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Hoofdstuk 1

Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan:

het bestemmingsplan 'Kasteel-Oost' met identificatienummer NL.IMRO.1903.BPRECR14003-VG01 van
de gemeente Eijsden-Margraten.
1.2

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.
1.3

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.4

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5

achtererfgebied:

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1,00
meter van de voorkant van het hoofdgebouw.
1.6

antropogeen:

geheel of grotendeels door de mens van elders aangevoerd materiaal .
1.7

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw zijnde.
1.8

bebouwingsoppervlakte:

het oppervlak van het bouwvlak, bestemmingsoppervlak, dan wel van het bouwvlak, dat ten hoogste met
gebouwen mag worden bebouwd.
1.9

bebouwingspercentage:

een in de regels of op de verbeelding aangegeven percentage, dat de grootte of het percentage van het
bouwvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.
1.10

bedrijfsmatig:

deelnemen aan het economisch verkeer al dan niet met winstoogmerk, en activiteiten die hiermee naar
aard, omvang en regelmaat zijn gelijk te stellen.
1.11

beeldkwaliteit:

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde met betrekking tot de bouwkundige vormgeving en
ruimtelijke en functionele aspecten.
1.12

bestaand:

situatie ten tijde van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
1.13

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.
1.14

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.15

bevoegd gezag:

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
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1.16

bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met
een dak.
1.17

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk.
1.18

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.
1.19

bouwlaag:

een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij benadering
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip van de begane
grond en met uitsluiting van de kelder en de zolder.
1.20

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten en waarbinnen verhardingen en
parkeervoorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Indien twee of meer bouwvlakken middels de
aanduiding 'relatie' op de verbeelding aan elkaar zijn gekoppeld gelden deze bouwvlakken gezamenlijk
als één bouwvlak.
1.21

bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
1.22

cultureel erfgoed:

uit het verleden geërfde materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door
de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen, onafhankelijk van het
bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende
waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een
referentiekader bieden
1.23

cultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door
het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied.
1.24

dak:

een gesloten bovenbeëindiging van een bouwwerk c.q. gebouw.
1.25

dakhelling:

de hoek gemeten tussen het dakvlak en het horizontale vlak.
1.26

deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg:

een door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen deskundige op het gebied van de
gemeentelijke archeologische monumentenzorg
1.27

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden met inbegrip van de uitstalling ten verkoop, het verkopen, verhuren
en leveren van zaken aan personen die de goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met uitzondering van
horeca-activiteiten.
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1.28

erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat
in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en voor zover het
bestemmingsplan die inrichting niet verbiedt.
1.29

erfafscheiding:

afscheiding welke op een grens tussen twee erven is geplaatst.
1.30

evenement:

elk voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak die een bijdrage levert aan het culturele, sociale
en/of sportieve leven.
1.31

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.
1.32

gesloten oppervlakteverharding

verharding, bestaande uit verharding van ter plekke aangebracht aanvankelijk plastisch materiaal. Deze
verharding kent geen voegen (bv. asfalt, beton).
1.33

gevellijn:

de als zodanig aangegeven lijn waar de voorgevel van het hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd,
behoudens voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze regels.
1.34

groothandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of
leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen ter aanwending in een
andere beroeps- of bedrijfsactiviteit.
1.35

growshop:

winkel waarin de hoofdactiviteit of één van de activiteiten wordt gevormd door detailhandel in
kweekbenodigdheden (zoals meststoffen, bestrijdingsmiddelen, plantenvoeding, potgrond, lampen,
ventilatiesystemen en waterpompen) bedoeld voor het kweken van verdovende middelen dan wel
soortgelijke planten.
1.36

halfverharding:

verharding met een waterdoorlatende oppervlaktestructuur, zoals kiezel, grind, schelpen en/of gemalen
baksteen alsmede vergelijkbare losse materialen;
1.37

hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.
1.38

horeca

het bedrijfsmatig voor gebruik ter plaatse verstrekken van dranken en van in dezelfde onderneming
bereide maaltijden en andere etenswaren, het voorgaande al dan niet in combinatie met het exploiteren
van zaalaccommodatie en het bedrijfsmatig verstrekken van overnachtingsmogelijkheden. Hierbij kan
een onderscheid gemaakt worden in de volgende twee categorieën:
Categorie 1:
restaurant: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter
plaatse en waarbij het verstrekken van drank (daaraan) ondergeschikt is;
snackbar: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor gebruik
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elders en het verstrekken van snacks (hapjes) voor gebruik ter plaatse; het verstrekken van drank is
hieraan ondergeschikt;
daghoreca: een bedrijf (zoals een brasserie of ijssalon) dat ondersteunend is aan en qua
openingstijden in het algemeen vergelijkbaar is met detailhandelsvestigingen en in hoofdzaak
bestaat uit het verstrekken c.q. snel serveren van kleine maaltijden, broodjes, hapjes, ijs, gebak,
koffie, thee, frisdranken met uitzondering van alcoholische dranken;
hotel: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf en/of het exploiteren
van zaalaccommodaties en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt
is;
bar/café/pub/grand-café/eetcafé of taverne: een zelfstandige, niet geheel of gedeeltelijk deel
uitmakend van een hotel, restaurant of zaalaccommodatie voorkomende bedrijvigheid die in
hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en waar het verstrekken
van maaltijden daaraan ondergeschikt is;
zaalaccommodatie: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van gelegenheid tot het
houden van bruiloften en partijen, alsmede tot het houden van congressen, conferenties en andere
vergaderingen en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is;
Categorie 2:
bar-discotheek of discotheek (dancing): een zelfstandige, niet geheel of gedeeltelijk deel uitmakend
van een hotel, restaurant of zaalaccommodatie voorkomende bedrijvigheid die in hoofdzaak bestaat
uit het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en tevens gelegenheid biedt tot dansen,
met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond en de nacht, waarbij de
bedrijvigheid zich binnen de lokaliteit voltrekt en waarbij de consumpties behalve zittend ook staand
kunnen worden genuttigd.
1.39

kwetsbare periode voor dassen:

de periode van 1 december t/m 31 juni;
1.40

landschappelijke waarde:

de aan een gebied toegekende waarde gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak,
die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur.
1.41

maaiveld:

hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op het bouwwerk.
1.42

monument:

onroerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed.
1.43

nok:

horizontale snijlijn van twee dakvlakken/ bovenste rand van een dak.
1.44

nutsvoorziening:

een voorziening voor het op het openbare net aangesloten voorziening van algemeen nut, het
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, alsmede containers voor glas,
kleding, afval, plastic etc.
1.45

omgevingsvergunning

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.46

ondergeschikt:

een functie die qua omvang en uitstraling ten dienste staat van een op dezelfde plaats voorkomende
(hoofd)functie.
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1.47

overbouwing:

een aan- of uitgebouwd bouwdeel, dat gelegen is boven peil, dat geen grotere hoogte heeft dan de
maximaal toegestane hoogte van het aangrenzende bouwdeel en dat geen rechtstreekse verbinding
heeft met het peil of gebouwd is op palen en waaronder een onderdoorgang mogelijk is voor verkeer.
1.48

overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de
aarde is verbonden.
1.49
peil:
voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van
de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de
hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde: de gemiddelde hoogte van het
afgewerkte maaiveld ter plaatse van de bouw;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld na
egalisatie.
1.50

plat dak:

een dak zonder dakhelling.
1.51

prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen
vergoeding.
1.52

recreatie:

activiteiten en mogelijkheden voor ontspanning c.q. vrijetijdsbesteding.
1.53

seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische
aard plaatsvinden, waaronder:
bordeel;
erotische-massagesalon;
parenclub;
prostitutiebedrijf;
seksautomatenhal;
seksbioscoop;
sekssauna;
sekstheater;
sekswinkel.
1.54

smartshop:

een bedrijf waar bedrijfsmatig psychoactieve middelen en/of benodigdheden voor de kweek van hennep
en/of andere verdovende middelen te koop worden aangeboden, verstrekt of geleverd.
1.55

stedenbouwkundig beeld:

ruimtelijke verschijningsvorm van de bestaande bebouwing, die wordt bepaald door de situering, de
bouwmassa's, de gevelindeling en de dakvormen.
1.56

verbeelding:

de verbeelding van het bestemmingsplan
NL.IMRO.1903.BPRECR14003-VG01.

