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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Poort van Margraten BV, hierna initiatiefnemer te noemen,heeft het voornemen om tot 
herontwikkeling in de vorm van woningbouw te komen van het kloostercomplex aan de 
Rijksweg 8-18 te Cadier en Keer, gemeente Eijsden-Margraten. Hiervoor zal een 
gedeelte van de bestaande bebouwing moeten worden gesloopt. Het bouwplan past 
niet in het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied 2009" van de gemeente 
Margraten.

1.2  Het plangebied

Het projectgebied is gesitueerd langs de Rijksweg (N 278) te Cadier en Keer, 
gemeente Eijsden-Margraten. Het betreft de kadastrale percelen gemeente Cadier en 
Keer, sectie A, nummers 3828 (ged.), 3830 (ged.), 4350 (ged.) en gemeente Cadier en 
Keer, sectie C, nummers 382 (ged.) en 722 (ged.). Deze percelen liggen in het 
buitengebied van de gemeente Eijsden-Margraten tussen het ten noorden van de 
Rijksweg gelegen Missiehuis en de kern Cadier en Keer. Op het onderstaande 
overzichtskaartje is de locatie van het voormalige kloostercomplex met een rode cirkel 
aangeduid.

 bestemmingsplan "Herontwikkeling voormalig kloostercomplex Rijksweg 8-18" (ontwerp) 

 5



1.3  Planopzet

Middels dit bestemmingsplan wordt het thans in het plangebied vigerende 
bestemmingsplan herzien en opgesteld volgens de huidige wet- en regelgeving. Het 
bestemmingsplan kan worden getypeerd als een vrij gedetailleerd bestemmingsplan 
met de nodige flexibiliteit. De gedetailleerde bestemmingswijze draagt zorg voor het 
stellen van de condities waaraan de in het plangebied eventuele ruimtelijke 
ontwikkelingen moeten voldoen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte 
van rechtszekerheid voor de belanghebbenden. De flexibiliteit mogelijkheden (zoals 
wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden) dienen ertoe om het toekomstige gewenste 
grondgebruik te kunnen verwezenlijken.

De kaders worden mede bepaald door onder andere de in artikel 3.1.6 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) genoemde onderdelen waarin een bestemmingsplan dient te 
worden vervat:

Verbeelding: 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen in het plangebied weergegeven. Deze 
bestemmingen zijn gerelateerd aan de in de planregels opgenomen juridische regeling.

Planregels: 

Hierin is het gebruik van de binnen het plangebied aangegeven gronden, opstallen en 
ander gebruik van de gronden juridisch geregeld. Per bestemming zijn doelen of 
doeleinden aangegeven. 

In de bestemmingsomschrijving wordt beschreven op welke wijze deze doelen of 
doeleinden worden nagestreefd (artikel 3.1.3 Bro).

Toelichting: 

In de toelichting worden de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en de 
uitkomsten van het in artikel 3.1.6 van het Bro genoemde onderzoek (bestaande 
toestand en gewenste ontwikkelingen) opgenomen.  

1.4  Leeswijzer

In deze toelichting wordt een en ander op de volgende wijze beschreven. Hoofdstuk 2 
van deze toelichting behandelt het relevante beleid op de verschillende niveaus. In 
hoofdstuk 3 wordt de analyse van het plangebied beschreven en komen vervolgens de 
milieuaspecten zoals geluid, bodem, waterhuishouding, externe veiligheid, 
luchtkwaliteit, milieuzonering en duurzaam bouwen aan bod. Hoofdstuk 4 geeft een 
beschrijving van de uitgangspunten en het programma van het bouwplan. De juridische 
opzet van het plan wordt beschreven in hoofdstuk 5. De economische- en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan wordt in hoofdstuk 6 aangetoond.     
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Hoofdstuk 2  Het beleidskader

2.1  Rijksbeleid

Nota Ruimte

In de Nota Ruimte zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
Nederland vastgelegd, zijnde inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020 
met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, 
waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol zal 
spelen.

De nota heeft vier algemene doelen: versterken van de economie (oplossen van 
ruimtelijke knelpunten), krachtige steden en een vitaal platteland (bevordering 
leefbaarheid en economische vitaliteit in stad en land), waarborging van waardevolle 
groengebieden (behouden en versterken natuurlijke, landschappelijke en culturele 
waarden) en veiligheid (voorkoming van rampen).

In de nota staat 'ruimte voor ontwikkeling' centraal en gaat het kabinet uit van het motto 
'decentraal wat kan, centraal wat moet'. Deze nota ondersteunt gebiedsgerichte, 
integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren. Het accent verschuift van 
'toelatingsplanologie' naar 'ontwikkelingsplanologie'. 'Ruimte voor ontwikkeling' betekent 
ook dat het rijk voor ruimtelijke waarden van nationaal belang waarborgen creëert om 
die te kunnen behouden en ontwikkelen. 

In deze nota is een aantal regels opgenomen, gericht op borging van de basiskwaliteit 
voor steden, dorpen en bereikbaarheid. Het is de verantwoordelijkheid van provincies en 
(samenwerkende) gemeenten om dit generieke ruimtelijke beleid integraal en concreet 
gestalte te geven en integraal op elkaar af te stemmen zowel bij planvorming als 
uitvoering en daarmee te zorgen voor basiskwaliteit. Uitzondering hierop vormen 
vastgelegde rijksverantwoordelijkheden, zoals die voor de hoofdinfrastructuur.

Het rijksbeleid biedt geen specifieke uitgangspunten voor onderhavig bouwplan, anders 
dan dat de gemeentelijke overheid zorgdraagt voor het borgen van de basiskwaliteit. 
Daarnaast is sprake van een inbreidingslokatie binnen de bestaande bebouwing ter 
plekke. 

2.2  Provinciaal beleid

Naast het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) komen in deze paragraaf de 
POL-aanvulling verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering, Limburgs 
kwaliteitsmenu, het contourenbeleid gevolgd door een korte conclusie en aansluitend 
de provinciale woonvisie aan bod.

2.2.1  Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2006)

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is vastgesteld door Provinciale Staten 
op 22 september 2006. Vervolgens is het nieuwe POL op 1 december 2006 
gepubliceerd en daarmee in plaats getreden van het tot dan toe vigerende POL uit 
2001. In 2008, 2009, 2010 en 2011 is het POL op onderdelen geactualiseerd. 

Net als het eerste POL is het POL 2006 een integraal plan dat bestaande, 
verschillende plannen voor de fysieke omgeving op de beleidsterreinen milieu, water, 
ruimte, mobiliteit, cultuur, welzijn en economie integreert. Het bevat de provinciale visie 
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op de ontwikkeling van de kwaliteitsregio Limburg en beschrijft voor onderwerpen waar 
de Provincie een rol heeft de ambities, de context (ontwikkelingen, europees en 
nationaal beleid en regelgeving) en de hoofdlijnen van de aanpak. POL 2006 is het 
beleidskader voor de toekomstige ontwikkeling van Limburg tot een kwaliteitsregio. De 
kwaliteitsregio Limburg wordt gedefinieerd als een regio waar het goed en gezond 
leven, wonen, leren, werken en recreëren is. Een regio die zich bewust is van de unieke 
kwaliteit van de leefomgeving en de eigen identiteit. En een regio die stevig is ingebed 
in internationaal verband. Ten behoeve van de kwaliteitsregio Limburg wordt ingezet op 
duurzame ontwikkeling. Dat is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften 
van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in 
gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.

Perspectief P3, Ruimte voor veerkrachtige watersystemen

Het overgrote deel van de locatie aan de Rijksweg te Cadier en Keer wordt binnen het 
POL aangeduid als P3 "Ruimte voor veerkrachtige watersystemen". Het perspectief 
Veerkrachtige watersystemen (P3) heeft betrekking op de meer open delen van 
beekdalen, winterbed van de Maas en steilere hellingen, voorzover deze geen deel 
uitmaken van P1 (EHS) of P2 (POG). De betreffende gebieden hebben een relatief open 
karakter en zijn ingericht voor gebruik door vooral grondgebonden landbouw. De 
ontwikkeling van functies in deze gebieden is mogelijk mits dit aansluit op het bieden 
van ruimte aan een voldoende veerkrachtig watersysteem voor de opvang van hoge 
waterafvoeren, het bestrijden van watertekort en verdroging en het voorkomen van erosie 
in aanvulling op de perspectieven 1 en 2. De veerkrachtige watersystemen vormen een 
belangrijke continuïteit in het landschap zowel visueel-ruimtelijk als cultuurhistorisch, 
en bieden een goed houvast voor investeringen in landschapsontwikkeling. Binnen die 
algemene randvoorwaarden, te realiseren via BOM+, zijn er nog steeds mogelijkheden 
voor ontwikkeling van vooral de grondgebonden landbouw en recreatie, alsmede goed 
gelegen niet-grondgebonden land- en tuinbouw. De verwevenheid van functies, 
kenmerkend voor deze gebieden, wordt zo behouden en versterkt. Deze verwevenheid 
van functies maakt dat binnen deze gebieden niet altijd de hoogste kwaliteitseisen ten 
aanzien van bodem en water aan de orde (kunnen) zijn. 

Perspectief P1, Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Een deel van de op te richten woningen die deel uit maken van Blok A is binnen 
perspectief 1 "Ecologische hoofdstructuur" gelegen en aangeduid als nieuwe 
natuurgebied. P1 omvat bestaande bos- en natuurgebieden, te ontwikkelen nieuwe 
natuur- en beheersgebieden, ecologisch water (Maasplassen) en beken met een 
specifiek ecologische functie (SEF-beken).

Het provinciaal beleid voor de EHS is gericht op het beschermen en realiseren van deze 
samenhangende robuuste structuur van grotere natuur- en bosgebieden en verbindingen 
daartussen, inclusief de Robuuste verbinding Schinveld-Mook. Bescherming, 
ontwikkeling en verbetering va n de (grensoverschrijdende) biodiversiteit en natuurlijke 
ecosystemen via milieubescherming, natuurbeheer en herstel van natuurlijke 
watersystemen, zoals beken en (grond)waterafhankelijke natuurgebieden, staat hier 
voorop. Gestreefd wordt naar ecologisch gezond functionerende watersystemen en 
naar optimale randvoorwaarden voor de natuur door verbetering van de waterhuishouding 
en de milieukwaliteit. Voor ontwikkelingen die de wezenlijke kenmerken en waarden 
van deze gebieden aantasten of de nagestreefde natuurontwikkeling belemmeren geldt 
het “nee, tenzij” regime. Als dergelijke activiteiten toch worden toegestaan moet 
compensatie plaatsvinden. Onder strikte condities kunnen voor knelpuntsituaties 
oplossingen worden gecreëerd mits dit tevens leidt tot een versterking van de 
ecologische structuur. Alle ruimtelijke ontwikkelingen dienen derhalve om advies aan 
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de provincie Limburg te worden voorgelegd.

Om de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg te kunnen doorlopen zal initiatiefnemer 
in overleg treden met de provincie Limburg over de wijze waarop de eventuele nadelige 
gevolgen kunnen worden gemitigeerd en resterende schade kan worden 
gecompenseerd.

Freatisch grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal

Het plangebied valt binnen het freatisch grondwaterbeschermingsgebied 
Heer-Vroendaal. Met deze beschermingsgebieden wil men de waterwinputten 
beschermen tegen de mogelijke verontreiniging via het grondwater. In de 
omgevingsverordening Limburg zijn regels opgenomen over hoe om te gaan met bouw- 
en andere activiteiten in deze gebieden. In de paragraaf 3.8 (waterparagraaf) zal nader 
op het aspect water worden ingegaan. 

Bodembeschermingsgebied Mergelland

Ook is het projectgebied onderdeel van het Bodembeschermingsgebied Mergelland. 
Binnen dit beschermingsgebied wordt er gestreefd naar een kwaliteit van bodem, 
grondwater en landschap die voldoet aan de eisen die de aanwezige, en bijzondere, 
biotische, abiotische, en cultuurhistorische waarden stellen. 

De regels ter bescherming van de bodem, zoals vermeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 3 
van de omgevingsverordening Limburg zijn in het Bodembeschermingsgebied 
Mergelland van toepassing. In de paragraaf 3.8 (waterparagraaf) zal nader op het 
aspect water worden ingegaan. 

2.2.2  POL-aanvulling verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering

De POL-aanvulling verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering 
vastgesteld op 18 december 2009 bevat een aantal beleidsaanpassingen, die zich 
concentreren rond deze drie thema's. Deze aanpassingen zijn nodig omdat de aard of 
omvang van de problematiek verandert, omdat de rol van de Provincie verduidelijking of 
aanscherping verdient of als doorvertaling van gemaakte afspraken bijvoorbeeld met het 
Rijk of met regio's.

Verstedelijking

Uit actuele bevolkingscijfers en -prognoses blijkt dat de bevolkingsdaling in 
Zuid-Limburg zich onverminderd voortzet, vanaf 2010 gaat ook de bevolking in  
Midden-Limburg dalen, in 2011 gevolgd door Noord-Limburg. De effecten van deze 
krimp worden in sommige regio's nu ook feitelijk zichtbaar. In Zuid-Limburg als geheel 
neemt de woningbehoefte vanaf 2014 af, Noord- en Midden-Limburg volgen enkele jaren 
later (2026/27). Daar staat een forse en kostbare herstructureringsopgave tegenover, 
vooral in de steden. Die combinatie maakt dat oude financieringsinstrumenten niet 
meer toereikend zijn. Voor een structurele aanpak van deze opgave zullen nieuwe, 
slimme instrumenten moeten worden ingezet. Het vraagt bovendien om een aanpak 
waarbij herstructurering en transformatie van bestaande woongebieden aan de ene kant 
en de ontwikkeling van nieuwe woningen aan de andere kant onlosmakelijk met elkaar 
verbonden worden, ondermeer door gebruik te maken van de waardecreatie en/of de 
mogelijkheden van kostenverevening tussen gebieden.

De Provincie ziet daarin nadrukkelijk een coördinerende en sturende rol voor zichzelf 
weggelegd. Die rol kan per regio verschillen. De markten voor woningen en 
bedrijfshuisvesting zijn immers (boven)regionaal. 

De Provincie wil die veranderende rol in de POL-aanvulling vastleggen, evenals de 
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hoofdlijnen van de sturing op woningvoorraadontwikkeling en de aanpak van 
herstructurering en transformatie van woongebieden. 

Op het gebied van werklocaties regelt de POL-aanvulling de doorvertaling van de 
beleidslijnen voor bedrijventerreinen zoals vastgelegd in het Programma werklocaties 
2020, in de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland en het daaraan gekoppelde 
Convenant bedrijventerreinen 2010 - 2020, mede gebaseerd op het advies van de 
Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (de commissie Noordanus).

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een aspect dat als een rode draad door de POL-aanvulling heen 
loopt. Het document bevat beleidsuitspraken over woningbouw buiten de contour, over 
ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de Rijksbufferzones. 

Kwaliteitsverbetering

Het streven naar Limburg als kwaliteitsregio is niet nieuw. Het heeft in POL2001 en 
POL2006 al veel aandacht gekregen. De POL-aanvulling is vooral gericht op een 
kwaliteitsslag in de in te zetten instrumenten. Zo zijn de afgelopen jaren een aantal 
nieuwe instrumenten ontwikkeld (zoals Ruimte voor Ruimte, BOM+ en VORm) die 
ertoe bijdragen dat economische ontwikkelingen in het landelijk gebied gepaard gaan 
met het versterken van de omgevingskwaliteit. Deze instrumenten willen worden 
samengebracht onder één noemer, namelijk het Limburgs Kwaliteitsmenu. 
Tegelijkertijd wordt dit vernieuwde instrumentarium in handen gelegd van de 
gemeenten.

Aangescherpte formulering provinciaal belang

Om duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop de Provincie haar nieuwe 
bevoegdheden ingevolge de medio 2008 gewijzigde Wro zal inzetten, geldt voor alle 
genoemde thema's dat op onderdelen de formulering van het provinciale belang 
aangescherpt wordt. Tot die bevoegdheden behoren de vaststelling van 
inpassingsplannen en het gebruik van aanwijzing en reactieve aanwijzing. In de 
POL-aanvulling nieuwe Wro uit december 2008 hebben Provinciale Staten uitgesproken 
om vooralsnog niet te kiezen voor het instrument van de ruimte verordening, maar via 
bestuurlijke afsprakenkaders met de gemeenten de doorwerking van rijks- én 
provinciale belangen in bestemmingsplannen te borgen.

