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1 Inleiding 
 
Aanleiding 
Aldi is voornemens de bestaande supermarkt in Nuth, gelegen aan de Markt 10, te verplaatsen 
naar het perceel aan de Stationstraat 7 in Nuth. De huidige locatie aan de Markt 10 voldoet niet 
meer aan de huidige eisen. De winkel is met 700 m² winkelvloeroppervlak (wvo) te klein om het 
volledige assortiment te presenteren, de consument een prettig verblijfsklimaat te bieden en de 
supermarkt rendabel te kunnen exploiteren volgens de vaste winkelindeling die Aldi hanteert. 
Daarnaast zijn er op de huidige locatie parkeer- en expeditieproblemen. Met name tijdens 
evenementen en de vrijdagse weekmarkt in Nuth op het bijgelegen parkeerterrein, ontstaan er 
problemen. Ook is er sprake van overlast voor omwonenden door de expeditie en de hiermee 
gepaard gaande verkeersonveiligheid. Aldi is reeds sinds enkele jaren met de gemeente Nuth en de 
regio Parkstad in overleg om te komen tot een passende oplossing. 
 
Het voornemen bestaat de Aldi-vestiging aan de Markt 10 te verplaatsen naar het perceel aan de 
Stationstraat 7 te Nuth. Deze nieuwe locatie ligt circa 800 meter ten noordoosten van de huidige 
locatie. Op het onderstaande kaartje is de bestaande en de nieuwe Aldi-locatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het betreffende perceel bevindt zich thans een opleidingsinstituut voor bouwkunde. Dit 
opleidingsinstituut zal echter op korte termijn deze locatie verlaten, waardoor leegstand en 
verpaupering dreigt. De locatie vormt als het ware de entree van de kern Nuth, waardoor het van 
belang is dat leegstand en verpaupering wordt voorkomen. 
 
 
 
 
 

huidige locatie Aldi 
(Markt 10) 

nieuwe locatie Aldi 
(Stationstraat 7) 
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Het vestigen van de Aldi-supermarkt op het perceel aan de Stationstraat 7 is onder het huidige 
planologische regime niet mogelijk. De gemeente Nuth is echter bereid de strijdigheid met het 
vigerende bestemmingsplan weg te nemen middels het doorlopen van een 
omgevingsvergunningprocedure ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3o Wabo. Als onderdeel van 
de omgevingsvergunningprocedure dient een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ te worden 
opgesteld, waarin het plan en de beleidsmatige en ruimtelijk-stedenbouwkundige afwegingen ten 
behoeve van de realisatie van het plan dienen te zijn verwoord. Het voorliggende document 
voorziet in deze vereisten. 
 
Documenten bij deze ruimtelijke onderbouwing 
Bij de voorliggende ruimtelijke onderbouwing behoort een verbeelding (een eenvoudige 
verbeelding met de begrenzing van de projectlocatie en een koppeling naar de ruimtelijke 
onderbouwing met bijlage); de analoge versie van deze verbeelding is opgenomen in deze 
ruimtelijke onderbouwing. 

 
Leeswijzer 
Deze ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 vormt de feitelijke ruimtelijke 
onderbouwing. In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 de projectlocatie beschreven en wordt in 
paragraaf 2.2 het bouwplan voor deze locatie plan besproken. In paragraaf 2.3 wordt de 
planologisch-juridische regeling zoals opgenomen in het vigerende bestemmingsplan toegelicht. 
Paragraaf 2.4 behandelt de relevante ruimtelijke beleidskaders van de verschillende 
overheidslagen. Vervolgens wordt in paragraaf 2.5 aandacht besteed aan de milieuhygiënische 
aspecten die in het kader van deze planvorming van belang zijn. In hoofdstuk 2.6 wordt het aspect 
water behandeld. De aspecten archeologie, en Flora en fauna komen in respectievelijk paragraaf 
2.7 en 2.8 aan bod. In hoofdstuk 2.9 wordt een aantal overige milieuaspecten besproken. Paragraaf 
2.10 geeft de ruimtelijke effecten van de ontwikkeling op de omgeving aan en in paragraaf 2.11 
wordt de voor deze omgevingsvergunning noodzakelijke procedure aangegeven. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met de economische uitvoerbaarheid in paragraaf 2.12. Hoofdstuk 3, getiteld 
“Motivering” vat het verhaal samen en vormt de eindconclusie van deze ruimtelijke onderbouwing.  
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2 Ruimtelijke onderbouwing 
 

2.1 Ligging en beschrijving projectlocatie  
 
Projectlocatie 
De projectlocatie is gelegen aan de Stationstraat 7 te Nuth, kadastraal bekend gemeente Nuth, 
sectie C, nummers 3236 en 3237. Het betreffende perceel heeft een oppervlakte van circa 5.140 m² 
en is gelegen in het noordoosten van de kern Nuth. Op het perceel bevindt zich thans een gebouw 
dat aan de straatzijde uit twee bouwlagen bestaat en voor het overige deel uit één bouwlaag, 
waarin een opleidingsinstituut voor bouwkunde is gevestigd. 
 
De projectlocatie ligt ten oosten van de provinciale Rijksweg A76, aan de zuidzijde van de 
Stationstraat. Direct ten westen van de projectlocatie ligt het spoorwegtraject Heerlen-Sittard en 
ten zuidwesten ligt station Nuth. Ten zuiden van de projectlocatie (Stationsplein 4) is een 
horecagelegenheid met woningen op de verdiepingen gelegen.    
 
Op de onderstaande afbeelding is een uitsnede van een topografische kaart weergegeven. De 
projectlocatie is hierop met de kleur rood aangeduid: 
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Op de onderstaande luchtfoto is de projectlocatie met de kleur rood aangeduid.  
 

 
 
 
De navolgende foto’s geven een impressie van de projectlocatie en de omgeving. Op de 
onderstaande afbeelding is de Stationstraat (provinciale weg N298) in westelijke richting 
weergegeven. De projectlocatie ligt aan de zuidzijde (op de foto links) van de weg. Op de 
achtergrond is het viaduct zichtbaar, waarover de Rijksweg A76 voert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stationstraat in westelijke richting 
 

spoorwegtraject 
Heerlen-Sittard 

projectlocatie 

station Nuth  

Rijksweg A76 

Stationstraat 
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De onderstaande afbeeldingen tonen de voorzijde van het bestaande gebouw op de projectlocatie. 
Aan deze zijde bestaat het gebouw uit twee bouwlagen. Voor het overige bestaat het gebouw uit 
één bouwlaag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De noordgevel van het bestaande gebouw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De noord- en westgevels van het bestaande gebouw 

 
 
  



          Ruimtelijke Onderbouwing 

 
 
 

 
  

 
  

 -  pagina 9  - 

                                                                                                          Aldi Stationstraat 7 
                                                                                                            Gemeente Nuth 

 
 
 

d 

Tegenover de projectlocatie, aan de overzijde van de Stationstraat, bevinden zich enkele 
horecagelegenheden. Voor het overige bestaat de omgeving voornamelijk uit woningen. Op de 
onderstaande afbeelding is de overzijde van de Stationstraat weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De overzijde van de Stationstraat  

 
 
Ten zuidoosten van de projectlocatie, aan de overzijde van het Stationsplein bevindt zich station 
Nuth. Op de onderstaande afbeelding is dit station weergegeven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station Nuth, gelegen ten zuidoosten van de projectlocatie 
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Direct ten zuiden, aangrenzend aan de projectlocatie, bevindt zich aan het Stationsplein een 
restaurant. Op de onderstaande afbeelding is het restaurant, gezien vanaf de weg, weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het restaurant gelegen aan het Stationsplein 4, ten zuiden van de projectlocatie 
 

 
Het zuidelijke deel van de projectlocatie is in gebruik als grasveld. Op de onderstaande afbeelding 
is deel van de projectlocatie weergegeven. Op de achtergrond is het aanwezige gebouw zichtbaar. 
Aan deze zijde bestaat het gebouw uit één bouwlaag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zuidelijke deel van de projectlocatie 
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2.2 Het bouwplan 
 

2.2.1 Algemeen 
Aldi is voornemens op de locatie aan de Stationstraat 7 te Nuth een Aldi-vestiging te realiseren die 
voldoet aan de huidige vestigingseisen die Aldi hanteert. De beoogde Aldi-vestiging dient aan de 
onderstaande eisen te voldoen: 

‐ een standaardwinkel van 1.345 m² bvo, ofwel netto 1.000 m²;  
‐ een hoge vrije winkelruimte; 
‐ brede gangpaden; 
‐ 80 parkeerplaatsen;  
‐ een optimale oplossing voor de expeditie, die bestaat uit verdiept laden en lossen, een 

schroefpers voor de afvalstromen en aandacht voor duurzaamheid. 
 

De beoogde nieuwe Aldi-vestiging is circa 300 m² wvo groter dan de huidige winkel. Een gedeelte 
van deze extra oppervlakte zal worden ingericht met niet-dagelijks assortiment. In het reguliere 
supermarktassortiment van Aldi komt er ongeveer 200 m² wvo bij.  
 
 
2.2.2 Het nieuwe Aldi-gebouw 
 
Onderhavig plan voorziet in de verplaatsing van de Aldi-supermarkt aan de Markt 10 in Nuth naar 
het perceel aan de Stationstraat 7 in Nuth. Met name het parkeren is een probleem op de huidige 
locatie. Door de verplaatsing van de supermarkt naar de locatie aan de Stationstraat zal de huidige 
locatie worden gesaneerd. De huidige supermarkt heeft een winkeloppervlak (wvo) van circa 700 
m². Het onderhavige plan voorziet in de relocatie en beperkte uitbreiding van de Aldi-supermarkt. 
In het navolgende wordt het beoogde bouwplan, aan de hand van enkele bouwtekeningen, kort 
uiteengezet. 
 
Ten behoeve van onderhavig plan is door Hoen Architecten een bouwplan vervaardigd. Het 
beoogde gebouw van de nieuwe Aldi-vestiging aan de Stationstraat 7 heeft een bruto 
vloeroppervlak (bvo) van circa 1.345 m² en een wvo van circa 1.000 m². Het gebouw bestaat uit 
één bouwlaag en heeft een bouwhoogte van 5,70 meter.   
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Op de onderstaande afbeelding is een situatietekening van de toekomstige situatie weergegeven:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situatietekening toekomstige situatie Stationstraat 7 
 
 

Op de navolgende afbeeldingen zijn de gevels van het nieuwe gebouw weergegeven. Het gebouw 
bestaat uit één bouwlaag en heeft een bouwhoogte van 5,70 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorgevel (oostgevel) van het toekomstige Aldi-gebouw 
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De achtergevel (westgevel) van het toekomstige Aldi-gebouw  
 
 
 

De rechter zijgevel (zuidgevel) van het toekomstige Aldi-gebouw. Aan deze zijde bevindt zich de entree van de winkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De linker zijgevel (noordgevel) van het toekomstige Aldi-gebouw 
 
 
  



          Ruimtelijke Onderbouwing 

 
 
 

 
  

 
  

 -  pagina 14  - 

                                                                                                          Aldi Stationstraat 7 
                                                                                                            Gemeente Nuth 

 
 
 

d 

De onderstaande afbeeldingen geven de aanblik van het perceel aan de Stationstraat 7 weer vóór 
en na de beoogde ontwikkeling: 
 

 
 
Het perceel aan de Stationstraat 7 te Nuth in de huidige situatie  
 
 
 

 
 
Het perceel aan de Stationstraat 7 te Nuth in de toekomstige situatie  

 
 
2.2.3 Parkeren en verkeersafwikkeling 
Ter voorbereiding op de realisatie van de Aldi-supermarkt aan de Stationstraat 7 te Nuth is door 
bureau RA Infra een verkeerstoets uitgevoerd. De belangrijkste conclusie die uit deze toets naar 
voren zijn gekomen zijn in het onderstaande beknopt beschreven.  
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Verkeerstoets Aldi Stationsplein te Nuth, RA Infra, rapportnummer 16255.1, d.d. 26.04.2016 
 
Conclusie verkeerstoets 
De ontwikkeling van een Aldi-supermarkt aan de Stationstraat in Nuth leidt tot een 
verkeerstoename en een toename van de parkeerbehoefte. In het huidige inrichtingsplan zijn in 
totaal 89 parkeerplaatsen beschikbaar. Met dit aantal wordt ruimschoots voldaan aan de 
parkeerbehoefte van de in paragraaf 2.2.3 reeds beschreven parkeernormen.  
 