'Kasteel-Oost',

bestaande

uit

de

verbeelding
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1.57

voorgevel:

gevel aan de voorzijde van een gebouw die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is
georiënteerd.
1.58

voorgevelrooilijn:

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van het hoofdgebouw tot aan de zijdelingse
perceelsgrenzen.
1.59

waterhuishoudkundige voorziening:

een voorziening die nodig is ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging,
hemelwaterinfiltratie en/of waterkwaliteit zoals duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten
etc.
1.60

weg:

een voor het openbaar rij- of ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de daarin gelegen
bruggen en duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg
liggende en als zodanig aangeduide parkeerplaatsen.
1.61

wet / wettelijke regelingen:

indien en voorzover in deze regels wordt verwezen naar wetten of wettelijke regelingen, dienen deze te
worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
1.62

woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden of
maximaal vier personen die geen huishouden vormen.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de afstand tot de bouwvlakgrens:

tussen de grens van het bouwvlak en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst
is.
2.2

de afstand tussen hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken:

tussen de grens van het hoofdgebouw en een bepaald punt van het bijbehorend bouwwerk, waar die
afstand het kortst is.
2.3

de oppervlakte van een bouwvlak/bestemmingsvlak:

de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en de onbebouwde gronden binnen een
bouwvlak/bestemmingsvlak. Daar waar op de verbeelding twee of meer bestemmingsvlakken dan wel
bouwvlakken door middel van de aanduiding 'relatie' met elkaar zijn verbonden, gelden die
bestemmingsvlakken dan wel bouwvlakken bij de toepassing van deze regels als één bestemmingsvlak
respectievelijk één bouwvlak.
2.4

de bouwhoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te
stellen bouwonderdelen.
2.5

de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.6

de diepte van een hoofdgebouw

horizontaal gemeten vanaf de voorgevel van het hoofdgebouw tot aan de achtergevel bij grondgebonden
woningen, danwel de woningscheidende tussenmuur bij woningen die met de rug tegen elkaar worden
gebouwd.
2.7

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel.
2.8

de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane-grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.9

de lengte, breedte en hoogte van een bouwwerk:

buitenwerks, dit is de afstand gemeten tussen de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de
scheidingsmuren.
2.10

de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk:

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van een bouwwerk, de fundering niet meegerekend.
2.11

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.12

de oppervlakte van een bodemingreep:

het gebied (zone) waarbinnen bodemingrepen plaatsvinden die een verstorende werking kunnen hebben
op het (archeologisch) bodemarchief.
2.13

de vloeroppervlakte van een bouwwerk:

de totale vloeroppervlakte gemeten aan de binnenzijde van die ruimte(n).
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Hoofdstuk 2

Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Groen - Kasteelpark

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Kasteelpark' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

een parkachtige landschapsinrichting;
groenvoorzieningen;
een parkeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
waterlopen in de vorm van (een deel van) de historische omgrachting van kasteel Oost;
overige waterhuishoudkundige voorzieningen;
wegen en paden.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de voor 'Groen - Kasteelpark' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw
zijnde worden gebouwd die passen bij de parkachtige landschapsinrichting, met dien verstande dat:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 2,00 meter;
b. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer mag bedragen dan 6,5 meter;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 3,00
meter.
3.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2 ten
behoeve van:
a. het bebouwen van de gronden met gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten dienste
van het openbare nut met een bouwhoogte van ten hoogste 3,50 m en een inhoud van ten hoogste
50 m3 en met dien verstande dat door (historisch) bodemonderzoek vooraf is vast komen te staan
dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren bestaan;
b. het vergroten van de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijn, met dien verstande
dat:
1. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6,00 meter;
2. deze bouwwerken qua aard en omvang in de omgeving passen.
3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1

Gebruik van de grond

Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van de gronden voor:
a. als standplaats of ligplaats voor onderkomens, behoudens voor zover en voor zolang de
aanwezigheid van onderkomens nodig is in verband met in het kasteelpark uit te voeren werken of
werkzaamheden;
b. als sport- en wedstrijdterrein, kampeer- of caravanterrein, dagcamping, parkeerterrein, of als lig- of
speelweide;
c. voor het beproeven van voertuigen, voor de beoefening van wedstrijden met motorvoertuigen of
bromfietsen;
d. voor het racen of crossen met motorrijtuigen en/of bromfietsen;
e. als standplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel;
f. voor agrarische doeleinden.
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3.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
3.5.1

Verbodsbepaling

Het is verboden op of in de voor 'Groen - Kasteelpark’ aangewezen gronden zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren:
a. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem, anders dan noodzakelijk is
ten behoeve van de reconstructie van de historische omgrachting van het Kasteel Oost, dan wel ten
behoeve van het herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding voor zover het het onderdeel
oppervlaktewater betreft;
b. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen
en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur, tenzij zulks noodzakelijk
is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden.
3.5.2

Normaal onderhoud en gebruik

Het in 3.5.1 bepaalde is niet van toepassing voor:
a.
b.
c.
d.

werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;
werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;
werken of werkzaamheden welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering
zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde omgevingsvergunning of anderszins
mogen worden uitgevoerd.
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Artikel 4
4.1

Horeca

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. horeca van categorie 1, met dien verstande dat maximaal 100 hotelkamers zijn toegestaan;
b. de instandhouding en/of het herstel van het aanwezige rijksmonument of karakteristieke pand,
mede gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse
van de aanduiding 'karakteristiek';
met de daarbij behorende:
c.
d.
e.
f.

groenvoorzieningen;
terrassen;
voorzieningen van algemeen nut;
waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse)
waterberging- en infiltratievoorzieningen;
g. wegen en paden.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Algemeen

Op de voor 'Horeca' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. bedrijfsgebouwen, ten behoeve van de in 4.1 genoemde doeleinden;
b. één (bedrijfs)woning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
c. bijbehorende bouwwerken;
en de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen bij deze
bestemming passen.
4.2.2

Regels met betrekking tot het bouwvlak

Met betrekking tot het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:
a. Het hoofdgebouw en bijgebouwen moeten in het bouwvlak worden gebouwd.
b. Het bouwvlak mag geheel worden bebouwd, met dien verstande dat:
1. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens minimaal 2 meter dient te bedragen;
2. het bruto vloeroppervlak maximaal 7.090 m² bedraagt;
c. De goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter
plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
d. Nieuwe bebouwing mag uitsluitend worden gerealiseerd indien daarvoor noodzakelijke
graafwerkzaamheden worden begeleid door een deskundige op het gebied van de archeologische
monumentenzorg.
4.2.3