Gebleken is, ondermeer bij de voorbereiding van deze afsprakenkaders ruimtelijke 
ordening, dat de formulering van provinciale belangen in sommige gevallen te algemeen 
is. Dat geldt in het bijzonder voor de omschrijving van het provinciaal belang op het 
schaalniveau van de POL-perspectieven, de POL-beleidsregio's, het stedelijk gebied en 
het landelijk gebied.

Doelen

De doelen van de POL-aanvulling vallen als volgt samen te vatten:

Provinciale regie en sturing op woningvoorraadontwikkeling;

Provinciale regie en sturing op ontwikkeling werklocaties;

Selectieve provinciale sturing op verstedelijkingsprocessen;

Ruimte voor nieuwe clusters van bebouwing in landelijk gebied (“nee, tenzij”);

Het verbinden van nieuwbouw of uitleglocaties met revitalisering en/of 
herstructurering (woongebieden, werklocaties, glastuinbouw);

Selectieve provinciale sturing op gebiedsontwikkelingen;

Verankeren en overdragen van het Limburgs Kwaliteitsmenu
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2.2.3  Limburgs Kwaliteitsmenu

Het provinciale Limburgs Kwaliteitsmenu vormt een uitwerking van het POL 2006 en de 
POL-aanvulling ‘Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering’. Doel van 
het Limburgs Kwaliteitsmenu is om gemeenten en provincie een instrumentarium in 
handen te geven om noodzakelijke of wenselijke ontwikkelingen in het buitengebied te 
kunnen combineren met gewenste kwaliteitsverbetering van datzelfde buitengebied. Om 
dit doel te bereiken, dienen gemeenten het kwaliteitsmenu op gemeentelijk niveau uit 
te werken en in het gemeentelijke beleid vast te leggen. Het kwaliteitsmenu is van 
toepassing op (niet onaanvaardbare) ontwikkelingen buiten de, rond de 
plattelandskernen getrokken, contour die middels een bestemmingsplanwijziging 
mogelijk worden gemaakt.

De contouren blijven, ook met de introductie van het Limburgs Kwaliteitsmenu, van 
kracht. Binnen de grenzen van het stedelijk gebied is het kwaliteitsmenu van 
toepassing in de perspectieven P2 en P3. Het Limburgs Kwaliteitsmenu komt voort uit 
de bestaande kwaliteitsverbeterende instrumenten zoals Ruimte voor Ruimte, 
Bedrijfskavel op Maat plus (BOM+), Rood voor Groen en de verhandelbare 
ontwikkelingsrechten methode (VORm). 

Het Limburgs Kwaliteitsmenu is bedoeld voor de Limburgse gemeenten. Het biedt een 
instrumentarium waarmee ontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen kunnen worden 
gekoppeld. Dit instrumentarium dient een plaats te krijgen in het gemeentelijke 
ruimtelijke beleid. Hiertoe legt de gemeente de principes van het beleid vast in een 
gemeentelijke structuurvisie en werkt dit verder uit in het gemeentelijke beleid. Daarbij 
heeft de gemeente de mogelijkheden om in samenhang met het gemeentelijke 
ruimtelijke beleid het Limburgs Kwaliteitsmenu een gebiedsgerichte uitwerking te 
geven. Door deze uitwerking is er geen sprake meer van één provinciaal Limburgs 
Kwaliteitsmenu, maar van diverse gemeentelijke kwaliteitsmenu’s.

Een kwaliteitsmenu voor de gemeente Eijsden-Margraten is nog niet vastgesteld 
vanwege de fusie per 1 januari 2011, omdat hieraan voorafgaand eerst door de 
gemeenteraad een structuurvisie dient te worden vastgesteld. Vaststelling hiervan is 
gepland voor medio 2012. 

2.2.4  Contourenbeleid/VORm

Als voorloper van het Limburgs Kwaliteitscommissie was op de onderhavige locatie het  
contourenbeleid van toepassing. Gelet op de doorlooptijd van het project zal 
onderstaand ook aan dit beleid nog aandacht worden besteed.

Contourenbeleid/VORm

Het contourenbeleid beoogde enerzijds het behoud en de realisering van 
landschappelijk, natuurlijk en cultuurhistorisch waardevolle gebieden en anderzijds het 
mogelijk maken van noodzakelijk geachte ontwikkelingen van platteland en stedelijke 
gebieden. Om dit te realiseren zijn in Limburg verbale contouren rond de kernen 
geïntroduceerd. Bouwen buiten de contouren is slechts onder voorwaarden mogelijk. 
Deze voorwaarden vormen onderdeel van het contourenbeleid. In hoofdlijnen is het 
beleid dat voor de stedelijke functies als wonen en bedrijvigheid (zoals de aanleg van de 
parkeerplaats) slechts buiten de contour gebouwd c.q. aangelegd kan worden wanneer 
dit een kwaliteitsverbetering ter plekke en een kwaliteitsverbetering in groter verband 
oplevert.

De toetsing geschiedt door de Kwaliteitscommissie Limburg. Het onderhavige 
bouwplan is behandeld in de commissievergadering van 6 mei 2008, zoals blijkt uit een 
brief van de commissie d.d. 29 juni 2008 met kenmerk ROm/KF/K06-07 bis II. De 
commissie heeft het bouwplan getoetst conform punt 3.1.3. van de POL-herziening op 
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onderdelen "Contourenbeleid Limburg" en merkt ten aanzien van deze toetsing het 
volgende op:

Het plan ligt buiten de contour, maar binnen de structuur van een bestaand 
kloostercomplex. Gezien de ligging van dit complex en haar omgeving die bebouwd 
is met aan elkaar geregen meer of minder grote incidentele bebouwingsvormen, 
kan hier gesteld worden dat het plan niet naar de letter maar wel naar de zin van de 
regeling voldoet.

De ter plaatse aanwezig cultuurhistorische waarden, zijnde de monumentale 
waarde van het oude klooster en gymzaal, die bepalend zijn voor het basiskapitaal 
worden in het voorliggende plan gerespecteerd.

De commissie vraagt aandacht voor een goede inpassing van het nieuwe 
parkeerterrein aan de noordwestkant van het klooster.

Door de voorgestelde functiewijziging van het oude complex wordt op een goede 
manier getracht vernieuwing in een dergelijk complex te brengen met een goede 
uitstraling op de omgeving. Als ook de bestaande aangrenzende relatief jonge 
hoogstamboomgaarden opnieuw onderhouden gaan worden is zeker sprake van 
kwaliteitsverbetering in groter verband.

De commissie geeft aan op hoofdlijnen in te kunnen stemmen met het plan en vraagt 
aandacht voor de inpassing van het nieuwe parkeerterrein aan de noordwestkant van 
het klooster. Ten aanzien van de tegenprestatie wordt nog opgemerkt dat nader 
onderzoek naar de kosten van de sanering en de renovatie van het klooster wordt 
gedaan en dat indien met de opgenomen raming kan worden ingestemd er géén 
verdere compensatie meer zal plaatsvinden.

Resumerend kan gesteld worden dat het project past binnen de kaders uit het 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg, de POL-aanvulling verstedelijking, 
gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering, het Limburgs kwaliteitsmenu en de 
POL-herziening op onderdelen "Contourenbeleid Limburg" zoals ook blijkt uit de brief 
van de provincie Limburg d.d. 29 juni 2008 met kenmerk ROm/KF/K06-07 bis II, die 
bovenstaand reeds is aangehaald en besproken.

Hetgeen ook blijkt uit de laatste beoordeling door de rayonplanoloog van de in 2010 
aangepaste planontwikkeling die geheel voldoet aan de door de Kwaliteitscommissie 
gemaakte opmerkingen. Hetgeen wordt bevestigd in het advies van de commissie van 
19 juli 2011 waarin zij positief adviseert over de aanvraag.

Het advies is als bijlage 1 bijgevoegd. 

2.2.5  Provinciale Woonvisie

Naar aanleiding van onder meer de bevindingen uit de Regionale 
Volkshuisvestingsplannen (RVP's) en demografische trends en ontwikkelingen is de 
Provincie al in 2004 gestart met het actualiseren van het beleid op het gebied van 
bouwen en wonen. Mede op basis van de resultaten van de dialoog met de partijen in 
het veld en de regiospecifieke agenda's, hebben Gedeputeerde Staten de Provinciale 
Woonvisie Limburg vastgesteld, en wel op 1 februari 2011. Deze visie kent een 
kwalitatieve en een kwantitatieve opgave.

Kwalitatieve opgave

De doelstelling van een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad heeft de regio in 
de periode van de regionale woonvisie 2005-2009 niet bereikt. De 
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problemen/ontwikkelingen en de oplossingsrichtingen nopen tot waarborging van deze 
hoofddoelstelling ook voor de toekomst, welke alleen verwezenlijkt kan worden met 
bindende regionale afspraken. De Provincie zal haar taak pakken om erop toe te zien 
dat deze afspraken ook worden nagekomen en hiervoor het haar ter beschikking 
staande instrumentarium in te zetten.

Uit recent regionaal onderzoek komt naar voren dat in de regio met name in de 
stedelijke milieus (de stad Maastricht en gedeelten van de gemeenten Eijsden en 
Meerssen die onder deze invloed staan) er nog een toename van de woningbehoefte is. 
De dorpse en landelijke milieus (alle overige gemeenten, incl. grote delen van de 
gemeenten Eijsden-Margraten en Meerssen) hebben te maken met een afnemende 
woningbehoefte. Er wordt een stijgende vraag verwacht naar meergezinshuurwoningen 
in alle woonmilieus. 

Kwantitatieve opgave

Met dien verstande dat voor deze regio de prognoses een licht positief saldo bij de 
woningvoorraadbehoefte laten zien (netto-toevoeging tot 2020 mogelijk van ca. 300 
woningen), staat deze regio voor dezelfde opgave als de regio Westelijke Mijnstreek, 
met andere woorden ook hier zou het adagium één erbij = één eraf moeten gelden. 

Kortom: de nadruk ligt op de kwalitatieve bouwopgave. In kwantitatieve zin geldt in de 
periode 2010-2020 het adagium één erbij = één eraf;

In het onderhavige geval is sprake van kwalitatieve woningbouw die ook nog eens voor 
een kwaliteitsverbetering in zijn totaliteit zorgt alsmede toedraagt aan een gevarieerd 
woningaanbod in de gemeente Eijsden-Margraten. Het bouwplan past dan ook binnen 
de Provinciale Woonvisie 2011.

2.3  Regionaal beleid

Het provinciaal volkshuisvestelijk beleid is achtereenvolgens vastgesteld in de 
POL-aanvulling Verstedelijking, Gebiedsontwikkeling en Kwaliteitsverbetering en de in 
februari 2011 vastgesteld provinciale woonvisie. Deze treden in de plaats van alle reeds 
verlopen regionale woonvisies, zoals de Regionale Woonvisie Maastricht en Mergelland 
2005-2009. 

Momenteel werken de gemeenten die behoren tot de regio Maastricht en Mergelland 
aan een nieuwe regionale woonvisie, waarin de woningbouwaantallen uitgewerkt dienen 
te worden binnen het kader van de POL-herziening en de provinciale woonvisie.

In de paragraaf gemeentelijk beleid zal hier nader op worden ingegaan.

2.4  Gemeentelijk beleid

2.4.1  Vigerend bestemmingsplan

De gronden waar onderhavig projectgebied deel van uitmaakt zijn geregeld in het de 
vigerende bestemmingsplannen "Buitengebied 2009" vastgesteld op 19 mei 2009 en 
het bestemmingsplan "Buitengebied 2009, 1e herziening" vastgesteld op 14 december 
2010.

Binnen dit plan zijn de gronden waarop de uitbreiding zal worden gerealiseerd bestemd 
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als Agrarisch met waarden" (AW), "Gemengde doeleinden: vrijkomend agrarisch 
bedrijf"(GD-VAB), "Gemengde doeleinden: vrijkomende kloosterbebouwing"(GD-VKB), 
"Maatschappelijk" (M), "Wonen" (W).

Omdat voor het gehele plangebied de woonfunctie de hoofdfunctie wordt, waardoor de 
overige vigerende functies komen te vervallen, zal het gehele plangebied in dit 
bestemmingsplan onder de bestemming "Wonen" worden gebracht.

Het plangebied heeft betrekking op gronden welke eigendom waren van de Stichting 
Centrum Ontmoeting der Volkeren. De perceelsgedeelten die niet zijn overgenomen 
door de Poort van Margraten BV behouden de thans vigerende bestemming tot dat 
deze wordt gewijzigd bij een toekomstige herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied 2009 inclusief de 1e herziening van dit bestemmingsplan.

2.4.2  Woonbehoefteanalyse 2010-2040

Door Companen is een woonbehoefteanalyse 2010-2040 uitgevoerd (d.d. 1 februari 
2010. In beeld is gebracht de huidige woningmarktsituatie en de behoefte voor de 
komende 30 jaar voor de negen kernen Margraten, Cadier en Keer, Bemelen, Sint 
Geertruid, Mheer, Noorbeek, Banholt, Eckelrade en Scheulder. Met behulp van dit 
inzicht kan er kritisch worden gekeken naar de huidige plancapaciteit. 

Actuele plancapaciteit

De actuele plancapaciteit van de gemeente Margraten telt 675 woningen, bestaande uit 
615 reguliere woningen en 60 zelfstandige zorgwoningen. Naast deze plancapaciteit 
bestaan nog plannen voor ca. 85 intramurale zorgplaatsen.

Woningbehoefte periode 2010-2020

De woningbehoefte in de komende jaren is in alle kernen nog vrij beperkt aanwezig. In 
de kern Cadier en Keer komt de komende tien jaar naar verwachting al meer aanbod 
beschikbaar dan nodig is om de lokale behoefte op te vangen. Tegenover deze 
demografische ontwikkeling staat in verschillende kernen een beoogde 
woningproductie. Sloopplannen zijn ons niet bekend. Wordt dit perspectief waarheid, 
dan zullen rond 2020 ca. 340 woningen beschikbaar zijn door nieuwbouw bovenop de 
lokale woningbehoefte. De afzet van nieuwbouw wordt daardoor sterk afhankelijk van 
instroom van elders. Dit in directe zin (instromers in de nieuwbouw) of in indirecte zin 
(instromers die zich vestigen in vrijgekomen woningen door doorstroming).

Woningbehoefte periode 2020-2030

Ervan uitgaande dat de helft van de beoogde woningproductie in 2020 is gerealiseerd, 
breekt een periode aan waar in het merendeel van de kernen sprake zal zijn van 
afname van het aantal huishoudens. Daarmee valt de lokale vraag dus verder weg, 
terwijl er nog eens ca. 330 nieuwbouwwoningen op de rol staan. In dit decennium 
komen bijna 200 woningen vrij als gevolg van een krimpend aantal huishoudens en ruim 
330 vanwege nieuwbouw. Samen een overaanbod van 530 woningen, bovenop de lokale 
behoefte. 

Woningbehoefte periode 2030-2040

Kijken we nog een decennium vooruit, richting 2040, dan wordt het aanbod dat zich 
lokaal vrijspeelt alleen maar groter. In alle kernen zien we een stevige toename van het 
aantal woningen dat vrijkomt door krimp en dus afhankelijk van instroom van elders. Het 
gaat om ruim 400 woningen. 

 bestemmingsplan "Herontwikkeling voormalig kloostercomplex Rijksweg 8-18" (ontwerp) 

 14



Conclusie

Voorgaande schetst een beeld van de te verwachten ontwikkelingen op de 
woningmarkt, vanuit de lokale woonbehoefteontwikkeling en het beoogde 
nieuwbouwaanbod. Deze twee componenten hebben ieder hun eigen dynamiek. Daarbij 
is de ontwikkeling van de lokale woonbehoefte gebaseerd op te verwachten 
demografische perspectieven een meer autonome trend. Dit is een ontwikkeling die 
zich niet makkelijk laat sturen zo laten regio’s als Parkstad, Noordoost Groningen en 
Zeeuws-Vlaanderen zien. Al wordt er krampachting ingezet op het keren van het tij, de 
demografische trend zet zich door. De plancapaciteit daarentegen is wel beïnvloedbaar, 
immers daarin valt te sturen. Het ligt derhalve voor de hand dat bij een dusdanig te 
verwachten krimp van huishoudens er serieus sturing moet plaatsvinden op de beoogde 
additionele woningbouw.