Om het niet-noodzakelijke autogebruik te beperken, met als doel een lagere parkeerbehoefte, is 
het belangrijk om het fietsgebruik te simuleren (sturen parkeerbeleid). Binnen het plangebied moet 
dan ook vooral worden ingezet op voldoende en goede stallingsvoorzieningen voor fietsers. Zo is 
bepaald dat er 19 stallingsvoorzieningen bij de supermarkt wenselijk zijn. 
 
De verkeerstoename van en naar de supermarkt leidt in de toekomstige situatie bij realisatie van 
de Buitenring Parkstad niet tot knelpunten met betrekking tot de verkeersafwikkeling op wegen in 
de directe omgeving. Vanwege de huidige knelpunten in de verkeersafwikkeling op het kruispunt 
Stationsplein-Stationstraat kan het voorkomen, in de tijd tot aan de Buitenring Parkstad, dat 
bezoekers op (piek)momenten het parkeerterrein moeilijker kunnen verlaten en mogelijk een 
alternatieve route kiezen. De relatief kleine verkeerstoename bij komst van de supermarkt heeft 
dan ook weinig invloed op de huidige verkeersafwikkeling en staat hier dan ook los van. 
 
Bij de verdere uitwerking zijn enkele aandachtspunten aanwezig waar rekening mee kan/moet 
worden gehouden: zorgen voor een veilige en directe route voor voetgangers en fietsers.  
 
Het onderzoeksrapport van RA Infra is als separate bijlage 10 bij deze ruimtelijke onderbouwing 
gevoegd. 
 
 

2.3 Vigerende bestemmingsplan 
 
De gronden waarop het in paragraaf 2.2 besproken bouwplan wordt gerealiseerd zijn thans 
planologisch-juridisch geregeld in het vigerende bestemmingsplan ‘Kern Nuth’ (vastgesteld door de 
raad van de gemeente Nuth d.d. 05.12.2009). Op de onderstaande afbeelding is een uitsnede van 
de bij het bestemmingsplan behorende verbeelding weergegeven. De onderhavige projectlocatie is 
op deze afbeelding middels een rode omlijning aangeduid: 
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Enkelbestemming ‘Maatschappelijk’ 
De projectlocatie is in het ter plaatse vigerende bestemmingsplan ‘Kern Nuth’ bestemd tot 
‘Maatschappelijk’. Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor: 

‐ religieuze doeleinden;  
‐ onderwijskundige doeleinden; 
‐ sociaal-culturele doeleinden;  
‐ overheidsdoeleinden; 
‐ wonen ter plaatse van de aanduiding ‘gestapeld’; 
‐ horeca ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’;  
‐ duurzaam bodem- en waterbeheer, tevens wateropvang/buffering en infiltratie;  
‐ en de daarbij behorende voorzieningen. 

 
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen dubbelbestemmingen of aanduidingen, zijn 
mede de desbetreffende regels van toepassing. 
 
Vrijwaringszone – weg 
De projectlocatie is grotendeels gelegen binnen de aanduiding ‘vrijwaringszone – weg’. Deze 
vrijwaringszone heeft betrekking op de ten westen van de projectlocatie gelegen Rijksweg A76. In 
beginsel mag binnen deze zone, ongeacht de onderliggende bestemming, geen bebouwing worden 
opgericht anders dan ten behoeve van de bestemming ‘Verkeer’.  
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Van deze regel kan worden afgeweken mits toestemming wordt verleend door Rijkswaterstaat. 
Voorwaarde voor deze toestemming is dat de bebouwing die binnen deze zone wordt opgericht 
geen belemmering vormt voor toekomstige infrastructurele uitbreidingen en de bebouwing niet 
leidt tot uit milieuhygiënisch en/of veiligheidsoogpunt onaanvaardbare situatie.  
 
Veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen 1 
De gehele projectlocatie is gelegen binnen de aanduiding ‘veiligheidszone – vervoer gevaarlijke 
stoffen 1’. Binnen deze zone leidt de aanwezigheid van transportassen tot inachtneming van een 
aandachtsgebied voor het groepsrisico.  Binnen deze veiligheidszone (200 meter uit de betreffende 
transportas) geldt een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico.  
 
In hoofdstuk  2.5.3 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt hierop nader ingegaan. 
 
Strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan 
Het voorliggende plan is strijdig met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan omdat de 
realisatie van een supermarkt niet is toegestaan binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’. 
Daarnaast is het oprichten van bebouwing zonder toestemming van Rijkswaterstaat niet 
toegestaan binnen de aanduiding ‘vrijwaringszone – weg’. Naar verwachting wordt deze 
toestemming verleend, gezien het feit dat in de huidige situatie reeds bebouwing aanwezig is op 
het perceel.  
 
 

2.4 Beleidskader 
 

2.4.1 Europees beleid en Rijksbeleid 
 
Vogel- en habitatrichtlijn 
Vanuit Europa is de bescherming van soorten en gebieden geregeld in de Europese Vogelrichtlijn 
en Habitatrichtlijn. De Europese Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn (Richtlijn 
92/33/EEG) hebben de bescherming van soorten en hun natuurlijke habitats tot doel. Elke lidstaat 
is verplicht om speciale beschermingszones aan te wijzen, die samen één Europees netwerk van 
natuurgebieden vormen: ‘Natura 2000’. Tot voor kort speelde de Vogel- en Habitatrichtlijn een 
belangrijke rol in het Nederlandse rechtssysteem. Het beschermingsregime van artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn had namelijk een rechtstreekse werking. Dit gold ook voor de Vogelrichtlijn. Met de 
implementatie van de bepalingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving is 
een einde gekomen aan de rechtstreekse werking van deze richtlijnen. De soortenbescherming is 
thans verankerd in de Flora- en faunawet en de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 
1998. 
 
Onder werking van de Natuurbeschermingswet vallen: 

 Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden); 

 beschermde Natuurmonumenten; 

 gebieden door de minister aangewezen ter uitvoering van verdragen of andere 
internationale verplichtingen. 

 
Het Natura 2000 netwerk bevat dus de gebieden die zijn aangewezen onder de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en zijn daarmee geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en 
habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. Voor die gebieden geldt dat 
aanwijzingsbesluiten zijn opgesteld waarin staat voor welke soorten en habitats het betreffende 
gebied is aangewezen en welke instandhoudingsdoelstellingen er gelden voor deze soorten en 
habitats.  
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Rondom de projectlocatie liggen delen van het Natura2000-gebied ‘Geleenbeekdal’. Op de 
onderstaande luchtfoto is de projectlocatie met een gele cirkel aangeduid. Het Natura2000-gebied 
‘Geleenbeekdal’ is middels een rode kleur weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter voorbereiding op de beoogde ontwikkeling is door bureau Windmill een stikstofdepositie 
onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn hieronder beknopt beschreven. 
 
Stikstofdepositie onderzoek ten behoeve van de realisatie van een Aldi aan het Stationsplein te 
Nuth, Windmill Milieu|Management|Advies, rapportnummer P2016.062.04-01, d.d. 24.03.2016 
 
Samenvatting en conclusies 
Doel van het onderzoek is toetsing van (negatieve) effecten op Natura2000-gebieden als gevolg 
van de activiteiten binnen het project ‘Aldi Nuth’ aan de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
De emissies vanwege het project zijn berekend aan de hand van emissiefactoren uit de literatuur 
en specifieke bedrijfsgegevens. Met een verspreidingsmodel is de stikstofdepositie rondom de 
locatie berekend. Op basis van de rekenresultaten blijkt dat de drempelwaarde van 0,05 
Mol/N/ha/jaar hiermee wordt overschreden, zonder overschrijding van de grenswaarde. 
 
Er is als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van (met name) de parkeerplaats weliswaar 
sprake van een depositie variërend van 0,05 Mol/ha/jaar tot 1 Mol/ha/jaar, echter de activiteit is 
niet aan te merken als ‘nieuw project of andere handeling’ binnen de sectoren industrie, landbouw 
en infrastructuur noch is sprake van gebruik maken van gemotoriseerde voertuigen voor 
wedstrijden. Alleen deze sectoren kennen conform het PAS-programma een meldingsmogelijkheid. 

projectlocatie  
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De Provincie Limburg (bevoegd gezag) heeft ambtelijk geconcludeerd dat de realisatie van Aldi te 
Nuth een activiteit is die als niet-meldingsplichtig wordt aangemerkt. De stikstofdepositie van het 
onderhavige project is derhalve in de passende beoordeling van het PAS meegenomen als 
autonome ontwikkeling. Conform het stappenplan “Schema bepalen vergunningsplicht en bepalen 
berekening benodigde depositieruimte” dient de uitgevoerde AERIUS berekening bewaard te 
worden en hoeft geen melding in het kader van het PAS ingediend te worden.  
 
Het onderzoeksrapport van bureau Windmill is als separate bijlage 11 bij deze ruimtelijke 
onderbouwing gevoegd. 
 
Europese Kaderrichtlijn water  
In het jaar 2000 is de nieuwe Europese Kaderrichtlijn water in werking getreden. Het doel van deze 
richtlijn is de vaststelling van een kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, 
overgangswater, kustwater en grondwater in de Europese Gemeenschap, waarmee:   

- aquatische ecosystemen en de hiervan afhankelijke wetlands en terrestrische 
ecosystemen voor verdere achteruitgang worden behoed en beschermd en verbeterd 
worden;  

- duurzaam gebruik van water wordt bevorderd, op basis van bescherming van de 
beschikbare waterbronnen op lange termijn;  

- er wordt bijgedragen tot afzwakking van de gevolgen van overstromingen en perioden van 
droogte.   
 

Verschillende doelstellingen uit de Kaderrichtlijn zijn ook opgenomen in ander waterbeleid. 
Aspecten betreffende duurzaam gebruik maken bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel uit van de 
Nota Waterbeleid in de 21e eeuw (WB21). Ook in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) zijn al 
vergaande doelstellingen ten aanzien van de waterkwaliteit opgenomen. Voor de onderhavige 
projectlocatie zijn daardoor vanuit de Kaderrichtlijn geen gevolgen te verwachten, die niet ook 
vanuit andere wet- en regelgeving voortkomen.  
 
Verdrag van Valletta (Malta)  
Het Europese Verdrag van Valletta, ook wel het Verdrag van Malta genoemd, beoogt het cultureel 
erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Het gaat bijvoorbeeld om grafvelden, 
gebruiksvoorwerpen en resten van bewoning. Op iedere plaats in de bodem kan dit soort erfgoed 
zich bevinden. Vaak werden archeologen laat bij de ontwikkeling van plannen betrokken. Hierdoor 
werd de aanwezigheid van archeologische waarden vaak pas ontdekt als projecten, zoals de aanleg 
van wegen of stadsvernieuwing, al in volle gang waren.  
  
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking 
getreden. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de Nederlandse uitwerking van het 
Verdrag van Malta. De wet is een raamwet, die regelt hoe Rijk, provincies en gemeenten bij hun 
ruimtelijke plannen rekening moeten houden met het erfgoed in de bodem. De gemeenten zijn in 
deze wet tot bevoegd gezag aangewezen en dienen de archeologische belangen op een goede 
manier te verweven in het ruimtelijk beleid.  De wijze waarop met het aspect archeologie rekening 
is gehouden in relatie tot dit bouwplan is verwoord in paragraaf 2.7 van deze ruimtelijke 
onderbouwing. 
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het huidige ruimtelijke 
en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Centrale doel van de SVIR is Nederland concurrerend, 
bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028). Dit gebeurt aan de 
hand van drie deeldoelen waaraan 13 nationale belangen zijn gekoppeld. Het Rijk is 
verantwoordelijk voor het veiligstellen van de deze 13 nationale belangen. 
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Doel Nationaal belang 

Het vergroten van de concurrentiekracht van 
Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk- economische structuur van 
Nederland  

1. een excellente ruimtelijk-economische structuur 

van Nederland door een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat in en goede internationale 

bereikbaarheid van de stedelijke regio's met een 

concentratie van  ruimte voor het hoofdnetwerk   

2. voor (duurzame) energievoorziening en de 

energietransitie;  

3. ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van 

(gevaarlijke)  stoffen via buisleidingen;  

4.  efficiënt gebruik van de ondergrond. 

Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van 
de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat  

5. een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en 

vaarwegen  rondom en tussen de belangrijkste  

stedelijke regio's inclusief de 

achterlandverbindingen;  

6. betere benutting van de capaciteit van het 

bestaande Mobiliteitssysteem;  

7. het in stand houden van het hoofdnet van wegen, 

spoorwegen en vaarwegen om het functioneren 

van het mobiliteitssysteem te waarborgen.  

Het waarborgen van een leefbare en veilige 
omgeving waarin unieke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn  

8. verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, 

water) en bescherming tegen geluidsoverlast en 

externe veiligheidsrisico's; 

9. ruimte voor waterveiligheid, een  duurzame  

zoetwatervoorziening en kaders voor  

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling;  

10. ruimte voor behoud en versterking van 

(inter)nationale unieke cultuurhistorische en 

natuurlijke kwaliteiten;  

11. ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor 

het overleven en ontwikkelen van flora- en 

faunasoorten  

12. ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;  

13. zorgvuldige afweging en transparante 

besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten.  

 
De SVIR kent een realisatieparagraaf, waarin per nationaal belang de aanpak is uitgewerkt op basis 
van lopende en voorziene projecten. Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de 
SVIR heeft het Rijk, op basis van de Wro, twee besluiten waarmee dat mogelijk is: 

- het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro); 
- het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 
De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn 
om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Van 
provincies en de gemeenten wordt gevraagd de inhoud daarvan te laten doorwerken in de 
ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en worden geacht direct of 
indirect, (dat wil zeggen door tussenkomst van de provincie), door te werken tot op het niveau van 
de lokale besluitvorming, bijvoorbeeld bij de verlening van een omgevingsvergunning. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
Het kabinet heeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld dat voor een 
beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden 
ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Mainportontwikkeling 
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Rotterdam, het kustfundament, de grote rivieren, de Waddenzee en het Waddengebied, defensie, 
ecologische hoofdstructuur, erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, hoofdwegen en 
hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het kustfundament en het IJsselmeergebied 
(uitbreidingsruimte). Er zijn ten behoeve van onderhavig plan geen onderwerpen van Rijksbelang 
uit het Barro die in het kader van het voorliggende projectafwijkingsbesluit dienen te worden 
beschouwd. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
Overheden dienen nieuwe stedelijke ontwikkelingen te motiveren met drie opeenvolgende 
stappen. De stappen bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe stedelijk ontwikkeling mogelijk 
te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd en afgewogen met oog voor de ruimtevraag, de 
beschikbare ruimte en de ontwikkeling van de omgeving waarin dit gebied ligt. De motivering is, 
afhankelijk van de locatie, in drie treden opgebouwd: 
- Trede 1: bepalen regionale vraag: is er een regionale behoefte? 
- Trede 2: is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen in bestaand stedelijk gebied? 

(indien het antwoord op deze vraag positief is en geen sprake is van ontwikkelingen buiten 
bestaand stedelijk gebied, is de motivering afgerond); 

- Trede 3: zo nee, zoek een locatie die multimodaal ontsloten kan worden voor de (resterende) 
regionale behoefte. 

 
Onderhavig plan 
Ter onderbouwing van de beoogde ontwikkeling is door adviesbureau Seinpost een 
marktonderbouwing in de vorm van een economisch-ruimtelijke effectstudie en een 
locatieafweging uitgevoerd. De rapportage van deze studie (Marktonderbouwing Aldi Nuth, 
Adviesbureau Seinpost B.V., rapportnummer 35070, oktober 2015) is als separate bijlage 1 bij deze 
ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In het navolgende zijn de belangrijkste conclusies uit deze 
studie kort uiteengezet.  
 
Samenvatting en conclusies 
In de uitgevoerde economisch-ruimtelijke effectstudie is de marktonderbouwing geleverd voor de 
mogelijke verplaatsing van Aldi in het centrum van Nuth. Aldi wenst te verplaatsen van de Markt 
naar de locatie Stationstraat 7, omdat zij een aantal knelpunten ervaart om goed te kunnen 
functioneren: de omvang van de winkel, de beperkte parkeercapaciteit (zeker tijdens de 
weekmarkt of bij evenementen) en de expeditie. Aldi wil de overlast voor omwonenden en de 
verkeersveiligheid op de drukke Stationstraat als gevolg van de expeditie zien op te lossen. Op de 
nieuwe locatie tegenover het station kunnen deze problemen opgelost worden, in combinatie met 
de aanpak van de leegstand die hier ontstaat na het vertrek van Bouwmensen Zuid-Limburg. 
 
Trede 1 
Er blijkt voldoende distributieve ruimte voor de 300 m² wvo uitbreiding die Aldi realiseert als de 
supermarkt gaat verplaatsen. De marktruimte geldt ook op basis van de benchmark-methode. Er 
hoeft niet te worden gevreesd voor een ontwrichting van de detailhandelsstructuur. Economische 
motieven mogen daarbij niet leidend zijn. Ruimtelijke overwegingen zijn leidend, de consumenten 
kunnen op aanvaardbare afstand van hun woning in hun eerste levensbehoeften blijven voorzien. 
Het leidt niet tot een zodanig onaanvaardbare leegstand dat hiermee het woon- en leefklimaat 
onder druk komt te staan. De locatieafweging geeft aan dat twee volwaardige supermarkten rond 
het Marktplein ruimtelijk niet inpasbaar en haalbaar zijn. Op basis van een locatievergelijking van 
zeven locaties blijkt de locatie Stationstraat 7 voor Aldi de voorkeur te verdienen. Bij verplaatsing 
van de Aldi naar de Stationstraat zullen vierkante meters plancapaciteit of leegstand uit de markt 
dienen te worden genomen om te voldoen aan de regionale afspraken van Parkstad Limburg. Dat 
geldt ook voor de herinvulling van het huidige Aldi-pand, waarvoor een aantal mogelijkheden is 
aangereikt en de nieuwe visievorming op de Markt.  
 



          Ruimtelijke Onderbouwing 

 
 
 

 
  

 
  

 -  pagina 22  - 

                                                                                                          Aldi Stationstraat 7 
                                                                                                            Gemeente Nuth 

 
 
 

d 

Trede 2 en 3 
De realisering van de beoogde supermarkt vindt volledig binnen bestaand stedelijk gebied van 
Nuth plaats. Hierdoor is de behandeling van de derde trede niet meer aan de orde.  
 
Geconcludeerd kan worden dat het onderhavige plan inpasbaar is binnen de uitgangspunten uit de 
Ladder van duurzame verstedelijking. 
 
Anders omgaan met water, waterbeleid in de 21e  eeuw  
Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt „Anders omgaan met water, waterbeleid in de 21e 
eeuw‟ (WB21)‟, is de zorg over het toenemend hoogwater in de rivieren, wateroverlast en de 
versnelde stijging van de zeespiegel. Het kabinet is van mening dat er een aanscherping in het 
denken over water dient plaats te vinden. Nadrukkelijker zal rekening moeten worden gehouden 
met de (ruimtelijke) eisen die het water aan de inrichting van Nederland stelt. Het kabinet heeft 
voor het waterbeleid in de 21e  eeuw de volgende drie uitgangspunten opgesteld:  

- anticiperen in plaats van reageren;  
- niet afwentelen van waterproblemen op het volgende stroomgebied, maar handelen 

volgens de drietrapsstrategie van „vasthouden-bergen-afvoeren‟ en:  
- meer ruimtelijke maatregelen naast technische ingrepen.  

  
In de Nota Ruimte zijn de ruimtelijke consequenties van het waterbeleid, zoals beschreven in de 
NW4 meegenomen. Water en ruimtelijke ordening worden in deze nota nadrukkelijk aan elkaar 
gekoppeld. De watertoets vormt een waarborg voor de inbreng van water in de ruimtelijke 
ordening. De watertoets wordt sinds 2001 toegepast op plannen die gevolgen voor de 
waterhuishouding kunnen hebben. De watertoets heeft een integraal karakter: alle relevante 
'wateraspecten' worden meegenomen. Er wordt gekeken naar veiligheid, wateroverlast, 
waterkwaliteit en verdroging. De watertoets wordt toegepast door in een vroegtijdig stadium de 
waterbeheerders te betrekken bij plannen die een invloed kunnen hebben op de 
waterhuishouding.  De wijze waarop in het onderhavige plan rekening is gehouden met het aspect 
water is beschreven in paragraaf 2.6 van deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
 
2.4.2 Provinciaal beleid en regionaal beleid 
 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014 
Op 12 december 2014 is het POL2014 vastgesteld. De centrale ambitie van de provincie Limburg 
komt voort uit de Limburgagenda: een voortreffelijk grensoverschrijdend leef- en 
vestigingsklimaat, dat eraan bijdraagt dat burgers en bedrijven kiezen voor Limburg: om er naar toe 
te gaan en vooral ook om hier te blijven. In het POL staan de fysieke kanten van het leef- en 
vestigingsklimaat centraal. Belangrijke uitdagingen zijn het faciliteren van innovatie, het 
aantrekkelijk houden van de regio voor jongeren en arbeidskrachten, de fundamenteel veranderde 
opgaven op het gebied van wonen en voorzieningen, de leefbaarheid van kernen en buurten en het 
inspelen op de klimaatverandering. Kwaliteit staat daarbij centraal. Dat komt tot uiting in het 
koesteren van de gevarieerdheid van Limburg onder het motto ‘meer stad, meer land’, het bieden 
van ruimte voor verweving van functies, in kwaliteitsbewustzijn, en in dynamisch voorraadbeheer 
dat moet resulteren in een nieuwe vorm van groeien. Algemene principes voor duurzame 
verstedelijking sluiten hierop aan, zoals de ladder van duurzame verstedelijking en de prioriteit 
voor herbenutting van cultuurhistorische en beeldbepalende gebouwen. 
 
Woningen, bedrijventerreinen, kantoren en winkels zijn er in Limburg genoeg, in toenemende mate 
zelfs te veel. Tegelijkertijd is de kwaliteit steeds minder toegesneden op de behoefte. Op al deze 
gebieden liggen nog grote kwalitatieve opgaven. Blijvende vernieuwing en innovatie zijn dan ook 
van groot belang. De uitdaging is om een omslag te maken ‘van kwantiteit naar kwaliteit’ en meer 
schaarste te creëren.  
 



          Ruimtelijke Onderbouwing 

 
 
 

 
  

 
  

 -  pagina 23  - 

                                                                                                          Aldi Stationstraat 7 
                                                                                                            Gemeente Nuth 

 
 
 

d 

Er worden thans per regio visies opgesteld waarin gezamenlijke ambities, principes en werkwijze 
zijn uitgewerkt. Voor sommige thema’s gaat het ook om gezamenlijke programmering. Die vormen 
de basis voor bestuursovereenkomsten tussen regiogemeenten en provincie. De provincie borgt de 
uitvoering van die afspraken met voorzorgbepalingen in de Omgevingsverordening. De visies 
richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad, de mogelijke aanpak 
van overmatige leegstand en het schrappen van plannen die niet goed passen bij de beoogde 
kwaliteit. Er is onder voorwaarden ruimte voor het toevoegen van goede nieuwe voorraad, maar 
dan wel in combinatie met het schrappen van bestaande voorraad. Dit moet in de visies vorm en 
inhoud krijgen. De precieze aanpak kan per onderwerp en regio uiteenlopen. 
 