Voorwaardelijke bouwregels

In afwijking van het bepaalde in lid 4.2.1 en lid 4.2.2, kan 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
middels een BUS melding of een saneringsplan hiervan in kennis is gesteld.
4.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing:
a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en
werkklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
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e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
4.4

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.2, onder
b, sub 2, ten behoeve van het vergroten van de bruto vloeroppervlakte binnen het bouwvlak, mits
verzekerd is dat hiervoor een kwaliteitsbijdrage wordt geleverd overeenkomstig het 'Gemeentelijk
Kwaliteits Menu Eijsden-Margraten 2013'.
4.5

Specifieke gebruiksregels

4.5.1

Gebruik van de grond

Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van de gronden anders dan voor:
a.
b.
c.
d.

tuin en/of groenvoorzieningen;
terras;
parkeervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
opslagdoeleinden, ten behoeve van normaal bij de bestemming van de grond behorend gebruik.

4.5.2

Gebruik van opstallen

Onder verboden gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van opstallen:
a. voor ambachtelijke en/of industriële doeleinden;
b. voor detailhandel, met uitzondering van goederen die ter plaatse worden vervaardigd, verwerkt, dan
wel waarvan de verkoop inherent is aan het toegelaten bedrijf;
c. voor een groothandel;
d. voor aan horeca verwante bedrijvigheid en/of zaalaccommodatie voor commerciële
detailhandelsdoeleinden, ook al zijn die beperkt tot één dag, anders dan bedoeld als in 4.1;
e. voor een seksinrichting.
4.5.3

Voorwaardelijke gebruiksregels

Onder verboden gebruik wordt tevens verstaan het gebruik van grond en gebouwen voor
horecadoeleinden, indien:
a. binnen een jaar nadat de horecavoorzieningen voor gebruik gereed zijn, danwel geschikt zijn voor
het beoogde gebruik, geen invulling en uitvoering is gegeven aan het Landschapsinpassingsplan,
zoals opgenomen als bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5 bij deze regels;
b. de landschappelijke inpassing en terreininrichting na gereedkoming niet duurzaam in stand wordt
gehouden en wordt beheerd.
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Artikel 5
5.1

Leiding - Riool

Bestemmingsomschrijving

a. De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse leidingen voor
riooltransport. De hartlijn van de leiding voor riooltransport is gelegen ter plaatse van de aanduiding
'hartlijn leiding-riool'.
b. Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen,
bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met
inachtname van de voorrangsregels uit artikel 16.1.
5.2

Bouwregels

Op de voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de
afzonderlijke artikelen, uitsluitend worden gebouwd:
a. bouwwerken van geringe omvang ten dienste van of instandhouding van de betreffende leiding, met
dien verstande, dat de bouwhoogte ten hoogste 3,50 m mag bedragen.
b. gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde uitsluitend ter plaatse van het bouwvlak binnen de
bestemming 'Horeca'.
5.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2, ten behoeve
van het oprichten van bouwwerken, mits:
a. het belang van de leiding, gehoord de leidingbeheerder, niet onevenredig wordt aangetast;
b. dit geen gevaar oplevert voor de leiding of aan het functioneren van de leiding geen afbreuk wordt
gedaan en/of door het aan de ontheffing verbinden van voorwaarden een en ander kan worden
voorkomen;
c. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming;
5.4

Specifieke gebruiksregels

5.4.1

Gebruik van de grond

Het is verboden de grond te gebruiken:
a. voor en/of op een wijze die gevaar kan opleveren voor de leiding of aan het functioneren van de
leiding afbreuk doet;
b. voor het permanent opslaan van goederen, waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen.
5.4.2

Gebruik en normaal onderhoud

De in 5.4.1 genoemde verbodsregel geldt niet voor werken en werkzaamheden, die plaats vinden in het
kader van normaal onderhoud.
5.5

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.4.1, mits:
a. het belang van de leiding, gehoord de leidingbeheerder, niet onevenredig wordt aangetast;
b. deze geen gevaar opleveren voor de leiding of aan het functioneren van de leiding geen afbreuk doen
en/of door het aan de ontheffing verbinden van voorwaarden een en ander kan worden voorkomen;
5.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
5.6.1

Verbodsbepaling

Het is verboden op de voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van ontgrondingen, dan wel het anderszins wijzigen van het bodemniveau;
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

het aanbrengen van gesloten oppervlakteverharding, niet zijnde klinkerverharding;
het aanbrengen en/of rooien van diep wortelende en/of hoogopgaande beplanting;
het verrichten van grondroeractiviteiten, anders dan normaal spit- en ploegwerk, en het diepploegen;
het verrichten van grondophogingen;
aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
het heien of anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem;

5.6.2

Normaal onderhoud en gebruik

Het in 5.6.1 is niet van toepassing op:
h.
i.
j.
k.
l.
m.

werken of werkzaamheden in het kader van herstel en reconstructie;
werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;
werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;
gesloten oppervlakteverharding in de vorm van klinkerbestrating;
werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan in
uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of
anderszins mogen worden uitgevoerd.

5.6.3

Toelaatbaarheid

Werken of werkzaamheden als bedoeld in 5.6.1, zijn slechts toelaatbaar, indien hierdoor, dan wel door
daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredig gevaar kan ontstaan voor
de leiding. Hiertoe dient tevens de beheerder van de desbetreffende leiding gehoord te zijn.
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Artikel 6
6.1

Waarde - Archeologie 3

Bestemmingsomschrijving

a. De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), 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;
b. Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen,
bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met
inachtname van de voorrangsregels uit artikel 16.1.
6.2

Bouwregels

a. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd
die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.
b. Op de voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden mogen geen bouwwerken worden
gebouwd, met uitzondering van:
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor
zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid;
2. een bouwwerk zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,50 meter en zonder
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;
3. een bouwwerk met een oppervlakte tot ten hoogste 250 m2.
6.3

Afwijken van de bouwregels

a. Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 voor
het bouwen van bouwwerken, met inachtneming van de voor deze gronden geldende overige
bouwregels.
b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a wordt verleend, indien:
1. 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;
2. Het onder 1. bedoelde vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd middels een gravend
onderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven door
een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan een door
het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties ;
c. Een onderzoek als bedoeld onder b. is niet vereist wanneer:
1. naar het oordeel van het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein in andere
beschikbare informatie afdoende is vastgesteld;
2. door het overleggen van een overeenkomstig de eisen van het bevoegd gezag uitgevoerd
onderzoek blijkt dat de verstoringsdiepte van de bouwactiviteit minder diep reikt dan 30
centimeter onder maaiveld.
d. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a kan voorts worden verleend, indien mede op basis
van archeologisch onderzoek is aangetoond dat mogelijke schade kan worden voorkomen door aan
de vergunning voorwaarden te verbinden gericht op:
1. het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden;
2. het doen van opgravingen of;
3. het laten begeleiden van de bodemverstorende activiteit door een deskundige op het terrein van
de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de
vergunning te stellen kwalificaties.
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6.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
6.4.1

