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1 Inleiding 

 
1.1 Aanleiding 
 
Het Kasteelpark Elsloo stamt uit de 19

de
 eeuw en is aangelegd in de late landschapsstijl. De 

gemeente Stein wil een gedeelte van het Kasteelpark Elsloo, dat thans deels in gebruik is als 
tenniscomplex van de LTV Elsloo, herinrichten. Dit gedeelte van het Kasteelpark vormt tot op 
heden een storend element in de parkachtige omgeving en een barrière in de landschappelijke 
structuur van het park. Daarnaast past het tenniscomplex qua bebouwing en uitstraling niet bij het 
‘Beschermd dorpsgezicht Elsloo’, waar het Kasteelpark onderdeel van uitmaakt. Om tot een 
adequate herinrichting te komen zal de accommodatie worden geamoveerd. Het opruimen van de 
tennisbanen en de omvorming van deze locatie tot natuur is de tegenprestatie voor het bouwen 
van woningen in Catsop en de uitbreiding van het sportpark Mergelakker. Daarnaast heeft in 
overleg met het Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg (SAM) een cultuurhistorische analyse 
plaatsgevonden van het park, om bij de herinrichting zoveel mogelijk aan te sluiten op de 
oorspronkelijke landschappelijke structuur en de ontwerpuitgangspunten van het park. Deze 
analyse komt in deze toelichting ruimschoots aan de orde.  
 
Om het beoogde herinrichtingsplan te kunnen uitvoeren dient de bestemming van de gronden van 
het tenniscomplex bij het Kasteelpark te worden gewijzigd in ‘Natuur’. Hiervoor is het opstellen van 
een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Vanwege de beperkte omvang van het plan wordt 
gesproken van een ‘postzegelbestemmingsplan’.  
 
 

1.2 Structuur van het bestemmingsplan 
 
De opbouw van bestemmingsplannen dient conform artikel 3.1.7 van het Bro en de Regeling 
Standaarden Ruimtelijke Ordening (Staatscourant 2008, nr. 377) te voldoen aan de “Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen” (SVBP 2008). Dit houdt in dat de verschijningsvorm van een 
bestemmingsplan en een aantal begrippen zijn gestandaardiseerd. Het bestemmingsplan bestaat 
formeel uit twee juridische onderdelen:   

- een verbeelding (een digitaal GML-bestand met een specifiek nummer, in dit geval 
NL.IMRO.0971.BPKasteelpark-0004;  

- regels; deze regels zijn in de SVBP 2008 zoveel mogelijk gestandaardiseerd (o.a. volgorde, 
indeling, benaming, begripsbepalingen, overgangsbepalingen en de slotbepaling). 

 
Op de verbeelding zijn, met bijbehorende verklaringen, de bestemmingen van de in het plan 
begrepen gronden aangegeven. De verklaringen leggen een verbinding tussen de op de verbeelding 
aangegeven bestemmingen en de regels. De verbeelding is opgebouwd volgens de landelijke 
richtlijn SVBP2008 en is getekend op schaal 1:1000. 
 
De regels bevatten de regeling inzake het gebruik van de gronden, die in het plan zijn begrepen en 
de zich daarop geprojecteerde opstallen. De regels zijn ingedeeld in vier hoofdstukken: de 
inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en slotregels. Een 
bestemmingsplan gaat voorts vergezeld van een toelichting, waarin een onderbouwing is 
opgenomen van de gemaakte beleidskeuzen inzake het bestemmingsplan. De toelichting maakt 
juridisch geen deel uit van het bestemmingsplan. Naast de genoemde onderdelen is een 
cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van dit bestemmingsplan. De resultaten van 
dit onderzoek is in dit bestemmingsplan verwerkt; het onderzoek zelf is als separate bijlage bij deze 
toelichting gevoegd.   
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1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 
 
Het plangebied is gelegen in Kasteelpark Elsloo, direct ten zuidwesten van de kern Elsloo in de 
gemeente Stein. Het huidige tenniscomplex is gelegen op een ‘tussenterras’ tussen het Maasdal en 
de hellingen van het Bunderbos. Het Kasteelpark zelf wordt globaal begrensd door het 
Julianakanaal, de zuidwestelijke rand van de kern Elsloo, de spoorlijn Maastricht-Sittard, de weg 
Terhagen en de noordflank van het Bunderbos. Op het onderstaande topografische kaartje is deze 
begrenzing aangegeven:   

 
 

1.4 Vigerend bestemmingsplan 
 
Het plangebied is thans planologisch-juridisch geregeld in het vigerend bestemmingsplan ‘Elsloo-
Beschermd dorpsgezicht’ van de gemeente Stein (vastgesteld door de raad d.d. 09.09.1999 en 
gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 11.04.2000). De gronden van 
het plangebied hebben in dit plan de bestemming ‘Recreatieve doeleinden met sportvoorzieningen 
(Rs)’. Op onderstaande uitsnede uit de plankaart van het vigerend bestemmingsplan is het 
voorliggende plangebied aangeduid binnen de rode belijning: 
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Binnen deze bestemming is destijds de bestaande tennisaccommodatie functioneel gehandhaafd. 
Het op de plankaart aangegeven ruimtebeslag is als de maximaal daarvoor benodigde ruimte 
beschouwd. Binnen deze bestemming is horeca toegestaan voorzover inherent en ondergeschikt 
aan het toegelaten gebruik. Zelfstandige exploitatie van horeca is uitgesloten. Op deze tot 
"Recreatieve doeleinden met sportvoorzieningen" bestemde gronden mogen gebouwen, geen 
woning zijnde, ten behoeve van het toegestane gebruik worden gebouwd met daarbij behorende 
andere bouwwerken, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen. Met de 
inwerkingtreding van het voorliggende bestemmingsplan komen deze bepalingen te vervallen.  
 
Het plangebied maakt daarnaast deel uit van het Beschermd dorpsgezicht Elsloo, dat bij 
aanwijzingsbesluit d.d. 19.02.1971 met nummer O/MA 158931 door de toenmalige Ministers van 
CRM en VRO is bekrachtigd en sindsdien door de Monumentenwet is beschermd. Dit beschermd 
dorpsgezicht is als dubbelbestemming opnieuw opgenomen in dit plan. Tevens maakt het 
plangebied deel uit van het gebied, dat d.d. 15.10.2004 is aangewezen als ‘historische buitenplaats 
Kasteel Elsloo’. 
 
De omliggende gronden van het plangebied zijn bestemd tot ‘Natuurgebied’. De ten behoeve van 
het onderhavige bestemmingsplan opgestelde regels zijn zoveel mogelijk aangesloten op de 
mogelijkheden die het vigerende plan dienaangaande biedt.  
 
 

1.5 Leeswijzer 
 
De toelichting bij dit bestemmingsplan bestaat uit acht hoofdstukken, waarvan de indeling heeft 
plaatsgevonden conform het Bestekhandboek gemeente Stein. Na dit inleidende eerste hoofdstuk 
worden in hoofdstuk 2 de beleidskaders op nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau 
weergegeven en wordt afgewogen of de voorliggende ontwikkeling van het Kasteelpark 
daarbinnen inpasbaar is. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving van het plangebied gegeven met de 
huidige ruimtelijke, functionele of andere structuren die daarbinnen aanwezig zijn. In hoofdstuk 4 
worden de programmatische en ruimtelijke uitgangspunten van het plan voor de ontwikkeling van 
het plangebied aangegeven. In hoofdstuk 5 komen de milieuplanologische aspecten aan de orde en 
worden onder andere de resultaten van uitgevoerde onderzoeken besproken. Hoofdstuk 6 handelt 
over de uitvoerbaarheid (financieel en maatschappelijk) van het plan; in dit hoofdstuk is tevens een 
handhavingsparagraaf opgenomen. In hoofdstuk 7 wordt aangegeven hoe de regels bij dit plan zijn 
opgebouwd en worden de gekozen bestemmingen toegelicht. Deze toelichting wordt afgesloten 
met een overzicht van de doorlopen stadia van de bestemmingsplanprocedure.  
 



 

 
                                                   Bestemmingsplan Kasteelpark Elsloo  
                                                                                 Gemeente Stein 

 

                                                      -  pagina 6  - 

 
        Toelichting 

 
 
 
d 2 Beleidskader 

 

2.1 Europees en Rijksbeleid 
 
Vogel- en habitatrichtlijn en Natura2000 
Door de Europese Unie zijn richtlijnen uitgevaardigd ter bescherming van bedreigde plant- en 
diersoorten en leefgebieden in Europa. De richtlijnen moeten door de lidstaten worden vertaald 
naar concrete aanwijzing van gebieden die op grond van deze criteria wettelijke bescherming 
krijgen. Als concrete richtlijnen worden genoemd de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en de 
Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). De uitwerking van de Europese richtlijnen is voor de 
Nederlandse situatie ingebed in de Natuurbeschermingswet 1998. Het achterliggende beleid is 
verwerkt in het Natuurbeleidsplan en het Structuurschema Groene Ruimte.  
 
Het doel van de Habitatrichtlijn is instandhouding van de natuurlijke habitat in gebieden die als 
Speciale Bescherming Zone (SBZ) zijn aangewezen (art. 6) en bescherming van soorten (art.12).De 
Vogelrichtlijn (EU-richtlijn 79/409/EEG, gewijzigd bij richtlijn 86/122/EEG) bevat naast bepalingen 
over de instandhouding van in het wild levende vogelsoorten, ook plichten die op de bescherming 
van de leefgebieden van in het wild levende vogels zijn gericht. De meest geschikte habitat voor 
bijzonder waardevolle soorten en veel voorkomende trekvogels moeten als speciale 
beschermingszone worden aangewezen. Anders dan bij de Habitatrichtlijn worden de speciale 
beschermingszones direct – dus zonder toetsing van de EU – door de lidstaten aangewezen. 
 
