
enkele begrippen afkomstig van de SVBP2012.

6.3.1.2  Wijze van meten

Hierin wordt aangegeven op welke manier hoogte, lengte, breedte, inhoud en oppervlakte van 
bouwwerken/ percelen gemeten moeten worden.

6.3.2  Bestemmingsregels

Bestemmingen

De regels van een bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd:

1. Bestemmingsomschrijving
2. Bouwregels
3. Nadere eisen
4. Afwijken van de bouwregels
5. Specifieke gebruiksregels
6. Afwijken van de gebruiksregels
7. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8. Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
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9. Wijzigingsbevoegdheid

Duidelijk zal zijn dat een bestemming niet alle elementen hoeft te bevatten. Dit kan per bestemming 
verschillen.

In het onderstaande worden de regels van de opgenomen bestemmingen nader toegelicht. 

6.3.2.1  Bestemming 'Groen - Kasteelpark '

De bestemming 'Groen - Kasteelpark' (artikel 3) is opgenomen voor de gronden binnen het plangebied 
die niet zijn bestemd tot  'Horeca'. De voor 'Groen - Kasteelpark' aangewezen gronden zijn bestemd voor 
parkachtige landschapsinrichting met bijbehorende slotgracht, andere oppervlaktewateren, wegen en 
paden en een parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'.

6.3.2.2  Bestemming 'Horeca'

Het deel van het plangebied waarbinnen het hotel, de brasserie met terras, het restaurant en de 
bedrijfswoning zijn gepland, is bestemd als 'Horeca' (artikel 4). Voor het kasteel en de bestaande 
boerderij is de aanduiding 'karakteristiek' opgenomen om de cultuurhistorische waarde te beschermen. 
Hoofdgebouwen zijn uitsluitend binnen de aanduiding bouwvlak toegestaan.

Binnen de bestemming is een specifieke functieaanduiding opgenomen voor het deel van het bouwvlak 
dat direct ten westen aansluit aan het bestaande kasteel. Hier is een ernstige bodemverontreiniging 
geconstataard. In de regels is middels voorwaardelijke bouwregels vastgelegd dat hier pas kan worden 
gebouwd nadat de bodem ter plaatse is gesaneerd en voorafgaand aan het nemen van sanerende 
maatregelen het bevoegd gezag Wet bodembescherming (de provincie Limburg) middels een BUS 
melding of een saneringsplan hiervan in kennis is gesteld.

In de gebruiksregels is een voorwaardelijke gebruiksregel opgenomen waarmee zeker wordt gesteld dat 
de landschappelijke inpassing en -inrichting ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

6.3.2.3  Dubbelbestemming 'Leiding - Riool'

De dubbelbestemming 'Leiding - Riool' (artikel 5) is overgenomen uit het vigerend bestemmingsplan in 
verband met de aanwezige rioolleiding. 

6.3.2.4  Dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'

Voor het gehele plangebied geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' (artikel 6). De gronden 
met deze bestemming zijn mede bestemd voor instandhouding en bescherming van oudheidkundig 
waardevolle elementen en terreinen in de vorm van archeologische resten die met Kasteel Oost en diens 
rijke geschiedenis samenhangen.

In de regels is vastgelegd dat er pas mag worden gebouwd nadat middels  archeologisch 
vervolgonderzoek inzicht is verkregen in de aan- of afwezigheid van archeologische resten in de 
ondergrond en de ouderdom en fasering van het antropogeen pakket. Dit onderzoek dient te worden 
uitgevoerd middels een gravend onderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door 
middel van proefsleuven. 

Onderzoek is niet vereist wanneer de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare 
informatie afdoende is vastgesteld of als de verstoringsdiepte van de bouwactiviteit minder diep reikt dan 
30 centimeter onder maaiveld.

Naast bouwregels is ook vastgelegd dat het zonder een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken of werkzaamheden verboden is om werkzaamheden uit te voeren die kunnen leiden tot verstoring 
van archeologische waarden. Dit is met name van belang voor de te realiseren verlaagde bloemenweide.