2.4.3  Kaders voor woningbouwprogrammering

Aanvullend op de woonbehoefteanalyse 2010-2040 zijn de kaders voor 
woningbouwprogrammering voor de voormalige gemeente Margraten vastgelegd d.d. 24 
juni 2010. Doel daarvan was het inzichtelijk maken van de behoefte aan woningen voor 
de lange termijn, zowel voor de gemeente in totaal als per kern. Daaruit blijkt dat de 
kwantitatieve behoefte op korte termijn nog beperkt is en op langere termijn zelfs 
negatief. Tegelijkertijd beschikt de gemeente nog over een ruime plancapaciteit. 
Kaderstelling en regie rondom de woningbouwprogrammering in de gemeente 
Margarten was derhalve gewenst

Vraagstuk is vooral: in welke mate zet de gemeente haar beschikbare plancapaciteit 
nog in en hoe geeft ze daar sturing aan. De gemeenteraad wordt met deze notitie een 
bandbreedte voor woningprogrammering aangereikt. Het college krijgt vervolgens de 
opdracht hieraan uitvoering te geven.  

Filtering plancapaciteit

Het kritisch beschouwen van de plancapaciteit bestaat enerzijds uit het actualiseren 
ervan en anderzijds uit het aanbrengen van een prioritering erin. Voor het laatste heeft 
de gemeente een afwegingskader aangelegd om binnen haar beïnvloedbare 
plancapaciteit te kunnen prioriteren. Beïnvloedbaar betekent dat de plannen nog niet 
planologisch onherroepelijk zijn of onherroepelijke plannen waarvan de gronden in 
eigendom zijn van de gemeente. 

Uitgangssituatie planvoorraad

De plancapaciteit per 1 januari 2010 vormt het vertrekpunt en telt 675 woningen. Het 
betreft een lijst met plannen waarvan de status uiteenloopt van 'geen status, nog pril 
idee' tot vergunning verleend en/of in aanbouw. Overigens maken intramurale 
zorgplaatsen (denk aan locaties Keerberg, terrein Brouwers en burgemeester 
Bogmanplein) geen onderdeel uit van de lijst.Vervolgens zijn achtereenvolgens de 
plancapaciteit per 1/7/2010 geactualiseerd, de gereedmeldingen in de 1e helft van 2010 
verwerkt en enkele politieke keuzes doorgevoerd, waarmee de voorraad op 430 
woningen komt. Als laatste is ook de "ijzeren planvoorraad" nog vastgelegd. Van de 
resterende planvoorraad van 430 woningen, behoren 104 kavels tot de zogenaamde niet 
beïnvloedbare plannen (harde plannen). 

Beïnvloedbare plannen
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De planvoorraad waar de gemeente nog invloed op kan uitoefenen bedraagt derhalve 
326 woningen. Het onderhavige plan is in het overzicht opgenomen bij de beïnvloedbare 
plannen.Het gaat om plannen die planologisch nog niet onherroepelijk zijn of 
onherroepelijke plannen waarvan de gemeente grondeigenaar is. Het aantal 
beïnvloedbare plannen bedraagt 18. Het onderhavige plan eindigt in het totaaloverzicht 
op plaats 7, met 35 punten. 

Confrontatie planvoorraad met bandbreedte

In de confrontatie van de planvoorraad met de bandbreedte gaat het om de 
planningsopgave voor de komende 10 jaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
"autonome groei" en "autonome groei en instroom van elders". Onderstaand is het 
overzicht van de categorie "autonome groei en instroom van elders" weergegeven:

Hierbij is er ruimte voor ongeveer 280 woningen. De totale bandbreedte behelst dan, 
naast de ijzeren planvoorraad, de volgende bouwplannen (lichtgroen en donkergroen). 
De overige bouwplannen (rood) passen niet meer in de planvoorraad. Onderstaand 
staatje leidt tot een planningsopgave van 282 woningen voor de komende tien jaar.

Het onderhavige bouwplan maakt derhalve deel uit van de woningbouwprogrammering 
van de voormalige gemeente Margaten. Hetgeen ook vastgelegd in het raadsbesluit van  
13 juli 2010.
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2.4.4  Strategische beleidsvisie 2005

Op 5 juli 2005 heeft de gemeenteraad de Strategische beleidsvisie 2005, ‘Margraten, 
naar kwaliteit en allure’ vastgesteld. Deze beleidsvisie vormt de opvolger van de in 1999 
vastgestelde beleidsvisie ‘Margraten vitaal’. In de nieuwe visie wordt uitgegaan van de 
volgende karakteristiek voor Margraten: Het leven in de dorpen van de gemeente 
Margraten is van hoge kwaliteit. Die kwaliteit moet behouden blijven en -waar mogelijk- 
worden versterkt. Dat gaat grote inspanningen kosten doordat algemeen 
maatschappelijke ontwikkelingen en in het bijzonder demografische processen er 
afbreuk aan (dreigen te) doen. Daartoe is het nodig dat de dorpen in de gemeente 
minder alleen voor zichzelf en meer voor elkaar zorgen, en in gezamenlijkheid er voor 
zorgen de positie van de gemeente Margraten in de regio sterk te maken.’ 

Deze karakteristiek is in de volgende taakstellende missie vertaald: ‘De gemeente 
Margraten levert een bijdrage aan het veilig stellen van het welzijn van de mensen die 
zijn aangewezen op de gemeente en haar regio.’ 

Uiteindelijk worden op basis van bovenstaande missie de volgende hoofdlijnen 
onderscheiden die moeten leiden tot het gewenste toekomstbeeld voor de gemeente in 
2015: 

1. behoud en versterking van de kwaliteit van het buitengebied;

2. behoud en versterking van het voorzieningenniveau in de dorpen;

3. behoud en versterking van het sociale weefsel;

4. een bedrijfsvoering die zich vooral richt op een sterke regierol van de gemeente;

5. een ambitieniveau en zelfbewustzijn die passen bij de kwaliteiten die in Margraten 
aan de orde zijn, en een daarop gebaseerd imago.

Gelet op de ligging van het plangebied in het buitengebied is met name hoofdlijn 1 voor 
het plangebied van belang.

2.4.5  Landschapsontwikkelingsplan

Het Landschapsontwikkelingsplan ‘Buitengewoon Margraten’ is een integrale visie op 
de gewenste ontwikkeling van het landschap, die uitgaat van de bestaande 
(kern)kwaliteiten. De (visueel-esthetische) kwaliteit van het landschap van de gemeente 
Margraten wordt bepaald door het aanwezige reliëf, het contrast tussen de open 
plateaus en de besloten hellingen, de aanwezigheid van gebiedseigen groene 
landschapselementen, de aanwezigheid van cultuurhistorische elementen en de 
diversiteit in het ruimtegebruik.

2.4.6  Verordening voor Monumenten en Cultuurhistorie

De verordening voor Monumenten en Cultuurhistorie gemeente Margraten 1999 
(gewijzigd d.d. 26 april 2005) regelt zaken met betrekking tot gemeentelijke 
monumenten. Wijzigingen aan monumenten zijn altijd vergunningplichtig. Dit betreft 
zowel het inwendige van het monument als de buitenkant. Vaak is een vergunning 
nodig voor het bouwen van een bijgebouw op het perceel. Als de vergunning op grond 
van de monumentenverordening noodzakelijk is, moet ook altijd een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Bij monumenten geldt de regel voor 
vergunningvrij bouwen niet.
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Hoofdstuk 3  Milieu, ecologie en archeologie

3.1  Geluid

Met betrekking tot het aspect wegverkeerslawaai kan worden opgemerkt dat in de Wet 
geluidhinder (Wgh) de verplichting is opgenomen om bij de opstelling van een 
bestemmingsplan een akoestisch onderzoek uit te voeren naar de geluidsbelasting 
vanwege de weg op de gevels van geprojecteerde woningen en andere geluidgevoelige 
objecten. Deze onderzoeksverplichting geldt in principe voor alle wegen. Afhankelijk van 
bepaalde omgevingssituaties zijn daartoe in de Wgh zones van een bepaalde breedte 
aangegeven waarbinnen - zonder nader akoestisch onderzoek - geen geluidgevoelige 
objecten mogen worden gebouwd. Er behoeft geen akoestisch onderzoek te worden 
verricht voor wegen:

die gelegen zijn binnen een gebied dat als woonerf is aangeduid;

waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt.

Aangezien hier in het onderhavige geval geen sprake van is dient om te kunnen 
beoordelen of de plannen voldoen aan de normen op grond van de Wet geluidhinder een 
akoestisch onderzoek te worden verricht. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de 
geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door omliggende wegen op de zogenaamde 
geluidgevoelige objecten in het plangebied, in dit geval het kloostercomplex aan de 
Rijksweg 8-18 te Cadier en Keer.

3.1.1  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Door ARCADIS is, d.d. 10 oktober 2011 met kenmerk 075774209:A - Definitief, het 
akoestisch onderzoek voor het kloostercomplex Cadier en Keer geluidbelasting 
wegverkeer opgesteld. Onderzocht is de geluidbelasting van nieuw te realiseren 
bouwblokken rond het kloostercomplex te Cadier en Keer. 

Deze nieuwe woningen zijn gelegen in het buitenstedelijk gebied. Voor enkele 
woonblokken zijn door de architect verschillende varianten uitgewerkt. Deze zijn allen in 
het akoestisch onderzoek betrokken. Uit de rekenresultaten blijkt dat er maatregelen 
noodzakelijk zijn om de geluidbelasting vanwege wegverkeer over de Rijksweg N278 te 
reduceren tot minimaal te maximaal te ontheffen waarde van 53 dB. Navolgende tabel 
geeft een samenvatting van de te treffen wettelijke maatregelen.
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Aanvullende maatregelen om de geluidbelasting verder te reduceren tot aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB zijn financieel afgewogen conform de "Handreiking 
procedure hogere grenswaarden Wgh door gemeenten" uit 2007 van de Regiegroep 
geluid Limburg. Hieruit blijkt dat aanvullende maatregelen niet financieel doelmatig zijn 
alsmede bezwaren zullen ontmoeten van stedenbouwkundige of landschappelijke aard. 
Er zijn derhalve voor de betreffende woningen in de verschillende varianten hogere 
waarden aangevraagd. 

Bij de realisatie van de woningen dient voldaan te worden aan de eisen uit het 
Bouwbesluit. Dat wil zeggen dat voldaan dient te worden aan een (karakteristiek) 
binnenniveau van 33 dB. Hierdoor gelden eisen aan de geluidisolatie van de gevels. Bij 
de gevels waar een ontheffing aan de orde is, is de geluidbelasting niet meer dan 53 
dB(A) waardoor er in de praktijk nauwelijks extra geluidwerende maatregelen 
noodzakelijk zijn. Ook voor de dove gevels gelden eisen aan de geluidwering, hier is 
echter wel te rekenen op een verzwaarde gevelopbouw (met name de beglazing).

Het akoestisch onderzoek is als bijlage 2 bijgevoegd.

3.2  Bodem

Ten behoeve van het aspect bodem is een verkennend bodemonderzoek en een nader 
bodemonderzoek uitgevoerd. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door Geoconsult 
Milieutechniek in de periode september-oktober 2005. Aanvullend op deze onderzoeken 
is vervolgens door ARCADIS een actualiserend bodemonderzoek en een verkennend 
milieukundig bodemonderzoek ter plaatse van bouwkavel Fen een asbest 
maaiveldinspectie verricht. Tevens is door ARCADIS een deelsaneringsplan opgesteld.  
De resultaten van de onderzoeken worden achtereenvolgens kort toegelicht.
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3.2.1  Verkennend bodemonderzoek

Door Geoconsult Milieutechniek is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van de Rijksweg 8 t/m 18 te Cadier en Keer in de gemeente Margraten (d.d. 20 
september 2005 met kenmerk MA-50164 r1v2). Doel van het onderhavige verkennend 
bodemonderzoek is middels een aantal boringen en chemische analyses een indruk te 
krijgen van de actuele kwaliteit van de bodem ter plaatse van het onderzoeksterrein.

Vooronderzoek

Blijkens het vooronderzoek kan de locatie als onverdacht worden beschouwd met een 
vijftal verdachte deellocaties. De onverdachte locatie kan worden onderzocht conform 
de strategie B4: VEP-BO dan wel B3: VEP, het betreft de deellocaties: leidingwerk 
verwijderde 10.000 l HBO-tank, voormalige bovengrondse dieseltank, verwijderde 3.000 l 
HBO-tank, plantenkas en garageboxen.

Toetsing van de hypothese

Op basis van de aangetroffen verontreinigingen dient de hypothese "onverdachte 
locatie" te worden verworpen. Gezien de gemeten concentraties cadmium, koper, lood, 
nikkel en zink is er vanuit de Wet Bodembescherming gezien aanleiding tot nader 
onderzoek.

Op basis van de analyseresultaten kan de hypothese "verdachte deellocatie" worden 
verworpen voor de deellocaties "voormalige bovengrondse dieseltank", "leidingwerk 
voormalige ondergrondse 10.000 l HBO-tank", "voormalige ondergrondse 3.000 l 
HBO-tank" en de locatie "garageboxen".

Voor de deellocatie "kas/serre" dient de hypothese "verdachte deellocatie" te worden 
gehandhaafd. De gemeten concentraties zink geven vanuit de Wet bodembescherming 
aanleiding tot nader onderzoek.

Conclusie

Uit het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat er 
milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de geplande nieuwbouw en herinrichting van 
de locatie. Blijkens het verkennend bodemonderzoek worden er langs de voormalige 
schapenwei alsmede aan de voorzijde van de Rijksweg 10 t/m 16 lichte 
verontreinigingen aangetroffen die verder geen belemmering vormen.

Ter plaatse van het achterterrein van de Rijksweg 8 t/m 16 worden echter in de 
bovengrond tot ca. 0,5 m-maaiveld sterk verhoogde concentraties aan zink en in 
mindere mate cadmium, koper, lood en nikkel aangetroffen ter plaatse van de boringen 
06, 07, 19, 24 ,26 en 501 t/m 503. De aangetroffen verontreinigingen hebben wellicht 
een oorzakelijk verband met de aanwezige paden op het achterterrein. Het vermoeden 
bestaat dat deze (deels) zijn verhard met zinkwit(assen). Vanuit de Wet 
bodembescherming is er derhalve aanleiding tot nader onderzoek.

Voor het volledige rapport wordt verwezen naar bijlage 3.
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3.2.2  Nader bodemonderzoek

Door Geoconsult Milieutechniek is een nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van de Rijksweg 8 t/m 16 te Cadier en Keer in de gemeente Margraten (d.d. 31 oktober 
2005 met kenmerk MA-50164 r1). Het nader bodemonderzoek dient te worden 
uitgevoerd aangezien er uit het verkennend bodemonderzoek is gebleken dat er ter 
plaatse van het achterterrein van de Rijksweg 8 t/m 16 milieuhygiënische 
belemmeringen zijn voor de geplande nieuwbouw en herinrichting van de locatie, 
aangezien er in de bovengrond tot ca. 0,5 m-maaiveld sterk verhoogde concentraties 
aan zink en in mindere mate cadmium, koper, lood en nikkel zijn aangetroffen.

Doel van het nader onderzoek is om middels aanvullende boringen en analyses de 
aangetroffen verontreinigingen horizontaal en verticaal in te kaderen.

Conclusie en aanbeveling

Uit het nader onderzoek is gebleken dat tussen de Rijksweg 8 t/m 12 en de 
Trichterweg in ca. 600 m³ grond de interventiewaarde voor de parameter zink wordt 
overschreden. Daarnaast worden voor diverse ander metalen (arseen, cadmium, koper, 
lood en nikkel) ook de interventiewaarde overschreden.

Op basis van de uitgevoerde boringen kan worden gesteld dat deze zich beperken tot 
de paden. De omvang wordt geschat op ca. 200 m³ met concentraties boven de 
interventiewaarde. Er is derhalve sprake van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging.