Onderhavig plan 
De onderhavige projectlocatie is gelegen binnen de zone ‘Buitengebied’. Op het onderstaande 
kaartje is een uitsnede van de bij het POL2014 behorende kaart ‘Zonering Limburg’ weergegeven. 
De projectlocatie is hierop middels een rode omlijning aangeduid: 
 

 
 
 
Onderhavig plan 
Onderhavig plan voorziet in de realisatie van een Aldi-supermarkt met bijbehorende 
parkeerplaatsen. De realisatie van een supermarkt is niet in lijn met de uitgangspunten die gelden 
voor de zone ‘Buitengebied’. Echter, op de projectlocatie bevindt zich thans een stedelijke 
voorziening. Er is derhalve geen sprake van het toevoegen van een nieuwe stedelijke voorziening 
binnen de zone ‘Buitengebied’. Het gebouw dat thans op het perceel aanwezig is heeft een 
voetprint van 3.050 m². Het beoogde nieuwe Aldi-gebouw heeft een voetprint van 1.425 m². Er is 
derhalve sprake van een afname van bebouwd oppervlak van 1.625 m². Bovendien is de locatie, 
ondanks het feit dat deze conform het POL2014 in de zone ‘Buitengebied’ is gelegen, in de feitelijke 
situatie gelegen in het stedelijk gebied. Geconcludeerd kan dan ook worden dat de realisatie van 
het onderhavige bouwplan geen inbreuk maakt op het buitengebied. 
 
De beleidsuitgangspunten uit het POL2014 vormen geen belemmering voor de realisatie van het 
plan.  
 
 
2.4.3 Regionaal beleid 
 
Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad “Ruimte voor park & stad” 
De ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de regio Parkstad is in 2005 vastgelegd in de Structuurvisie 
Parkstad Limburg 2030. De Structuurvisie schetst die ambities en kansen en nodigt uit om mee te 
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denken, mee te doen en te ontwikkelen. De in de visie verwoorde structuur vormt géén strak 
keurslijf, maar biedt een aanzet om met alle partijen – markt, overheden en bewoners – samen te 
werken, ideeën te genereren en kansrijke initiatieven met veel draagvlak te starten. 
 
De structuurvisie kent zes pijlers die samen het fundament vormen van de inhoudelijke keuzes en 
zullen steeds als toetssteen gebruikt worden bij ontwikkelingen en initiatieven van de vier grote 
opgaven: Ruimte. Mobiliteit, Economie en Wonen. De zes pijlers zijn: 

1) landschap leidt; 
2) één hoofdcentrum; 
3) energie als fundament; 
4) netwerk van park en stad; 
5) buitenring = Parkstadring; 
6) economische slagader N281. 

 
Toetsing aan deze pijlers levert per opgave een ontwikkelingsbeeld op. Het ontwikkelingsbeeld 
voor ruimte is een duurzame versterking van de identiteit en vitaliteit. De ambitie bij mobiliteit is 
een betere bereikbaarheid  via weg en spoor, zowel regionaal als internationaal. Bij Wonen is lef 
nodig om zoveel mogelijk te realiseren via integrale gebiedsontwikkeling om daarbij plaats te 
bieden aan bestaande en nieuwe kansrijke bewonersgroepen en te zorgen dat inbedding en 
uitstraling van de woongebieden bijdragen aan het nieuwe ‘Parkstad imago’. Dit alles is vertaald 
naar zeven ontwikkelingszones: Noordflank, Oostflank, Zuidflank, Westflank, Gravenrode, Via 
Belgica en herstructurering stedelijk gebied. 
 
Onderhavig plan 
Hoofdambitie bij economie is structuurversterking met als strategie ruimtelijke concentratie en 
revitalisering van locaties die niet meer aan de moderne eisen voldoen. Onderhavig plan past 
uitstekend binnen deze doelstelling. Het plan voorziet immers in de verplaatsing van een 
detailhandelslocatie die niet meer aan de huidige eisen, van zowel Aldi als van de consument 
voldoet. Door de verplaatsing van de Aldi-vestiging aan de Markt in Nuth naar de locatie aan de 
Stationstraat 7 in Nuth, wordt een belangrijke discountvoorziening binnen de kern Nuth behouden. 
Tevens worden enkele ruimtelijke problemen, zoals een tekort aan expeditieruimte en 
parkeeroverlast, opgelost. De beperkte uitbreiding van 300 m² wvo die plaatsvindt leidt niet tot 
een verstoring van de detailhandelstructuur.  
 
Geconcludeerd kan worden dat het onderhavige plan uitvoerbaar is binnen de 
beleidsuitgangspunten zoals vastgelegd in de Intergemeentelijk Structuurvisie Parkstad.  
 
Regionale Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010-2020 
Het bestaande detailhandelsaanbod en de regionale verzorgingsstructuur van de regio Parkstad 
Limburg hebben de aanleiding gevormd voor de actualisering van de retailstructuurvisie Parkstad 
uit 2002. Door de bevolkingsafname in Parkstad Limburg is de urgentie hoog en de ambitie groot 
om de economie een stevige impuls te geven en een duurzaam perspectief te bieden voor de 
inwoners. De acht gemeenten binnen de Stadsregio Parkstad Limburg werken gezamenlijk aan een 
sterke en duurzame economische structuur. Daarvoor zijn programma’s ontwikkeld, gericht op 
Economie, Ruimte & Mobiliteit en Wonen.  
 
De Regionale Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010-2020 richt zich op de retail en geeft de 
koers op weg naar een duurzame en vitale verzorgingsstructuur, een koers die richting geeft aan de 
gezamenlijke opdracht aan overheden en marktpartijen om de retailstructuur voor te bereiden op 
een kanteling onder invloed van demografische ontwikkelingen, marktpotenties en een functionele 
structuur die onderscheid maakt in de stedelijke omgeving van de netwerkstad met satellietcentra 
en de landelijke structuur van dorpen en kernen.  
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Dorps-, buurt- en wijkwinkelcentra 
Dorps-, buurt en wijkwinkelcentra voorzien voor een belangrijk deel in de dagelijkse behoefte van 
de consument. Efficiency en gemak zijn de kernwoorden van deze branche. Buurt- en wijkcentra 
hebben bij voorkeur een centrale ligging in het verzorgingsgebied, zijn goed bereikbaar per auto 
(maar ook per fiets en te voet) en hebben voldoende parkeergelegenheid. Full-service 
supermarkten van moderne omvang (minimaal 1.000 m²) zijn de trekkers. Complementaire 
supermarkten, zoals een discounter, versspeciaalzaken en frequent benodigde non-food artikelen 
maken het aanbod compleet. 
 
Onderhavig plan 
Een Aldi-supermarkt behoort tot de categorie discount supermarkten. Tevens kan gesteld worden 
dat de huidige Aldi-supermarkt aan de Markt in Nuth niet meer voldoet aan de criteria uit de 
Regionale Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010-2020, omdat ter plaatse niet in voldoende 
parkeergelegenheid wordt voorzien. 
 
Trends en ontwikkelingen 
De dagelijkse artikelensector in het algemeen en de supermarktbranche in het bijzonder is de 
laatste jaren sterk in beweging. De onderstaande trends zijn in deze sector zijn in de structuurvisie 
beschreven: 

‐ de trend tot schaalvergroting heeft ook vanaf 2010 doorgezet. Voor een rendabel 
functioneren is een steeds groter vloeroppervlak nodig. In grote steden maken 
supermarkten een schaalsprong naar megasupermarkten, maar ook in kleinere plaatsen is 
een schaalsprong zichtbaar; 

‐ tegenover de schaalvergroting is tegelijkertijd een trend van schaalverkleining en 
superspecialisatie waar te nemen. Steeds vaker duiken winkels op met een zeer 
specialistisch assortiment, zoals specerijen, koffie en thee;  

‐ het aantal supermarkten daalt, de gemiddelde omvang van supermarkten neemt toe en ook 
de diversiteit van het productenpakket binnen de supermarkt stijgt. Een moderne full-
service supermarkt op buurt- en wijkniveau heeft tegenwoordig doorgaans een 
winkelvloeroppervlak van 1.300 à 1.500 m², voor een discounter ligt dit iets lager; rond de 
1.000 m² wvo. Echter, de differentiatie in de omvang wordt steeds groter. De omvang van 
de discounters blijft groeien en daarnaast zijn supermarkten met een oppervlakte van 
minimaal 2.000 m² wvo in wijkcentra geen uitzonderingen meer; 

‐ branche- en sectorvervaging doet zich voor in diverse branches, waaronder de 
supermarktbranche. In supermarkten worden in toenemende mate non-food artikelen 
aangeboden, vaak op actiematige wijze. Vooral discounters bieden deze non-food artikelen 
aan. Dit aanbod zal, met de aankondiging van Albert Heijn om toe te treden tot de non-food 
markt, alleen maar toenemen;  

‐ het marktaandeel van supermarkten in de dagelijkse artikelensector neemt toe. Het 
marktaandeel van de discounters was de laatste jaren stabiel, maar neemt weer toe;  

‐ de kleine buurt- en wijkcentra staan sterk onder druk. De kleinschaligheid van het aanbod, 
het veelal ontbreken van trekkers, de matige bereikbaarheid, onvoldoende 
uitbreidingsmogelijkheden en een veranderend consumentengedrag zijn hiervan de 
oorzaak. Indien versterking en uitbreiding van het aanbod niet mogelijk is, wordt steeds 
vaker op zoek gegaan naar functieverandering van deze centra. Combinaties met 
maatschappelijke voorzieningen (welzijn, zorg) kunnen mogelijkheden bieden om een 
bepaald voorzieningenniveau te blijven bieden. Daarnaast blijft een buurtsteunpunt vaak 
wel rendabel. Deze steunpunten vullen deze ‘gaten’ tussen de grotere wijkwinkelcentra. 
Formules als Spar spelen in op deze mogelijkheden; 

‐ tegelijkertijd is er een opleving van dorps-, wijk- en stadsdeelcentra zichtbaar. Het 
winkeloppervlak in deze centra is licht toegenomen. In tegenstelling tot het oppervlak van 
kleine winkelcentra, dat juist aan het afnemen is. Het aanbod wordt meer geconcentreerd 
en supermarkten in deze centra maken daar waar mogelijk een schaalsprong. Zij zijn op 
wijk-, buurt- en dorpsniveau de publiekstrekkers. Randvoorwaarden daarbij zijn wel dat 
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deze centra goed bereikbaar zijn, over voldoende parkeermogelijkheden beschikken, goede 
keuzemogelijkheden bieden en een aantrekkelijke uitstraling en presentatie hebben.  

 
Onderhavig plan 
Voor een uiteenzetting van de inpassing van het onderhavige plan in de detailhandelsstructuur 
binnen de Regio Parkstad Limburg en een toetsing aan de Regionale Retailstructuurvisie Parkstad 
Limburg 2010-2020 wordt verwezen naar het rapport van adviesbureau Seinpost, dat als separate 
bijlage 1 bij deze ruimtelijke onderbouwing is gevoegd en waarvan in hoofdstuk 2.4.1 van deze 
ruimtelijke onderbouwing, onder het kopje ‘Ladder van duurzame verstedelijking’ een 
samenvatting is weergegeven.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de verplaatsing en de beperkte uitbreiding van de Aldi in Nuth 
inpasbaar is binnen de beleidsuitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in de Regionale 
Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010-2020.  
 
Convenant Parkstad 
De Stadsregio Parkstad en Aldi Roermond B.V. werken samen aan een regionale winkelstructuur. In 
het kader van deze samenwerking is op 23 maart 2016 een samenwerkingsconvenant door beide 
partijen ondertekend. Het persbericht aangaande dit samenwerkingsconvenant is als separate 
bijlage 2 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 
 
 
2.4.4 Gemeentelijk beleid 
 
Strategische visie Nuth 2025 (‘Poort van Parkstad’) 
Op 20 oktober 2015 is de Strategische Visie Nuth 2025 (‘Poort van Parkstad’) vastgesteld. De 
gemeente Nuth bestaat uit leefbare dorpen in een aantrekkelijke omgeving. In de kernen is het 
goed wonen en vertoeven.  Met bijna 16.000 inwoners is Nuth ‘de grote onder de kleinere’ 
gemeente van Parkstad Limburg. De gemeente ligt in het westen van de regio en daarmee in het 
hart van Zuid-Limburg. Sittard-Geleen en Maastricht liggen net zozeer binnen handbereik als de 
steden in Parkstad. 
 