Verbodsbepaling

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden, zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren:
a. grondwerkzaamheden dieper dan 0,50 meter, waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven,
woelen,mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven,
verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
b. het verlagen van het waterpeil;
c. het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
6.4.2 Uitzonderingen
a. Het verbod als bedoeld in lid 6.4.1 is niet van toepassing indien:
1. mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet
onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
2. mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische waarden op de
betrokken locatie niet aanwezig zijn;
3. de werken een oppervlakte hebben tot ten hoogte 250 m2 of smaller zijn dan
1,5 m;
4. er reeds een verleende ontgrondingvergunning of omgevingsvergunning is verleend;
5. de werken reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van het plan;
6. de werken behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden;
7. de werken ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
6.4.3

Voorwaarden aan de vergunning

Voor zover mede op basis van archeologisch onderzoek bepaald is dat de in lid 6.4.1 genoemde werken
en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden
kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien
aan de vergunning de volgende voorwaarden worden verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen of;
c. de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificatie.
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Artikel 7
7.1

Waarde - Cultuurhistorie

Bestemmingsomschrijving

a. De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van ter plaatse bestaande
bebouwing, bouwwerken en onbebouwde en bebouwde gronden, zowel afzonderlijk als in hun
onderlinge samenhang, die een beeld opleveren dat van algemeen belang is vanwege de
schoonheid, de betekenis voor de wetenschap, de cultuurhistorische waarde en de ruimtelijke
structurele samenhang;
b. Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen,
bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met
inachtname van de voorrangsregels uit artikel 16.1.
7.2

Bouwregels

7.2.1

Algemeen

Op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden, met daarop beschermde Rijksmonumenten
en karakteristieke panden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' mag slechts worden gebouwd
indien en voorzover dit verenigbaar is met het beheer, de ontwikkeling en het behoud van de
karakteristiek van het cultuurhistorisch waardevolle gebied, met dien verstande dat:
a. geen wezenlijke veranderingen worden aangebracht aan de aanwezige cultuurhistorische waarden
en kwaliteiten;
b. dit niet leidt tot een aantasting van de karakteristiek van het ruimtelijk beeld. Het bouwen van
gebouwen binnen het bouwvlak volgens de bestemming 'Horeca' past in beginsel binnen deze
karakteristiek;
c. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming;
d. vooraf advies van de Monumentencommissie is gevraagd
7.2.2

Overige regels met betrek king tot bebouwing

Op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden mag ten behoeve van een meer efficiënte
bedrijfsvoering en/of de verbetering van het woonklimaat uitsluitend nieuw worden gebouwd indien
rekening wordt gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden.
7.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaald in artikel 7.2 voor
het bouwen ten behoeve van de onderliggende bestemmingen, onder de voorwaarden dat:
a. de cultuurhistorische en oudheidkundige waarden niet worden aangetast;
b. de nieuwbouw past binnen c.q. een kwalitatieve bijdrage levert aan de cultuurhistorische en
oudheidkundige waarden;
c. er geen wezenlijke veranderingen worden aangebracht in het stedenbouwkundige beeld;
d. voor zover het monumenten betreft, hierover advies wordt ingewonnen van de
Monumentencommissie.
7.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
7.4.1

Verbodsbepaling

Het is verboden, op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden, zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning, de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden
uit te voeren:
a. veranderingen aan te brengen in het aanwezige wegen- en beplantingspatroon.
7.4.2

Uitzonderingen

Het in 7.4.1 bepaalde is niet van toepassing op:
a. werken of werkzaamheden in het kader van herstel en reconstructie;
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b. werkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden gericht op de instandhouding van terreinen met
cultuurhistorische waarden;
c. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
d. werken of werkzaamheden welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan in
uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of
anderszins mogen worden uitgevoerd;
e. werken of werkzaamheden ter realisering van het Landschapsinpassingsplan, zoals opgenomen in
de bijlagen 1, 2, 3 en 4 bij deze regels.
7.4.3

Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 7.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in 7.1
genoemde waarden, belangen en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan
wel de mogelijkheden voor het herstel van de eerstbedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen
worden verkleind.
7.5

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

7.5.1

Vergunningsplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning de ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' aanwezige panden geheel
of gedeeltelijk te slopen.
7.5.2

Uitzondering

Het bepaalde in 7.5.1 is niet van toepassing op sloopwerkzaamheden:
a. welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan in uitvoering zijn en krachtens
een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of anderszins mogen worden uitgevoerd;
b. sloopwerkzaamheden in het kader van herstel nen reconstructie.
7.5.3

Toelaatbaarheid

De sloopwerkzaamheden als bedoeld onder 7.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien de cultuurhistorische
waarden behouden blijven en door die werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij
indirect te verwachten gevolgen de in de aanhef van dit artikel genoemde waarden en doeleinden niet
onevenredig worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de eerstbedoelde waarden
niet wezenlijk worden verkleind. Ter beoordeling hiervan dient de Monumentencommissie gehoord te
worden.
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Artikel 8
8.1

Waarde - Ecologie

Bestemmingsomschrijving

a. De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en versterking van de samenhang tussen
abiotische (niet-levende natuur) en biotische (levende natuur) kenmerken van de betreffende
plangebiedsdelen.
b. Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen,
bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met
inachtname van de voorrangsregels uit artikel 16.1.
8.2

Specifieke gebruiksregels

a. Het is verboden gronden en gebouwen te gebruiken indien dit gebruik leidt of kan leiden tot een
aantasting van de binnen het plangebied aanwezige dassenburchten;
b. 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:
1. een zone van minimaal 20 meter rondom de dassenburcht niet toegankelijk is;
2. een zone van 50 meter rondom de dassenburcht niet toegankelijk is binnen de kwetsbare
periode voor dassen;
3. een geleidende struiklaag wordt aangebracht zodanig dat de das ongehinderd zijn
foerageergebied kan bereiken.
8.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
8.3.1

Verbodsbepaling

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van
andere oppervlakteverhardingen;
b. het ontginnen, bodem verlagen of afgraven, ophogen en/of egaliseren van de bodem, behoudens de
aanleg van drinkpoelen;
c. het bebossen van gronden;
d. het scheuren van grasland, voor zover het betreft waardevolle graslandvegetaties;
e. het aanbrengen en/of aanleggen van oeverbeschoeiingen en het graven en/of aanleggen van
waterlopen.
8.3.2

Uitzonderingen

Het in 8.3.1 bepaalde is niet van toepassing op:
a.
b.
c.
d.

werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;
werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;
werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan in
uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of
anderszins mogen worden uitgevoerd.