Ter plaatse van boring 19 (nikkel en zink verontreiniging) wordt op basis van de 
inkadering een punt(bron)verontreiniging van beperkte omvang aangetroffen.

Voor de locatie aan de Rijksweg 8 t/m 16 dient dan ook een saneringsplan opgesteld 
te worden.

Met betrekking tot de in het verkennend bodemonderzoek aangetroffen lichte 
verontreinigingen aan zink, PAK, EOX en minerale olie vormen geen belemmering. Het 
menggranulaat voldoet indicatief getoetst aan het Bouwstoffenbesluit als categorie 1 
bouwstof en kan op de locatie worden hergebruikt.

Voor het volledige rapport wordt verwezen naar bijlage 4.

3.2.3  Actualiserend en verkennend bodemonderzoek

Aanvullend op voorgaande onderzoeken is door ARCADIS een actualiserend 
bodemonderzoek verricht op een locatie aan de Rijksweg 8 t/m 18 te Cadier en Keer en 
een verkennend milieukundig bodemonderzoek ter plaatse van bouwkavels F aan de 
Trichterweg (d.d. 20 oktober 2010 met kenmerk B01032/ZC0/1G2/002099/0200).

Actualiserend bodemonderzoek

Op basis van de historische gegevens en de resultaten van de in 2005 uitgevoerde 
onderzoeken kan worden aangenomen dat er sinds 2005 geen aanvullende 
bodemverontreinigingen veroorzaakt zijn. De verdachte deellocaties zijn destijds 
voldoende onderzocht en de verontreiniging met zware metalen in de kloostertuin is 
horizontaal en verticaal voldoende ingekaderd en in beeld gebracht, waarbij de verticale 
afperking grotendeels gebaseerd is op het ontbreken van zintuiglijke verontreinigingen 
als baksteen en/of sintels in de ondergrond (0,50-2,00 m-mv.). De hoeveelheid sterk 
verontreinigde grond is ingeschat op een volume van circa 1.000 m3.

Tevens is er een niet ernstig geval van bodemverontreiniging met minerale olie 
aanwezig ter plaatse van het verharde terrein rondom Rijksweg 14-16. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt verwacht, dat de vrijkomende grond waarschijnlijk niet 

 bestemmingsplan "Herontwikkeling voormalig kloostercomplex Rijksweg 8-18" (ontwerp) 

 21



voldoet aan de bodemfunctieklasse 'Wonen'. Indien deze grond van de locatie vrijkomt, 
moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder meer vrij toepasbaar is. 
Voor toepassing elders dient dit echter door uitvoering van een partijkeuring (bij 
voorkeur nadat de vrijkomende grond in depot is gezet) definitief te worden bepaald.

Tevens wordt een verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707 door middel van 
een maaiveldinspectie aanbevolen, zodra de begroeiing van de saneringslocatie is 
verwijderd.

Verkennend bodemonderzoek

Ter plaatse van bouwkavels F zijn, met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan 
kobalt in de bovengrond, geen parameters aangetoond met gehalten boven de 
achtergrondwaarde. De resultaten van het verkennend bodemonderzoek geven geen 
aanleiding voor het verrichten van nader onderzoek c.q. sanerende maatregelen ter 
plaatse van bouwkavels F. De aangetoonde gehalten in de grond vormen in 
milieuhygiënische zin geen belemmeringen voor de voorgenomen herontwikkeling. 

Uit de indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit blijkt dat de onderzochte 
bodem wordt ingedeeld in de klasse 'achtergrondwaarde'. Wanneer de vrijkomende 
grond afgevoerd wordt en elders toegepast wordt geldt bovengenoemde toetsing als 
indicatief. Opgemerkt wordt dat dit onderzoek niet is uitgevoerd om de definitieve 
bewijslast van het bodemmateriaal te verkrijgen in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. Er is dan ook geen partijkeuring uitgevoerd (BRL 1000 en de daarbij 
behorende AP04-analyses).

Voor het volledige rapport wordt verwezen naar bijlage 5.

3.2.4  Asbest maaiveldinspectie

In het geactualiseerde bodemonderzoek uit oktober 2010 wordt een verkennend 
asbestonderzoek conform NEN 5707 door middel van een maaiveldinspectie 
aanbevolen, zodra de begroeiing van de saneringslocatie is verwijderd. Deze 
maaiveldinspectie heeft plaatsgevonden op 11 februari 2011 en is uitgevoerd door 
Geonius Milieu BV te Schinnen (d.d. 21 februari 2011 met kenmerk 075351914:0.2).

Conclusie

Gezien het feit dat het maaiveld grotendeels niet inspecteerbaar was, wordt aanbevolen 
om ter plaatse van de saneringslocatie, de achtertuin, alsnog het maaiveld te 
inspecteren, zodra de begroeiing verwijderd is en de kale bodem zichtbaar is en vrij van 
vegetatie en/of andere bedekking of verharding. Aangezien het bosgebied niet in de 
herontwikkeling wordt betrokken en in de huidige staat blijft, behoeft van dit gebied het 
maaiveld in dit kader niet verder te worden geïnspecteerd. 

Verder wordt geadviseerd om de losse asbestverdachte materialen als de opgestapelde 
isolatieplaten en de plantenbak op de juiste manier en met de juiste 
veiligheidsmaatregelen te verwijderen. Zodra de begroeiing en de verharding volledig is 
verwijderd is het noodzakelijk om ter plaatse van de waargenomen asbestverdachte 
materialen en mogelijk andere locaties die uit de uit te voeren maaiveldinspectie volgen, 
een verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707 uit te voeren, waar door middel 
van het graven van proefgaten wordt vastgesteld of ten gevolge van de asbestverdachte 
materialen er asbest in de bovengrond (contactzone) terecht is gekomen. Dit kan op 
basis van de uitgevoerde inspectie nog niet worden uitgesloten.
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De vereiste asbestinventarisatie zal voorafgaand aan de bodemsanering worden 
uitgevoerd.

Voor het volledige rapport wordt verwezen naar bijlage 6.

3.2.5  Deelsaneringsplan kloostercomplex

Uit de uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat er diverse bodemverontreinigingen zijn 
aangetroffen. Het betreft overschrijdingen van de interventiewaarde en de 
achtergrondgrenswaarde voor zware metalen, met name zink, maar tevens arseen, 
cadmium, koper, lood en nikkel. Daartoe is door ARCADIS een deelsaneringsplan 
opgesteld (d.d. 3 maart 2011 met kenmerk 0753766670.5). In dit deelsaneringsplan 
worden de te nemen saneringsmaatregelen beschreven aangaande de verontreinigingen 
aangetroffen op het achterterrein van het complex. 

De verontreinigingssituatie is vastgelegd middels de volgende op de locatie uitgevoerde 
onderzoeken:

Resultaten asbest inspectie Kloostercomplex te Cadier en Keer, 17 februari 2010, 
ARCADIS (projectnr. B01032.002099.0220). 

Actualiserend en verkennend bodemonderzoek Rijksweg 8-16 te Cadier en Keer, 
20 oktober 2010, ARCADIS (rapportnr. B01032.002099.0220).

Nader bodemonderzoek, 31 oktober 2005, Geoconsult (rapport. MB-50164, r1).

Verkennend bodemonderzoek, 20 september 2005, Geoconsult (rapportnr. 
MA-50164, r1v2).

Doel van de uit te voeren deelsanering is het verwijderen van de verontreinigde grond in 
de kloostertuin, zodat een situatie ontstaat die de verdere ontwikkeling tot woongebied 
mogelijk maakt. Gezien de beoordeling van de verontreinigingssituatie en de gestelde 
uitgangspunten zullen de saneringsmaatregelen bestaan uit: 

Ontgraven van de met zware metalen verontreinigde (boven)grond ter plaatse van de 
kloostertuin. 

Afvoeren en reinigen van de ontgraven grond.

Aanvullen van de saneringsput met schone grond.

De deelsanering zal worden uitgevoerd om als effect te bereiken de locatie 
geschikt te maken voor het beoogde gebruik.

Voor het volledige rapport wordt verwezen naar bijlage 7.

Inmiddels heeft de provincie Limburg de beschikking inzake het saneringsplan 
afgegeven. De beschikking "Deelsanering Rijksweg 8-18 Cadier en Keer", d.d. 22 juni 
2011 met projectcode Li 090300002 en kenmerken CAS201100005268 en 
DOC201100074827 is als bijlage 8 bijgevoegd. De aanvraag alsmede de beschikking 
zijn tenaamgesteld op Stichting Centrum Ontmoeting der Volkeren.

3.3  Luchtkwaliteit

Nieuwe Wet luchtkwaliteit

In hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer zijn per 15 november 2007 
luchtkwaliteitseisen opgenomen (Staatsblad 2007, nummer 414, 434). De betreffende 
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artikelen van de Wet milieubeheer worden in de regel aangeduid als "Wet 
luchtkwaliteit". Met het inwerking treden hiervan is het tot dan toe geldende "Besluit 
luchtkwaliteit 2005" ingetrokken. In de "Wet luchtkwaliteit" zijn de Europese 
luchtkwaliteitseisen opgenomen. Verder voorziet de Wet in het zogenaamde Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen werken het rijk, de 
provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te 
realiseren. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden.

In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en 
fijn stof (PM10). Conform artikel 5.16 van de Wet milieubeheer zijn bestuursorganen 
verplicht om bij de uitoefening van hun bevoegdheden de grenswaarden van de in de 
Wet genoemde stoffen in acht te nemen.

Uitvoeringsregels

Gelijktijdig met de Wet luchtkwaliteit zijn een aantal uitvoeringsregels in werking 
getreden. Deze uitvoeringsregels zijn vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur 
(AMvB) en ministeriële regelingen (MR), dit betreft ondermeer:

Algemene Maatregel van Bestuur "Niet in betekenende mate" (Besluit nibm) (Stb. 
2007, 440).

Ministeriële regeling: "Niet in betekenende mate" (regeling nibm ) (Stcrt. 2007, 
218).

Ministeriële regeling "Beoordeling luchtkwaliteit 2007" (Stcrt. 2007, 220).

ministeriële regeling "Projectsaldering luchtkwaliteit 2007" (Stcrt. 2007, 218).

In het Besluit nibm en de Regeling nibm zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die 
betrekking hebben op het begrip nibm. Indien voldaan wordt aan deze regels dan kan 
een ruimtelijke ontwikkeling zonder verdere toetsing aan de grenswaarden voor het 
aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.

Voor de periode tussen het in werking treden van de "Wet luchtkwaliteit" en het 
inwerking treden van het NSL is het begrip "niet in betekenende mate" gedefinieerd als 
1% van de grenswaarde voor NO2 en PM10 (Besluit nibm, artikel 2). Nu het NSL in 
werking is getreden is de definitie van nibm verschoven naar 3% van de grenswaarde. In 
de Regeling nibm is in artikel 4 invulling gegeven aan artikel 4 van het Besluit nibm en 
een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die nibm bijdragen aan de luchtverontreiniging.

Deze gevallen kunnen dus zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Echter ook als op een andere wijze, bijvoorbeeld door 
berekeningen, aannemelijk gemaakt kan worden dat het geplande project nibm 
bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven.

Nibm, woningen

In de Regeling nibm is in artikel 4 aangegeven in welke categorieën van gevallen een 
project nibm bijdraagt en een toetsing dus achterwege kan blijven.

Voor woningbouwlocaties geldt dat deze nibm (< 3 %) bijdragen indien (voorschrift 
3B.2): "een dergelijke locatie, in geval van één ontsluitingsweg, netto niet meer dan 
1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van twee ontsluitingswegen met een 
gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 3.000 woningen omvat."

Projectlocatie
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Gesteld kan worden dat het verkeer ten gevolge van de herontwikkeling van het 
kloostercomplex invloed heeft op de luchtkwaliteit. In dat kader is een analogie met het 
nibm-begrip voor woningen getrokken. Bij 1.500 woningen is er sprake van een bijdrage 
die nibm is, dit komt overeen met circa 12.000 verkeersbewegingen per etmaal. Gelet 
op het aantal woningen zullen de toegelaten bijdragen lang niet zo verkeersintensief 
zijn dat dit aantal overschreden zal worden. Gezien deze relatief lage waarden is een 
overschrijding niet te verwachten.

Conclusie

In artikel 5.16 van de Wm is onder b sub 1° aangegeven dat, indien aannemelijk is dat 
de concentratie in de buitenlucht per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft, 
bestuursorganen hun bevoegdheden mogen blijven uitoefenen. Dat wil zeggen dat in die 
gevallen planontwikkelingen zonder belemmeringen doorgang mogen vinden.

Op basis van een globale beoordeling is aannemelijk dat er sprake is van een niet in 
betekenende mate invloed op de luchtkwaliteit, er is ook geen aanleiding om te 
veronderstellen dat er een overschrijding van normen zal optreden. Het aspect 
luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering.

3.4  Externe veiligheid

Bij ruimtelijke planvorming moet rekening gehouden worden met het aspect externe 
veiligheid. De risico's voor de bevolking, die verbonden zijn aan gevaar veroorzakende 
activiteiten moeten in beeld worden gebracht. De volgende bronnen kunnen aan de orde 
zijn:

inrichtingen;

vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;

vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 

3.4.1  Inrichtingen

De risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten 
met gevaarlijke stoffen in inrichtingen dienen tot een aanvaardbaar minimum te worden 
beperkt. Daartoe zijn in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) regels 
gesteld. Bij het toekennen van bepaalde bestemmingen dient onderzocht te worden:

of voldoende afstand in acht wordt genomen tussen (beperkt) kwetsbare objecten 
enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband met het plaatsgebonden 
risico;

of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen in het invloedsgebied van risicovolle 
inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico.

In het kader van de planvoorbereiding van het vigerende bestemmingsplan 
"Buitengebied 2009" zijn de aanwezige risico's of gevaarbronnen geïnventariseerd. 
Dergelijke inrichtingen beperken zich tot de aanwezigheid van enkele bedrijven, waar 
opslag van risicovolle stoffen plaatsvindt.

In of in de nabijheid van het plangebied zijn geen inrichtingen gelegen die relevant zijn 
voor dit bestemmingsplan.

3.4.2  Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen

De veiligheidsafstanden die moeten worden aangehouden rond buisleidingen met 
gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(vastgesteld op 24 juli 2010)
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In of bij het plangebied zijn geen buisleidingen gelegen waardoor gevaarlijke stoffen 
worden getransporteerd. 

3.4.3  Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water

In de Nota Vervoer gevaarlijke stoffen (2005) wordt een Basisnet vervoer gevaarlijke 
stoffen aangekondigd, dat naar verwachting in de loop van 2010 wordt voorzien van een 
wettelijke basis. In dat kader zijn op 4 december 2008 de ontwerpen voor de 
Basisnetten Water en Weg, alsmede het conceptontwerp Basisnet Spoor aan de 
Tweede Kamer aangeboden. Daarna is op 17 februari 2009 door de Basisnet-werkgroep 
Weg de eindrapportage "Voorstel Basisnet Weg" gepresenteerd.

In deze stukken wordt ook aandacht besteed aan het begrip 
"Plasbrandaandachtsgebied" (PAG). Onder een PAG wordt verstaan het gebied tot 30 
meter van de weg waarin, bij realisering van kwetsbare objecten, rekening dient te 
worden gehouden met de effecten van een plasbrand. Een plasbrand is verbranding van 
een door bijvoorbeeld lekkage ontstane plas van brandbare vloeistof. Een PAG geldt 
alleen voor nieuw te bouwen kwetsbare objecten. Bestaande objecten binnen de PAG 
hoeven niet te worden gesaneerd. In Margraten vinden alleen transportactiviteiten met 
gevaarlijke stoffen plaats over de provinciale wegen, zoals de Rijksweg N278 van 
Maastricht naar Aken. 

Beleid Externe Veiligheid omgaan met risico's

In 2008 heeft de voormalige gemeente Margraten het gemeentelijk beleid vastgelegd in 
de nota ("Beleid Externe Veiligheid omgaan met risico's". In deze nota geeft de 
gemeente aan zich tot doel te hebben gesteld: "iedereen op elke plek in de gemeente 
een zo veilig mogelijke werk- en leefomgeving te bieden". De gemeente maakt daarbij 
geen onderscheid tussen een woon-, recreatie- of werkomgeving. Gelet op de indeling 
van de gemeente en het historisch karakter is het gehele gebied als landelijke, 
agrarische omgeving te kwantificeren.