De Vogelrichtlijn is in de nationale regelgeving onder andere omgezet in de Vogelwet, die is 
opgenomen in de Flora- en Faunawet. Tussen de Vogelrichtlijn en de hieronder beschreven 
Habitatrichtlijn bestaat een belangrijke koppeling. Voor de speciale beschermingszones volgens de 
Vogelrichtlijn is het afwegingskader van de Habitatrichtlijn van toepassing. De soortbescherming 
van de Habitatrichtlijn (HR) en Vogelrichtlijn (VR) is geïmplementeerd door de Flora- en Faunawet. 
Daarin is het internationaal geldende beschermingsregime opgenomen voor internationaal 
aangewezen soorten; de Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten. Het plangebied valt in zijn geheel niet 
binnen aan aangewezen Vogelrichtlijngebied. Wel is het gebied een Habitatrichtlijngebied.   
 
Natura2000 is in het leven geroepen voor de gebiedsbescherming van natuurgebieden. Het is de 
benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna 
voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura2000 worden deze flora en fauna 
duurzaam beschermd. In juridische zin komt Natura2000 voort uit de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijnen; in Nederland is dit vertaald in de Natuurbeschermingswet 1998. In Nederland 
zijn 166 gebieden (inclusief 4 gebieden in de Noordzee) aangewezen tot Natura2000-gebied. Eén 
van deze gebieden is het Bunder- en Elsloërbos (nummer 153), waarvan het voorliggende 
plangebied deel uitmaakt.   
 
Natura2000-gebied 153: Bunder- en Elsloërbos  
Het Natura2000-gebied Bunder- en Elsloërbos heeft een oppervlakte van 189 hectare en omvat de 
dalhelling van het Maasdal tussen Bunde en Elsloo met een klein stuk van natte delen in het dal 
grenzend aan de hellingvoet. Het bestaat uit twee deelgebieden die van elkaar worden gescheiden 
door de bebouwing en wegen van Meerssen. Het zuidelijke deel tussen Bunde en Meerssen 
bestaat uit het Bunderbos (meest zuidelijk, helling), Geullerbosch (Maasdal) en Amerbosch (ten 
zuiden van Meerssen, helling). Het noordelijk deel tussen Meerssen en Elsloo betreft het 
Elsloërbos/Geulderbos (helling). Aan de hellingvoet met bos en grasland/moeras ligt een 
waterloop, de Hemelbeek.  
 
Het hier voorkomende habitattype ‘beekbegeleidende bossen’ wordt sterk bedreigd door 
verdroging en vermesting van het grondwater. Zonder maatregelen zal de kwaliteit van deze 
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bossen, met name de bronbossen, verder achteruitgaan. Voor zowel behoud als verbeteren van de 
kwaliteit zijn maatregelen in de waterhuishouding binnen en buiten het Natura 2000-gebied 
noodzakelijk en urgent (kleine tot zeer grote inspanning). Om de maatregelen goed te kunnen 
afstemmen op het instandhoudingsdoel van dit habitattype en het habitattype ‘kalktufbronnen’ 
dient een aantal kennislacunes t.a.v. de effecten van grondwateronttrekking (drinkwater, industrie, 
landbouw), verminderde grondwateraanvulling en het Grensmaasplan te worden opgelost. De 
verdroging als gevolg van veranderingen in de hydrografie van het Maasdal (regulatie, 
waterbehoefte kanalen, grindgaten) kan niet worden verholpen. Daarnaast zijn voor beide 
habitattypen maatregelen nodig op het plateau tegen vermesting van het grondwater binnen en 
buiten het Natura2000-gebied. Deze maatregelen zijn urgent.  
 
Het Natura2000-gebied is binnen Nederland van zeer groot belang voor betreffende habitattypen, 
mede gezien het grote areaal aan bronbos en Vogelkers-Essenbos en de bijzondere kwaliteit. De 
potenties voor herstel zijn groot. Op de onderstaande kaart is de begrenzing van Natura2000-
gebied 153 aangegeven:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plangebied 
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Door de in dit bestemmingsplan voorgestelde bestemmingswijzing van ‘Recreatieve doeleinden 
met sportvoorzieningen’ naar ‘Natuur’ wordt een barrière in het Kasteelpark opgeheven en wordt 
dit plangebied teruggegeven aan de natuur. Het tenniscomplex, met de bijbehorende 
geluidbelasting, verlichtingsmasten, (kantine)bebouwing en aanloop van sporters behoort met de 
inwerkingtreding van dit plan tot het verleden. Hierdoor kan volop natuurontwikkeling 
plaatsvinden conform de aandachtspunten en beoogde herstelmaatregelen in dit Natura2000-
gebied. In de regels bij dit plan is de mogelijkheid tot het realiseren van water en 
waterhuishoudkundige voorzieningen opgenomen in de doeleindenomschrijving van de 
bestemming ‘Natuur’. Hierdoor worden eventuele oplossingen tegen verdroging in het gebied door 
het bestemmingsplan niet belemmerd.  
 
Nota Ruimte 
De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de 
belangrijkste bijbehorend doelstellingen. In de nota is het nationaal ruimtelijk beleid tot 2020 met 
een doorkijk naar 2030 vastgelegd. De beleidsvoornemens worden in hoofdlijnen aangegeven, met 
een belangrijke rol voor de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS). De nota heeft vier 
algemene doelen: versterken van de economie (bevordering leefbaarheid en economische vitaliteit 
in stad en land), waarborging van waardevolle groengebieden (behouden en versterken 
natuurlijke, landschappelijke en culturele waarden) en veiligheid (voorkoming van rampen).`Ruimte 
voor ontwikkeling` is niet alleen de titel van de Nota Ruimte, maar is ook het uitgangspunt van het 
ruimtelijk beleid: het Rijk geeft meer ruimte aan medeoverheden, maatschappelijk organisaties, 
marktpartijen en burgers. `Decentraal wat kan, centraal wat moet` is het motto van het kabinet. 
Het Rijk daarentegen focust zich meer dan voorheen op gebieden en netwerken die van nationaal 
belang zijn.  De kern van het beleid ligt in het toepassen van efficiënte manieren om met de ruimte 
om te gaan. Uitgangspunt van beleid is dat de ruimtebehoefte zoveel mogelijk wordt 
geaccommodeerd en dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om tegelijkertijd ruimtelijke 
kwaliteit te waarborgen. De belangrijkste instrumenten van de nota hebben betrekking op 
contouren, landschappen, stedelijke netwerken en water. Het beleid in de nota is verder gericht op 
een bundeling van de verstedelijking in stedelijke netwerken. Het gebied Stein - Heerlen (met een 
internationale afstemming op Aken, Luik, Gent en Hasselt) is aangewezen als één van de zes 
nationale stedelijke netwerken. Het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan ligt binnen 
dit netwerk. Stedelijke netwerken zijn sterk verstedelijkte zones bestaande uit een aantal goed met 
elkaar verbonden compacte grotere en kleinere steden, van elkaar gescheiden door buitengebied. 
Het percentage van de woningen en de werkgelegenheid dat in de stedelijke netwerken is 
ondergebracht, zal tenminste gelijk moeten blijven en zo mogelijk moeten toenemen ten opzichte 
van de huidige situatie.  
 

Verder zijn volgens de Nota Ruimte het 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg alsmede de 
Rijksbufferzones tussen Stein en Sittard-
Geleen en tussen Parkstad Limburg en Sittard-
Geleen van belang voor een robuuste 
ruimtelijke ontwikkeling van Zuid-Limburg. 
Deze dienen zoveel mogelijk bebouwingsvrij te 
blijven buiten de reeds aanwezige kernen. Het 
voorliggende plangebied (op het nevenstaande 
kaartje aangeduid met de ster) is gelegen in de 
Rijksbufferzone tussen de stedelijke gebieden 
van Sittard-Geleen en Maastricht en valt 
daarmee buiten het stedelijk gebied van 
Sittard-Geleen. Hierover meer bij de 
beschrijving van het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg (POL) in paragraaf 2.2 
van deze toelichting. 
 

Grens stedelijk gebied 

Nationaal Landschap 
      Zuid-Limburg 

Rijksbufferzones 
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Kabinetsstandpunt “Anders omgaan met water, waterbeleid in de 21
e
 eeuw” 

Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt ‘Anders omgaan met water, waterbeleid in de 21
e
 

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 21

e
 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. Voor het onderhavige bestemmingsplan is een waterparagraaf opgesteld. 
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.1 van deze toelichting.  
 

 

2.2 Provinciaal beleid 
 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), actualisatie 2010 
Op 22 september 2006 is het POL 2006 vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg. Net als 
het eerste POL (uit 2001) is POL 2006 een integraal plan dat bestaande, verschillende plannen voor 
de fysieke omgeving op de beleidsterreinen milieu, water, ruimte, mobiliteit, cultuur, welzijn en 
economie integreert. Het bevat de provinciale visie op de ontwikkeling van Limburg en beschrijft 
voor onderwerpen waar de provincie een rol heeft de ambities, de context en de hoofdlijnen van 
de aanpak. POL 2006 is het beleidskader voor de toekomstige ontwikkeling van Limburg tot een 
kwaliteitsregio, die zich bewust is van de unieke kwaliteit van de leefomgeving en de eigen 
identiteit. Medio 2008, 2009 en voor het laatst in 2010 zijn beperkte delen van het POL aangevuld 
op basis van gewijzigde beleidsstukken, waaronder POL-aanvullingen.  
 