6.3.2.5  Dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie'

Voor het hele plangebied geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' (artikel 7). De gronden 
met deze bestemming zijn mede bestemd voor het behoud van ter plaatse bestaande cultuurhistorisch 
en oudheidkundig waardevolle elementen (monumenten/karakteristieke panden) en patronen 
(verkavelingen, wegenpatronen, beplantingspatronen en het stedenbouwkundig beeld), om het karakter 
van landgoed Kasteel Oost te behouden.
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6.3.2.6  Dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie'

Voor het hele plangebied is de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' (artikel 8) opgenomen vanwege 
de ligging in de Goudgroene natuurzone. Bij de provincie Limburg is een verzoek ingediend om 
herbegrenzing van de Goudgroene natuurzone (zie par. 3.2.1). Indien dit wordt gehonoreerd zal de 
Goudgroene natuurzone binnen het plangebied worden omgezet naar Bronsgroene landschapszone. De 
dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' zal in dat geval tovch gehandhaafd blijven in het belang van de 
ecologische waarden binnen het plangebied (zie par. 5.5).

6.3.2.7  Dubbelbestemming 'Waarde - Stroomvoerend rivierbed'

Vanwege de ligging in het stroomvoerend rivierbed van de Maas is voor het hele plangebied de 
dubbelbestemming 'Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed' (artikel 9) opgenomen. De gronden met deze 
bestemming zijn mede bestemd voor het beschermen en behouden van de beschikbare afvoer- en 
bergingscapaciteit van het rivierbed en het behouden van de mogelijkheid tot rivierverruiming door 
verbreding en verlaging.

6.3.3  Algemene regels

In de Anti-dubbeltelregel (artikel 10) wordt bepaald dat grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij 
het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, deze bij 
de beoordeling van latere plannen buiten beschouwing blijft. Het nog overgebleven terrein mag dus niet 
nog eens meegenomen worden bij het toestaan van een ander bouwwerk. 

In de Algemene bouwregels (artikel 11) is een bepaling opgenomen met betrekking tot ondergronds 
bouwen, ondergeschikte bouwdelen en een regeling over bestaande maten en afstanden opgenomen.

In de Algemene gebruiksregels (artikel 12) is een algemeen gebruiksverbod opgenomen en is het strijdig 
gebruik benoemd.

In de Algemene aanduidingsregels (artikel 13) zijn regels opgenomen die gelden ter plaatse van de 
gebiedsaanduiding 'milieuzone - actief bodembeheergebied'. Centraal binnen deze gebiedsaanduiding 
staat het vermijden van contact en het voorkomen van verdere verspreiding van bestaande, diffuse 
bodemverontreinigingen. Om dit te bewerkstelligen is een 'aanleg'omgevingsvergunningstelsel 
opgenomen met betrekking tot een aantal activiteiten zoals het aanleggen of verharden van wegen, 
paden, parkeergelegenheden.

Tevens zijn regels opgenomen die gelden ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - 
spuitzone'. Binnen deze zone zijn geen verblijfsfuncties toegestaan ter voorkoming van nadelige effecten 
vanwege het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het agrarisch perceel aan de overzijde van de 
Kasteellaan.

In de Algemene afwijkingsregels (artikel 14) is onder andere een mogelijkheid opgenomen om af te 
kunnen wijken van het plan om niet voor 'Horeca' bestemde gronden te bebouwen met gebouwen en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten dienste van het openbare nut. 

De Algemene wijzigingsregels (artikel 15) verschaffen het bevoegd gezag de gewenste beleidsruimte om 
bij de uitvoering van het plan te kunnen inspelen op gegevens of situaties die vooraf niet bekend kunnen 
zijn.

In de Overige regels (artikel 16) zijn voorrangsregels opgenomen over de onderlinge relaties tussen 
bestemmingen en dubbelbestemmingen en tussen verschillende dubbelbestemmingen onderling. 