Visie en ambitie

Voor de beoordeling van de externe veiligheidssituatie rond transportroutes voor 
gevaarlijke stoffen wordt de cRnvgs als wetgevend beschouwd. Na introductie van de 
Basisnetten zullen de hieruit voortvloeiende veiligheidsafstanden worden gehanteerd. 
Indien uit de gegevens of kaartmateriaal van het basisnet reeds blijkt dat er geen 
externe veiligheidscontour langs een weg geldt zal er geen aandacht aan het aspect 
externe veiligheid transportroutes worden besteed. 

De gemeente acht een kleine toename van het groepsrisico in het invloedsgebied van 
een transportroute voor gevaarlijke stoffen over de weg, te weten: maximaal 5 woningen 
per jaar (kleine bouwprojecten) die gerealiseerd worden aan dezelfde transportroute, 
aanvaardbaar (opvullen van de gaten langs een transportroute). Voor kwetsbare 
objecten binnen het invloedsgebied zullen indien nodig preventieve en preparatieve 
maatregelen worden genomen (b). 

Huidige situatie:  risico’s van transport van gevaarlijke stoffen; wegen

Er loopt geen snelweg door de gemeente Margraten. De belangrijkste transportas is de 
Rijksweg N278 van Maastricht naar Aken. Deze weg is niet opgenomen in het Basisnet 
(kaart met wegen in kader van externe veiligheid). Naast doorgaand verkeer is er 
bestemmingsverkeer, vooral voor de bevoorrading van tankstations en aan- en afvoer 
naar/van opslaglocaties van gevaarlijke stoffen. De Rijksweg is niet opgenomen in het 
Basisnet en heeft derhalve geen contour voor het plaatsgebonden risico. 
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Voor de Rijksweg N278 geldt een contour van 200 meter. Bij ruimtelijke ontwikkelingen 
dient deze contour in ogenschouw te worden genomen. Indien er sprake is van een 
ruimtelijke ontwikkeling die niet voldoet aan de eisen van “een klein bouwproject”dient 
het groepsgebonden risico te worden verantwoord.

Naast gericht bestemmingsverkeer is er op de N278 geen sprake van een routing voor 
gevaarlijke stoffen. De intensiteiten van deze transporten zijn dan ook niet zodanig dat 
deze onaanvaardbare risico's met zich mee brengen. 

Als gevolg van de herontwikkeling op de onderhavige locatie neem het aantal woningen 
toe van 23 wooneenheden en 7 kamers in de huidige situatie naar maximaal 40 
woningen in de toekomstige situatie. Gelet op de uiteenlopende maatschappelijke 
functies die daarnaast op deze locatie in de loop der jaren aanwezig zijn geweest zal 
het aantal personen in het invloedsgebied niet significant toenemen. 

Aangezien in het kader van de onderhavige ontwikkeling het geheel zal worden voorzien 
van een geluidwal van maximaal 6 meter hoog kan gesteld worden dat hiermee reeds 
aan de voorwaarde van een eerste afschermende maatregel is voldaan. Tevens zal het 
plangebied voorzien worden van afdoende basisvoorzieningen (bereikbaarheid en 
bluswater primair).

Ondanks dat er maatregelen getroffen kunnen worden kan een incident niet uitgesloten 
worden. Echter als gevolg van de maatregelen wordt het restrisico aanvaardbaar 
geacht.

3.4.4  Advies brandweer Zuid-Limburg

In het kader van het vooroverleg is het voorontwerp bestemmingsplan voor advies 
voorgelegd aan de brandweer Zuid-Limburg. De brandweer merkt in haar brief d.d. 25 
november 2011, die als bijlage 19 is bijgevoegd, ten aanzien van de ligging binnen het 
invloedsgebied van de Rijksweg, het volgende op.   

Gelet op de ligging binnen het invloedsgebied van de Rijksweg kunnen bij een ongeval 
ook slachtoffers vallen. Beoordeeld is de risicobron, de afstand tot het plangebied, het 
meest geloofwaardige en het worst case scenario bij het transport van vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de Rijksweg (zie onderstaande tabel 1).

Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Het geschetste scenario gaat uit van een verkeersongeval waarbij een tankwagen met 
dieselolie of pentaan, met een systeeninhoud van 23 ton, is betrokken, de ontsteking 
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direct plaatsvindt en er sprake is van een snel scenario. Hetgeen inhoudt dat op het 
moment dat hulpverlening ter plaatse komt, er begonnen kan worden met het redden 
van slachtoffers en het bestrijden van secundaire branden (binnen de 1 
%-letaliteitsgrens). In dit scenario zijn de mensen in het invloedsgebied aangewezen op 
hun eigen redzaamheid en een goede inrichting van hun omgeving.

Bij niet (of later) ontsteken van de vloeistofplas, kan door inzet van de hulpverlening, 
escalatie van het scenario worden voorkomen.

Zelfredzaamheid

De volgende 5 strategieën zijn beschouwd door de brandweer:

1. binnen blijven;

2. schuilplaats binnengaan;

3. vluchten;

4. ontruimen en vluchten;

5. dekking zoeken.

Uitgaande van het geschetste scenario zijn de mensen in het invloedsgebied 
aangewezen op hun eigen redzaamheid en een goede inrichting van hun omgeving.

Bij een incident zoals aangegeven, zijn voor personen buiten de mogelijke strategieën: 
schuilplaats binnengaan, vluchten en dekking zoeken, aanwezig. Voor personen in 
objecten aanwezig komen de zelfredzame strategieën binnen blijven en vluchten in 
aanmerking. In onderstaande tabel (3) zijn de maatregelen nog een keer overzichtelijk 
door de brandweer op een rij gezet.

Plangebied

De brandweer geeft aan dat de geluidwal (afscherming en afstand) die is voorzien 
bescherming zal bieden. Wat betreft de voorwaarden inzake de basisvoorzieningen 
bluswater en bereikbaarheid kan ook aan deze voorwaarden worden voldaan indien blok 
E dichter genaderd kan worden en een brandkraan kan worden aangelegd op dit 
eindpunt. Tevens dient voor blok A een brandkraan te worden aangelegd ter hoogte van 
de inrit vanaf de Rijksweg.

Advies

Geadviseerd wordt de volgende maatregelen te overwegen:

brandwerende gevels en beglazing;

bescherming dragende delen;

minder glasoppervlak aan zijde risico-object;
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kwetsbare groepen in gebouw ver van de risicobron af situeren;

ramen en deuren sluiten;

in buitengebied mogelijkheden creëren om te vluchten weg van de Rijksweg.

Tevens dient de initiatiefnemer contact op te nemen met de brandweer om de juiste 
locaties van de brandkranen en de definitieve bereikbaarheid te bespreken.

Bij de nadere uitvoering van het bouwplan zal de initiatiefnemer zoals gevraagd contact 
opnemen met de brandweer.

3.5  Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen (DuBo) raakt in steeds bredere kring in de belangstelling en 
geleidelijk aan krijgen milieuaspecten een volwaardige plaats in het ontwerpen, bouwen 
en beheren van bebouwing. In de praktijk betekent duurzaam bouwen dat met onder 
meer de volgende aspecten rekening gehouden wordt: het materiaalgebruik, de 
vormgeving van het bouwblok, gebruik maken van wind- en/of zonne-energie, compact 
bouwen, intensief ruimtegebruik en flexibel bouwen. Bij deze laatste moeten gebouwen 
op eenvoudige wijze geschikt gemaakt kunnen worden voor hergebruik, zodat de 
levensduur wordt verlengd.

De gemeente Margraten heeft het "Convenant Duurzaam Bouwen" voor het gewest 
Maastricht en Mergelland ondertekend (februari 2001), waarmee zij zich verplichten bij 
een (bouw)project de hierop van toepassing zijnde duurzaamheidsmaatregelen uit het 
zogenaamde Basispakket uit te voeren.

Het Basispakket Duurzaam Bouwen omvat een selectie van 
duurzaamheidsmaatregelen, die volledig in overeenstemming zijn met de maatregelen 
uit de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen. Bij de realisering van dit project zal met 
de principes van duurzame stedenbouw en duurzaam bouwen rekening gehouden 
worden.  

3.6  Ecologie

Op 1 april 2002 is de Flora en faunawet in werking getreden. Deze wet biedt het 
juridisch kader voor de bescherming van dier- en plantensoorten. Indien in een gebied 
een ontwikkeling plaatsvindt dient van tevoren een inventarisatie plaats te vinden naar 
de eventuele aanwezigheid van de beschermde soorten. Indien beschermde soorten op 
de planlocatie aanwezig zijn dient een afweging plaats te vinden met betrekking tot het 
tijdstip van de bouw, bijvoorbeeld buiten het broedseizoen. Indien het verschuiven van 
de planning geen effect heeft op de aanwezige beschermde soorten dient ontheffing te 
worden aangevraagd bij het Ministerie alvorens met de bouwwerkzaamheden kan 
worden gestart. Indien het echter evident is dat binnen het projectgebied geen 
beschermde plant- of diersoorten aanwezig zijn is een veldinventarisatie niet 
noodzakelijk.

Om vast te stellen of beschermde soorten in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn, is 
door ARCADIS in de periode 2005-2010 onderzoek uitgevoerd. Achtereenvolgens zijn 
de volgende onderzoeken uitgevoerd:

ecologische quickscan, onderzoek middels veldbezoek d.d. 19 september 2005 
(rapport met kenmerk 110501/ZC5/4R5/701193 d.d. 30 september 2005). Tijdens 
dit bezoek is het gebied beoordeeld op habitatgeschiktheid voor beschermde 
soorten;
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aanvullend onderzoek: op het voorkomen van hazelworm en het voorkomen en 
gebruik van de planlocatie door vleermuizen (vaste rust- en verblijfplaatsen, 
foerageer- en migreergebied), rapport met kenmerk 110501/ZC6/4E6/701193 d.d. 
14 november 2006;

aanvullend vleermuisonderzoek: op het vóórkomen van vaste rust- en 
verblijfplaatsen (o.a. kraamkolonies) van vleermuizen (rapport met kenmerk 
110501/ZC7/2D7/701193 d.d. 13 juli 2007);

actualiserend onderzoek eerdere onderzoeksresultaten (rapport met kenmerk 
074958051:0.6 d.d. 3 september 2010);

verplantingsplan Steenbreekvarens kloostercomplex Cadier en Keer (d.d. 22 
december 2010 met kenmerk 075486402:0.1);

opname bomenbestand Kloostercomplex Cadier en Keer (d.d.1 april 2011 met 
kenmerk 075434032:0.4).

3.6.1  Ecologische quickscan

Om vast te stellen of beschermde soorten in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn, is 
door ARCADIS een ecologische quickscan uitgevoerd door middel van een veldbezoek. 
Tijdens dit bezoek is het gebied beoordeeld op habitatgeschiktheid voor beschermde 
soorten.

Uit dit veldbezoek is geconcludeerd dat de feitelijke inrichting van het plangebied leidt 
tot knelpunten ten aanzien van de Flora- en faunawet. Hierbij is vooral sprake van 
verstoring van mogelijke vaste verblijfplaatsen van vleermuizen en verstoring van 
leefgebied van eekhoorns. Daarbij is (mogelijkerwijs) ook sprake met strijdigheid met 
de toekomstige natuurfunctie in de aangrenzende Provinciale Ecologische Structuur.

Voor de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en wordt verwezen naar de 
rapportage die als bijlage 9 is bijgevoegd.

3.6.2  Aanvullend faunaonderzoek

Naar aanleiding van de resultaten van de ecologische quickscan is de 
onderzoekslocatie onderzocht op het voorkomen van hazelworm en het voorkomen en 
gebruik van de planlocatie door vleermuizen (vaste rust- en verblijfplaatsen, foerageer- 
en migreergebied).

De conclusie van dit aanvullend faunaonderzoek luidt dat er bij de herinrichting van de 
planlocatie knelpunten te verwachten zijn ten aanzien van de Flora- en faunawet. Dit 
geldt vooral ter plaatse van de voormalige boerderijwoning (vleermuisverblijf) en op de 
binnenplaats van de voormalige kloostertuin (Steenbreekvaren op muur). 

Voor de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en wordt verwezen naar de 
rapportage die als bijlage 10 is bijgevoegd.

 bestemmingsplan "Herontwikkeling voormalig kloostercomplex Rijksweg 8-18" (ontwerp) 

 30



3.6.3  Aanvullend vleermuisonderzoek

Aanvullend op het faunaonderzoek inzake het voorkomen en gebruik van de planlocatie 
door vleermuizen is de onderzoekslocatie nogmaals onderzocht op het vóórkomen van 
vaste rust- en verblijfplaatsen (o.a. kraamkolonies) van vleermuizen (rapport met 
kenmerk 110501/ZC7/2D7/701193 d.d. 13 juli 2007).Uit dit onderzoek blijkt dat er 
sprake is van verstoring van minimaal drie verblijfplaatsen van vleermuizen (twee 
soorten) in de te slopen of te renoveren gebouwen. 

Voor de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en wordt verwezen naar de 
rapportage die als bijlage 11 is bijgevoegd.

3.6.4  Actualisatie 2010

De veranderde interpretatie van de Flora- en faunawet door het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ertoe geleid dat er in 2010 een actualisatie 
heeft plaatsgevonden van de onderzoeksresultaten uit eerdere jaren. Deze actualisatie 
heeft in de zomer van 2010 plaatsgevonden (d.d. 3 september 2010 met kenmerk 
074958051:0.6). Het onderzoek is verricht naar het voorkomen van vaste rust- en 
verblijfplaatsen van vleermuizen en broedvogels waarvan de nesten jaarronde 
bescherming genieten.

Uit het onderzoek kan ten aanzien van broedvogels, Vleermuizen, Steenbreekvarens en 
Das het volgende worden afgeleid:

Broedvogels

Er zijn geen broedvogels aangetroffen waarvan de nesten jaarronde bescherming 
genieten in de panden.

Vleermuizen

Van de in 2008 geconstateerde drie verblijfplaatsen is er in 2010 nog maar één 
bewoond. De plek van het verblijf wordt niet aangetast met de voorgenomen 
herontwikkelingsplannen, omdat dit deel van het gebouw (gebouw E) wordt 
gerenoveerd. Afhankelijk van de aard en ingrijpendheid van de renovatiewerkzaamheden 
conform de bouwaanvraag kan bepaald worden of hier nadere maatregelen moeten 
worden getroffen.

Het gehele plangebied is optimaal geschikt als foerageergebied voor vleermuizen.

Steenbreekvaren

De in 2006 aangetroffen groeiplaats van Steenbreekvarens blijkt vergroot te zijn. Er zijn 
meer dan honderd grotere en kleinere exemplaren aangetroffen in de voormalige 
kloostertuin. Doordat het aangrenzende pand en de groeiplaats vooralsnog behouden 
zullen blijven in de herontwikkelingsplannen, is geen ontheffingsaanvraag noch 
mitigatieplan noodzakelijk.

Das

In de directe omgeving van de planlocatie bevindt zich een goed belopen en oude 
dassenburcht op enkele honderden meters van het klooster. De functie van het 
plangebied als leefgebied voor de aldaar voorkomende dassen komt niet in het geding 
bij de voorgenomen herontwikkeling.
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Conclusie

Deze nieuwe onderzoeksgegevens betekenen dat er géén beschermde verblijfplaatsen 
van vleermuizen en broedvogels verloren gaan, zodat geen ontheffing noodzakelijk is in 
het kader van de flora en faunawetgeving.

Geadviseerd wordt de renovatie van gebouw E, onder ecologische begeleiding, en 
zodanig uit te voeren dat het verblijf van de Gewone dwergvleermuis blijft behouden. 
Een inrichting van de kloostertuin met bloeiende en nectarproducerende planten 
bevordert de ecologische betekenis als foerageergebied voor de desbetreffende soorten.

Bij behoud van de groeiplaats van de Steenbreekvaren is hier evenmin een ontheffing 
voor noodzakelijk. Geadviseerd wordt om tijdens de werkzaamheden een hekwerk te 
plaatsen ter afscherming van de groeiplaats om eventuele schade te voorkomen.