Het POL kent aan aantal hoofdbeleidskaarten, 
waarvan de kaart ‘Perspectieven’ de belangrijkste 
is. Op deelkaart ‘Zuid' van deze kaart is het 
plangebied aangeduid als ‘Ecologische 
hoofdstructuur’ (Perspectief 1). Op het 
nevenstaande fragment van de kaart 
perspectieven is het plangebied aangeduid in de 
rode cirkel. De gehele zone van het Bunder- en 
Elsloërbos is, conform Natura2000, in het POL 
aangemerkt als natuurgebied.  

 
Het perspectief ‘Ecologische hoofdstructuur (P1)’ 
(kortweg: EHS) omvat bestaande bos- en 
natuurgebieden, te ontwikkelen nieuwe natuur- en 
beheersgebieden, ecologisch water (Maasplassen) 
en beken met een specifiek ecologische functie. 
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Erbinnen liggen bijzondere natuurgebieden zoals Nationale Parken, 
Natuurbeschermingswetgebieden, waardevolle bossen en de gebieden die zijn aangewezen (of 
aangemeld) als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Het gaat in alle gevallen om gebieden van 
nationale of Europese betekenis. De EHS maakt onderdeel uit van de Ruimtelijke Hoofdstructuur 
volgens de Nota Ruimte.  
 
Het provinciaal beleid voor de EHS is gericht op het beschermen en realiseren van deze 
samenhangende robuuste structuur van grotere natuur- en bosgebieden en verbindingen 
daartussen. Bescherming, ontwikkeling en verbetering van de (grensoverschrijdende) biodiversiteit 
en natuurlijke ecosystemen via milieubescherming, natuurbeheer en herstel van natuurlijke 
watersystemen, zoals beken en (grond)waterafhankelijke natuurgebieden, staat hier voorop. We 
streven hier naar ecologisch gezond functionerende watersystemen en naar optimale 
randvoorwaarden voor de natuur door verbetering van de waterhuishouding en de milieukwaliteit.  
 
Voor ontwikkelingen die de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden aantasten of de 
nagestreefde natuurontwikkeling belemmeren geldt het “nee, tenzij” regime. Als dergelijke 
activiteiten toch worden toestaan moet compensatie plaatsvinden. Onder strikte condities kunnen 
voor knelpuntsituaties oplossingen worden gecreëerd mits dit tevens leidt tot een versterking van 
de ecologische structuur. De gebieden van de EHS dienen goed toegankelijk te zijn voor recreatief 
medegebruik en voorzien van (recreatieve) routestructuren binnen de ecologische 
randvoorwaarden. Naast behoud en ontwikkeling van natuurwaarden speelt in deze gebieden ook 
behoud en ontwikkeling van landschappelijke waarden zowel visueel-ruimtelijk als 
cultuurhistorisch.  
 
Het voorliggende plan, dat strekt tot het wegnemen van een recreatieve (sport-)functie (inclusief 
het amoveren van de daarbij behorende bebouwing) en het terugbestemmen van een 
natuurfunctie, past in de uitgangspunten van dit perspectief.  Op de andere hoofdbeleidskaarten 
van het POL zijn de volgende uitgangspunten voor het plangebied opgenomen:  
 
Kaart Kristallen waarden: 
In Limburg zijn speciale gebieden aanwezig met een 
bijzondere milieukwaliteit of met een bijzondere 
gevoelige functie. Hierbij moet gedacht worden aan 
stiltegebieden,bodembeschermingsgebieden, borings- 
vrije zones, grondwaterbeschermingsgebieden en 
waterwingebieden. Het plangebied vormt onderdeel van 
het bodembeschermingsgebied Mergelland (zie bruine 
lijn op het nevenstaande kaartje). Binnen dit gebied 
wordt gestreefd naar een kwaliteit van bodem, 
grondwater en landschap die voldoet aan de eisen die de 
aanwezige bijzondere biotische, abiotische en 
cultuurhistorische waarden stellen. Dit betekent een 
extra bescherming van het grondwater en 
landschapselementen waarbij de concrete regelgeving is 
vastgelegd in de Omgevingsverordening Limburg. In de regels van dit plan is een gebiedsaanduiding 
opgenomen om de bescherming van het  Bodembeschermingsgebied te garanderen. 
 
Kaart groene waarden: 
Op deze kaart is het plangebied aangeduid als ‘Speciale beschermingszone Vogel- en 
Habitatrichtlijn’, hetgeen overeenkomt met de ligging in het Natura2000-gebied ‘Bunder- en 
Elsloërbos’.  
 
Kaart blauwe waarden:  
Op deze kaart is het plangebied aangeduid als ‘Hydrologisch gevoelige VHR-gebieden (Vogel- en 
Habitatrichtlijn), hetgeen overeenkomt met de ligging in het Natura2000-gebied ‘Bunder- en 
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Elsloërbos’ en de daarbinnen aangegeven problematiek van verdroging. Verder is een deel van het 
plangebied aangemerkt als ’Beekdal en laagtes buiten het Maasdal’ en als ‘P1’ (conform de 
Perspectievenkaart).  
 
Resumerend kan worden aangegeven dat het voorliggende plan past binnen de kaders zoals 
gesteld in het POL 2006 (actualisatie 2010). 
 
 

2.3 Gemeentelijk beleid 
 
Structuurschets ‘Stein op weg naar 2015’ (april 2001) 
De Structuurschets Stein kent als missie:  Stein wil zich profileren als een kwalitatief hoogwaardige 
groene woongemeente met leefbare kernen. Met dit profiel wil Stein niet alleen een optimale 
woonomgeving bieden aan zijn eigen bevolking maar ook nadrukkelijk een herkenbare positieve 
positie innemen binnen de regio’. De profilering als woongemeente is dan ook het hoofddoel in de 
toekomstige ontwikkeling van Stein.  
 
Om een hoogwaarde groene woongemeente te kunnen zijn met leefbare kernen dienen onder 
andere de volgende randvoorwaarden ingevuld te worden: 

 een gedifferentieerd woningaanbod van goede en gevarieerde kwaliteit, afgestemd op de 
toekomstige woonbehoefte; 

 een mooie stedenbouwkundige vormgeving en inrichting van de openbare ruimte; 
 een waar mogelijk gespreid en waar nodig geconcentreerd winkel- en 

dienstverleningsapparaat; 
 een breed en gevarieerd aanbod van educatieve faciliteiten voor alle leeftijden; 
 een goed gespreid, breed en gevarieerd aanbod van sociaal-culturele, recreatieve, sport- 

en spelfaciliteiten binnen en buiten; 
 kwalitatief goed groen binnen en buiten de kernen waarbij de kernen meer op het 

omringende landschap betrokken dienen te worden 
 
Op het gebied van groen en landschap is in het visie aangegeven dat de gemeente Stein beschikt 
over zeer fraaie groengebieden, zowel in het buitengebied (Grensmaasgebied, gebied Kingbeek, 
Bunderbos en Heuvelland) als aan de rand van de kernen (Kasteelparken Elsloo en Stein, 
Molenpark Urmond en Steinerbos). Voorts is aangegeven dat landschappelijk en ecologisch 
waardevolle groene gebieden en verbindingen in het buitengebied onder druk staan van de 
toenemende verstedelijking en infrastructuur en daardoor steeds verder versnipperd raken.  
 
Aangaande toerisme en recreatie wordt vermeld dat er voldoende potentieel aanwezig is om 
beleid te voeren op het terrein van toerisme en recreatie: het Steinerbos, de Kasteelparken Elsloo 
en Stein, het Bunderbos,  het Grensmaasproject, de historische kernen met musea en het naburige  
Heuvelland. Van deze potenties wordt momenteel echter onvoldoende op gestructureerde wijze 
gebruik gemaakt.  
 
Het voorliggende plan, dat strekt tot het omvormen van de bestemming ‘Recreatieve doeleinden 
met sportvoorzieningen’ in de bestemming ‘Natuur’, leidt ertoe dat de natuurlijke waarden van het 
Kasteelpark Elsloo kunnen worden versterkt.  Er is sprake van ontsnippering, doordat een niet in de 
natuurlijke omgeving passende functie (tenniscomplex) wordt geamoveerd en natuurontwikkeling 
vervolgens ruim baan krijgt. Het Kasteelpark wordt in de huidige situatie reeds gebruikt voor 
extensieve recreatie (wandelen). Met de beoogde herinrichting van dit gedeelte van het 
Kasteelpark wordt een bijdrage geleverd aan de vervolmaking van het park; hierdoor wordt 
enerzijds een natuurgebied ‘gecompleteerd’ en anderzijds een belangrijke recreatieve voorziening 
voor de inwoners van de gemeente Stein en omgeving verder versterkt.  Het plan levert derhalve 
een positieve bijdrage aan de uitvoering van de doelstellingen zoals neergelegd in de 
Structuurschets.  
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Archeologische beleidskaart gemeente Stein 
Om goed te kunnen bepalen wat er in het bestemmingsplan moet worden opgenomen, en om vast 
te kunnen stellen of er zich op een locatie behoudenswaardige archeologie bevindt, heeft de 
gemeente Stein het proces van de archeologische monumentenzorg doorlopen, resulterend in een 
update van de Archeologische beleidskaart van 2005 alsmede het Archolrapport ‘Stein, een 
gemeente vol oudheden’, Archeologische Beleidskaart 2009 en de Nota gemeentelijk 
archeologiebeleid 2009. 
Een verantwoord beheer van het archeologisch bodemarchief in de gemeente kan niet zonder een 
gedegen inzicht in de ligging van alle bekende archeologische waarden en verwachtingen. De 
beleidskaart is in feite het eindresultaat van het combineren van twee kaarten: de Archeologische 
vindplaatsenkaart en de Archeologische verwachtingskaart. Op de vindplaatsenkaart worden de 
bekende archeologische waarden aangegeven (vindplaatsen en monumenten). Op de 
verwachtingskaart wordt per onderscheiden zone de archeologische verwachting weergegeven. Op 
de beleidskaart wordt per onderscheiden categorie (bekende of verwachte waarde) het beleid voor 
archeologisch onderzoek aangegeven. Op de archeologische beleidskaart ‘Stein, een gemeente vol 
oudheden: een archeologisch beleidskaart’ staan de archeologische gebieden en vindplaatsen in de 
gemeente Stein aangegeven.  
 