6.3.4  Overgangs- en slotregels

In de bepaling Overgangsrecht (artikel 17) is geregeld in hoeverre en onder welke voorwaarden 
bestaande gebouwen en het bestaand gebruik van gronden en bouwwerken mogen afwijken van het 
plan.

In de Slotregel (artikel 18) is aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan moeten 
worden aangehaald.
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Hoofdstuk 7  Uitvoerbaarheid

7.1  Economische uitvoerbaarheid

7.1.1  Grondexploitatie

Op 1 juli 2008 zijn samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepalingen omtrent de grondexploitatie 
(Afdeling 6.4 Wro) in werking getreden. In de Grondexploitatiewet is bepaald dat de gemeente bij het 
vaststellen van een planologische maatregel waarin mogelijkheden voor een bouwplan gecreëerd 
worden, verplicht is maatregelen te nemen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de 
ontwikkeling van de locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan. 

Indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd, kan de gemeente afzien van het opstellen van een 
exploitatieplan. Eveneens is de gemeente niet verplicht een exploitatieplan vast te stellen in bij het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangegeven gevallen waar het kostenverhaal minimaal is, of niet 
opweegt tegen de bestuurlijke lasten (artikel 6.12, lid 2, aanhef, juncto artikel 6.2, lid 1 Bro).

Binnen het plangebied worden gebouwen ge- of herbouwd, zodat sprake is van een bouwplan, zoals 
bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro in samenhang met artikel 6.2.1. onder a Bro. Er geldt dan ook een 
verplichting tot kostenverhaal. De leges worden bepaald op basis van de bouwkosten bij de aanvraag 
omgevingsvergunning. De initiatiefnemer en de gemeente sluiten hierover een anterieure overeenkomst.

7.1.2  Verhaal tegemoetkoming in planschade

De gemeente sluit tevens een planschadeverhaalsovereenkomst met de initiatiefnemer. Hiermee wordt 
vastgelegd dat eventuele tegemoetkomingen in planschade aan derden, toegebracht door een 
planologische wijziging, door de gemeente verhaald kunnen worden op de initiatiefnemer van het plan. 

7.1.3  Bijdrage gemeentelijk kwaliteitsmenu

Zoals in par. 3.4.2.2 reeds aangegeven is voor de realisering van dit project op basis van het 
Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden-Margraten 2013 een kwaliteitsbijdrage verschuldigd. Op basis van 
de module 'niet gebiedseigen recreatie en toerisme' (module 3) bedraagt de normering €  25,- per m² 
bvo. Dit resulteert in een kwaliteitsbijdrage van €  123.050,-. De levering van deze kwaliteitsbijdrage 
wordt meegenomen in de te sluiten overeenkomst grondexploitatie als bedoeld in par. 7.1.1.

7.1.4  Financiële bijdrage rivierverruiming

Zoals in par. 3.1.2 reeds is aangegeven, is in overleg met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland afgesproken 
dat de rivierkundige effecten van de ingreep Kleine Weerd (Maastricht-zuid) ingezet mogen worden als 
invulling voor de rivierkundige opgave. Hieraan is als eis gesteld dat de initiatiefnemer een financiële 
bijdrage moet leveren aan de aanleg- en beheerskosten van de ingreep Kleine Weerd. Door de 
initiatiefnemer zal deze financiële bijdrage worden geleverd en daarmee is dan aan de vereiste 
rivierverruiming voor deze ingreep voldaan. 