De weilanden welke door Dassen gebruikt worden als foerageergebied dienen 
behouden te blijven.

Het geactualiseerde onderzoek is als bijlage 12 bijgevoegd.

3.6.5  Verplaatsingsplan Steenbreekvaren

Conform de voorgenomen herinrichting van de kloostertuin en het toch amoveren van 
het aangrenzende pand, waarmee de functionaliteit van de groeiplaats in het geding 
komt, is er een verplantingsplan opgesteld voor de Steenbreekvarens (d.d. 22 
december 2010 met kenmerk 075486402:0.1) 

Vanwege de beschermde status van de soort in het kader van de Flora- en faunawet is 
het noodzakelijk de groeiplaats te behouden. Het behouden van de groeiplaats kan 
door het aanpassen van de beoogde plannen of door het opstellen van een 
verplantingsplan.

In het verplantingsplan wordt voorgesteld om het begroeide muurdeel te verplaatsen en 
te integreren in de nieuw aan te leggen omheiningsmuur van de kloostertuin. Het te 
verplaatsen stuk muur is circa 3,5 breed en circa 1,5 meter hoog. Het is belangrijk dat 
naast het verplaatsen van het muurdeel ook de nieuwe muren geschikte kiemplekken 
krijgen voor de plant. Dit betekent dat de voeg een centimeter terugligt in het 
metselwerk en dat er vergelijkbaar cement toegepast moet worden (vergelijkbaar kalk-, 
zand- en betongehalte).

Aangezien het onderhavige plan van aanpak er voor zorgdraagt dat de gunstige staat 
van instandhouding van de kern van de populatie niet in het geding komt, waarmee 
overtreding van verbodsbepalingen wordt voorkomen, is een ontheffing niet noodzakelijk.

Het verplantingsplan is als bijlage 13 bijgevoegd.

3.6.6  Opname bomenbestand

Ten behoeve van de aan te vragen kapvergunning heeft op 23 maart 2011 een inmeting 
van het bomenbestand plaatsgevonden. De resultaen zijn in bijlage 14 bijgevoegd.
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3.7  Archeologie

Door BILAN is een archeologisch vooronderzoek in het plangebied 'Rijksweg 8-18' in 
Cadier en Keer uitgevoerd (rapportnummer 2006/16, d.d. 30 januari 2006). Doel van het 
onderzoek is het vaststellen van de archeologische verwachting van het plangebied. Dit 
onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek aangevuld met een karterend 
booronderzoek. Voorafgaand aan de veldfase werden de eisen waaraan het 
booronderzoek moet voldoen (vraagstelling, methode en werkwijze), vastgelegd in een 
Plan van Aanpak. Het veldonderzoek werd op 7 december 2005 uitgevoerd. 

Bureauonderzoek

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied een middelhoge archeologische 
waarde heeft die te relateren is aan het voorkomen van löss-, terras- en 
kalksteenhellinggronden.

Deze gronden bestaan uit een associatie van meer of minder diep verweerde kalksteen, 
secundaire löss en Maasafzettingen.

De kalksteen en Maasafzettingen bevinden zich in erosieve context, waardoor een deel 
van de oorspronkelijke bovengrond, en dus een deel van de mogelijk aanwezige 
archeologie, is verdwenen. In secundaire löss kunnen sporen uit de Romeinse tijd of 
later in situ worden aangetroffen. Sporen van bewoning uit de periode vóór de Romeinse 
tijd kunnen uitsluitend in situ in de laag onder de secundaire löss worden aangetroffen.

Het plangebied heeft tot het begin van de twintigste eeuw een agrarische functie gehad. 
Vanaf circa 1900 is het gebied bebouwd geraakt. Door deze bebouwing zal een deel 
van het plangebied verstoord zijn. Waar zich geen bebouwing bevindt kan het 
bodemprofiel nog intact zijn. Een inventariserend veldonderzoek (booronderzoek) is 
noodzakelijk om te bepalen in hoeverre het bodemprofiel nog intact is en of er 
archeologische indicatoren in het plangebied aanwezig zijn.

Veldonderzoek

Uit het veldwerk blijkt dat de bodem in het plangebied geclassificeerd kan worden als 
een ooivaaggrond in hellingafzettingen (voornamelijk secundaire löss vermengd met 
Maasafzettingen). Tot maximaal 100 cm -mv is de bodem in het plangebied verstoord 
door de twintigste-eeuwse bouwactiviteiten. In het plangebied werden geen relevante 
archeologische indicatoren aangetroffen.

Conclusie

Op basis van het veldonderzoek wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. Wel blijft bij 
bodemingrepen de Monumentenwet van kracht, die stelt dat archeologische vondsten 
of structuren binnen drie dagen aan de bevoegde instanties moeten worden gemeld.

Het archeologisch vooronderzoek is als bijlage 15 bijgevoegd.

3.8  Water

Beleid en proces

De Watertoets is het procesinstrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate 
waarin zij rekening houden met het beleid om water in Nederland meer ruimte geven. 
De Watertoets is wettelijk verplicht sinds november 2003. 
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Op basis van de bekende uitgangspunten van waterschap Roer en Overmaas en eisen, 
randvoorwaarden en gegevens van gemeente Eijsden-Margraten, is een waterparagraaf 
opgesteld. Daarnaast is ook het infiltratieonderzoek bij de waterparagraaf betrokken. 
Deze waterparagraaf is toegespitst op de voorgenomen bouwplannen en de 
toekomstige inrichting van de locatie. De waterparagraaf wordt voorgelegd aan het 
waterschap Roer en Overmaas, dat een wateradvies afgeeft. Het wateradvies wordt 
afgewogen en opgenomen in onderhavige waterparagraaf.

Notitie taakopvatting watersysteembeheer Waterschap Roer en Overmaas

Waterschap Roer en Overmaas heeft in december 2009 een notitie bestuurlijk 
vastgesteld, waarin staat onderbouwd hoe het waterschap haar taakinvulling voor het 
watersysteem ziet. Hierbij heeft het waterschap nieuwe normen voor de compensatie 
voor de toename van het verharde oppervlak benoemd. De compensatie voor de 
toename van het verharde oppervlak heeft als doel dat nieuwe ontwikkelingen geen 
(water)problemen veroorzaken in andere tijden of op andere plaatsen. Het hemelwater 
wordt opgevangen in buffers waar het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem of 
vertraagd wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.

Bij nieuwe ontwikkelingen dient voldoende opvangcapaciteit aanwezig te zijn voor een 
neersslagebeurtenis van eens per 25 jaar (T=25). Dit is in het beheersgebied van 
waterschap Roer en Overmaas 35 mm in 45 minuten. Daarnaast wordt getoetst of een 
neerslaggebeurtenis van eens per 100 jaar (T=100) geen wateroverlast mag 
veroorzaken/ T=100 komt overeen met 45 mm in 30 minuten. Voor de leegloop van de 
buffer wordt de regel gehanteerd dat ze in principe binnen 24 uur geledigd zijn en weer 
beschikbaar voor een volgende neerslaggebeurtenis. Wanneer de buffer voorzien is van 
een afvoer naar oppervlaktewater, dient de afvoercapaciteit te zijn afgestemd op de 
afvoercapaciteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Huidige situatie

Het projectgebied is gesitueerd langs de Rijksweg (N 278) te Cadier en Keer, 
gemeente Eijsden-Margraten. Het gebied is gelegen in het buitengebied van de 
gemeente Eijsden-Margraten tussen het ten noorden van de Rijksweg gelegen 
Missiehuis en de kern Cadier en Keer. Op dit moment staat op de locatie een 
leegstaand klooster met een woonboerderij met daarbijbehorende stallen. Verder zijn er 
nu 7 wooneenheden in het voormalige klooster, 2 wooneenheden in de woonboerderij, 
14 appartementen en 7 kamers in het bestaande appartementencomplex bij de 
kloostertuin.

Op de Kaart Perspectieven van het POL is de locatie aangeduid als P3 (Ruimte voor 
veerkrachtige watersystemen). In dit perspectief is het behouden/realiseren van 
bebouwingsarm agrarisch gebied met een al dan niet gecombineerde functie voor de 
ecologische structuur, waterconservering, het voorkomen van bodemerosie en een 
voldoende veerkrachtig watersysteem voor de opvang van hoge waterafvoeren. 
Uitbreidingen met woningen is binnen bepaalde grenzen mogelijk. Direct ten westen 
van het klooster is de provinciale ecologische hoofdstructuur gelegen. Ook ligt er in de 
richting van Huize St. Jozeph een hydrologisch gevoelig natuurgebied. Uit het POL 
blijkt dat het plangebied deel uitmaakt van een infiltratiegebied. Infiltratiegebieden zijn 
de veelal hoger gelegen gebieden waar het neerslagoverschot in de grond wegzakt en 
daarmee de grondwatervoorraad aanvult. Beperking van de infiltratiecapaciteit, zowel 
kwalitatief als kwantitatief, moet worden voorkomen. Het plan ligt in het gevoelige 
grondwaterbeschermingsgebied Heer Vroendaal. Het waterwingebied ligt net ten 
westen van het plan.
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Infiltratiemogelijkheden

In 2005 is door Geoconsult een infiltratieonderzoek uitgevoerd. In totaal zijn 3 
machinale boringen geplaatst tot een diepte van 8 m-mv. Tijdens het boren is geen 
grondwater aangetroffen tot 8 m-mv. Uit gegevens van de geologische kaart blijkt dat 
het grondwater op een niveau van meer dan circa 33 m-mv te verwachten is. Derhalve 
heeft het grondwater geen invloed op de infiltratiemogelijkheden. 

Uit de boringen blijkt de bodem tot de maximale boordiepte van 8,0 m-mv bestaat uit 
löss. Uitzondering hierop is de boring aan de zuidzijde van het plan. Hier is op circa 4 
m-mv zand en nog dieper mergel aangetroffen. De doorlatendheidsmetingen (methode 
van Porchet) wijzen uit dat de doorlatendheid matig tot slecht is. Uitzonderingen hierop 
zijn het zand/mergelpakket in het zuiden en de boring nabij het park. De doorlatendheid 
is hier respectievelijk 6,07 en 1,50 m/dag.

In 2008 waren er aanwijzingen dat er ten noorden van het klooster, bij het lager gelegen 
Huis St. Jozeph, sprake was van wateroverlast bij hevige regenval door het afstromen 
van hemelwater vanuit de richting Cadier en Keer. Bij navraag bij de gemeente 
Eijsden-Margraten blijkt dat de afgelopen jaren geen meldingen zijn gedaan van 
wateroverlast. Aanvullende voorzorgsmaatregelen lijken niet noodzakelijk. 

Riolering

Op dit moment is op de locatie een gemengde riolering aanwezig en deze is 
aangesloten op de riolering in de Rijksweg. Hier is bij de renovatie van de Rijksweg ook 
een hemelwaterriool aangelegd.

Toekomstige situatie

De toekomstige waterhuishouding krijgt een duurzaam karakter door schone en vuile 
waterstromen gescheiden te houden. Het hemelwater dat valt op het verhard oppervlak 
(daken, parkeerplaatsen en overige terreinverharding) van de nieuwe bebouwing wordt 
niet aangesloten op de riolering maar het hemelwater wordt binnen de plangrenzen 
geretendeerd en geïnfiltreerd. Het hemelwater dat valt op de verharding van de te 
handhaven gebouwen blijft aangesloten op de bestaande riolering. De nieuwbouw wordt 
afgekoppeld. Het zoveel mogelijk infiltreren heeft in dit plangebied de volgende doelen:

zoveel mogelijk aansluiten bij het natuurlijke watersysteem zodat de 
grondwateraanvoer van benedenstrooms gelegen hydrologisch gevoelige 
natuurgebieden beschermd wordt;

het op natuurlijke wijze aanvullen van de grondwatervoorraad van het 
waterwingebied Heer Vroendaal.

Echter door de matig tot slechte doorlatendheid van het lösspakket wordt geadviseerd 
bij de uitwerking uit te gaan van retentie. Dit betekent niet dat het water niet deels zal 
infiltreren. Het hemelwater van de nieuwe gebouwen wordt naar een of meerdere 
retentie-/infiltratievoorziening geleid. Uitgegaan wordt van T=25 (35 mm) in 45 minuten 
met een leegloop waardoor de voorziening binnen 24 uur weer beschikbaar is. 

De bestaande en toekomstige verhardingssituatie met maximale bebouwingsvariant is 
verstrekt door de opdrachtgever en weergegeven in onderstaande tabel en tekeningen:
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Type verharding Bestaande situatie Maximale 
bebouwingsvariant 

Bebouwing bestaand 722 m2  722 m2

Bebouwing nieuw 2300 m2 2150 m2

Verhard 1593 m2 2922 m2

Halfverharding 2093 m2 905 m2

Totaal 6708 m2 6699 m2

Het totaal aan nieuw verhard oppervlak dient afgekoppeld te worden. De bestaande 
bebouwing en verharding hoeven niet te worden afgekoppeld. In de nadere uitwerking 
zal in overleg met waterschap en gemeente onderzocht worden of extra verhard 
oppervlak afgekoppeld kan worden. Het af te koppelen oppervlak bestaat uit de nieuwe 
bebouwing en de nieuwe verhardingen. Dit komt neer op 5.072 m2 (2150 + 2922).

Zoals de tekeningen tonen is er in de nieuwe situatie een afname van zowel bebouwd 
oppervlak (minus 150 m2 ) alsmede terreinverharding (minus 161 m2 ). 

Terreinverharding bestaande situatie

De bestaande gebouwen (bruin gemarkeerd) en te handhaven terreinverharding (voor 
gebouw B) zullen aangesloten blijven op het huidige rioleringssysteem zoals dat nu ook 
reeds is aangesloten. Er treden derhalve geen veranderingen op.
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Terreinverharding maximale bebouwingsvariant

De nieuwbouw alsmede nieuw aan te brengen verhardingen zullen gescheiden 
aangeboden worden op het (rwa /dwa en hwa-stelsel).  

Uitgaande van T=25 (35 mm) dient 182,5 m3 retentie gerealiseerd te worden. In 
onderstaande afbeelding is een voorbeeld gegeven van een mogelijke voorziening. Per 
strekkende meter kan 2,56 m3 met dit profiel worden geborgen, hetgeen neerkomt op 
ca. 72 meter. Voor het ruimtebeslag moet rekening gehouden worden met een 
tweezijdig onderhoudspad. De exacte locatie en profilering van de voorzieningen wordt 
uitgewerkt in het civieltechnisch ontwerp.

Om wateroverlast ter plaatse van de bouwblokken door afstromend hemelwater te 
voorkomen worden de bouwpeilen 0,2 à 0,3 m hoger gelegd dan het wegpeil.

Omdat het hemelwater wordt afgevoerd naar een infiltratie- of retentievoorziening is het 
voorkomen van verontreiniging van het hemelwater noodzakelijk, des te meer omdat het 
plan in een freatisch grondwaterbeschermingsgebied ligt. De waterkwaliteit wordt 
gewaarborgd door binnen het plan geen uitloogbare materialen toe te passen in de 
bouwblokken en het straatmeubilair. Dit past ook binnen het convenant Duurzaam 
Bouwen van het gewest Maastricht-Mergelland. Om de waterkwaliteit te waarborgen is 
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het tevens niet toegestaan om auto's te wassen op het terrein, strooizout te gebruiken 
of chemische onkruidbestrijding toe te passen.

Ter waarborging van de waterkwaliteit zal de handhaving van de genoemde verboden 
vastgelegd worden in een "protocol” voor toekomstige eigenaren 

Wateradvies

Op 15 september 2010 heeft het Waterschap Roer en Overmaas een wateradvies 
afgegeven (kenmerk 201006410). Zij vragen de benodigde ruimte voor de 
hemelwatervoorziening ook als dusdanig te bestemmen. Behoudens deze opmerking 
wordt een positief wateradvies afgegeven.

Aan het verzoek van het Waterschap is voldaan door in de bestemming 'Wonen' op te 
nemen dat binnen deze bestemming waterberging is toegestaan onder ander ter 
plaatse van de aanduidingen 'waterberging'.

Het positieve wateradvies is als bijlage 16 bijgevoegd.