De goede uitvalswegen rondom, de aansluiting op de omliggende stedelijke gebieden en de 
ontsluiting naar de Euregio maken daarnaast van Nuth een interessante locatie voor ondernemers.  
De centrale ligging midden in Zuid-Limburg en het groene karakter maken de gemeente Nuth tot 
een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis.  
 
Poort van Parkstad 
De ambitie is Nuth in 2025 stevig op de kaart staat als de ‘Poort van Parkstad’. Komend vanaf het 
noorden via de A76 is de Poort van Parkstad de eerste kennismaking met Parkstad Limburg. Op een 
beperkt oppervlak komen veel functies samen: het toonaangevend bedrijventerrein De Horsel, 
knooppunt van wegen en spoor, aantrekkelijk wonen in de aantrekkelijke omgeving van het 
Geleenbeekdal. De komst van de Buitenring leidt tot mogelijkheden voor versterking van de Poort 
van Parkstad, niet alleen qua economische ontwikkeling, maar ook qua herstel van 
landschappelijke waarden. Actieve en innovatieve ondernemers, vooral uit het midden- en 
kleinbedrijf, bouwen verder aan de economische ontwikkeling, de gemeente biedt ruimte om te 
ondernemen. Dit vindt plaats onder de titel ‘Poort van Parkstad’, waarbij drie ontwikkelgebieden 
worden onderscheiden: het Station Nuth en de stationsomgeving, het bedrijventerrein De Horsel 
en het Geleenbeekdal (Corio Glana). 
 
De projectlocatie is gelegen tegenover (ten westen) van station Nuth en is daarmee gelegen binnen 
één van de drie genoemde ontwikkelgebieden in het kader van ‘Poort van Nuth’.  
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Inzet van de gemeente Nuth 
De inzet van de gemeente Nuth bestaat uit een stevig regionaal spoort rondom de drie 
ontwikkelgebieden en een kleinschalig spoort gericht op de ontwikkeling van de kernen en het 
buitengebied. Gekozen is voor een complementaire economische rol op het niveau van Parkstad en 
Zuid-Limburg. Samenwerking in plaats van concurrentie is het streven. 
 
Stationsomgeving Nuth 
De huidige structuur en de inrichting van het stationsgebied, vooral die aan de centrumzijde, 
verhindert dat het gebied zich kan ontplooien tot de levendige entree die de gemeente Nuth 
verdient. Daarom werkt de gemeente verder aan de gebiedsontwikkeling van het stationsgebied 
als onderdeel van de poort van Parkstad. Doel hiervan is dat het gebied zich ontwikkelt tot een 
kenmerkend (boven)lokaal knooppunt, zowel wat betreft openbaar vervoer als ook toerisme. 
 
Onderhavig plan 
De projectlocatie is gelegen in de stationsomgeving van Nuth. Binnen de projectlocatie bevindt zich 
thans een opleidingsinstituut voor bouwkunde (Bouwmensen Zuid-Limburg). Deze vestiging zal 
binnen afzienbare tijd sluiten, waardoor het gebouw leeg komt te staan. Als een herontwikkeling 
op deze locatie niet plaatsvindt, zal verpaupering optreden in dit entreegebied van Nuth. Een 
dergelijk scenario is niet in lijn met de ambities in het kader van de ‘Poort van Parkstad’. Het is 
daarom van belang een nieuwe invulling voor deze locatie te vinden. De vestiging van de Aldi-
supermarkt, die thans aan de Markt is gelegen, wordt gezien als een gewenste nieuwe invulling.  
 
 

2.5 Milieuaspecten 
 
In deze paragraaf worden de milieuaspecten behandeld die bij een ruimtelijke ontwikkeling dienen 
te worden bestudeerd. Achtereenvolgens komen bodem, geluid, externe veiligheid,  luchtkwaliteit 
en bedrijfshinder in de omgeving aan de orde. Indien voor een bepaald aspect geen onderzoek 
noodzakelijk is, is dit aangegeven. Indien dit wel het geval is, wordt het onderzoek benoemd en 
worden de conclusies ervan samengevat. Het onderzoek is vervolgens als separate bijlage bij de 
ruimtelijke onderbouwing gevoegd.  
 
2.5.1 Bodem 
 
Voorafgaand aan het volgen van een ruimtelijke procedure dient te worden nagegaan of de 
aanwezige bodemkwaliteit past bij het huidige of toekomstige gebruik. Het belangrijkste 
uitgangspunt hierbij is dat aanwezige bodemverontreinigingen geen onaanvaardbaar risico 
oplevert voor de gebruikers van de bodem en dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door 
grondverzet. 
 
Onderhavig plan 
Ter voorbereiding op het onderhavige plan is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Zodra 
het onderzoek is afgerond zullen de uitkomsten van het onderzoek in de ruimtelijke onderbouwing 
worden verwerkt.  
 
Verkennend bodemonderzoek Stationstraat 7 Nuth, Aeres Milieu, rapportnummer AM16070, d.d. 
07.04.2016 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met zink, 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10-VROM) en Polychloorbifenylen (som PCB). De 
ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met cadmium, koper, lood, zink, PAK, som PCB en 
minerale olie. 
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Op het maaiveld (onverhard terreindeel) en in de uitgegraven grond zijn visueel geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen. Uit de resultaten van de geanalyseerde 
grond(meng)monsters blijkt dat geen verhoogde concentraties aan asbest zijn aangetoond. 
 
Op basis van voorliggende onderzoeksresultaten vormt de milieuhygiënische conditie van de 
bodem geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling. 
 
De resultaten van het bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een 
aanvullend of ander bodemonderzoek. Opgemerkt wordt dat er geen onderzoek heeft 
plaatsgevonden ter plaatse van het bebouwde terreingedeelte, aangezien de locatie nog in gebruik 
was door opleidingsbedrijf ‘BouwMensen’ en onder een groot gedeelte van de bebouwing een 
kruipruimte aanwezig is. Ter verificatie van de bodemkwaliteit onder de bebouwing wordt 
geadviseerd een beperkt bovengrond onderzoek uit te voeren na afronding van de 
sloopwerkzaamheden.  
 
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen 
opleveren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. 
Ten aanzien van hergebruik van de grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.  
 
Het onderzoeksrapport van Aeres Milieu is als separate bijlage 3 bij de ruimtelijke onderbouwing 
gevoegd. 
 
 
2.5.2 Geluid 
 
Wet geluidhinder 
Bij het ontwikkelen van een ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met geluidbronnen 
en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen. De beoordeling van het aspect geluid 
vindt zijn grondslag vooral in de Wet geluidhinder maar daarnaast ook in de Wet ruimtelijke 
ordening wanneer het gaat om de beoordeling of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.  
 
Het aspect geluid kent voor een aantal bestemmingen (zoals wonen) in combinatie met een aantal 
typen geluidbronnen een wettelijk kader dat van belang is bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen. Zo zijn in de Wet geluidhinder voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen 
grenswaarden opgenomen voor industrielawaai, wegverkeerlawaai en spoorweglawaai. Op andere 
geluidbronnen is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Andere geluidbronnen kunnen wel 
noodzaken tot een aanvullende beoordeling van het aspect geluid in het kader van een goede 
‘ruimtelijke ordening’.  
 
Onderhavig plan 
In verband met de vestiging van een Aldi-supermarkt gelegen aan de Stationstraat te Nuth is door 
bureau Windmill een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met de aanvraag van een 
omgevingsvergunning. In het onderstaande worden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek 
kort beschreven. 
 
Akoestisch onderzoek melding Activiteitenbesluit ten behoeve van de realisatie van een Aldi aan 
Stationstraat te Nuth, Windmill Milieu|Management|Advies, rapportnummer P2016.062.02-01, 
d.d. 25.03.2016 
 
Conclusies 
De Aldi-supermarkt is een type B inrichting waarvoor een meldingsplicht geldt overeenkomstig het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. 
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Uit de rekenresultaten volgt dat vanwege de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder 
(verkeersaantrekkende werking) wordt voldaan aan de standaard grenswaarden. Voor het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt de standaard grenswaarde uit het Activiteitenbesluit 
ter plaatse van één woning overschreden. De geluidbelasting bedraagt maximaal 53 dB(A)-
etmaalwaarde. 
 
In verband met de geconstateerde overschrijding is in hoofdstuk 7 van het onderzoeksrapport 
maatregelafweging gemaakt. Geadviseerd wordt geen maatregelen te treffen en hiervoor een 
maatwerkvoorschrift vast te stellen. Uitgaande van de minimaal vereiste karakteristieke 
geluidwering van de gevel (GA;K;) van 20 dB(A), conform Bouwbesluit, zal het binnenniveau voldoen 
aan de maximaal toelaatbare binnenwaarde van 35 dB(A). Aanvullend onderzoek naar de 
geluidwering van de gevel is niet noodzakelijk. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect geluid geen belemmering vormt voor de realisatie van 
het plan. Het rapport van bureau Windmill is als separate bijlage 4 bij deze ruimtelijke 
onderbouwing gevoegd. 
 
 
2.5.3 Externe veiligheid 
 
Ten aanzien van het aspect externe veiligheid dient te worden bekeken of de projectlocatie in de 
invloedssfeer ligt van opslag en transport van gevaarlijke stoffen van stationaire of mobiele 
risicobronnen. Hierbij dient te worden onderzocht: 
 
A. Niet-stationaire bronnen: 

- transport van gevaarlijke stoffen via de weg, spoor, water of buisleidingen; 
 
B.   Stationaire bronnen: 
- omliggende inrichtingen; 
- industrie. 
 
Risicobenadering externe veiligheid 
De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor de omgeving 
aan te geven: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  
 
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en 
onbeschermd op een plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van 
een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico werd voorheen 
ook wel individueel risico genoemd. De norm voor het plaatsgebonden risico ligt in principe op 10-6 
per jaar, oftewel een kans van één op een miljoen. Voor nieuwe situaties geldt deze norm als 
grenswaarde. Voor bestaande situaties met een plaatsgebonden risico dat hoger is dan 10-6, geldt 
deze norm als streefwaarde. In zulke situaties geldt een standstill-beginsel totdat aan de norm van 
10-6 per jaar wordt voldaan. Voor kwetsbare bestemmingen die zich binnen een gebied bevinden 
met een plaatsgebonden risico dat hoger is dan 10-5 per jaar is eerst sprake van een dringende 
sanering. 
 
Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van tien of 
meer personen in de omgeving van een transportroute in één keer dodelijk slachtoffer wordt van 
een ongeval op die transportroute. Voor het groepsrisico is een oriëntatiewaarde vastgesteld die 
afhankelijk is van het aantal dodelijke slachtoffers per kilometer transportroute: 0,01/N2, waarbij N 
gelijk is aan het aantal dodelijke slachtoffers. Dus:  

 voor tien of meer dodelijke slachtoffers is de oriëntatiewaarde gelijk aan 1/10-4, oftewel 
een kans van één op tienduizend per jaar;  
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 voor honderd of meer dodelijke slachtoffers is deze kans 1/10-6, oftewel één op een 
miljoen per jaar;  

 voor duizend of meer dodelijke slachtoffers is deze kans 1/10-8. 
 
In tegenstelling tot de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico mag van de oriëntatiewaarde 
voor het groepsrisico door het bevoegd gezag worden afgeweken, mits er een goede reden toe 
is. Hierbij moet een verantwoording van het groepsrisico worden afgelegd. 
 
Onderhavig plan 
Ter voorbereiding op het onderhavige plan is een onderzoek in het kader van de externe veiligheid 
uitgevoerd. In het onderstaande worden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek kort 
beschreven. 
 