7.1.5  Planexploitatie

In de planexploitatie van de initiatiefnemer is rekening gehouden met betaling van de in de vorige 
paragrafen bedoelde financiële bijdragen. Daarmee is de economische haalbaarheid van het plan 
voldoende onderbouwd.
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7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Op 26 juli 2017 is door de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden 
van het plangebied. Tijdens die bijeenkomst zijn de plannen gepresenteerd en toegelicht door en 
namens de initiatiefnemer en zijn vragen van omwonenden beantwoord. Tijdens de bijeenkomst is door 
de aanwezigen geen blijk gegeven van overwegende bezwaren tegen de beoogde ontwikkelingen.
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Hoofdstuk 8  Overleg en inspraak

8.1  Overleg

8.1.1  Algemeen

Voordat het plan op grond van artikel 3.8 Wro in procedure wordt gebracht, is het plan voor advies aan 
verschillende instanties aangeboden. De resultaten van het overleg worden in onderstaande paragraaf 
opgenomen.

8.1.2  Uitkomsten vooroverleg

Het concept bestemmingsplan is ten behoeve van het overleg volgens artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan 
de provincie Limburg, aan Rijkswaterstaat en aan het Waterschap Limburg.

8.1.2.1  Overlegreactie provincie Limburg

Bij brief van 27 juni 2017, kenmerk <00000>, heeft de provincie Limburg aangegeven dat het plan 
aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

Reactie provincie:

Aangegeven wordt dat de toelichting nog moet worden aangevuld/aangepast met de wijze waarop de 
herbegrenzing van de Goudgroene natuurzone wordt uitgewerkt op basis van artikel 2.6.6 van de 
Omgevingsverordening Limburg 2014.

Reactie gemeente: 

De toelichting is hierop aangepast (par. 3.2.1 en par. 5.5.2). 

Reactie provincie:

Aangegeven wordt dat de conclusies uit het natuuronderzoek voor wat betreft soortenbescherming, 
kunnen worden onderschreven als de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de kwetsbare periodes 
en gebruik wordt gemaakt van een ecologisch werkprotocol. 

Reactie gemeente:

Het vereiste van een ecologisch werkprotocol is opgenomen binnen de regels van de dubbelbestemming 
'Waarde - Ecologie'.

8.1.2.2  Overlegreactie Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Bij brief van 4 juli 2017, kenmerk RWS-2017/27547, heeft Rijkswaterstaat Zuid-Nederland een 
overlegreactie ingediend.

Reactie Rijkswaterstaat:

Aangegeven wordt dat in overleg met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is afgesproken dat de rivierkundige 
effecten van de ingreep Kleine Weerd te Maastricht ingezet mogen worden als invulling voor de 
rivierkundige opgave. Hieraan is de eis gesteld dat de initiatiefnemer een financiële bijdrage moet leveren 
aan de aanleg- en beheerskosten van de ingreep Kleine Weerd. In tegenstelling tot wat in de toelichting 
is aangegeven is de financiële bijdrage nog niet geleverd. Pas als de initiatiefnemer zijn financiële 
bijdrage heeft geleverd is als gevolg van de vergunningplicht in het kader van artikel 6d van de 
Beleidsregels grote rivieren Rws-2017/27s47 aan de compensatieplicht voldaan. 

Reactie gemeente:

De toelichting is op dit punt aangepast (par. 3.1.2)

Reactie Rijkswaterstaat:

In de nog af te geven vergunning in het kader van de Waterwet zal voor wat betreft de daadwerkelijke 
invulling van het terrein gekeken worden hoe dit wordt ingevuld: natuur, kleine aanpassing of 
landschappelijke inpassing. Hier zal nog nader overleg over plaatsvinden.
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Reactie gemeente:

Deze passage is toegevoegd in de toelichting (par. 3.1.2)

Reactie Rijkswaterstaat:

In paragraaf 3.1.2 wordt in de laatste alinea gesproken over compensatie. Verzocht wordt compensatie 
te vervangen door rivierverruiming ingevolge het Barro.

Reactie gemeente:

De tekst is aangepast.