3.9  Ondergrondse gangenstelsel

Zoals ook uit onderstaande kadastrale situatie blijkt is onder een gedeelte van het 
plangebied, ter plaatse van blok F, een onderaards gangenstelsel (groeve) behorend tot 
de Scharnerberg gelegen. 

Wettelijk is vastgelegd dat de eigenaar van de ingang, de eigenaar is van het 
achterliggende deel. De ingang is in het onderhavige geval gelegen onder het klooster 
dat in eigendom is van Poort van Margraten BV. Poort van Margraten BV is daarmee 
naast eigenaar van het stukje groeve onder het perceel, waarvan ze ook eigenaar is, 
ook eigenaar van dat deel van de groeven op de achterliggende en niet in eigendom 
zijnde percelen.

 bestemmingsplan "Herontwikkeling voormalig kloostercomplex Rijksweg 8-18" (ontwerp) 

 38



De bescherming en instandhouding van het aanwezige onderaardse gangenstelsel is 
vastgelegd in de regels middels de bestemming "Waarde - Onderaards gangenstelsel". 
op deze gornden mag niet worden gebouwd, tenzij door Burgemeester en wethouders 
een omgevingvergunning is verleend, mits:

a. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming;

b. de gangenstelsels geen gevaar op kunnen leveren voor de bebouwing;

c. door de aard en situering van de bebouwing geen schade wordt of kan worden 
aangebracht aan het onderaards gangenstelsel en de daarmee samenhangende 
cultuurhistorische waarden.

Het beheer van de onderhavige kalksteengroeve alsmede andere kalksteengroeven in 
Nederlands en Belgisch Mergelland  is in handen van de Stichting ir. D.C. van Schaïk. 
Deze Stichting heeft als doel het behouden van de aanwezige geologische, historische 
en biologische waarden en het openstellen van deze groeven voor onderzoek en 
niet-commerciële educatieve bezoeken.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is belast met het toezicht op de mergelwinning in 
Nederland met name met betrekking tot de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, 
bodembeweging ten gevolge van delfstofwinning en de doelmatige winning van 
delfstoffen. Gelet op hun taakstelling hebben zij in het kader van het vooroverleg een 
exemplaar van het voorontwerp bestemmingsplan ontvangen.
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Hoofdstuk 4  Het bouwplan

4.1  Beschrijving bouwplan

Beschrijving bestaande toestand

Het kloostercomplex is prominent gelegen aan de Rijksweg 8-18 te Cadier en Keer en 
bestrijkt een gebied van in totaal ca. 15.000 m² waarop twee gemeentelijke 
monumenten en meerdere bestaande (woon)gebouwen staan. De twee gemeentelijke 
monumenten, een klooster en gymzaal, liggen direct aan de Rijksweg en zijn goed 
herkenbaar vanaf deze weg.

Op het terrein zijn naast het monumentale klooster en gymzaal diverse vervallen 
objecten gelegen, waaronder een appartementencomplex, woonhuis, woonboerderij, 
dagvoorziening voor ouderen, nog een gymzaal, garageboxen en bijgebouwen. Deze 
objecten waren in het verleden ondersteunend aan het klooster, maar hebben inmiddels 
na het vertrek van de gebruiker in 2006 hun gebruiksfunctie verloren.

Ad Hoc Beheer beheert in opdracht van de eigenaar momenteel het klooster en enkele 
objecten op het kloostercomplex in het kader van leegstandsbeheer.

Monumentale en historische waarden locatie

Het klooster van de "Zusters van Barmhartigheid" aan de Rijksweg 8-18 te Cadier en 
Keer is omstreeks 1900 gebouwd. Het monumentale klooster is heel herkenbaar en ligt 
prominent aan de Rijksweg. Iedereen die wel eens over de N278 heeft gereden, kent 
het klooster.

In de loop der jaren hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden aan het klooster  
en zijn er meerdere objecten op het terrein bijgebouwd en/of aangebouwd. In 1977 heeft 
er een grote verbouwing plaatsgevonden waarbij o.a. alle vensters zijn vernieuwd en 
1988 zijn de zolders in het klooster nog tot kamers verbouwd. Sinds 1999 is het 
klooster met de gymzaal aan de Rijksweg aan de gemeentelijke monumentenlijst 
toegevoegd.

De Stichting Centrum Ontmoeting der Volkeren (SOV) was tot voor kort eigenaar van 
het klooster. Deze stichting houdt zich bezig met het opzetten van projecten in Derde 
Wereld Landen, met name in Afrika. Het kloostercomplex in Cadier en Keer bood onder 
andere onderdak aan de personen die belast waren met het opzetten van deze 
projecten. Verder werd gezorgd voor een aantal dagopvang plaatsen voor ouderen. 
Vanwege de leeftijd van de bewoners was het niet langer meer mogelijk projecten in 
Afrika op te zetten en heeft SOV deze mensen in aangepaste huisvesting in Maastricht 
geplaatst. 

Tot 2006 is het klooster nog in gebruik geweest door de Stichting Centrum Ontmoeting 
der Volkeren (SOV) en tijdelijk in gebruik geweest voor dagopvang voor ouderen. Met 
het wegvallen van deze opvangfunctie voor ouderen heeft het huidige kloostercomplex 
haar belangrijkste functie in 2006 verloren en is vervolgens leeg komen te staan. Al 
geruime tijd wordt er geen planmatig preventief onderhoud meer aan het 
kloostercomplex uitgevoerd. Het klooster is hierdoor versneld in slechtere staat geraakt 
en de kloostertuin is inmiddels door het uitblijven van onderhoud vervallen. Voorts 
ondervindt het bestaande sociale huurwoningcomplex aan de Rijksweg 14 hinder van 
het leegstaande kloostercomplex.
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Het kloostercomplex is sinds 2 mei 2011 in eigendom van Poort van Margraten BV, 
gevestigd te Oirschot.

Aantal eenheden

Het aantal voor 31-12-2000 bedroeg 23 wooneenheden. Volgens de huidige analyse 
bedraagt het aantal 23 wooneenheden en 7 kamers. Te weten 7 wooneenheden in het 
klooster, 2 wooneenheden in de  woonboerderij, 14 appartementen en 7 kamers in het 
bestaande appartementencomplex dat aan de kloostertuin is gelegen. 

Herontwikkelingsplan kloostercomplex

In de afgelopen jaren is door initiatiefnemer in nauwe samenwerking met de voormalige 
gemeente Margraten en de Provincie Limburg een herontwikkelingsplan voor het 
kloostercomplex tot stand gebracht. Het herontwikkelingsplan gaat uit van handhaving 
c.q. het renoveren van de gemeentelijke monumenten en het amoveren van de 
bestaande ouderen dagopvang, voormalige gymzaal, garageboxen, woonhuis, 
woonboerderij, appartementencomplex en enkele bijgebouwen. Hiervoor is reeds een 
sloopvergunning verstrekt. 

Tevens worden er op de vrijkomende gronden van de te slopen opstallen nieuwe 
wooneenheden gerealiseerd. De beoogde planontwikkeling is vastgelegd in een ontwerp 
van de hand van HVNArchitecten. Onderstaande situatieschets geeft de totale situatie 
aan binnen het plangebied (d.d. 31 maart 2011).

Zoals ook uit deze situatieschets blijkt kan het plangebied opgedeeld worden in een 
aantal delen, die door middel van de aanduidingen A,B, C en D, E en F is 
weergegeven. 

Voor een tweetal van de blokken zijn twee of meerdere modellen uitgewerkt. 
Onderstaand zijn de modellen weergegeven aan de hand van visualisaties en een korte 
tekstuele onderbouwing. De uiteindelijk te realiseren variant is hiermee geenzins 
gegeven. het betreft een indicatie van een mogelijke invulling.

Bouwblok A

Model 01

Het blok bestaat uit 2 clusters van 4 geschakelde levensloopbestendige woningen met 
op begane grond niveau het woonprogramma met hoofdslaapkamer, badkamer en 
inpandige garage. De verdieping bestaat uit een kleine opbouw voorzien van zadeldak 
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waarin zich 2 slaapkamers en badkamer bevinden. De gevels worden gematerialiseerd 
in baksteen en daken gedekt met keramische pannen. De erfafscheidingen worden 
uniform uitgevoerd middels groen blijvende hagen.

Model 02

Als typologie is gekozen voor de vorm van de Limburgse carréboerderij. De U-vormige 
bebouwing wordt met de gesloten zijde naar de Rijksweg geprojecteerd waardoor er 
een geluidsluwe binnenhof wordt gecreëerd. Hierdoor is het niet noodzakelijk een 
geluidwal te realiseren aangezien de bebouwing hier zelf in voorziet. Aan de U-vormige 
bebouwing wordt een extra vleugel aangebouwd die als poortgebouw functioneert voor 
het totale complex. De 2 poten van de U bevatten een 6 tal medioren woningen van 1 
laag met kap, met in de kap extra slaapkamer(s) en mogelijke 2e badkamer. De 
vleugel evenwijdig met de Rijksweg heeft op de begane grond 2, eenlaagse woningen 
met 2 slaapkamers. Op de eerste verdieping komen 3 appartement met een extra 
slaapkamer in de kapruimte. Op de hoek bevindt zich de gemeenschappelijke ruimte 
(rood) die dus zowel uitzicht heeft op de rijksweg als de binnenhof. De totale 
bebouwing bevat dus 11 wooneenheden en een gemeenschappelijke ruimte. De 
woningen op de begane grond hebben ieder een kleine privétuin en de woningen op de 
verdieping een balkon. Parkeren gebeurt op eigen terrein rechts van de hof bebouwing. 
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Bouwblok C

Het casco van dit gemeentelijk monument wordt gerenoveerd en kan worden ingevuld 
met 2 grondgebonden woningen, een multifunctionele ruimte of een combinatie van 
beide. De structuur van bestaande gevelopeningen zullen bij een nieuwe invulling 
worden gerespecteerd.

Bouwblok D

Model 01

Het blok bestaat uit 6 geschakelde grondgebonden woningen opgebouwd uit 2 lagen 
met kap. Het woonprogramma bevind zich op de begane grond en slaapprogramma op 
de verdieping. De entrees van de woningen bevinden zich aan de zijde van de 
gemeenschappelijke kloostertuin. De gevels worden gematerialiseerd in baksteen en 
daken gedekt met keramische pannen De tuinen aan de zuidwest zijde worden 
omsloten door een uniforme erfafscheiding. 
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Model 02

In de vleugel die grenst aan de kloostertuin bevinden zich op de begane grond 4 
woningen met een eigen privétuin. Op de verdieping van dit bouwblok komen 3 
appartementen met een balkon aan de zonzijde en een extra slaapkamer in de 
kapruimte. De galerijontsluiting bevindt zich aan de kloostertuinzijde. Deze is 
bereikbaar via een losstaand trappenhuis met lift. Op de locatie van de huidige 
garageboxen komen 2 woningen die als het ware worden ingegraven in het groene talud 
en een groendak hebben. De drie bouwblokken omsluiten een groene binnenhof. 
Parkeren gebeurt aan de randen. De totale bebouwing bevat dus 9 wooneenheden en 
een gemeenschappelijke ruimte. 
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Model 03

Het blok bestaat uit maximaal 20 wooneenheden opgebouwd uit een kelder en 4 
woonlagen met kap. De ontsluiting is mogelijk door middel van een trappenhuis en een 
galerijontsluiting aan de zuidwest zijde of door het realiseren van 2 portiekontsluitingen. 
Het uitzicht en de buitenruimte zijn gericht op de kloostertuin en stadsbeeld van 
gemeente Maastricht.

De gevels worden gematerialiseerd in baksteen en daken gedekt met keramische 
pannen. De architectuur sluit aan bij die van het monumentale kloostercomplex.

Bouwblok E
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Het casco van het monumentale kloostercomplex wordt gerenoveerd en verticaal 
gesplitst in 8 grondgebonden woningen. De hoofdstructuur van gevels en plattegronden 
dient te worden gerespecteerd. Elke woning heeft een eigen buitenruimte die zal 
worden afgeschermd met een uniforme terreinafscheiding. Aan de zuidoost zijde 
bestaat de mogelijkheid om een lift te realiseren met trappenhuis.

Bouwblok F

Bestaat uit 2 grondgebonden vrijstaande woningen opgebouwd uit 2 lagen met kap 
waarbij het souterrainniveau gebruikmakend van de geaccidenteerdheid van het terrein 
ook voor woondoeleinden gebruikt kan worden. De garage uitvoeren als onderdeel van 
het hoofdvolume. Voor de materialisatie dient gebruik te worden gemaakt van 
natuurlijke materialen zoals baksteen, hout.

Overzicht woningaantallen

Wanneer de verschillende bebouwingsmodellen op een rij worden gezet ontstaat het 
onderstaande overzicht met woningaantallen. Opgemerkt wordt dat het te handhaven 
blok B, bestaande uit 13 appartementen, niet is meegenomen in dit overzicht en ook 
geen deel uit maakt van het onderhavige bestemmingsplan.

Haalbaarheid en fasering

Naarmate de tijd vordert, nemen de renovatiekosten van het klooster en de gymzaal 
toe. Het herontwikkelingsproject is in zijn omvang, differentiatie en prijsvorming en de 
huidige marktomstandigheden een uitdagend project. Het herontwikkelingsproject zal 
mogelijk in fases worden gerealiseerd. 

4.2  Stedenbouwkundig en landschappelijke inpassing

Het stedenbouwkundig ontwerp van HVNArchitecten BV is gebaseerd op een aantal 
uitgangspunten die met name betrekking hebben op de aanwezige 
bebouwingselementen, de achterliggende natuur- en landschapselementen en de 
duidelijk aanwezige geluidswal.

Geluidswal

De bestaande geluidswallen langs de provinciale weg zullen worden gehandhaafd en 
waar mogelijk en/of noodzakelijk opgehoogd ter afscherming van o.a. verkeerslawaai.

Tevens bestaat het voornemen tot het visueel perforeren van de huidige, lange gesloten 
wand langs de Rijksweg, zodat er een relatie is van de Rijksweg naar het 
achterliggende woongebied.

Aanwezige natuur- en landschapselementen

De aanwezige landschapselementen binnen het projectgebied zullen worden 
gehandhaafd. Daarnaast wordt de relatie met de achterliggende natuur hersteld en 
wordt de formele kloostertuin weer in ere hersteld. Het is de bedoeling dat de 
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kloostertuin dan ook weer toegankelijk is. In dit kader is het bestaande bomenbestand 
opgenomen en vastgelegd. Tevens is in dit rapport aangeven voor welke bomen een 
omgevingsvergunning aangevraagd moet worden om ze te kappen.

 

Parkeervoorzieningen

Een deel van de parkeerplaatsen wordt geconcentreerd gerealiseerd. Daarnaast zal op 
enkele verspreide locaties parkeren mogelijk worden gemaakt. Hierdoor zijn er over het 
gehele gebied op korte loopafstand parkeerplaatsen beschikbaar.

Aanwezige bebouwingselementen

Uit de inventarisatie van de aanwezige bebouwing op de projectlocatie is naar voren 
gekomen dat een gedeelte van de bebouwing als onvoldoende kwalitatieve bebouwing 
dient te worden beschouwd. Deze bebouwing zal worden geamoveerd en vervangen 
worden door nieuwe bebouwingselementen die vrij in de ruimte worden geplaatst.

Het resterende gedeelte, bestaande uit de blokken C en E, zullen derhalve worden 
gehandhaafd met dien verstande dat het kloostercomplex (blok E), dat onder de 
Monumentenwet valt, gerenoveerd zal worden.

Nieuwe bebouwingselementen

Blokken A en D

De nieuwe bebouwingselementen binnen het bouwplan worden gesitueerd rond diverse 
binnenruimten en bestaan uit woonerfachtige bebouwing in het groen. Door de vrije 
plaatsing van deze bebouwingselementen ontstaan er gelijktijdige diverse 
mogelijkheden om de relatie met de achterliggende natuur de herstellen. 

Blokken C en E

Door de interne verbouwing zal de uitstraling van het pand qua volume en aanwezigheid 
naar de omgeving toe nauwelijks veranderen. Wel zal door de restauratie van het pand 
de reeds aanwezige stedenbouwkundige en architectonische meerwaarde voor de 
locatie en de omgeving toenemen. Ook zal de formele kloostertuin, achter gebouw E, 
in ere worden hersteld en toegankelijk worden gemaakt. Wat de uitstraling van het 
kloostercomplex in en naar z'n omgeving toe sterk zal verbeteren ten opzichte van de 
huidige, iets verpauperde, situatie.