8.3.3

Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 8.3.1 zijn slechts toelaatbaar:
a. indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te
verwachten gevolgen de in 8.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen
worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de eerstbedoelde waarden niet
wezenlijk worden verkleind;
b. indien voor aanvang van de werkzaamheden een ecologisch werkprotocol wordt opgesteld en de
werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van dit werkprotocol. Hiertoe dient tevens de
provincie Limburg gehoord te zijn.
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Artikel 9
9.1

Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a. het beschermen en behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed;
b. het behouden van de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging.
9.2

Bouwregels

Op de voor 'Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed' aangewezen gronden mogen geen bouwwerken
worden opgericht, behoudens op de tevens voor 'Horeca' aangewezen gronden. Bestaande bouwwerken
mogen in hun huidige omvang worden gehandhaafd.
9.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 9.2 ten
behoeve van het oprichten of aanpassen van de volgende bouwwerken:
a.
b.
c.
d.

waterstaatkundige (kunst)werken;
voorzieningen voor een betere en veiligere afwikkeling van de beroeps- en recreatievaart;
voorzieningen die onlosmakelijk met de waterrecreatie zijn verbonden;
bedrijfsbebouwing voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven die redelijkerwijs niet buiten
het rivierbed kan worden gerealiseerd;
e. een eenmalige uitbreiding van ten hoogste 10% van bestaande bebouwing, mits voldaan wordt aan
de volgende voorwaarden:
1. de situering en uitvoering van bouwwerken dient zodanig te zijn dat het veilig functioneren van
waterstaatswerken is gewaarborgd;
2. de situering en uitvoering van bouwwerken dient zodanig te zijn dat er geen sprake is van een
feitelijke belemmering van toekomstige vergroting van de afvoer- of bergingscapaciteit;
3. de situering en uitvoering van bouwwerken dient zodanig te zijn dat de waterstandsverhoging of
de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is;
4. de resterende, blijvende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen moeten
duurzaam worden gecompenseerd, waarbij de financiering en tijdige realisering van de
maatregelen gezekerd moet zijn;
5. de andere aan deze gronden gegeven bestemmingen moeten het oprichten van bouwwerken
toelaten;
6. tevens een vergunning is verleend op grond van de Waterwet.
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Hoofdstuk 3
Artikel 10

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 11
11.1

Algemene bouwregels

Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten,
luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding
van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.
11.2
11.2.1

Algemene regel over bestaande afstanden en andere maten
Maximale maatvoering

Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken
die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, op het tijdstip van de inwerkingtreding van het ontwerp van het bestemmingsplan dan
ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar
worden aangehouden.
11.2.2

Minimale maatvoering

In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande
bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan minder
bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als
minimaal toelaatbaar worden aangehouden.
11.2.3

Heroprichting

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 11.2.1 en 11.2.2 uitsluitend van
toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.
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Artikel 12
12.1

Algemene gebruiksregels

Gebruiksverbod

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan
het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:
a.
b.
c.
d.

een seksinrichting of een daarmee vergelijkbaar bedrijf;
een coffeeshop, growshop, smartshop of een daarmee vergelijkbaar bedrijf;
prostitutie;
het telen, bewerken en verhandelen van soft- en harddrugs.
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Artikel 13
13.1

Algemene aanduidingsregels

milieuzone - actief bodembeheergebied

13.1.1 Gemeentelijk bodembeheerplan
Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - actief bodembeheergebied' dient bij alle voorbereidingen van
bouwactiviteiten, de bouwactiviteiten zelf en werkzaamheden ten behoeve van de terreininrichting
rekening te worden gehouden met de Gemeentelijke Bodembeheernota van de gemeente Eijsden Margraten, vastgesteld d.d. 11 april 2012. Na afloop van de werkzaamheden dient rekening te worden
gehouden met uit het Bodembeheerplan voortvloeiende nazorgplannen.
13.1.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van
werkzaamheden
a. Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - actief bodembeheergebied' is het verboden zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanleggen of verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en het aanbrengen van
andere oppervlakteverhardingen of groenvoorzieningen, anders dan in overeenstemming met de
Gemeentelijke Bodembeheernota van de gemeente Eijsden - Margraten;
2. het bodemverlagen of afgraven, het ophogen, het aanbrengen van een leeflaag, egaliseren of
omzetten van de bodem, anders dan in overeenstemming met het 'Gemeentelijk
bodembeheerplan actualisatie 2006';
b. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op:
1. werken of werkzaamheden in het kader van herstel en reconstructie;
2. werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;
3. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
4. werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;
5. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in
uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde omgevingsvergunning of
anderszins mogen worden uitgevoerd.
c. De werken of werkzaamheden als bedoeld onder a. zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken
of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in
13.1.1 genoemde waarden, belangen en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden
aangetast dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de eerstbedoelde waarden niet wezenlijk
worden of kunnen worden verkleind.

13.2

vrijwaringszone - spuitzone

13.2.1 Specifieke gebruik sregels
Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - spuitzone' is het niet toegestaan om gronden te
gebruiken als verblijfsgebied.
13.2.2 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.2.1 voor
het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - spuitzone' als verblijfsgebied,
indien wordt aangetoond dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op nabijgelegen
landbouwpercelen aantoonbaar geen gezondheidsrisico's met zich meebrengt.
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Artikel 14
14.1

Algemene afwijkingsregels

Algemeen

Het bevoegd gezag kan, met in achtneming van het bepaalde in de dubbelbestemmingen, middels een
omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan ten behoeve van het afwijken van de
voorgeschreven minimum- en maximum maten, voorzover daarvoor geen bijzondere
afwijkingsbevoegdheid in deze regels is opgenomen en mits deze niet meer dan 10% worden veranderd.
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Artikel 15
15.1

Algemene wijzigingsregels

Algemene wijziging

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen ten behoeve van het in geringe
mate, tot niet meer dan 2,00 m, verschuiven van de bestemmingsgrenzen, mits dit noodzakelijk is, in
verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden van de kaart, ten opzichte van de feitelijke situatie, voor
zover daarmee wordt beoogd een zo goed mogelijke overeenstemming tussen het plan en de werkelijke
toestand te bereiken.
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Artikel 16
16.1

Overige regels

Voorrangsregels

16.1.1 Strijdigheid belangen
In het geval van strijdigheid van belangen tussen een bestemming en een dubbelbestemming, met name
aan de orde bij wijzigingsbevoegdheden, blijft het belang van de dubbelbestemming overeind. De
dubbelbestemming vormt het toegevoegde na te streven nieuwe beleid en levert als zodanig extra
criteria op voor de uit te voeren toetsing bij de wijzigingsbevoegdheid. Kan bij wijziging niet aan deze
criteria voldaan worden en/of wordt op enig vlak onevenredige schade aangebracht dan kan geen gebruik
worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid.
16.1.2 Onderlinge relatie dubbelbestemmingen
Ten aanzien van de onderlinge relatie tussen de dubbelbestemmingen geldt dat dubbelbestemmingen
gericht op het instandhouden of ontwikkelen van het groene karakter en het voorkomen van bebouwing
voorgaan boven dubbelbestemmingen met bebouwing. In concreto wordt in afnemende mate prioriteit
verleend aan de dubbelbestemming:
a.
b.
c.
d.

Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed;
Waarde - Ecologie;
Waarde - Archeologie 3;
Waarde - Cultuurhistorie;

Leiding - Riool;
Uitzondering hierop, in de vorm van nevenschikking, is mogelijk, wanneer compensatie van eventueel
verlies aan kwaliteit is gegarandeerd.
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Hoofdstuk 4
Artikel 17
17.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

a. een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits
de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het
bouwwerk is teniet gegaan;
b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen
voor het vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
c. het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
17.2

Overgangsrecht gebruik

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
c. indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten
of te laten hervatten;
d. het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 18

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Kasteel-Oost'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
………………………

De voorzitter,

De griffier,

……….

………

Kasteel-Oost
NL.IMRO.1903.BPRECR14003-VG01 vastgesteld

33

Kasteel-Oost
NL.IMRO.1903.BPRECR14003-VG01 vastgesteld

34

Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1 Landschapsinpassingsplan
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Advies

: Landschappelijke verantwoording
Kasteel- Oost te Eijsden

Datum
Opdrachtgever
Projectnummer
Opgesteld door
i.a.a.