Externe veiligheid Aldi Stationstraat 7 te Nuth, GBB B.V., rapportnummer 16-004.3 LG EV, d.d. 
23.03.2016 
 
Inleiding 
Op de locatie Stationstraat 7 te Nuth is Aldi voornemens een nieuwe winkel te realiseren. in de 
bestaande situatie is op deze locatie een bouwschool aanwezig, welke zal worden gesloopt zodat 
op het terrein nieuwbouw met parkeervoorzieningen mogelijk wordt. 
 
Aangezien de nieuwe functie niet past binnen het bestaande bestemmingsplan dient een 
ruimtelijke procedure te worden doorlopen. Hiertoe dient tevens het aspect externe veiligheid te 
worden onderzocht. GBB is verzocht het aanwezige groepsrisico inzichtelijk te maken alsmede 
eventuele beperkingen ten aanzien van het plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebied te 
onderzoeken. 
 
Risicoanalyse algemeen 
Het plangebied is direct aan de snelweg A76 en de spoorlijn Heerlen-Sittard gelegen. In het 
onderzoek is derhalve nader ingegaan op de ten gevolge van deze risicobronnen aanwezige 
externe veiligheidsrisico’s. 
 
Transport gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water 
Snelweg A76 
Op grond van het Bevt geldt voor deze transportroute een PR 10-6 contour van 6 tot 7 meter vanaf 
het midden van de berm. Dit betekent dat de projectlocatie ruim buiten deze contour is gelegen en 
dat het plaatsgebonden risico geen beperkingen oplevert voor de realisatie van het plan. 
 
Voor deze snelweg geldt op grond van het Bevt een plasbrandaandachtsgebied van 30 meter vanaf 
de buitenste kantstrepen. Aangezien de Aldi op circa 15 tot 16 meter vanaf deze weg is 
geprojecteerd zal deze binnen dit gebied komen te liggen. Binnen deze zone is sprake van een 
risico op een ongeval met brandbare vloeistoffen. Onderstaande afwegingen leiden ertoe dat het 
wenselijk is de winkelfunctie binnen het plasbrandaandachtsgebied mogelijk te maken: 

‐ op basis van een locatieonderzoek is gebleken dat deze locatie voor Aldi de meest optimale 
locatie binnen de kern Nuth betreft (overige gronden grotendeels niet verwerfbaar of 
ongeschikt in verband met korte afstanden richtingen woningen, etc.); 

‐ middels deze wijziging wordt op de locatie een kwetsbaar object gesloopt ten behoeve van 
de realisatie van een beperkt kwetsbaar object;  

‐ er wordt hierdoor een nieuw bouwwerk geplaatst welke beter bestand is tegen plasbranden 
(zijde weg betreft in de nieuwe situatie een dichte gevel, terwijl het huidige gebouw hier 
een gevel met grote glasoppervlakten heeft);  

‐ doordat de weg verhoogd ligt ten opzichte van het terrein en geluidsschermen aanwezig 
zijn, is sprake van een effectieve afscherming van een eventuele plasbrand;  
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‐ het verplaatsen van de winkel tot buiten het plasbrandaandachtsgebied is gezien de 
terreinafmetingen niet mogelijk.  

Op basis van de ten behoeve van het Basisnet uitgevoerde risicoberekeningen alsmede de recent 
uitgevoerde berekeningen in de directe omgeving, blijkt dat sprake is van een groepsrisico dat ruim 
kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Ten gevolge van het plan kan een zeer beperkte 
toename van het groepsrisico niet worden uitgesloten, echter doordat het gemiddelde aantal 
personen niet of nauwelijks wijzigt zal het groepsrisico niet meer dan 10% toenemen en in ieder 
geval kleiner dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde blijven. 

Gezien deze conclusie omtrent de hoogte van het groepsrisico en verwachte beperkte toename 
kan conform het Bevt volstaan worden met een beperkte verantwoording (zonder 
risicoberekeningen). 

Spoorlijn Heerlen-Sittard 
Conform het Bevt bedraagt de PR 10-6 contour van deze transportroute 0 meter. tevens heeft deze 
route geen plasbrandaandachtsgebied. Het plaatsgebonden risico alsmede het 
plasbrandaandachtsgebied leveren derhalve geen beperkingen op voor de ontwikkeling van dit 
plan.  
 
Op basis van de eerder genoemde rekenresultaten in de omgeving blijkt dat er sprake is van een 
groepsrisico dat ruim kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Ten gevolge van het plan kan 
een zeer beperkte toename van het groepsrisico niet worden uitgesloten, echter doordat het 
gemiddeld aantal personen niet of nauwelijks wijzigt zal het groepsrisico niet meer dan 10%  
toenemen en in ieder geval kleiner dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde blijven. 
 
Gezien de bovenstaande conclusie omtrent de hoogte van het groepsrisico en de verwachte 
beperkte toename, kan conform het Bevt volstaan worden met een beperkte verantwoording 
(zonder risicoberekeningen). 
 
Transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen 
Op basis van de Risicokaart alsmede navraag bij de Gasunie is gebleken dat de projectlocatie niet 
binnen het invloedsgebied van hogedruk gasleidingen of overige buisleidingen voor het transport 
van gevaarlijke stoffen is gelegen. Deze risicobronnen hoeven derhalve niet nader meegenomen te 
worden bij de verantwoording van het groepsrisico. 
 
Risicovolle inrichtingen 
Op basis van de Risicokaart is gebleken dat in de omgeving van de projectlocatie een LPG-
tankstation is gesitueerd: ‘Esso tankstation De Dael’ aan de Van Eynattenweg 1. Conform de Revi 
geldt voor een LPG-tankstation een invloedsgebied van 150 meter. 
 
De projectlocatie is buiten dit invloedsgebied gesitueerd op grond waarvan deze risicobron niet 
nader meegenomen hoeft te worden bij de verantwoording van het groepsrisico. 
 
N.B.: 
Voor LPG-tankstations geldt dat het formele invloedsgebied kleiner is dan bij de meeste andere 
risicobronnen, waarbij de 1% letaliteitgrens als invloedsgebied geldt. Deze grens is op circa 220 
meter gelegen (bron: www.scenarioboekev.nl). Het geprojecteerde gebouw is tevens buiten deze 
zone gelegen. 
 
Aanzet verantwoording groepsrisico 
P.M.: volgt na ontvangst advies Veiligheidsregio.      
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Het onderzoeksrapport van GBB B.V. is als separate bijlage 5 bij deze ruimtelijke onderbouwing 
gevoegd.    
 

2.5.4 Luchtkwaliteit 
 
Wet milieubeheer en nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Op 
15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht geworden. De 
hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn te vinden in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer 
(Wm), ook wel bekend als de Wet luchtkwaliteit. Deze wetgeving introduceerde een 
programmasystematiek voor maatregelen en projecten, hetgeen geconcretiseerd is in het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit: het NSL. Daarnaast is de term 'niet in 
betekenende mate' besluiten geïntroduceerd, waarbij geen toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen 
nodig is, omdat deze projecten niet of zeer weinig bijdragen aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Een project draagt in betekenende mate (IBM) bij aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit wanneer de planbijdrage groter is dan 1,2 μg/m3. Projecten met een kleinere 
concentratietoename dragen ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit.  
 
In het NSL werken de Rijksoverheid en de decentrale overheden samen om overal in Nederland 
tijdig (binnen de verkregen derogatietermijn) te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Het NSL bevat niet alleen de maatregelen die de luchtkwaliteit 
verbeteren, maar ook de ruimtelijke plannen die de luchtkwaliteit verslechteren. Voor een project 
dat past binnen de reikwijdte van de grondslag in artikel 5.16 lid 1 sub d Wm, geldt dat de toetsing 
aan de grenswaarden verschuift van het besluit naar het programma. De wettelijke basis voor deze 
programma aanpak ligt in de Wet milieubeheer (paragraaf 5.2.3, titel 5.2 Wm). In het NSL is 
geborgd dat vanaf 1 januari 2015 wordt voldaan aan de Europese grenswaarden voor NO2. Tot die 
tijd heeft Nederland uitstel en vrijstelling (derogatie) gekregen.  
 
Normen en grenswaarden 
In de Wet Luchtkwaliteit zijn regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen, ozon, arseen, 
cadmium en nikkel. Er vinden in Nederland langs wegen geen overschrijdingen plaats van de richt- 
of grenswaarden van de zware metalen (lood, arseen, cadmium en nikkel) en ozon; derhalve zijn 
deze stoffen niet opgenomen in de rekenmodellen. Voor de stoffen NO2 en PM10 zijn in de Wet 
Luchtkwaliteit grenswaarden gesteld van 40 μg/m³. Daarnaast geldt een grenswaarde van de 
uurgemiddelde concentratie voor NO2 (200 μg/m³) die maximaal 18 keer per jaar mag worden 
overschreden. De uurgemiddelde grenswaarde van NO2 wordt eenmaal per jaar overschreden bij 
een jaargemiddelde concentratie van iets minder dan 54 μg/m³. De norm van maximaal 18 keer 
overschrijding van de uurgemiddelde grenswaarde wordt bereikt bij een jaargemiddelde 
grenswaarde van 82 μg/m3. Er zijn in Nederland geen plaatsen waar deze norm wordt 
overschreden. 
 
Voor de toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen zijn in de praktijk drie normen van toepassing: 
 - jaargemiddelde concentratie NO2 (40 μg/m³); 
 - jaargemiddelde concentratie PM10 (40 μg/m³); 
 - aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uursgemiddelde concentratie 

PM10 (maximaal 35 dagen per jaar > 50 μg/m³). 
 
 
Besluit gevoelige bestemmingen 
Conform artikel 5.16a van de ‘Wet luchtkwaliteit’ kunnen bij Algemene Maatregel van Bestuur nog 
nadere regels worden gesteld om te voorkomen dat bij een (dreigende) overschrijding van één of 
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meerdere grenswaarde(n) projecten doorgang vinden die er toe leiden dat het aantal 
blootgestelden met een verhoogde gevoeligheid toeneemt. Dit Besluit gevoelige bestemmingen 
(luchtkwaliteitseisen) van 15 januari 2009 (in werking met ingang van 16 januari 2009) beperkt de 
mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen uit te voeren in overschrijdingssituaties voor 
zogenaamde ‘gevoelige bestemmingen’. Tot die gevoelige bestemmingen worden scholen, 
kinderopvang en bejaarden-, verpleeg of verzorgingshuizen gerekend. In het Besluit is aangegeven 
dat moet worden onderzocht of op een locatie sprake is van een daadwerkelijke of een dreigende 
overschrijding van de grenswaarden indien de locatie: 
 

 is gelegen binnen 300 meter vanaf Rijkswegen (wegen in beheer van het Rijk); 

 is gelegen binnen 50 meter vanaf de rand van een provinciale weg (wegen in beheer bij de 
provincie) 

 
Onderhavig plan  
Ter voorbereiding op de realisatie van het onderhavige plan is door bureau Windmill een 
luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd. In het onderstaande worden de conclusies die uit het 
onderzoek naar voren zijn gekomen kort beschreven. 
 
Luchtkwaliteitonderzoek in het kader van de realisatie van een Aldi aan het Stationsplein te Nuth, 
Windmill Milieu|Management|Advies, rapportnummer P2016.062.03-01, d.d. 24.03.2016 
 
Samenvatting en conclusies 
Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de stikstofdioxide-immissie en de (zeer)fijn 
stof immissies als gevolg van de activiteiten die binnen de projectlocatie kunnen plaatsvinden en 
deze immissieconcentraties te toetsen aan de geldende normstelling van de Wet milieubeheer. 
Van de in de Wet milieubeheer genoemde stoffen zijn de stoffen stikstofdioxide en (zeer)fijn stof 
het meest kritisch. Indien deze stoffen voldoen aan de daarvoor geldende grenswaarden, leiden de 
overige stoffen eveneens niet tot overschrijdingen van de normstelling van de normstelling van de 
grenswaarden zoals opgenomen in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer. 
 