Voor onderhavig plangebied zijn op de genoemde kaarten de volgende aspecten weergegeven: 
 
- Vindplaatsenkaart:  geen vindplaatsen; 
- Verwachtingskaart: middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde; 
- Beleidskaart: beleidscategorieën 2 en 3 (middelhoge en hoge verwachtingswaarde).  
 
De beleidskaart is vervolgens planologisch-juridisch vertaald in het facetbestemmingsplan 
Archeologie 2009.  
 
Facetbestemmingsplan archeologie 2009 
De verdere ruimtelijke vertaling van het archeologisch beleid binnen de gemeente Stein heeft 
plaatsgevonden in het facetbestemmingsplan Archeologie 2009 dat door de raad is vastgesteld op 
1 april 2010. De reden voor het in procedure brengen van dit facetbestemmingsplan Archeologie 
Stein 2009 was dat de vigerende bestemmingsplannen geen adequaat beschermingsregime boden 
voor de archeologische waarden in gebieden met een hoge of middelhoge archeologische 
(verwachtings)waarde. Dit facetbestemmingsplan vult alle geldende bestemmingsplannen van de 
gemeente Stein aan, die niet of onvoldoende op het nieuwe archeologiebeleid van Stein zijn 
toegespitst. Met behulp van dit facetbestemmingsplan worden de regelingen die betrekking 
hebben op archeologie, maar die in de loop der jaren verschillend zijn geregeld, vervangen door 
één nieuwe en uniforme regeling voor meerdere bestemmingsplannen op het gemeentelijk 
grondgebied. Het facetbestemmingsplan Archeologie Stein 2009 heeft tot doel het 
archeologiebeleid te implementeren voor het gehele grondgebied van Stein. 
 
In het onderhavige bestemmingsplan is de regeling voor wat betreft het gedeelte van het 
plangebied dat onder deze facetregeling valt (‘Waarde-Archeologie 1’), overgenomen als 
dubbelbestemming in de regels. Waar nodig is de regeling aangepast op de terminologie en 
procedurebepalingen uit de Wabo.  
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3 Beschrijving plangebied 

 
Het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan is gelegen in het Kasteelpark Elsloo en is 
gelegen op het ‘tussenterras’ van het Kasteelpark tussen het Maasdal en de hellingen van het 
Bunderbos. Het gebied is rustig gelegen in een groene, bosrijke omgeving en is gelegen ten 
zuidoosten van het bekende Kasteel Elsloo. De toegangsweg naar het tenniscomplex is niet 
toegankelijk voor autoverkeer; auto’s dienen in de aanpalende woonwijk te worden geparkeerd. 
Een wandel- en fietspad leidt vervolgens naar het (goed onderhouden) tenniscomplex. De 
onderstaande foto’s geven een impressie van het plangebied en de directe omgeving daarvan: 

Verklaring foto’s: 
- linksboven: wandel-/fietspad richting tennispark; 
- rechtsboven: gravelbanen tennispark; 
- linksonder: kantine/clublokaal LTV Elsloo; 
- rechtsonder: muur en verharding oefenbaan 

 

Ondanks dat het tenniscomplex er goed verzorgd bij ligt, is het te beschouwen als een 
gebiedsvreemde functie in relatie tot de groene rustige park-/bosachtige omgeving. Niet alleen 
sluit de bebouwing (kantine/clublokaal en oefenbaan) niet aan bij de sfeer van het Kasteelpark en 
het Beschermd dorpsgezicht Elsloo, ook functioneel past het tenniscomplex niet in de omgeving.  
Rondom de tennisbanen zijn verlichtingsmasten geplaatst die lichthinder veroorzaken naar de 
(natuurlijke) omgeving. Datzelfde geldt voor de optredende geluidhinder als gevolg van het gebruik 
van de tennisbanen. Het Kasteelpark maakt deel uit van het natuurgebied Bunder- en Elsloërbos, 
dat ook als Natura2000-gebied is aangewezen. In deze natuurgebieden is natuurontwikkeling de 
belangrijkste functie, waaraan andere functies ondergeschikt dienen te zijn. heeft. De uitstraling 
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van de activiteiten van het tenniscomplex past niet in een natuurgebied. De ligging van het 
tennispark in zijn omgeving is op onderstaande kaart (bron: Heukelom Verbeek 
landschapsarchitectuur) aangegeven: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Kasteelpark bestaat al sinds 1850. Op het plateaugebied van het park, oftewel het eerder 
genoemde tussenterras, is de oude charme op enkele plekken verloren gegaan door de 
aanwezigheid van niet-passende functies dan wel ontbrekende landschapselementen. De 
Beheercommissie Landgoed Elsloo gaat het park in de oorspronkelijke landschapsstijl terugbrengen 
door bloemrijke graslanden en boomgroepen aan te planten en oude wandelpaden te 
reconstrueren.  

 

  Tenniscomplex 

  Kernrand Elsloo 

 Julianakanaal 

 Spoorlijn Maastricht-Sittard 
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De met dit plan beoogde ruimtelijke ontwikkeling in het plangebied betreft het amoveren van het 
tenniscomplex van de LTV Elsloo met alle bijbehorende bebouwing. Het vrijkomende terrein (dat 
formeel al deel uit maakt van Kasteelpark Elsloo) zal vervolgens worden heringericht tot 
natuurgebied, waardoor het ook fysiek onderdeel wordt van het Kasteelpark. Het Kasteelpark 
maakt op zijn beurt deel uit van het natuurgebied Bunder- en Elsloërbos.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan dient ertoe de bestemming Natuur vast te leggen voor het 
terrein van het tenniscomplex, zodat het bestaande natuurgebied ook als zodanig kan worden 
voltooid en natuurontwikkeling hier ongestoord (zonder omliggende belemmerende functies) kan 
plaatsvinden. Om een doorkijk en indicatie te geven van de toekomstige situatie wordt in dit 
hoofdstuk aandacht besteed aan de definitieve landschappelijke herinrichting. De herinrichting 
vindt plaats op basis van een definitief ontwerp d.d. 19.08.2011. In overleg met het Steunpunt 
Archeologie & Monumentenzorg (SAM), dat vanwege de ligging van het Kasteelpark in het 
Beschermd dorpsgezicht Elsloo voor dit inrichtingsplan is geraadpleegd, is bepaald dat een 
cultuurhistorische toets dient te worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt eerst de uitgevoerde 
cultuurhistorische toets beschreven; vervolgens wordt de planuitwerking toegelicht.  
 
Cultuurhistorische toets 
In het onderzoek is ten behoeve  van  de  beschrijving van de huidige situatie een  onderverdeling 
gemaakt op basis van de geomorfologische kenmerken van het Kasteelpark, namelijk het Maasdal 
(en beekdal van de Hemelbeek), het droogdal (of het beekdal van de Slakbeek) de helling en het 
tussenterras. Op de onderstaande tekening zijn deze vier deelgebieden aangegeven:  
 
 
 
 

plangebied 
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Voor de uitgangspunten aangaande dit plangebied zijn met name de helling en het tussenterras 
interessante gebieden.  
 
De helling (afbraakwand) 
Met de helling wordt in deze onderverdeling zowel de helling van het Maasdal (of de Hemelbeek) 
als de helling van de Slakbeek bedoeld. De helling wordt grotendeels ingevuld door het hellingbos 
dat loopt van Bunde tot aan Elsloo, met als noordelijke begrenzing het dal van de Slakbeek. Ten 
behoeve van een heldere indeling van de huidige situatie wordt het gebied beschreven vanaf de 
brug/duiker bij het pad ‘De Steeg’ en de Slakweg tot aan het Bunderbos ter hoogte van het 
buurtschap Terhagen. De zone tussen het tussenterras en de Slakbeek wordt ingevuld door het 
Hellingbos. Vanaf het wandelpad dat de overgang vormt tussen plateau en dal zijn prachtige 
zichten te verkrijgen op het dal van de Slakbeek, maar ook  op  de  hoog  gelegen Augustinuskerk. 
Vanaf deze locatie is ook de drukvijver van de molen te zien en is er een minder fraai zicht op de 
achterkanten van de woningen  aan de Dorpstraat. Op  de overgang tussen het dal van de Slakbeek 
en het dal van de Hemelbeek ligt, ten  zuiden van  het  kasteel, de  Botanische Tuin Elsloo. De 
hoofdingang van de tuin bevindt zich naast de kasteeltoren. Ten zuiden van de botanische tuin, ter 
hoogte van het Theehuis (op het tussenterras) is in het verleden de beplanting op  de helling 
verwijderd, ten behoeve van het creëren van een spectaculair zicht op de in het dal gelegen 
parkdelen. In deze ruimte slingert zich vanaf de vijver een pad omhoog richting het tussenterras. 
Het hellingbos tussen het Theehuis en het buurtschap Terhagen maakt een natuurlijke indruk en 
bestaat uit inheemse soorten als zomereik, zwarte els en gewone beuk. Deze soorten zijn in het 
verleden aangevuld met gecultiveerde soorten als Amerikaanse eik, Bruine beuk, Varenbeuk en 
Plataan. Ten noorden van het buurtschap Terhagen is op de helling een bron aanwezig. Deze bron 
is vanaf het pad, onder een brug/duiker door te bereiken. Vanaf deze plek is een prachtig zicht op 
de Hemelbeek en de natuurlijke parkweides te verkrijgen. Het wandelpad vervolgt zijn weg richting 
het zuiden en komt ter hoogte van Terhagen uit bij een opvallende (onnatuurlijke) ophoging op de 
helling. Nabij deze helling is het via een  trap  mogelijk om  via een  spectaculaire afdaling het dal 
weer te bereiken. Het dal kent hier een meer natuurlijk karakter en via een vlonder en bruggetjes 
kan de wandelaar zijn weg vervolgen richting het Bunderbos of richting de Oostelijke Kanaalweg. 
 