Reactie Rijkswaterstaat:

Verzocht wordt om de afspraken zoals indertijd gemaakt in de Intentieverklaring, opgesteld tussen de 
gemeente Eijsden-Margraten, de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat aan de toelichting toe te voegen. 
In deze intentieverklaring is aangegeven dat alleen Kasteel Oost gebruik kan maken van de reeds 
uitgevoerde maatregel in de Kleine Weerd, om de opgave tot rivierverruiming die vooftvloeit uit artikel 6d 
te koppelen aan het KRW-project Kleine Weerd van Rijkswaterstaat.

Reactie gemeente:

De intentieverklaring is opgenomen in en bij deze toelichting.

Reactie Rijkswaterstaat:

In het kader van de waterregeling heeft Rijkswaterstaat op een deel van het grondgebied het 
waterkwaliteitsbeheer. Opgemerkt wordt dat in de vergunning in het kader van de Waterwet ook het 
anderszins wijzigen van de inrichting of weghalen van gebouwen (schuur), getoetst moet worden aan de 
in de Waterwet opgenomen criteria met betrekking tot het aspect waterkwaliteit.

Reactie gemeente:

Dit zal door de initiatiefnemer worden meegenomen in de aan te vragen vergunning op grond van de 
Waterwet. Deze opmerking vraagt niet om een aanpassing van de planstukken en wordt verder voor 
kennisgeving aangenomen.

Reactie Rijkswaterstaat:

Verzocht wordt om de tweede zin van de tweede alinea in par. 5.6.2.3  te vervangen door: "De 
uitbreiding van Kasteel Oost is toegestaan nu elders in de uiterwaard per saldo meer ruimte voor de 
rivier wordt gerealiseerd. Daarnaast mag het initiatief geen waterstandsverhoging veroorzaken. 
Berekening heeft uitgewezen dat er geen waterstandsverhog ing optreedt." 

Reactie gemeente:

De tekstuele aanpassing is verwerkt in de toelichting (par. 5.6.2.3).

8.1.2.3  Overlegreactie Waterschap Limburg

Het Waterschap Limburg heeft per mail d.d. 13 juli 2017 aangegeven dat er geen belangen voor het 
waterschap aan de orde zijn in het stroomvoerend rivierbed. Het waterschap heeft geen opmerkingen op 
het plan. Het water dat op het verhard oppervlak valt kan nauwelijks infiltreren, dus de maatregelen die 
aangekondigd zijn, zijn akkoord.

Reactie gemeente:

De opmerkingen vragen niet om een aanpassing van de planstukken en worden voor kennisgeving 
aangenomen. 
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8.2  Inspraak

De facultatieve inspraakmogelijkheid wordt overgeslagen. Het plan wordt direct als ontwerp ter inzage 
gelegd omdat voorafgaande inspraak wordt gezien als een dubbeling van procedures. Gedurende de 
terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan krijgen burgers, maatschappelijke organisaties en 
andere belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
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Hoofdstuk 9  Procedure

9.1  Algemeen

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is in werking getreden met ingang van 1 juli 2008. De wettelijke 
procedure start met de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan. 

De procedure ziet er als volgt uit:

Vooroverleg met betrokken instanties;
Openbare kennisgeving van het ontwerp-bestemmingsplan;
Terinzagelegging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 weken en toezending aan 
gedeputeerde staten en de betrokken rijksdiensten, waterschappen en gemeenten;
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen door een ieder schriftelijk of mondeling 
zienswijzen worden ingebracht; 
Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad binnen 12 weken;
Algemene bekendmaking van het bestemmingsplan door terinzagelegging met voorafgaande 
kennisgeving en toezending aan gedeputeerde staten en betrokken rijksdiensten, waterschappen en 
gemeenten: binnen 2 weken dan wel, indien gedeputeerde staten of de inspecteur zienswijzen 
hebben ingebracht of het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, vanaf 6 weken na vaststelling;
Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 weken 
na bekendmaking voor belanghebbenden
Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken na de bekendmaking, 
tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

9.2  Ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan 'Kasteel-Oost' heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de 
Wro ter visie gelegen van PM tot en met PM. 

PM weergave ingekomen zienswijzen.
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