De emissies vanwege de activiteiten die binnen de projectlocatie kunnen worden ontwikkeld zijn 
berekend aan de hand van de emissiefactoren uit de literatuur. De toetsingswaarden volgen uit de 
Wet milieubeheer. Met een verspreidingsmodel is de immissie in de omgeving van de inrichting 
berekend. Bij de toetsing van fijn stof zijn de achtergrondconcentraties gecorrigeerd voor het 
daarin aanwezige zeezout. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de van toepassing zijnde regels zoals die volgen uit de Wet 
milieubeheer. Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat in alle immissiepunten ruimschoots wordt 
voldaan aan de grenswaarden zoals deze gelden overeenkomstig de Wet milieubeheer. Dit geldt 
voor zowel de jaargemiddelde concentraties als het aantal overschrijdingen van de (24-/8-) 
uurgemiddelde concentratie. 
 
Voorgaande betekent dat de consequenties op het gebied van luchtkwaliteit geen belemmering 
vormen voor de realisatie van het plan. Het onderzoeksrapport van bureau Windmill is als separate 
bijlage 6 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 
 
 

2.6 Water 
 

De Watertoets is een procesinstrument dat als doel heeft te komen tot een betere inbreng van 
wateraspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. De kern bestaat uit een set van procedure 
afspraken, vormvereisten en inhoudelijke aandachtspunten en wordt toegepast binnen de 
bestaande procedures en regelgeving. De Watertoets is van toepassing op bestemmingsplannen en 
projectbesluiten. De initiatiefnemer van een ruimtelijk plan dient in principe de Watertoets uit te 
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voeren en de uitkomsten daarvan aan te geven in een waterparagraaf. De waterhuishoudkundige 
aspecten omvatten onder meer veiligheid voor water, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging. 
 
Onderhavig plan 
Ter voorbereiding op het onderhavige plan is door bureau RA Infra een memo waterparagraaf 
opgesteld. In de memo worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor wat betreft de 
waterhuishouding kort uiteengezet.  
 
In overleg met dhr Last van gemeente Nuth is afgesproken dat op basis van de slechte 
doorlatendheid wordt ingezet op bergen en vertraagd afvoeren in plaats van infiltreren. De 
benodigde voorzieningen dienen op eigen terrein gerealiseerd te worden. Er is, op basis van de 
benodigde parkeerplaatsen, de hoogteligging en hoogteverschil, nagenoeg geen ruimte aanwezig 
om dit middels buffers of wadi’s te realiseren. Er bestaan echter wel meerdere mogelijkheden om 
ondergrondse retentie- en opvangbekkens aan te leggen of het dakoppervlak als retentie . Hiermee 
kan het hemelwater ter plaatse worden opgevangen. De benodigde buffercapaciteit wordt 
gebaseerd op het oppervlak van de nieuwbouw inclusief het parkeerterrein. Het betreft in totaal 
ca. 4.800 m2 verhard oppervlak. Concreet betekent dit dat er een berging gerealiseerd moet 
worden van 4800 x 0,035 = 168 m3. 
 
De memo (Waterparagraaf Aldi Cuijk, RA Infra advies- en ingenieursbureau, rapportnummer 
16255.1mem waterparagraaf versie 2.0, d.d. 07.04.2016) is als separate bijlage 7 bij deze 
ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 

 
 
2.7 Archeologie  
 
De Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) is op 1 september 2007 in werking 
getreden. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de Nederlandse uitwerking van het 
Verdrag van Malta. De wet is een raamwet, die regelt hoe Rijk, provincies en gemeenten bij hun 
ruimtelijke plannen rekening moeten houden met het erfgoed in de bodem. De gemeenten zijn in 
deze wet tot bevoegd gezag aangewezen. 
 
Onderhavig plan 
Ter voorbereiding op de realisatie van het onderhavige plan is door Aeres Milieu een 
archeologische quickscan uitgevoerd. In deze archeologische quickscan is nagegaan of het 
uitvoeren van archeologisch onderzoek noodzakelijk is voor de betreffende locatie. In het 
onderstaande worden de bevindingen uit de archeologische quickscan weergegeven.  
 
Quickscan locatie Stationstraat 7 te Nuth, Aeres Milieu, rapportnummer AM16070, d.d. 10.03.2016 
 
Algemene gegevens 
 
Locatiegegevens: 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Stationstraat 7 te Nuth, gemeente Nuth. Kadastraal is de 
locatie bekend onder sectie C, nummers 3236 en 3237. De locatie is momenteel grotendeels 
bebouwd (noordelijke en centrale deel) en in gebruik als grasveld (zuidelijke deel). 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen sloop van de huidige 
bebouwing en de nieuwbouw van een supermarkt met parkeergelegenheid. De diepte van de 
toekomstige verstoring is niet bekend maar zal in verband met de aanleg van een fundering naar 
verwachting tot tenminste 0,8-1,0 meter beneden maaiveld reiken.  
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Archeologie 
Op de leidende archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Nuth ligt het 
westelijke deel van de projectlocatie in een zone die staat aangegeven met de ‘Waardecategorie 4: 
gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde’. Op de onderstaande afbeelding is deze zone 
met een gele kleur weergegeven. 
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Het oostelijke deel van de projectlocatie ligt in een zone ‘Waardecategorie 6: geen 
verwachtingswaarde’. Op het bovenstaande kaartje is deze zone met een grijze kleur weergegeven. 
Voor zones met een middelhoge verwachtingswaarde geldt een onderzoeksplicht bij een 
verstoringsdiepte dieper dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte van meer dan 2.500 m². 
aangezien het plangebied circa 5.140 m² groot is en naar verwachting dieper dan 40 cm beneden 
het maaiveld zal worden verstoord, geeft de gemeente hierin aan dat een archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is.  
 
Aanbevelingen 
Het uitgevoerde onderzoek is primair gericht op het uitvoeren van een archeologische 
bureaustudie. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van een gespecificeerd 
verwachtingsmodel voor de locatie. Dit verwachtingsmodel wordt op basis van historische kaarten 
en bekende landschappelijke en archeologische gegevens gevormd. 
 
In een later stadium wordt dit bureauonderzoek getoetst middels een verkennend veldonderzoek 
gezien de middelhoge verwachtingswaarde kan ook worden gekozen om direct een 
bureauonderzoek gecombineerd met een inventariserend veldonderzoek (verkennend 
booronderzoek) te laten uitvoeren, waarbij de resultaten in één rapport zullen worden beschreven. 
 
De rapportage van Aeres Milieu is als separate bijlage 8 bij deze ruimtelijke onderbouwing 
gevoegd. 
 
Aanvullend archeologisch (boor)onderzoek  
Archeologisch onderzoek Stationstraat 7 te Nuth, Aeres Milieu, rapportnummer AM16070, d.d. 
07.04.2016 
 
Op 24 maart 2016 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek 
uitgevoerd. Het doel van het aanvullende booronderzoek is de in het bureauonderzoek opgestelde 
specifieke verwachting te toetsen. Aan hand van deze gegevens kunnen vervolgens adviezen over 
de aanwezige archeologische resten of vervolgtraject worden opgesteld. 
 
De belangrijkste conclusies die uit het aanvullende archeologische onderzoek naar voren zijn 
gekomen zijn hieronder beknopt beschreven. 
 
Conclusies 
Op basis van de bekende gegevens omtrent archeologische waarden in het gebied en de 
geografische ligging moet worden geconcludeerd dat voor het plangebied een hoge verwachting 
geldt voor archeologische resten uit met name de prehistorie. De jager-verzamelaars uit het 
midden- en laat-paleolithicum en het mesolithicum kozen als woon- en verblijfplaats vaak voor (de 
flanken van) hoge en drooggelegen terreinen in het landschap in de nabijheid van 
watervoorzieningen. In de Zuid-Limburgse leemstreek bevinden dergelijke bewoningslocaties zich 
voornamelijk op de randen van de plateaus en op de hellingen nabij de beekdalen. De 
aanwezigheid van water zorgt voor drinkgelegenheid en ter plaatse bestaat een grotere 
biodiversiteit die het jagen en verzamelen vergemakkelijkt. 
 
De jachtkampen van jager-verzamelaars worden gekenmerkt door een vuursteenspreiding aan het 
oppervlak. Deze zijn daarom erg kwetsbaar voor bodemverstoringen of erosie. Het plangebied ligt 
op de oostelijke rand van het plateau van Schimmert. Geomorfologisch ligt het op de helling van 
een lösswand, direct bij de overgang naar het lager gelegen beekdal van de Geleenbeek. Dergelijke 
overgangszones naar watervoorzieningen zijn aantrekkelijke locaties voor jager-verzamelaars. In de 
directe omgeving van het plangebied en binnen een soortgelijke landschappelijke context (dal van 
de Platsbeek), zijn meerdere vuurstenen artefacten aangetroffen uit de periode paleolithicum – 
neolithicum. Resten worden verwacht direct onder de bouwvoor en kunnen bestaan uit tijdelijke 
bewoningssporen, haardkuilen, artefacten van vuursteen. Indien colluvium (secundaire löss) 
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aanwezig is, dan zullen resten in of onder dit pakket aanwezig zijn. Vanaf het neolithicum ontstaan 
de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door sedentaire nederzettingen. In de 
beginperiode stapt men geleidelijk over naar landbouw en veeteelt. De nederzettingen worden 
gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Voor de 
watervoorziening worden waterputten gegraven. Vanaf het neolithicum tot en met de vroege 
middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden. De 
ligging op de flank van de hogere gronden naar het lager gelegen beekdal van de Geleenbeek en de 
nabij gelegen Platsbeek, blijven in beginsel aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor agrarische 
bewoning. Toch zal men de voorkeur hebben gegeven aan de hoger gelegen (centrale) delen van 
de plateaus, verder in westelijke richting. Ter plaatse zijn onder andere nederzettingsresten uit de 
Romeinse periode bekend. In de directe omgeving van het plangebied en binnen dezelfde 
landschappelijke setting is een vondst bekend van een armbandfragment uit de periode late 
ijzertijd – Romeinse tijd. Op basis van bovenstaande gegevens geldt voor het plangebied een 
middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de periode bronstijd tot en met de vroege 
middeleeuwen. Resten worden verwacht direct onder de bouwvoor. Indien colluvium (secundaire 
löss) aanwezig is, dan zullen deze resten zich in of onder dit pakket bevinden. Resten kunnen 
bestaan uit een cultuurlaag, paalkuilen/-gaten, afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of 
gebruiksvoorwerpen. 
 
Het plangebied ligt aan de Stationstraat ten oosten van de historische dorpskern van Nuth. De 
Stationstraat is het verlengde van de zuidwestelijk georiënteerde uitvalsweg Valkenburgerweg en 
loopt vanaf de kern van Nuth in oostelijke richting als landweg door. Ter hoogte van het plangebied 
vormt deze landweg een verbinding met de van oorsprong (laat)middeleeuwse 
hoven/landgoederen Huis De Dael en de Nuinhof, die respectievelijk binnen 150 meter ten 
noorden en ten zuiden van het plangebied liggen. Uit bestudering van historisch kaartmateriaal 
komt naar voren dat het plangebied sinds tenminste het eind van de 18e eeuw aan deze 
wegsplitsing lag en in gebruik was als agrarisch gebied. Voor het plangebied geldt daarom een 
middelhoge verwachting voor de periode late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. Resten 
worden verwacht vanaf het maaiveld en/of in een pakket colluvium. 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden gesteld dat de verwachte bodems niet langer 
intact aanwezig zijn. Met het verstoren of aftoppen van deze bodems zijn ook de potentieel 
archeologisch interessante lagen verloren gegaan. Het gevolg hiervan is dat de in het 
bureauonderzoek opgestelde verwachtingen bijgesteld zijn naar laag. Met andere woorden er 
bestaat geen concrete verwachting meer voor het aantreffen van archeologische resten binnen het 
plangebied. 
 