: 4 augustus 2017
: dhr. M. Maes
: 211x07841
: R. Tak
: P. Maessen

1. Inleiding
Aanleiding en initiatief
Dhr. Maes (hierna initiatiefnemer) is voornemens om de locatie Kasteellaan 1 te Eijsden te herontwikkelen. Op het perceel is het Rijksmonument Kasteel Oost met bijbehorende boerderijwoning gelegen.
De beoogde ontwikkeling is gericht op de realisatie van een hotellocatie van ca. 100 kamers, een restaurant met brasserie en de benodigde parkeervoorzieningen. Ten behoeve van deze ontwikkeling zal
de inrichting van het gehele perceel worden getransformeerd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken
is een herziening van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk.
Een voorwaarde voor het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure is onder andere het aantonen
van de landschappelijke inpasbaarheid van het initiatief. Elke ontwikkeling in het buitengebied dient
namelijk bij te dragen aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van
het betrokken gebied en de naaste omgeving. De landschappelijke inpassing richt zich op de uitstraling
en de verankering van de ontwikkeling naar de omgeving toe en tevens op de interne ordening en inrichting van het perceel. Aspecten zoals oriëntatie, ligging en toe te passen groenelementen worden
hierin meegenomen.
Daarnaast dient het initiatief te voldoen aan het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM), welke naast een
landschappelijke inpassing ook een kwaliteitsbijdrage vraagt voor dit soort initiatieven. Onderhavig
advies geeft inzicht in welke inrichtingsmaatregelen er genomen moeten worden opdat de beoogde
ontwikkeling kan worden gerealiseerd.
Proces
Het initiatief is op hoofdlijnen, in de vorm van een Memo van uitgangspunten (4 december 2015), aan
de gemeente Eijsden- Margraten, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat gepresenteerd. Met een
positieve grondhouding van de betrokken partijen is het ontwikkelingsvoorstel vervolgens verder uitwerkt en voorgelegd aan de Kwaliteitscommissie van de gemeente Eijsden-Margraten op 27 september 2016.
Naar aanleiding van die bijeenkomst en het resulterende advies is een aanvullende analyse en toe1
komstvisie opgesteld , welke enerzijds dieper ingaat op de historische transformaties van het kasteel
en het omliggende landschap en anderzijds op de positionering en vormgeving van de nieuwbouw.
Deze analyse heeft tot nieuwe inzichten geleid op het gebied van de invulling van het stedenbouwkundige programma (hotelkamers + aanvullende functies) en de meer landschappelijke inrichting van de
buitenruimte. Het plan is nog tweemaal in behandeling geweest bij Kwaliteitscommissie, met een posi1

Analyse Landgoed Kasteel Oost, SatijnPlus en BRO 13 januari 2017.
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tief advies als gevolg voor de positionering van het programma en de vormgeving aan nieuwe kwaliteiten. Aandachtspunten vanuit de commissie voor de inrichting van de buitenruimte zijn in dit advies
2
meegenomen als kaders voor de inpassing en ter definitieve goedkeuring van het initiatief.
Kaders vanuit beleid
Om aan de voorwaarden voor inpassing en kwaliteitsverbetering te voldoen in het kader van het GKM
hebben de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden betrekking tot het initiatief:
1. Uitgangspunten LOP Eijsden- Margraten
Het inpassingsplan dient gebaseerd te zijn op de uitgangspunten van het LOP Eijsden – Margraten
2013. De volgende uitgangspunten hebben betrekking op het plangebied en zullen in het voorstel
voor de inrichting van de buitenruimte worden verwerkt:
• Renoveren landgoed kasteel Oost:
- terrein gedeeltelijk openstellen voor publiek;
- zichtbaarheid vergroten;
- kwalitatief groen versterken;
- fysieke verbinding maken met voorzieningen in de omgeving;
• Behouden en stimuleren fruitteelt: herstel en aanleg van hagen en aanwezige gaard;
• Versterken recreatieve routestructuur: recreatieve meerwaarde realiseren door aanleg/aansluiting op aanwezige routestructuur.
2. Regeling kwaliteitsverbetering van het landschap
In module 3 van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden - Margraten 2013 staat expliciet omschreven dat bij de ontwikkeling van niet gebiedseigen recreatie in het buitengebied er niet alleen
een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing plaats te vinden, maar ook een kwaliteitsbijdrage dient te worden geleverd. De normering voor de kwaliteitsbijdrage is opgenomen in bijlage 3
van het GKM en bestaat uit € 25,- per m² toe te voegen bruto vloeroppervlak (b.v.o.).
3. Spuitcirkel
Aan de overzijde van de Kasteellaan ligt een hoogstamboomgaard. De bestemmingsgrens van het
3
kasteel ligt binnen een zone van 45 meter zone van de agrarische bestemming die het gebruik
van bestrijdingsmiddelen mogelijk maakt. Om een goed verblijfklimaat te kunnen garanderen gaat
de inpassing voor het terrein dat binnen deze spuitzone is gelegen uit van:
• Het uitsluiten van het gebruik van het kasteelterrein als verblijfsgebied binnen de spuitzone van
45 meter en;
• geen te openen ramen in verblijfsruimtes (hotelkamers) aan de zijde van de boomgaard toe te
passen.
4. Riooloverstortleiding
In het plangebied is een riooloverstortleiding aanwezig op het oostelijk gedeelte van het perceel.
De gemeente Eijsden-Margraten heeft aangegeven dat deze behouden dient te blijven en bereikbaar dient te zijn ten behoeve van onderhoud. Er is met de situering van de nieuwbouw rekening
gehouden met de ligging: er wordt niet gebouwd, enkel verhard ter plaatse van de leiding.

2 Concept advies Kwaliteitscommissie gemeente Eijsden - Kasteel-Oost, 18 januari 2017.
3
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft meerdere malen overwogen dat het in het algemeen niet onredelijk om als vuistregel te hanteren dat een afstand van 50 m wordt aangehouden tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in de fruitsector waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Vermindering van de afstand van 50 m kan aanvaardbaar zijn vanwege de bijzondere omstandigheden van het geval en na afweging van alle betrokken belangen.

ADVIES/Landschappelijke verantwoording Kasteel- Oost te Eijsden

2

5. Dassenburcht
Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat aan de westzijde van het perceel een bewoonde dassenburcht met een aantal dassenpijpen(openingen) aanwezig is. Met de inrichting van het perceel
dient hiermee rekening gehouden te worden. Het talud waaraan de openingen gelegen zijn zal niet
worden geroerd en binnen een straal van 20 meter worden werkzaamheden zo veel mogelijk vermeden. Is dat niet mogelijk, dan moeten de werkzaamheden plaatsvinden in de periode dat de
burcht niet in gebruik is als voortplantingsplaats, dus in de periode juli tot en met november.