Het tussenterras 
Voor de beschrijving in dit onderzoek is het tussenterras onderverdeeld in het “tenniscomplex”, 
“de voormalige hertenwei”, de “weiden Claessen”, de “wei met stenenverzameling”, de 
“Medammerweide” (oftewel het voormalige zwembad) en het “agrarisch cultuurlandschap ten 
noorden van Terhagen”. Vanaf de Kaakstraat is het kasteelpark via de Slakweg te bereiken. Bij de 
kruising Slakweg/Kaakstraat is een toegangspoort met kolommen aanwezig. De weg voert door een 
natuurlijk ogend landschap heen, dat gevormd wordt door het gebied van het voormalige 
zwembad Medammerweide. De Slakweg wordt gevormd door een asfaltweg en begeleidende 
boomstructuur. De kruising tussen Slakweg en het pad ‘De Steeg’ vormt een markant punt. Op  
deze plek zijn kolommen aanwezig en is er zicht op de voormalige hertenwei. Bijzonderder  is 
echter het pad, dat onder de brug doorgaat. Dit pad is enigszins verdiept in  het  landschap 
aanwezig  en  vormt  een verbinding (deels verdwenen) tussen Elsloo en Terhagen. Het  prachtige 
pad  wordt  op  plaatsen begeleid door (knot)bomen en struweel. “De Steeg” volgt zijn weg richting 
het agrarische cultuurlandschap ten noorden van Terhagen. Dit bijzondere gebied wordt gevormd 
door hoogstamboomresten, meidoornhagen, huisweides en een holle weg. Het totaal vormt een 
prachtig contrast met de ‘natuurlijke’ Medammerweide en hellingbos en de ten noorden van dit 
deelgebied gelegen open parkweides. Deze  parkweides worden  gevormd  door  de  ‘weide met  
stenenverzameling’,  de  voormalige hertenwei  en de ‘weide Claessen’. Ze  vormen  open  ruimtes, 
die omzoomd  worden  door  bosschages, bomenrijen  en wandelpaden. In de voormalige 
hertenwei zijn enkele bomen aanwezig en een grote betonnen drinkbak. De ‘wei met 
stenenverzameling’ wordt gevormd door een glooiende wei met enkele (jonge) 
hoogstamfruitbomen. Zoals de naam al doet vermoeden zijn in deze wei enkele grote stenen 
aanwezig die afkomstig zijn uit een in de buurt gelegen groeve. Het gebied dat gevormd wordt 
door het (te verwijderen) tenniscomplex is in zijn geheel vergraven en omzoomd door bosschages. 
Op het complex zijn zes tennisbanen en een clubhuis aanwezig. Het geheel is omgeven door een 
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hekwerk. Ten westen van het tenniscomplex staat het Theehuis, op de overgang tussen plateau en 
helling. Vanuit het Theehuis is een prachtig zicht te verkrijgen op het in het dal gelegen kasteelpark. 
Bovendien is er over de kanaaldijk heen zicht op het Maasdal en Kotem in België. 
 
In het rapport wordt vervolgens uitvoerig ingegaan op de abiotische en biotische structuur en de 
cultuurhistorische ontwikkeling van deze gebieden. Hiervoor wordt verwezen naar de rapportage. 
Deze analyse leidt tot een overzicht van sterke en zwakke punten in het gebied. In dit kader wordt 
dit overzicht beperkt tot aspecten die voor het plangebied van dit bestemmingsplan relevant zijn.   
 
Sterke punten: 

- de zichtlijnen vanuit het Theehuis (direct ten westen van het plangebied) richting Maasdal en 
Hemelbeekdal;  

- de open ruimte direct ten oosten van het plangebied; 
- de open ruimte direct ten zuiden van het plangebied (open parkruimte). 

 
Zwakke punten: 

- tenniscomplex is een storend element, vanwege de vergraving van de oorspronkelijke 
geomorfologische situatie en vanwege het feit dat de beplanting rondom de tennisbanen een 
barrière vormt in de ruimte en niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke situatie. 

- teveel paden in de directe omgeving aanwezig; 
- niet passende verlichtingsarmaturen. 

 
Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van het onderzoek is een aantal conclusies en aanbevelingen opgesteld voor de 
ontwikkeling van het park. Hier wordt dit overzicht beperkt tot de voor het plangebied relevante 
conclusies. Op basis van de analyse en op basis van de toetsing van het eerste landschapsontwerp 
zijn voor het te amoveren tenniscomplex de volgende conclusies en uitgangspunten opgesteld: 
 

- het plangebied vormt een onderdeel van een historisch kasteelpark. Derhalve zou de 
cultuurhistorie van de locatie een grote rol moeten spelen in het ontwerp; 

- het hele Kasteelpark is te kenmerken als een park in Late Landschapsstijl. Toekomstige ingrepen 
zouden bezien moeten worden in de theorie van deze stijl; 

- het ontwerpconcept van ‘klavertje vier’ zou in een bijna geometrisch sub- onderdeel in het 
totale kasteelpark gaan vormen. Het subonderdeel binnen de huidige constellatie wordt 
gevormd door de IVN tuin, op de locatie van de verdwenen stijltuin. Meer deeltuinen  in  het  
totale landschapspark zijn niet wenselijk; 

- de overgang van het park op deze locatie (de slingerende paden, de weides en de besloten 
gebieden) met het agrarisch cultuurlandschap is bijzonder te noemen. Voorts zijn er meerdere 
bijzondere objecten, die door ingrepen in het verleden, min of meer los van elkaar zijn komen  
te staan. Het ontwerp zou deze elementen moeten herstellen; 

- het plan zou moeten streven naar een meer robuuste situatie, waarbij de slingerende vormen 
uit de Late Landschapsstijl gecombineerd worden met het (te herstellen) agrarische 
cultuurlandschap. Misschien zou  er zelfs naar gestreefd kunnen worden de oorspronkelijke 
geomorfologische en ruimtelijke situatie te herstellen;  

- reduceren van het aantal paden zou een verbetering van de situatie betekenen; 
- in het totale plan en ook in het deelgebied ‘tenniscomplex’ zou gestreefd moeten  worden  naar 

een op de hiërarchie gestoelde differentiatie in hoofdpaden en secundaire paden. 
 
De cultuurhistorische studie van Heukelom-Verbeek (rapportnummer ST-100.200, d.d. 05.04.2011) 
is als separate bijlage bij deze toelichting opgenomen.  
 
Landschapsplan 
Door bureau BTL is in februari 2011 een eerste versie van het landschapsplan voor dit gedeelte van 
het Kasteelpark opgesteld. Op basis van de resultaten van de cultuurhistorische toets en de 
adviezen die daaruit naar voren zijn gekomen (zie bovenstaand) is dit plan vervolgens aangepast en 
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door Heukelom-Verbeek landschapsarchitectuur verder uitgewerkt. Het definitief ontwerp van het 
landschapsplan is op de tussenliggende pagina (A3-formaat) na deze pagina opgenomen. Het 
plangebied van dit bestemmingsplan vormt slechts een klein onderdeel van het grotere 
landschapsplan. De begrenzing van het voorliggende plangebied is ter oriëntatie door middel van 
een rode contour op het ontwerp aangegeven.  
 
Inrichting van de historische buitenplaats  
Besloten is cultuurhistorie een grotere rol te laten spelen in het ontwerp. De Late Landschapsstijl 
waarin het park oorspronkelijk is ontworpen wordt in het nieuwe inrichtingsplan extra benadrukt; 
er komt een meer robuustere situatie waarbij de slingerende vormen uit de Late Landschapsstijl 
gecombineerd worden met een agrarisch cultuurlandschap. In het ontwerp voor de historische 
buitenplaats zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden verwerkt: 
 
- de drie weiden van het park (voormalige tennisvelden, Hertenweide en de Ronde weide) 

worden weer meer één geheel. Op dit moment worden de weiden van elkaar gescheiden door 
houtwallen. Deze houtwallen zullen voor het grootste gedeelte worden verwijderd. Markante 
bomen of boomgroepen zullen als solidaire bomen of boomgroepen blijven staan, overige 
beplanting wordt verwijderd en de aarden wal wordt, waar mogelijk, weggehaald. De (nieuw 
ontstane) grote weide loopt bol af vanaf het centrum van het park naar de randen en wordt 
glooiend ingericht.  
 

- van oudsher is het park extern georiënteerd. Er zijn (verassende) zichtlijnen vanuit het park 
gericht op de omgeving (o.a. de kerk van Elsloo en het Maasdal). Het doel is het contact met 
de omgeving van het park vanaf de wandelpaden verrassend te maken. Herstel van deze 
zichtlijnen was reeds in voorzien het plan.    