De afwezigheid van deze verwachting heeft tot gevolg dat geadviseerd wordt dat verder 
archeologisch onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. Het onderzoeksrapport van Aeres Milieu 
is als separate bijlage 12 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 
 
 

2.8 Flora en Fauna 
 
Zorg voor alle inheemse planten- en diersoorten en voor de natuurlijke rijkdommen van gebieden 
wordt gegarandeerd door de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van natuur en milieu. 
De instrumenten die deze bescherming mogelijk maken zijn op Europees niveau vertaald in Natura 
2000. De Europese Habitatrichtlijn en de Europese Vogelrichtlijn zijn in Natura 2000 opgenomen. 
De Europese wetgevingen zijn in Nederland vertaald in de Flora- en faunawet voor de 
soortbescherming en in de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 voor de gebiedsbescherming. 
Nederland heeft daarmee de Europese wetgeving in de nationale wetgeving verankerd. Door 
voorafgaand aan een (bouw)project of ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden met het 
eventueel voorkomen van beschermde en/of zeldzame planten- en diersoorten kan effectief 
worden omgegaan met de aanwezigheid van een beschermde soort. 
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Onderhavig plan 
Ter voorbereiding op de beoogde ontwikkeling is door Aeres Milieu een flora en fauna quickscan 
uitgevoerd. In het navolgende worden de belangrijkste bevindingen die uit deze quickscan naar 
voren zijn gekomen beknopt beschreven.  
 
Flora- en faunaquickscan Stationstraat 7 te Nuth, Aeres Milieu, rapportnummer AM1670, d.d. 
04.03.2016 
 
Conclusies  
Effecten op algemene beschermde soorten in het plangebied 
Door de werkzaamheden zullen mogelijk holen en individuen van algemeen voorkomende 
zoogdieren worden verstoord of verdwijnen. Voor al deze soorten biedt de directe omgeving van 
het plangebied voldoende alternatieve verblijfplaatsen. 
 
Effecten op vogels 
Het foerageergebied van enkele algemeen voorkomende vogels zal deels verdwijnen. Voor al deze 
soorten biedt de directe omgeving van het plangebied echter voldoende andere 
foerageergebieden. Door de opgaande vegetaties buiten het broedseizoen (dus buiten de periode 
15 maart-15 juli) te verwijderen, wordt schade aan vogelnesten, eieren of jonge vogels voorkomen. 
 
Effecten op beschermde natuurgebieden 
Doordat de bebouwing in het plangebied vervangen wordt door nieuwe bebouwing en doordat het 
plangebied geen bijzondere of strenger beschermde soorten herbergt, is het niet te verwachten 
dat de plannen een negatief effect op de natuurwaarden in de Goudgroene natuurzone (Limburgs 
NN) zullen hebben; deze zone ligt op een afstand van circa 60 meter van het plangebied met het 
Stationsplein en een spoorlijn nog tussen het plangebied en het NN in. Hetzelfde geldt voor de 
Natuurbeek, die op een afstand van circa 100 meter van het plangebied ligt en voor het 
dichtstbijzijnde onderdeel van Natura 2000-gebied 'Geleenbeekdal' dat op een afstand van circa 
120 meter van het plangebied ligt, met de snelweg A76 nog tussen het plangebied en het Natura 
2000-gebied in. 
 
Omdat het plangebied op ruime afstand (meer dan 5 kilometer) van overige beschermde 
natuurgebieden ligt, is het ook niet te verwachten dat de plannen enig effect op de natuurwaarden 
in deze gebieden zullen hebben. 
 
Consequenties vanuit de wet- en regelgeving 
 
Flora- en faunawet 
Beschermde dieren uit de categorie ‘algemene soorten’: vrijstelling 
Voor het vernietigen van holen etc. en verstoren van beschermde zoogdieren van de categorie 
‘algemene soorten’ voor ruimtelijke ingrepen, bestaat een vrijstelling op grond van ‘AMvB artikel 
75’ van de Flora- en faunawet (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2005). Er 
hoeft daarom geen ontheffing voor algemene soorten te worden aangevraagd. 
 
Voorkomen doden of verwonden dieren 
De in de Flora- en faunawet genoemde ‘algemene zorgplicht’ is ook op beschermde soorten uit de 
categorie ‘algemene soorten’ van toepassing. Beschermde diersoorten (ook die van de categorie 
‘algemene soorten’) die tijdens het slopen van de gebouwen en het vergraven van grond worden 
aangetroffen, moeten direct worden gevangen en in het aangrenzende gebied worden vrijgelaten. 
 
Vogels: vegetatie buiten het broedseizoen verwijderen 
Door de te verwijderen opgaande vegetaties buiten het broedseizoen (dus buiten de periode 15 
maart – 15 juli) te verwijderen, wordt schade aan vogelnesten, eieren of jonge vogels voorkomen. 
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Indien deze handelswijze wordt gevolgd, is er geen ontheffing op de Flora- en faunawet voor vogels 
nodig. 
 
Overige regelgeving 
Omdat er geen negatieve effecten op het NN zijn te verwachten, zijn er op dit punt geen bezwaren 
vanuit het provinciale natuurbeleid. 
Omdat er ook geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden of andere beschermde 
natuurgebieden zijn te verwachten, is er geen vergunning nodig op grond van de 
Natuurbeschermingswet (ex artikel 19d lid 1). 
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect flora en fauna geen belemmering vormt voor de 
realisatie van het plan. Het onderzoeksrapport van Aeres Milieu is als separate bijlage 13 bij deze 
ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 
 

 

2.9 Overige milieuaspecten 
 
Geurhinder  
Het plan betreft een toevoeging van een geurgevoelige functie. Er zijn echter geen geurhinder 
veroorzakende bedrijven of inrichtingen gelegen in de omgeving van de projectlocatie. Er is 
derhalve geen nader onderzoek noodzakelijk.  
 
Lichthinder  
Het plan betreft een toevoeging van een lichthindergevoelige functie. Er zijn echter geen objecten 
in de omgeving gelegen die lichthinder kunnen veroorzaken voor het voorliggende bouwplan. Er is 
derhalve geen nader onderzoek noodzakelijk.  
 
Trillingshinder  
Het plan betreft geen toevoeging van trillingsgevoelige bestemmingen. Er is derhalve geen nader 
onderzoek noodzakelijk. 
  
 

2.10 Ruimtelijke effecten van het plan op de omgeving 
 
Ter voorbereiding op de realisatie van het onderhavige plan is door bureau Windmill een 
onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke inpasbaarheid van de nieuw te realiseren Aldi-
supermarkt aan de Stationstraat 7 te Nuth. In het onderstaande wordt de conclusie van het 
uitgevoerde onderzoek beschreven. 
 
Onderzoek bedrijven en milieuzonering ten behoeve van een Aldi gelegen op de hoek Stationsplein-
Stationstraat te Nuth, Windmill Milieu|Management|Advies, rapportnummer P2016.062.01-01, 
d.d. 25.03.2016 
 
Conclusie 
Op basis van de uitgevoerde beoordeling is geconcludeerd dat sprake is van een inpassing in 
milieucategorie 1 bedrijf in een gemengd gebied. Vanwege de ligging in een gemengd gebied wordt 
de richtafstand teruggebracht tot 0 meter. Geconcludeerd kan dan ook worden dat het plan 
ruimtelijk inpasbaar is en derhalve geen onevenredig negatieve effecten op de omgeving zal 
veroorzaken. 
 
Het onderzoeksrapport van bureau Windmill is als separate bijlage 9 bij deze ruimtelijke 
onderbouwing gevoegd. 
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2.11 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Procedure 
Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning ex artikel 2.2, eerste lid 1, onderdeel a, sub 3° 
Wabo is, conform het bepaalde in de Wabo (paragraaf 3.3) de uitgebreide procedure van 
toepassing, met dien verstande dat het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage ligt. 
Binnen zes maanden dient op de aanvraag omgevingsvergunning te zijn beslist waarbij de 
eenmalige mogelijkheid geboden wordt deze termijn met zes weken te verlengen.  
 
 

2.12 Economische uitvoerbaarheid 
 
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is in artikel 6.2.1 een opsomming gegeven van de 
bouwplannen die worden beschouwd als bouwplan in de zin van 6.12 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) waarvoor een exploitatieplan dient te worden vastgesteld indien het kostenverhaal niet 
anderszins is geregeld. Onderhavig plan wordt gerekend tot de in artikel 6.2.1 Bro aangewezen 
bouwplan (de bouw van één of meer andere hoofdgebouwen).  
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3 Motivering 
 
Aldi is voornemens de bestaande supermarkt in Nuth, gelegen aan de Markt 10, te verplaatsen 
naar het perceel aan de Stationstraat 7 in Nuth. De huidige locatie aan de Markt 10 voldoet niet 
meer aan de huidige eisen. De winkel is met 700 m² winkelvloeroppervlak (wvo) te klein om het 
volledige assortiment te presenteren, de consument een prettig verblijfsklimaat te bieden en de 
supermarkt rendabel te kunnen exploiteren volgens de vaste winkelindeling die Aldi hanteert. 
Daarnaast zijn er op de huidige locatie parkeer- en expeditieproblemen. Met name tijdens 
evenementen en de vrijdagse weekmarkt in Nuth op het bijgelegen parkeerterrein, ontstaan er 
problemen. Ook is er sprake van overlast voor omwonenden door de expeditie en de hiermee 
gepaard gaande verkeersonveiligheid.  
 
Aldi is reeds sinds enkele jaren met de gemeente Nuth en de regio Parkstad in overleg om te 
komen tot een passende oplossing. Het voornemen bestaat de Aldi-vestiging aan de Markt 10 te 
verplaatsen naar het perceel aan de Stationstraat 7 te Nuth. Deze nieuwe locatie ligt circa 800 
meter ten noordoosten van de huidige locatie. 
 
Op het betreffende perceel bevindt zich thans een praktijkopleiding voor bouwkunde. Dit 
opleidingsinstituut zal echter op korte termijn deze locatie verlaten, waardoor leegstand en 
verpaupering dreigt. De locatie vormt als het ware de entree van de kern Nuth, waardoor het van 
belang is dat leegstand en verpaupering wordt voorkomen. Het vestigen van de Aldi-supermarkt op 
het perceel aan de Stationstraat 7 is onder het huidige planologische regime niet mogelijk. De 
gemeente Nuth is echter bereid de strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan weg te nemen 
middels het doorlopen van een omgevingsvergunningprocedure ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
sub 3o Wabo. Als onderdeel van de omgevingsvergunningprocedure dient een ‘goede ruimtelijke 
onderbouwing’ te worden opgesteld, waarin het plan en de beleidsmatige en ruimtelijk-
stedenbouwkundige afwegingen ten behoeve van de realisatie van het plan dienen te zijn 
verwoord. Het voorliggende document voorziet in deze vereisten. 
 
Procedure 
De uitgebreide omgevingsprocedure is geregeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 30 Wabo. 
 
De in deze ruimtelijke onderbouwing beschreven ontwikkeling wordt in ruimtelijk en planologisch 
opzicht aanvaardbaar geacht omdat: 

- het bouwplan past binnen de bestaande ruimtelijk-stedenbouwkundige structuur; 
- het bouwplan past binnen de beleidskaders van Rijk, provincie, regio en gemeente; 
- de waterhuishouding op de projectlocatie door het plan niet nadelig wordt beïnvloed; 
- geen archeologische waarden worden verstoord; 
- er geen overige milieubelemmeringen zijn; 
- het plan voorziet in voldoende parkeergelegenheid om de toegenomen parkeerdruk op te 

vangen; 
- geen onevenredige aantasting van het woongenot plaatsvindt voor omwonenden; 
- de economische uitvoerbaarheid gewaarborgd is. 

 
Resumerend kan worden geconcludeerd dat de realisatie van het voornoemd bouwplan op de 
projectlocatie aan de Stationstraat 7 te Nuth in planologisch en ruimtelijk-stedenbouwkundig 
opzicht aanvaardbaar is.  
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Bijlage 1  Verbeelding bij omgevingsvergunning 
 