2. Advies
Inleiding
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
4
(zie separate bijlage) 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.
In samenhang met het toekomstige programma voor de hotellocatie (nieuwbouw + parkeren) is er door
BRO in samenwerking met SatijnPlus een ruimtelijk concept opgesteld voor de herontwikkeling van
5
Kasteel Oost . 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 spuitcirkel
(C) en riooloverstortleiding (D). Landschappelijke, cultuurhistorische en monumentale kernkwaliteiten
van Landgoed Kasteel Oost worden weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt en nieuwe kwaliteiten toegevoegd.
Het advies voor de landschappelijke inrichting richt zich op de uitwerking van het ruimtelijk concept
door het voorstellen van concrete inrichtingselementen, welke op basis van de gestelde kaders en
kennis van het landschap en de betreffende locatie zijn vormgegeven. Onderstaande schets illustreert
de voorgestelde maatregelen, gevolgd door een argumentatie.
A.
B.
C.
D.

positie nieuwbouw conform bouwgrenzen SatijnPlus 02-08-2017;
gewenste plekken door aansluiting op aangrenzend Kasteelpark;
45m. grens spuitzone zuidelijk gelegen perceel;
ligging riooloverstortleiding + vrijwaringsgebied.

Concreet zijn de volgende ingrepen voorgesteld:
1. Camoufleren van de parkeervoorziening met fruitbomen en lage hagen;
4
5

Ontwikkelingsgeschiedenis Kasteel Oost te Eijsden, BRO 13 januari 2017.
Analyse Landgoed Kasteel Oost, SatijnPlus en BRO 13 januari 2017.
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2.
3.
4.
5.

Herprofilering gracht;
Inkleden gracht met lage haag, heesters en onderbegroeiing;
Aanleg verlaagde bloemenweide;
Aanleg parkachtig landschap en routestructuur.

Inrichtingsvoorstel (zie bijlage 2 voor schets op schaal)

Argumentatie
1. Camoufleren van de parkeervoorziening met fruitbomen en lage hagen
6
Op basis van een onderzoek naar de parkeerbehoefte is er in 84 parkeerplaatsen voorzien aan de
noordoostzijde van het perceel. Het parkeren wordt in lijn met de (voormalige) orthogonale interne
structuur gesitueerd. Via de entreeweg wordt de bezoeker naar het cluster van nieuwbouw geleid achter de boerderijwoning. De parkeervoorziening zal direct naast de nieuwe bebouwing gesitueerd worden. Hierbij is rekening gehouden met de rooilijn van de kasteelboerderij: de auto’s worden achter de
rooilijn van het monumentale pand gepositioneerd. De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in halfverharding/grastegels of iets vergelijkbaars.
De parkeerplaatsen worden ingepast binnen een raster van fruitbomen en omzoomd met lage hagen
van gewone beuk, refererend aan de boomgaarden die in het verleden het kasteel altijd hebben omringd. Op deze manier geeft de maatregel invulling aan de voorgestelde ontwikkeling “behouden en
stimuleren fruitteelt” uit het LOP ‘Buitengewoon Eijsden’.

2. Herprofilering gracht
Een belangrijk element in de formatie van het kasteel is de relatie met de gracht. De huidige gracht is
verwaarloosd, overgroeid, heeft geen herkenbaar talud en functioneert niet meer als waterberging. Met
de herontwikkeling wordt de gracht weer functioneel en beleefbaar gemaakt. De gracht krijgt zijn ruim6

Parkeren en verkeersgeneratie Kasteel Oost Eijsden concept, 26 januari 2016.
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telijke contour weer terug naar de verschijningsvorm van 1928, wat het cultuurhistorisch relict als element versterkt. Met de herprofilering van de gracht is rekening gehouden met de openingen van de
aanwezige dassenburcht. Aan de westzijde van de gracht zal het talud ongewijzigd blijven.
Voor de herprofilering wordt aanwezige beplanting verwijderd, de taluds hersteld en de gracht
(her)gebruikt als tijdelijk waterinfiltratiegebied. De aanwezige betonnen vijverbak zal ook worden geruimd. Mede dankzij de herstelwerkzaamheden van de gracht wordt de oorspronkelijke formatie van
het kasteel aan het water weer beleefbaar vanuit het perceel en de toegangsweg (de Kasteellaan). De
gracht zal ten opzichte van de huidige situatie 0,5m. worden uitgediept. De omvang, ca. 2.300m³ zal
nagenoeg gelijk blijven. De taluds worden uitgevoerd met een helling van 1:2.

Principe dwarsprofiel A- A’

3. Inkleden gracht met lage haag, heesters en onderbegroeiing
Om de gracht ruimtelijk te benadrukken en de overgang naar de openbare weg vorm te geven wordt er
langs de zuidwestzijde een nieuwe beplantingstrook aangeplant en ingericht. Direct langs de zijde van
de Kasteellaan vormt een lage haag van gewone beuk (ca. 1,5m. hoog) een fysieke grens. De haag
vormt samen met de huidige haag aan de zuidoostzijde een eenduidig beeld.
Tussen de haag en de gracht worden heesters aangeplant (o.a. rododendrons) die voor een meer besloten, halfopen en wintergroen beeld zorgen. Tussen de heesters door blijft het kasteel zichtbaar vanaf de weg.
4. Aanleg verlaagde bloemenweide
Aan de voorzijde van het kasteel wordt ingezet op het versterken van de relatie met de omgeving. Het
vergroten van de zichtbaarheid en daarmee de herkenbaarheid van de plek wordt bereikt door het
weghalen van de hoge bomenrijen van naaldbomen langs de inrit waardoor er zicht ontstaat op het
kasteel. De aanwezige kastanje komt door de nieuwe inrichting beter tot zijn recht.
Door het holleggen van dit gedeelte wordt de visuele ruimte voor het kasteel vergroot. Dit maakt het
landgoed beleefbaar en tastbaar vanuit de bewoonde omgeving maar ook vanuit het aangrenzende
fietspad (onderdeel van de Mergelland fietsroute) en voetpad.
De laagte wordt ingericht als bloemenweide met gestrooide fruitbomen. Fruitbomen welke in de huidige
situatie in goede conditie verkeren blijven behouden en zorgen voor een koppeling tussen de fruitbomen tussen de parkeerplaatsen en de hoogstamgaard ten zuiden van het plangebied. Daarnaast kan
de laagte fungeren als tijdelijk overloopgebied voor de berging van hemelwater.

5. Aanleg parkachtig landschap en routestructuur
Een (fysieke) aansluiting op het achterliggende Kasteelpark brengt het parklandschap naar ‘binnen’ tot
aan de voet van het kasteel. Door het toevoegen van extra paden kan het gebied opengesteld worden
voor wandelaars, waarmee een belangrijke meerwaarde wordt behaald in het kader van het LOP.
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De zichtbaarheid van de kasteeltoren vanaf het achterland en de aanleg van struinpaden doen recht
aan de nieuwe ontwikkeling en herintroduceren een noordelijke toegang. De paden worden uitgevoerd
in halfverharding. Door de randen strategisch vrij te maken van hoge beplanting ontstaan doorzichten
naar het kasteel. De aanwezige hekwerken worden vervangen door een meer natuurlijke afrastering
van kastanjehout.
De inrichting van het parkachtige landschap bestaat uit een centrale ruimte waarin vleksgewijs stinzenbeplantingen zal worden aangeplant. Deze worden tonrond gelegd, waaromheen de struinpaden slingeren. De aanwezige beeldbepalende esdoorn van ca. 120 jaar oud krijgt hierdoor een belangrijke
positie. Door de plaatsing van enkele zware solitaire bomen ontstaat er een parkachtig geheel in lijn
met het achterliggende Kasteelpark.
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.).
Er zal met de voorgestelde ontwikkeling per saldo voor 4.922 m² aan b.v.o. worden toegevoegd (zie
bijlage 4). De (financiële) kwaliteitsbijdrage als gevolg van de ontwikkeling zal hiermee ca. (4.922 *
25=) € 123.050,- bedragen. De kwaliteitsbijdrage zal door initiatiefnemer afgedragen worden aan het
gemeentelijk fonds.