 
- het patroon van de nieuw aan te planten fruitbomen is aangepast zodat dit overeenkomt  met 

de historische agrarische structuur (functioneel verband van hoogstamfruitbomen). Er is 
advies ingewonnen van het Pomologische Genootschap Limburg over de beplanting (soorten 
en locatie van de fruitbomen) van de Ronde weide (zuidwestelijk gedeelte van het park). Dit 
advies is  overgenomen in het nieuwe inrichtingsplan. De samenstelling van de soorten wordt 
ook toegepast op de fruitbomen in de overige weiden. Deze zullen echter niet zo dicht beplant 
worden als de ronde weide. 

 
- de kavelstructuur van het agrarisch perceel is historisch gezien zeer waardevol. Het contrast 

tussen de ronde vormen van het park en de rechthoekige verkaveling (een patroon van 
hoogstambomen) is markant en moet versterkt worden: het contrast zal voor de recreant 
meer beleefbaar gemaakt worden door onder andere het opkronen van de bomen ten westen 
het agrarisch perceel. 
 

- het theehuisje blijft (subtiel) zichtbaar vanuit het centrale punt. 
 
 
Wandelpaden in de historische buitenplaats:  
Voor de wandelpaden zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: 
 
- de oorspronkelijke wandeling wordt hersteld. Het gaat hierbij om de ronde, lusvormige aan de 

buitenkant gelegen paden. De ’kortsluitingen’ worden ingericht als secundaire paden. Door 
materiaalkeuze wordt onderscheid gemaakt tussen de hoofd- en secundaire padenstructuur;  
 

- doordat de drie weides een geheel gaan vormen is het niet nodig om de twee paden ten 
oosten van de tennisvelden te handhaven: één van de twee secundaire paden ten oosten van 
de tennisvelden wordt uit het plan gehaald; 
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- de (historisch waardevolle) holle weg vanuit Elsloo naar de wasplaats bij Terhagen is een 
markant gegeven; het voegt een door gebruik te maken van de natuurlijke hoogteverschillen 
een belevingslaag toe aan het park. De holle weg wordt gereconstrueerd en er wordt een 
wandelpad aangelegd;  
 

- gestreefd wordt naar uniformiteit en eenduidigheid als het gaat om meubilair, verlichting en 
informatieborden. 
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5.1 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. Voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen en besluiten, 
met name gemeenten en waterschappen, is het van belang om te weten dat de provincie toeziet of 
in ruimtelijke plannen en besluiten aan de watertoets gevolg wordt en is gegeven. De watertoets is 
van toepassing op bestemmingsplannen projectbesluiten (grotere projecten). De initiatiefnemer 
van een ruimtelijk plan dient in principe de watertoets uit te voeren en de uitkomsten daarvan aan 
te geven in een waterparagraaf. De waterhuishoudkundige aspecten omvatten onder meer 
veiligheid voor water, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging.  
 
Waterbeheerplan Waterschap Roer en Overmaas 2010-2015 
De gemeente Stein valt in de zin van wateraangelegenheden binnen de Keur van het Waterschap 
Roer en Overmaas. Het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2010–2015 is het 
centrale beleidsplan van het Waterschap. Het bevat de beleidsvoornemens voor de periode 2010–
2015. Daarnaast wordt een globale doorkijk geboden naar de verdere toekomst. In het 
waterbeheerplan zijn onder andere de richtlijnen opgenomen voor het omgaan met hemelwater 
binnen een plangebied. De volgende uitgangspunten van het Waterschap zijn van belang: 
 

- streven naar 100% niet aankoppelen van het verhard oppervak; 
- retentievoorzieningen dienen gedimensioneerd te worden op 35 mm neerslag in 45 minuten 

(herhalingstijd van T=25 jaar); 
- doorkijk naar de situatie bij een herhalingstijd van T=100 jaar uitgaande van 45 mm neerslag 

gedurende 30 minuten. In een dergelijke situatie mogen ter plaatse van infrastructuur en 
bebouwing geen problemen ontstaan; 

- voldoende ruimte in het plan om retentie- en infiltratievoorzieningen te realiseren; 
- retentieruimte dient na 24 uur weer volledig beschikbaar te zijn, dus een gedoseerde leegloop 

naar oppervlaktewater; 
- het gebruik van uitlogende materialen/chemische bestrijdingsmiddelen/strooizout alsmede 

het wassen van auto’s op straat is binnen het plan niet toegestaan. 
 

Watertoets 
Conform het stroomschema van het Waterschap Roer en Overmaas dienen bouwplannen alleen te 
worden ingediend bij het watertoetsloket indien deze gelegen zijn in het rivierbed van de Maas, 
een grondwaterbeschermingsgebied of een droogdal/holle weg of in de directe nabijheid van een 
zuiveringstechnisch werk, een waterkering/kade of een watergang. Als daarnaast geen lozing op 
het oppervlaktewater plaatsvindt en de toename van verharding kleiner is dan 1.000 m² hoeft er 
geen watertoets te worden doorlopen.  
 
Voor dit bouwplan geldt dat het niet gelegen is in één van deze gebieden. Er is op deze 
projectlocatie louter sprake van een afname van verharding; de bestaande tennisvelden, de 
bijbehorende terrassen, de oefenbaan en de kantine/clubhuis worden gesloopt en het plangebied 
wordt heringericht tot natuurgebied. Hierdoor valt dit plan binnen de genoemde ondergrens. 
Afkoppeling van hemelwater is niet aan de orde vanwege het ontbreken van verharding en 
bebouwing in de nieuwe situatie. Het doorlopen van de watertoets is voor dit project niet 
noodzakelijk. Wel zal bij de herinrichting van het natuurgebied rekening worden gehouden met de 
waterhuishouding van het natuurgebied an sich.   
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5.2 Ecologie 
 

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.  
 
In de voorliggende situatie is sprake van een functiewijziging van een recreatieve bestemming 
(tenniscomplex) in een natuurbestemming. Deze functieverandering is van groot belang voor de 
verdere natuurontwikkeling ter plaatse. Belangrijke belemmeringen voor flora en fauna, zoals 
geluidhinder, lichthinder, de aanloop van sporters en de aanwezige afsluiting van het terrein door 
hekwerken komen te vervallen en het gebied wordt heringericht tot natuurgebied. Het huidige 
tenniscomplex biedt door het jarenlange intensieve gebruik geen geschikte permanente habitat 
voor beschermde diersoorten. Dat verandert met de uitvoering van dit plan. In het kader van de 
uitwerking van het landschapsplan zal bekeken worden voor welke habitats van beschermde 
soorten dit gebied het meest geschikt is.  
 

 

5.3 Geluid 
 
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 geluidsbronnen een wettelijk kader dat van belang is bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen. Zo zijn in de Wet geluidhinder voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen 
grenswaarden opgenomen voor industrielawaai, wegverkeerlawaai en spoorweglawaai. Voor 
andere geluidbronnen bestaan geen wettelijke kaders. Andere geluidbronnen kunnen wel 
noodzaken tot een aanvullende beoordeling van het aspect geluid in het kader van een goede 
‘ruimtelijke ordening’. 
 
Het voorliggende plan is geen geluidgevoelige functie in de zin van de Wet geluidhinder. Het plan 
levert ook geen geluidhinder op naar de omgeving. Het aspect geluid vormt derhalve geen 
belemmering voor dit plan. 
 
 

5.4 Bodem 
 
Bij het wijzigen van bestemmingen dient te worden onderzocht of de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem voldoet aan de voor de beoogde bestemming/functie gestelde eisen. In casu dient 
te worden onderzocht of de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de tenniscomplex en 
de bijbehorende gebouwen voldoet aan de eisen voor de beoogde natuurbestemming.  
 
Het tenniscomplex is reeds buiten gebruik gesteld. De omgevingsvergunning voor het slopen van 
de bouwwerken van het tenniscomplex is d.d. 30.05.2011 verleend. Het complex zal uiterlijk eind 
januari 2012 worden gesloopt. Op dat moment is het mogelijk op deze gronden verkennend 



 

 
                                                   Bestemmingsplan Kasteelpark Elsloo  
                                                                                 Gemeente Stein 

 

                                                      -  pagina 22  - 

 
        Toelichting 

 
 
 
d 

milieuhygiënisch onderzoek te verrichten teneinde de bodemkwaliteit te toetsen aan de normen 
voor de beoogde natuurfunctie. Naar verwachting (conform de historie van het gebruik) zullen 
geen verontreinigingen worden aangetroffen; mocht  hier toch sprake van zijn dan zal nader 
onderzoek worden uitgevoerd.  
 
Resumerend kan worden aangegeven dat een verkennend bodemonderzoek door de gemeente 
Stein wordt uitgevoerd zodra alle gebouwen en andere bouwwerken alsmede de tennisvelden zijn 
geamoveerd en een aanvang wordt genomen met de herinrichting van het terrein tot 
natuurgebied.  
 

 

5.5 Externe veiligheid 
 
Risicobenadering externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving als gevolg van gebruik 
en opslag van gevaarlijke stoffen bij bedrijven, het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het 
water, het spoor en door buisleidingen. 
 
De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau van transport en 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn 
het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon, 
die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute of 
inrichting bevindt, overlijdt door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route 
of binnen die inrichting. Plaatsen met een gelijk risico kunnen door zogenaamde risicocontouren op 
een kaart worden weergegeven. Voor nieuwe situaties is voor kwetsbare objecten (bijvoorbeeld 
woningen) de grenswaarde voor het PR gesteld op een niveau van 10

-6
/jr. Voor beperkt kwetsbare 

objecten (bijvoorbeeld bedrijven) is dit een richtwaarde. Het groepsrisico (GR) geeft aan wat de 
kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers. in de omgeving van de beschouwde 
transportroute of inrichting. Het aantal personen dat in de omgeving van de route of inrichting 
verblijft, bepaalt daardoor mede de hoogte van het GR.  
 