De introductie van de woonfunctie zal een positieve impuls geven aan het woon- en 
leefklimaat. Zo zal naar verwachting de sociale veiligheid in het gebied toenemen door 
ook aan deze zijde van de locatie voor woningbouw te kiezen. Daarnaast blijft door de 
situering van de blokken de doorkijk naar het achterliggende landschap bestaan.

Blok F

Ook de twee vrijstaande woningen behorende tot blok F maken ondanks dat ze op 
enige afstand van de overige bebouwing zijn gelegen onderdeel uit van het voormalige 
kloostercomplex. Ook deze twee kavels sluiten aan op het totaal en ook voor deze 
woningen geldt dat door de gekozen situering de doorkijk naar het achterliggende 
landschap blijft bestaan.
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Foto; uitzicht/doorkijk achterliggende landschap

Voor de 2 grondgebonden vrijstaande woningen is een beeldkwaliteitplan opgesteld 
(kenmerk 03-1196 d.d. 5 december 2012). In dit beeldend concept is de 
bebouwingstypologie van deze woningen geïnspireerd op de landelijke regionale 
architectuur die men in het Limburgse heuvelland aantreft. De twee te realiseren 
woningen maken zich los van de introvertere volumineuze kloosterenclave. De vrije 
sectorwoningen op deze bouwkavels worden als incidenten geplaatst in het landschap 
en zijn ondergeschikt aan de omgeving. Eén gevel van de te realiseren woningen dient 
te grenzen aan de contour van het bouwvlak waardoor een hoekverdraaiing tussen 
beide woningen ontstaat. 

De woningen zullen worden gekenmerkt door een eerlijk en natuurlijk materiaalgebruik 
zoals in de directe omgeving aanwezig is. De architectuur dient ingetogen, functioneel 
en afleesbaar te zijn. De woningen bevatten maximaal drie woonlagen en een 
prominent vormgegeven kap. 

Het ontwerp van de woningen dient in te spelen op de oriëntatie, vergezichten en de 
geaccidenteerdheid van het landschap. De inrichting van het perceel dient naadloos 
aan te sluiten op het omliggende landschap. Als erfafscheiding dienen natuurlijke 
hagen toegepast te worden zoals we die in het omliggende landschap aantreffen bij 
boerderijen en dorpse woningen. 

Het beeldkwaliteitsplan is als bijlage 17 bijgevoegd.

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt de herontwikkeling van het voormalige 
kloostercomplex, door de inpandige verbouwing en de realisatie van nieuwbouw dan 
ook als een positieve ontwikkeling gezien.
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4.3  Verkeer en parkeren

Ontsluiting

De herontwikkeling van het Kloostercomplex zal worden ontsloten op de Rijksweg 
(N278). Deze weg heeft een gebiedsontsluitende functie buiten de bebouwde kom met 
een snelheidsregime van 80 km/uur. De weg is in beheer bij de provincie Limburg. In de 
huidige situatie is sprake van directe erfaansluitingen op deze weg. In de huidige 
situatie is er sprake van één aansluiting vanuit het kloostercomplex op de Rijksweg.

Ter hoogte van het complex ligt er langs de Rijksweg een bushaven en ook een 
langsparkeerstrook. Aan weerszijden van de Rijksweg ligt een vrijliggend fietspad.

Voor het plan wordt uitgegaan dat de ontsluiting van het complex blijft plaatsvinden op 
de Rijksweg. Daarbij wordt een extra inrit voorgesteld aan de noord-westzijde voor de 
ontsluiting van de bouwblokken E en F. De andere bouwblokken worden ontsloten via 
de al bestaande inrit van het complex. Tussen de beide inritten is een bestaande 
calamiteitenontsluiting, waardoor het terrein ten alle tijd goed bereikbaar is voor 
hulpdiensten. Deze calamiteiteninrit is afgesloten d.m.v. een poort.

Voor het langzame verkeer is het plangebied goed ontsloten. Via de inritten kan het 
terrein worden bereikt en ook op het terrein zijn er verschillende mogelijkheden om 
tussen de bouwblokken te verplaatsen.

Verkeerseffecten

De verkeerseffecten van de herontwikkeling van het kloostercomplex worden bepaald 
door de toename van woningen. In het totale gebied komen maximaal 40 woningen. 
Grofweg levert dit een verkeersproductie op van rond de 340 mvt/etmaal, exclusief het 
te handhaven blok B. Het is lastig om de toe of afname van verkeer te bepalen. Als 
wordt gekeken naar het huidige gebruik is sprake van een toename van 17 
wooneenheden. Feitelijk moet echter worden vergeleken met de planologisch 
vergunbare situatie, waarbij onder de noemer van maatschappelijke doeleinden een 
grote diversiteit aan functies kan vallen, met een verschillend mobiliteitsprofiel. Het 
terugherleiden van het mobiliteitsprofiel van het ''oude gebruik'' van het complex is niet 
meer mogelijk en te gedateerd.

Daarom wordt gesteld dat er sprake is van beperkte toename van de hoeveelheid 
verkeer, als gevolg van de toename van het realiseren van de 17 wooneenheden. Deze 
toename wordt over twee inritten verdeeld. Gezien de intensiteit op de Rijksweg (13800 
mvt/werkdag, bron monitor provincie Limburg), zal de toename van verkeer uit het 
complex niet tot afwikkelingsknelpunten leiden.

Qua verkeersveiligheid speelt een rol dat op de Rijksweg één extra inrit (ten behoeve 
van de twee vrijstaande woningen en het klooster) wordt gerealiseerd. Deze extra inrit 
betekent een potentieel conflictpunt. De provincie streeft er naar op wegen met een 
gebiedsontsluitende functie zo min mogelijk erfaansluitingen te realiseren (Duurzaam 
Veilig beleid). 

Hetgeen bovenstaand opgesomd is weergegeven in een notitie van 15 september 2010 
die als bijlage 18 is bijgevoegd.

Deze notitie is 15 september 2010 besproken tijdens een overleg met de gemeente 
Eijsden-Margraten en de provincie Limburg waarin de aanleg van een extra inrit is 
besproken en akkoord bevonden. Tijdens dit overleg is het volgende afgesproken:
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bij de situering van de inrit ter hoogte van blok A de eisen ten aanzien van de 
bushalte leidend zijn;

een combinatie van de bestaande in-/uitrit met de bushalte in verband met de 
verkeersveiligheid is niet wenselijk;

de calamiteiteninrit zal conform overhandigd profiel (toegangseis: kleine 
vrachtwagen) worden uitgevoerd. 

Parkeren

Ten aanzien van parkeren geldt dat dit in eerste instantie op eigen terrein dient te 
gebeuren, waarbij de in de ASVV 2004 gehanteerde parkeernormen bij het verlenen van 
de omgevingsvergunning maatgevend zijn.

De ASVV 2004 hanteert voor woningen, in gebieden die als zoals het onderhavige 
plangebied als "niet/weinig stedelijk" en "rest bebouwde kom" kunnen worden 
getypeerd, de volgende parkeerkencijfers:

Minimaal pp per 
woning

Maximaal pp per 
woning

Aandeel bezoekers

Duur 1,5 2,2 0,3 pp per woning

Midden 1,8 1,9 0,3 pp per woning

Goedkoop 1,4 1,7 0,3 per woning

Binnen het plangebied zal een deel van de parkeerplaatsen geconcentreerd worden 
gerealiseerd en daarnaast zullen er enkele verspreide locaties voor parkeren worden 
ingericht. Hierdoor zijn er over het gehele gebied op korte loopafstand parkeerplaatsen 
beschikbaar.

Overig

De nieuwe inrit voor bouwblok E en F wordt gerealiseerd op een plaats waar in de 
huidige situatie een langsparkeerstrook langs de Rijksweg ligt. Deze parkeerplaatsen 
worden wellicht door bestaande bewoners gebruikt, echter kan ook worden gebruikt 
door bewoners aan de overzijde van de Rijksweg. De combinatie van een in- en uitrit 
tussen de parkeervakken door is niet gewenst.

Het is van belang dat de calamiteiteninrit op een juiste manier wordt vormgegeven dat 
deze beschikbaar is voor langzaam verkeer en hulpdiensten maar wordt voorkomen dat 
de inrit uiteindelijke ook door anderen wordt gebruikt.

Conclusie

De ontsluiting van het plangebied is voldoende ontsloten (2 inritten) en de bestaande 
calamiteiteninrit zal worden gehandhaafd. Het terrein is goed vanuit meerdere richtingen 
bereikbaar. Aandachtspunt is dat het parkeren op een goede wijze wordt gerealiseerd, 
waarbij voldoende aandacht moet komen voor de integrale oplossing (gaat het totaal 
straks goed functioneren). De nieuwe inrit zal op een goede en veilige manier worden 
vormgegeven. 
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving
Een bestemmingsplan bestaat uit planregels (voorheen voorschriften geheten) en een 
verbeelding (voorheen plankaart genoemd) en gaat vergezeld van een toelichting. De 
planregels en verbeelding tezamen vormen dus het juridisch plan dat voor een ieder 
bindend is.

Het onderhavige plan is opgesteld conform de eisen ingevolge de RO standaarden en 
regels 2008. Voorts is zoveel mogelijk aangesloten op de regeling van het nieuwe 
bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Eijsden-Margraten.

Voor de planregels betekent dit dat deze zijn opgebouwd uit 4 hoofdstukken.

In hoofdstuk 1 zijn de begrippen en wijze van meten opgenomen. Door het geven van 
begripomschrijvingen voor een aantal gehanteerde termen en nader aan te geven op 
welke manier met het plan moet worden gemeten, wordt getracht onduidelijkheden te 
voorkomen. Op deze wijze worden de eenduidigheid en rechtszekerheid vergroot.

In hoofdstuk 2 zijn de bestemmingen en dubbelbestemmingen opgenomen. Op de 
gronden ligt de bestemming wonen. De gebouwen zijn enkel binnen de op de 
verbeelding ingetekende bouwzones toegestaan, waarbij geen onderscheid is gemaakt 
tussen locaties waar alleen bijgebouwen mogen worden gesitueerd en plekken waar 
zowel hoofd- als bijgebouwen zijn toegelaten. Het maximaal aantal m² bijgebouwen is 
vastgelegd en ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding -  gemeentelijk 
monument’ mogen geen bijgebouwen worden gebouwd.

Op de verbeelding is aangegeven hoeveel bouwlagen zijn toegestaan. In de 
voorschriften is de maximale hoogte per bouwlaag opgenomen. Voor het klooster en de 
voormalige gymzaal, welke de status hebben van gemeentelijk monument, geldt dat de 
bestaande bouw- en goothoogte niet mogen worden vergroot.

Binnen de gehele bestemming zijn voorts nog bouwwerken, geen gebouwen 
toegestaan. Op de verbeelding is aangegeven waar de waardevolle kloostertuin zich 
bevindt en waar in ieder geval geluidwerende voorzieningen moeten worden 
aangebracht.

Voorts zijn binnen het plangebied een aantal waarden en belangen aanwezig die via 
een dubbelbestemming worden beschermd. Het gaat daarbij om de volgende 
dubbelbestemingen:'Waarde - Cultuurhistorie', 'Waarde - Ecologie', 'Waarde - 
Landschapselement', 'Waarde - Onderaards gangenstelsel' en 'Waterstaat - Erosie' .

In hoofdstuk 3 staan de algemene regels vermeld. Het gaat daarbij onder meer om de 
anti-dubbeltelregel, de algemene bouwregels, de algemene aanduidings-, afwijkings- en 
gebruiksregels.

In hoofdstuk 4, ten slotte, zijn het overgangsrecht en de slotregel opgenomen.
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Hoofdstuk 6  Economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Onderhavig project betreft een particulier initiatief van Poort van Margraten BV en wordt 
door hen financieel gedragen. 

Poort van Margraten BV zal een anterieure overeenkomst inzake het  kostenverhaal 
sluiten met de gemeente Eijsden-Margraten. De gronden zullen eigendom worden van 
een op te richten Vereniging van Eigenaren (VVE) voor wat betreft het terrein en de 
bouwkavels en de gebouwen/woningen met tuinen van particuliere kopers.

Dit betekent dat er voor de gemeente Eijsden-Margraten geen financiële risico's 
verbonden zijn aan het voorliggende plan. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1  Inspraak en vooroverleg

Inspraak

In het kader van de maatschappelijke uitvoerbaarheid zal op de in de gemeente 
gebruikelijke wijze de mogelijkheid tot inspraak worden geboden. 

Daartoe heeft het voorontwerp bestemmingsplan van 27 oktober t/m 7 december 2011 
ter inzage gelegen. De gemeente Eijsden-Margraten heeft géén inspraakreacties 
ontvangen.

Vooroverleg

Tevens is deze periode gebruikt worden om het bestemmingsplan voor te leggen aan 
de gebruikelijke overleginstanties.Het voorontwerp bestemmingsplan is verzonden naar 
de volgende instanties. De instanties voorzien van een * hebben tevens gereageerd:

Brandweer Zuid-Limburg*;

Enexis;

Waterschap Roer en Overmaas;

WML;

VROM-inspectie*;

NV Nederlandse Gasunie*;

Stichting Seniorenraad Margraten;

Stichting Platform Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Margraten;

Luchtverkeersleiding Nederland;

Staatstoezicht op Mijnen;

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed;

Inspectie Verkeer en Waterstaat;

Ministerie van Defensie;

Ministerie LNV;

Provincie Limburg*.
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Reactie Gasunie

De Gasunie heeft laten weten dat het plangebied buiten de 1 % letaliteitsgrens van de 
dichtsbijzijnde leiding van de Gasnunie is gelegen. Waarmee vaststaat dat deze leiding 
geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling.

Brandweer Zuid-Limburg

De reactie van de brandweer is verwerkt in paragraaf 3.4 (externe veiligheid).

VROM-inspectie

De VROM-inspectie geeft aan dat het bestemmingsplan de betrokken rijksdiensten 
geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen 
in de RNRB.

Provincie Limburg

De provincie geeft aan geen opmerkingen te maken op het bestemmingsplan, tenzij het 
onderstaande juist wordt verwerkt:

a. De voorgestelde groenontwikkeling vindt ook op het achterliggende perceel met de 
bestemming "Maatschappelijke doeleinden" plaats. 

b. De 17 nieuwe wooneenheden passen binnen de woningbouwplannen van de 
gemeente Eijsden-Margraten en dienen er ook als zodanig in te worden verankerd.

Naar aanleiding van de reactie van de provincie heeft overleg plaatsgevonden met de 
rayonplanoloog. Door de gemeente is erop gewezen dat zich ter plaatse geen 
ongewenste ontwikkelingen, zijnde woningbouw of hiermee vergelijkbare bebouwing, 
kunnen voordoen. Immers, in artikel 13.2.1 onder a (van de Regels behorende bij het 
bestemmingsplan Buitengebied 2009, inclusief 1e herziening) is bepaald dat gebouwen 
uitsluitend in het bouwvlak mogen worden opgericht.  In de resterende gedeelten met 
de bestemming “Maatschappelijk” is geen bouwblok opgenomen, zodat enkel nog 
vergunningsvrije gebouwen kunnen worden opgericht. Daarnaast is nog van belang dat 
deze gronden in eigendom van het Centrum Ontmoeting der Volkeren (COV) zijn 
gebleven en de BV Poort van Margraten daarover dus geen zeggenschap heeft. 
Wanneer de bestemming gewijzigd moet worden, kan dat alleen met toestemming van 
het COV daar anders schadeplichtigheid voor planschade ontstaat. Als gevolg van deze 
informatie is ook de rayonplanoloog van mening dat zich ter plaatse geen ongewenste 
ontwikkelingen kunnen voordoen. 

De toename van 17 woningen is opgenomen in de zgn. groene bandbreedte van het 
woningbouwprogramma van de gemeente Margraten van 24 juni 2010. 

De vooroverlegreacties zijn als bijlage 19 bijgevoegd.

6.2.2  Zienswijzen

PM
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