3. Realisatie
Beplantingsplan
De aanwezige beplantingen zijn door middel van een bomeninventarisatie geïnventariseerd en ge7
waardeerd . Uit de inventarisatie blijkt dat er drie monumentale en een waardevolle boom aanwezig
zijn op het perceel. Daarnaast beschikt het plangebied over drie zeer oude bomen (respectievelijk twee
van 120 en een van 150 jaar oud) welke beeldbepalend zijn.
Ook zijn er enkele bomen welke voor de ontwikkeling moeten wijken. Enkele zullen in het kader van de
boomveiligheid geveld moeten worden. Voor het herstel van de gracht is het noodzakelijk de beplanting
ter plaatse weg te halen. De enkele fruitbomen welke aangetast zijn door gomziekte worden verwijdert.
In het beplantingsplan zijn deze bomen/beplantingen aangegeven en worden de voorgestelde nieuw
toe te voegen beplantingen toegelicht. De soortensamenstelling voor de toe te voegen beplanting is
toegespitst op inheemse soorten die passen in het karakter van het gebied, te weten oude rivierkleigronden, aangeduid als een ooivaaggrond. De bodem bestaat uit zware zavel en klei met grof zand en
grind in de ondergrond (aanduiding gKRd7 op de bodemkaart) en is kalkarm. De grondwaterstand is
laag, met een GHG van 90-150 en GLG 250-400.
Deels zijn in het kader van het beplantingsplan werkzaamheden gepland nabij de bestaande dassenburcht. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zullen maatregelen genomen worden om de dassen niet te verstoren, zoals het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode en zullen de werkzaamheden zo kort mogelijk duren en uitgevoerd worden met zo min mogelijk licht, geluid
en trillingen. Zie voor het gehele protocol de ruimtelijke onderbouwing.

7

Kasteel Oost, Oost-Maarland Visuele boomveiligheid controle, Pius Flores 2017.
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Beplantingen (zie bijlage 3 voor schets op schaal)

In onderstaande tabel zijn de verschillende vakken, maatvoering, voorgesteld sortiment, plantverband
en het aantal aan te schaffen stuks opgenomen voor de toe te voegen beplantingselementen.
Plantvak

Omvang/stuks

Voorgesteld sortiment

Verband

(A)
fruitbomen

14 stuks

Prunus serrulata (sierkers)
Plantmaat aanplant: 20-25,
Eindhoogte: 6m

grid, tussenafstand 12- 14m.

knip/scheerheg

832m²/
7.488stuks

Carpinus betulus (haagbeuk)
Plantmaat aanplant: 80-100,
Eindhoogte: 1- 1,2m

Dubbele rij in
driehoeksverband, ca. 8 a 9
stuks per m¹.

(B) bloemenweide

Ca. 4.500m²

Mengsel kamgrasweide
o.a. Margriet, Goudhaver en Knoopkruid

strooien

(C)
Heesters met
onderbeplanting

1.500m²
525m²/230 stuks

Heesters
70% Rhododendron
o.a. keuze uit:
'Cunningham White' (wit bloeiend)
'Roseum Elegans' (roze bloeiend)
'Grandiflorum' (bekendste soort)
Plantmaat aanplant: 100-125,
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Eindhoogte: 1,5 -2m
30% Clethra alnifolia (Schijnels)
225m²/100 stuks

Plantmaat aanplant: 60-80,
Eindhoogte: 2m

In groepjes van
5-10 stuks per
soort. Tussenafstand 1,5m. (1
st per 2,25 m²)

Bodembedekkers
Onderbeplanting

760m²/
Totaal 5.320 stuks

Pachysandra

Tussenafstand
30-40cm. (ca. 7
st per m²)

Vaste planten
Plantvakken in bodembedekkers met
o.a. 30% Geranium, 10% Leliegras,
10% IJzerhard, 10% Herfstanemoon,

Tussenafstand
30-40cm. (ca. 7
st per m²)

30% Aster, 10% Zonnehoed
(D) parkachtig
landschap

Ca. 839m²

Stinzenbeplanting
o.a. Allium, Crocus, Muscari, Narcis,
Sleutelbloem, Gevlekte Aronskelk,
Gele Anemoon, Adderwortel

-

3 stuks

Landschapsbomen
o.a. keuze uit:
Fagus sylvatica 'Atropunicea' (Rode
Beuk)
Castanea Sativa (Tamme kastanje)
Tilia europaea 'Pallida' (Koningslinde)
Plantmaat aanplant: 35-40,
Eindhoogte: 25-30m

Plantafstand
>12m.
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Bijlage 2 Landschapsinpassingsplan bijlage 1 (bestaande
situatie)
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GEMEENTELIJK KWALITEITSMENU GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN
BEREKENING KWALITEITSBIJDRAGE BESTEMMINGSPLAN 'KASTEEL-OOST' OP BASIS VAN MODULE 3 'NIET GEBIEDSEIGEN RECREATIE EN TOERISME'
BRUTO VLOEROPPERVLAKTES KASTEEL-OOST OP BASIS VAN STRUCTUURPLAN INITIATIEFNEMER PER JULI 2017
Kasteel Oost BVO
kelder
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Derde verdieping

Bestaand
360,5
365
288,5
205

Nieuw
m²
m²
m²
m²

Hotel
165
310
125
215
160

1219 m² BVO

m²
m² (serre + verlenging)
m² (verlenging + ter plaatse van huidige terras)
m² (verlenging + huidig terras)
m²

0
55
413,5
430
142,5

975 m² BVO exclusief BVO bestaand

m²
m²
m²
m²
m²

1041 m² BVO

Restaurant
360,5
620
0
0
0

m²
m²
m²
m²
m²

980,5 m² BVO

Brasserie
0
0
0
0
0

m²
m²
m²
m²
m²

0 m² BVO

Overige
165 m²
m²
m²
m²
m²
165 m² BVO

Boerderijwoning BVO
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping

Bestaand
380,5 m²
300 m²

Nieuw

Hotel
1500 m² ( - binnenhof)
1357 m² ( + toevoeging vloer - vide)
1357 m² ( + toevoeging vloer - vide)

680,5 m² BVO

1500 m²
1657 m²
1357 m²

€ 25,00

Totale oppervlakte bvo nieuw:
Te slopen oppervlakte bvo:

5189,00 m²
267,00 m²

Toename oppervlakte bvo:

4922,00 m²

TOTALE KWALITEITSBIJDRAGE:

€ 123.050,00

Brasserie
380,5 m²
0 m²
0 m²

terras
250 m²
0 m²
0 m²

4214 m² BVO exclusief BVO bestaand
4514 m² BVO

KWALITEITSBIJDRAGE PER M² BVO:

Restaurant
0 m²
0 m²
0 m²

0 m² BVO

380,5 m² BVO

250 m² BVO

bedrijfswoning
0 m²
m²
m²
12,5 m²
160 m²
172,5 m² BVO