Wet- en regelgeving 
De volgende wet- en regelgeving is van belang bij de verschillende aspecten van externe veiligheid: 
- risicovolle bedrijven: Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en Regeling externe 

veiligheid inrichtingen (Revi); 
- transport gevaarlijke stoffen:  Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 2010; 
- buisleidingen: Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling 
- externe veiligheid buisleidingen (Revb); 
- hoogspanningskabels: ‘Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen’. 

 
Het plangebied 
Ten aanzien van het voorliggende plan kan worden geconstateerd dat het hier een beoogde functie 
betreft die geen gevoelige functie is in het kader van externe veiligheid. Het bestaande 
tenniscomplex wordt gesloopt en er zal een nieuw natuurgebied worden ingericht. In een 
natuurgebied is geen sprake van een continu verblijf van personen op één plek; externe veiligheid 
speelt hier dan ook geen rol.   

 
 

5.6 Luchtkwaliteit 
 
Op 15 november 2007 is een wijziging van de Wet milieubeheer (Wm) van kracht geworden. In 
hoofdstuk 5 is titel 2 luchtkwaliteitseisen ingevoegd (ook ‘Wet luchtkwaliteit’ genoemd).Gelijktijdig 
zijn de volgende besluiten en regelingen van kracht geworden: 

- Besluit ‘Niet in betekenende mate’ (NIBM);  
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- Regeling ‘Niet in betekenende mate’ (NIBM); 
- Regeling ‘Beoordeling luchtkwaliteit 2007; 
- Regeling ‘Projectsaldering luchtkwaliteit 2007.  
 

Deze nieuwe wet- en regelgeving omvat maatregelen om zowel de uitstoot van schadelijke stoffen 
te beperken en te voorkomen dat mensen langdurig worden blootgesteld aan verontreiniging.  
   
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 
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).  
 

De beoogde ontwikkeling betreft geen gevoelige bestemming en valt derhalve buiten het bereik 
van dit besluit.  
 
Niet in betekenende mate (NIBM) 
In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de 
ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking 
hebben op het begrip NIBM. Het begrip ‘niet in betekenende mate’ is gedefinieerd als 3% van de 
grenswaarde voor NO2 en PM10. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen 
(inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate 
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden 
voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Concreet houdt dit in dat bijvoorbeeld 
ontwikkelingen kleiner dan of gelijk aan 1.500 woningen bij minimaal één ontsluitingsweg en 3.000 
woningen bij minimaal twee ontsluitingswegen niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtkwaliteit.  
 
De doelstelling van het voorliggende plan vormt de versterking van een (bestaand) natuurgebied. 
Een barrière wordt opgeheven (het tenniscomplex) en door de intensivering van de natuurfunctie 
heeft het plan louter positieve effecten op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit vormt geen 
belemmering voor deze ontwikkeling.  

 
 

5.7 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.  
 
In aanvulling op het in paragraaf 2.4 van deze toelichting besproken archeologisch beleidskader 
van de gemeente Stein is in de regels en op de verbeelding bij dit plan een dubbelbestemming 
‘Archeologie 1’ opgenomen vanwege de middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde 
van het plangebied. In deze dubbelbestemming is een omgevingsvergunningstelsel voor het 

http://www.natuurbeheer.nu/Wet-_en_regelgeving/Europa/Verdrag_van_Malta
http://www.natuurbeheer.nu/Wet-_en_regelgeving/
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uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden opgenomen alsmede een 
omgevingsvergunningstelsel voor het slopen van bouwwerken.  
 
Bij de herinrichting van het gebied zullen, zoals nu bekend is, geen graafwerkzaamheden 
plaatsvinden; de bodem wordt derhalve niet verstoord. Mocht dit alsnog het geval zijn en de 
bodemverstoring omvat een oppervlakte groter dan 250 m² èn dieper dan 0,40 meter, dan is 
archeologisch onderzoek vereist conform de bepalingen in de dubbelbestemming.  
 
 

5.8 Kabels en leidingen 
 
Er zijn in het plangebied geen kabels en leidingen gelegen die van een planologisch-juridische 
regeling dienen te worden voorzien in het bestemmingsplan. Er is hiertoe een Klic-melding 
uitgevoerd bij het Kadaster. 
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6.1 Financiële 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 Wro waarvoor een 
exploitatieplan dient te worden vastgesteld indien het kostenverhaal niet anderszins is geregeld 
(dat wil zeggen indien men geen anterieure privaatrechtelijke overeenkomst heeft kunnen sluiten 
met de ontwikkelende partij). In deze lijst is onder 6.2.1 sub a en b aangegeven dat het bouwen 
van één of meer woningen of andere hoofdgebouwen wordt gezien als een bouwplan. Het 
voorliggende plan strekt tot de sloop van de tennisaccommodatie en bijbehorende bouwwerken. 
Er is derhalve geen sprake van een bouwplan. Hieruit kan worden geconcludeerd dat voor dit plan 
geen exploitatieovereenkomst of exploitatieplan dient te worden opgesteld.  
 
De uitvoering van de sloopwerkzaamheden zal worden bekostigd door de gemeente Stein in het  
kader van het versterken van de landschappelijke en natuurlijke functie van het Kasteelpark Elsloo 
en het ontwikkelen/inrichten van Sportpark Mergelakker.   
 
 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
De amovering van het tenniscomplex van de LTV Elsloo uit het Kasteelpark Elsloo betekent een 
versterking van de landschappelijke en natuurlijke functie van het Kasteelpark in het algemeen en 
van deze gronden in het bijzonder. Het bestaande tenniscomplex met de bijbehorende 
bouwwerken past qua ruimtelijk-stedenbouwkundige en landschappelijke uitstraling niet binnen 
de context van het Kasteelpark. Ook functioneel sluit deze functie niet aan bij zijn omgeving door 
de ermee gepaard gaande geluidhinder, lichthinder en de toeloop van gebruikers van het park in 
relatie tot de natuurlijke omgeving en de rust die van een parkachtige/bosrijke omgeving uit hoort 
te gaan. De LTV Elsloo verhuist naar een nieuwe accommodatie op Sportpark Mergelakker in 
Catsop-Elsloo, alwaar zes tennisbanen, een minibaan en een oefenmuur worden gerealiseerd, die 
gedurende het gehele jaar kunnen worden gebruikt.  
 
Resumerend worden met de uitvoering van dit plan twee belangen gediend. Enerzijds kan door 
herinrichting van dit deel van het Kasteelpark Elsloo de authentieke landschappelijke structuur van 
het hele park in ere worden hersteld; hierdoor beschikt de gemeente Stein op korte termijn over 
een zeer aantrekkelijk en afgerond (natuur)gebied dat tevens voor extensieve recreatie kan 
worden gebruikt. Anderzijds wordt voor de LTV Elsloo een moderne en op de toekomst 
toegesneden accommodatie gerealiseerd op een plek waar deze functioneel thuishoort (op een 
sportpark). De maatschappelijke uitvoerbaarheid is hiermee voldoende onderbouwd. 
 
 

6.3 Handhaving  
 
Een bestemmingsplan is voor de gemeente een belangrijk instrument om haar ruimtelijk beleid 
vorm te geven. Door middel van een combinatie van positieve bestemmingen en het uitsluiten van 
bepaalde activiteiten en functies kan sturing plaatsvinden van gewenste en ongewenste 
ontwikkelingen.  
 
Een belangrijk aspect hierbij is de handhaving en het toezicht op de naleving van het 
bestemmingsplan. Deze handhaving is van cruciaal belang om de in het plan opgenomen 
ruimtelijke kwaliteiten ook op langere termijn daadwerkelijk te kunnen vasthouden. Daarnaast is 
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de handhaving van belang uit een oogpunt van rechtszekerheid: alle bewoners en gebruikers 
dienen door de gemeente op eenzelfde wijze daadwerkelijk aan het plan worden gehouden. 
 
In dit bestemmingsplan is daarom allereerst gestreefd naar een zo groot mogelijke eenvoud van in 
het bijzonder de regels. Hoe groter de eenvoud (en daarmee de toegankelijkheid en leesbaarheid), 
hoe groter in de praktijk de mogelijkheden om toe te zien op de naleving van het plan. Hoe minder 
knellend de regels zijn, hoe kleiner de kans dat het met de regels wat minder nauw wordt 
genomen. In de praktijk worden op den lange duur immers ook alleen die regels gerespecteerd 
waarvan door de betrokkenen de noodzaak en de redelijkheid wordt ingezien. 
 
In de bouwregels zijn maten opgenomen die van toepassing zijn op gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde. Te realiseren gebouwen en andere bouwwerken moeten voldoen aan deze 
maatvoering, zo niet, dan kan het college van Burgemeester en wethouders geen 
omgevingsvergunning verlenen. 
 
Gebruiksregels worden opgenomen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en 
ongewenste ontwikkelingen uit te sluiten. Toetsing aan de gebruiksregels is aan de orde bij 
functiewisseling of nieuwvestiging. 
 
De doelstellingen van het ruimtelijke beleid kunnen slechts verwezenlijkt worden, indien de regels 
van het bestemmingsplan worden nageleefd. De gemeente dient op de eerste plaats zelf haar 
regels na te leven en vervolgens dient de gemeente er zorg voor te dragen dat anderen deze regels 
naleven. 
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7 Juridische planopzet 

 
7.1 Algemeen 
 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden door 
middel van de op de verbeelding aangegeven bestemmingen en daarop betrekking hebbende 
planregels de in het plan begrepen gronden voor bepaalde doeleinden aangewezen. Daarbij 
worden regels gegeven voor het bouwen van bouwwerken en voor het gebruik van de 
bouwwerken en onbebouwde gronden. De juridische regeling is opgebouwd conform de SVBP 
2008, de landelijke standaard voor het vervaardigen van bestemmingsplannen, die in het  Bro als 
verplichte opbouw is opgenomen. Ook is bij de gebruikte terminologie in dit bestemmingsplan 
geanticipeerd op de sinds 1 oktober 2010 van kracht zijnde Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Het bestemmingsplan Kasteelpark Elsloo bestaat formeel uit een 
verbeelding en regels. Deze gaan vergezeld van een toelichting waarin het plan en de daaraan ten 
grondslag liggende beleidsmatige afwegingen zijn verwoord. De indeling van de regels is hierna 
beknopt en artikelsgewijs aangegeven. 
 
 

7.2 Opzet van de regels 
 
7.2.1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels (art. 1 en 2) 
 
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. Artikel 1 bevat de definities van begrippen die van belang zijn 
voor toepassing van het plan. Het tweede artikel betreft de wijze van meten waarin wordt 
aangegeven hoe bij toepassing van de regels wordt gemeten. In beide artikelen is, conform de 
SVBP2008, een aantal standaardbegrippen en een aantal standaard meetwijzen opgenomen.  Ook 
zijn begripsbepalingen uit het facetbestemmingsplan Archeologie 2009 overgenomen in artikel 1.  
 
7.2.2 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels (art. 3 t/m 5) 
 
In dit hoofdstuk worden regels gegeven voor de binnen het plangebied beoogde bestemmingen en 
functies. Per artikel zijn de doeleinden c.q. de toegelaten gebruiksvormen van de gronden 
aangegeven. In beginsel is iedere vorm van bebouwing die past binnen de desbetreffende 
bestemming tot een bepaalde omvang rechtstreeks (dus zonder voorafgaande afwijking of 
wijziging) toegestaan. Indien wordt voldaan aan de voorgeschreven maatvoering 
(bebouwingspercentage, bouwhoogte en dergelijke) en wordt gebouwd binnen het eventueel 
aangegeven bouwvlak, kan hiervoor in de regel zonder meer bouwvergunning worden verleend. In 
het voorliggende plan zijn één enkelbestemming (Natuur) en twee dubbelbestemmingen (Waarde-
Archeologie 1 en Waarde-Beschermd dorpsgezicht) opgenomen.  
 
7.2.3 Hoofdstuk 3 Algemene regels (art. 6 t/m 13) 
 
Dit hoofdstuk bevat de volgende algemene regels (deels ingegeven door de verplichting vanuit 
paragraaf 3.2 van het Bro deze bepalingen op te nemen in ieder bestemmingsplan):  
 
- een anti-dubbeltelbepaling; 
- algemene bouwregels: in dit artikel is een verbod op de bouw van antenne- en zendmasten 

opgenomen;  
- algemene gebruiksregels: hierin worden alle vormen van gebruik, die in strijd zijn met de aan 

de grond gegeven bestemming, verboden; 
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- algemene aanduidingsregels: hier is een beschrijving/de betekenis van de op de verbeelding 
aangegeven gebiedsaanduiding ‘milieuzone-bodembeschermingsgebied’ opgenomen. In de 
regels is een koppeling naar de Omgevingsverordening Limburg (OvL) opgenomen; 

- algemene afwijkingsregels: hierin wordt bepaald in welke gevallen Burgemeester en 
wethouders kunnen afwijken van het plan middels een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 
sub c. van de Wabo; 

- algemene wijzigingsregels: hierin wordt bepaald onder welke voorwaarden Burgemeester en 
wethouders bevoegd zijn het plan te wijzigen; het betreft hier beperkte wijzigingen in 
algemene zin. Specifieke wijzigingsbevoegdheden die van toepassing zijn op bepaalde 
bestemmingen worden waar nodig de bestemmingsregels opgenomen. 

- algemene procedureregels: hierin wordt geregeld welke procedure moet worden gevolgd in 
geval van toepassing van omgevingsvergunningen, nadere eisen en wijzigingsbevoegdheden. 

- overige regels: in deze regels is een bepaling opgenomen over de van kracht zijnde andere 
wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen. 

 
7.2.4 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels (art. 14 en 15) 
 
In het overgangsrecht is bepaald dat bouwwerken, die op het moment van de tervisielegging van 
het plan aanwezig zijn, mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de bouwregels. Het gebruik 
van grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment waarop het plan rechtskracht 
verkrijgt, mag worden gehandhaafd. Dit overgangsrecht komt voort uit artikel 3.2.1 van het Bro en 
is een verplicht onderdeel van de regels. In de slotregel wordt aangegeven onder welke naam deze 
regels kunnen worden aangehaald.  
 
 

7.3 Beschrijving van de bestemmingsregels 
 
In het navolgende worden de in hoofdstuk 2 van de regels opgenomen bestemmingsregels kort 
toegelicht.  
 
Artikel 3: enkelbestemming Natuur 
Bij deze bestemming is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande juridische regeling uit 
het vigerende bestemmingsplan ‘Beschermd dorpsgezicht Elsloo’. Echter, deze regeling is ruim tien 
jaar oud, waardoor de wetswijzigingen van de afgelopen jaren hier niet in zijn meegenomen. 
Vandaar dat de regeling is aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving; toch is getracht 
inhoudelijk zoveel mogelijk eenzelfde juridische mogelijkheden toe te kennen aan de als zodanig 
bestemde gronden. Het gehele plangebied heeft de bestemming natuur gekregen; hiermee wordt 
aangesloten op de directe omgeving. Binnen deze bestemming is het bouwen van gebouwen niet 
mogelijk, anders dan voor bijbehorende voorzieningen (zoals nutsgebouwtjes, kunstwerken en 
straatmeubilair). Daarnaast kunnen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals hekwerken, 
worden gerealiseerd tot een hoogte van 2 meter. Binnen deze bestemming is voorts, ter 
bescherming van de natuurlijke waarden van het gebied, een omgevingsvergunningstelsel 
opgenomen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.  
 
Artikel 4: dubbelbestemming Waarde- Archeologie 1 
De opgenomen bepalingen aangaande deze dubbelbestemming zijn gebaseerd op het 
‘Facetbestemmingsplan Archeologie 2009’ van de gemeente Stein. Deze regeling kon niet exact 
worden overgenomen, daar deze niet conform de nieuwe wettelijke terminologie van de Wabo is 
opgesteld. Vandaar dat deze is aangepast aan de Wabo zonder de inhoudelijke bepalingen geweld 
aan te doen. Op deze gronden (ongeveer de helft van het plangebied valt onder deze regeling) zijn 
nieuwe bouwwerken ten behoeve van overige aan de gronden toegekende bestemmingen slechts 
beperkt toegestaan, waarbij het bouwplan geen bodemverstorende activiteiten met zich mee mag 
brengen en de oppervlakte van de bodemingreep kleiner dient te zijn dan 250 m²; een en ander 
mits binnen de onderliggende bestemming bebouwing mogelijk is. Aangegeven is dat het het 
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College van Burgemeester en Wethouders, dan wel een door deze daarvoor aangewezen partij, te 
allen tijde is toegestaan archeologische waarnemingen te doen ten tijde van de 
graafwerkzaamheden ten behoeve van bouwwerkzaamheden. Deze dubbelbestemming voorziet 
daarnaast in een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden en een omgevingsvergunningstelsel voor sloop van bouwwerken.  
 
Artikel 5: dubbelbestemming Waarde-Beschermd dorpsgezicht 
Deze dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming van het 'Beschermd dorpsgezicht Elsloo' 
(waarvan het aanwijzingsbesluit als bijlage is opgenomen in de regels), zijnde de cultuurhistorische 
waarden van de ter plaatse bestaande bebouwing, bouwwerken en het landschap, zowel 
afzonderlijk als in onderlinge samenhang. Het gehele plangebied maakt deel uit van dit Beschermd 
dorpsgezicht. Bij eventuele bouwplannen dient hiermee rekening te worden gehouden. Ook deze 
dubbelbestemming voorziet daarnaast in een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van 
een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden en een omgevingsvergunningstelsel voor 
sloop van bouwwerken.  
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8 Procedure bestemmingsplan 
 
 
8.1 Wettelijk vooroverleg instanties ex art. 3.1.1 Bro 

 
In het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp van dit 
bestemmingsplan toegezonden aan de volgende instanties: 
 

- Inspectie VROM; 
- RCE/SAM; 
- provincie Limburg; 
- Waterschap Roer en Overmaas. 

 
Van de Inspectie VROM, provincie Limburg en het waterschap Roer en Overmaas is een reactie 
ontvangen. De ingekomen reacties van de instanties zijn opgenomen in bijlage 1 van deze 
toelichting. Er zijn vanuit deze instanties geen opmerkingen ten aanzien van het plan gemaakt. Het 
plan hoeft als gevolg van het vooroverleg derhalve niet te worden gewijzigd.   
 
 
8.2 Procedure ex art. 3.8 Wro 

 
De procedure van het bestemmingsplan is vastgelegd in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening. Gedurende deze procedure kan eenieder binnen de termijn van terinzagelegging van het 
ontwerp van het bestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan indienen.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 01.12.2011 tot en met 11.01.2012  ter inzage gelegen in 
het stadhuis van Stein. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan hoeft als 
gevolg van de bestemmingsplanprocedure derhalve niet te worden aangepast. 
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Bijlage 1 Reacties vooroverleg 
 
 
 
 
 
 


