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1 Inleiding 
 

 

In het begin van de negentiger jaren is door het gemeentebestuur van Vaals gestart met de realisering 

van het bestemmingsplan ‘Vijlen-Zuidoost’. Betreffend bestemmingsplan werd op 2 november 1992 

vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 8 juni 1993. 

   

Aan de hiervoor gerealiseerde ontsluitingen aan de Pater Gelissenstraat alsmede de (verlengde) Hopschet 

werd hiertoe het navolgende bouwprogramma gerealiseerd: 

 

- 23 vrije sector woningen op daartoe uitgegeven bouwkavels; 

- 16 projectmatig gebouwde koopwoningen; 

- 12 sociale huurwoningen. 

 

Vanwege het restrictieve bouwbeleid werd aan het resterende gedeelte van het bestemmingsplan ‘Vijlen-

Zuidoost’ in het bestemmingsplan aan burgemeester en wethouders een uitwerkingsbevoegdheid 

toegekend voor de thans nog in te vullen en bouwrijp te maken circa 2,6 hectare in het plangebied. Van 

deze bevoegdheid werd tot op heden nog geen gebruik gemaakt. 

 

In het onlangs op 2 juni 2009 door Gedeputeerde Staten van Limburg goedgekeurde bestemmingsplan 

‘Kern Vijlen’ is de zuidoosthoek van het plangebied Vijlen niet aangeduid met een 

uitwerkingsbevoegdheid, maar met een wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders.  

 

In het kader van de ‘dorpsontwikkelingsplannen Vijlen en Lemiers’ heeft de gemeenteraad van Vaals in 

2005 twee informatieavonden gehouden in beide dorpen. Als één van de hoofdbehoeften kwam daaruit 

naar voren het realiseren van woningbouw. Vervolgens heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd 

om een woningbehoeftenonderzoek in beide kernen te laten verrichten.  

 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft de gemeenteraad van Vaals op 30 oktober 2006 

besloten voor de kern Vijlen in te zetten op de bouw van circa 40 woningen tot 2017. Daarbij heeft de 

raad besloten om tot 2010 primair in te zetten op de bouw van 25 woningen in Vijlen. Vervolgens zal na 

2010 een evaluatie van de beoogde doorstroming op de woningmarkt in Vijlen worden geëvalueerd, op 

basis waarvan bekeken zal worden welk woningbouwprogramma na 2010 gerealiseerd zou moeten 

worden.  

 

Woningbouw in Vijlen betekent voor de gemeente Vaals woningbouw op de locatie Vijlen-Zuidoost: het 

gebied gelegen in het verlengde van de (huidig doodlopende) Pater Gelissenstraat. Voor dit gebied is een 

verkavelingplan opgesteld om te bezien welke woningbouwopgave ter plekke op verantwoorde wijze 

gerealiseerd kan worden. Na enkele aanpassingen heeft één en ander geresulteerd in navolgend 

(voorlopig) bouwprogramma: 

 

- 18 vrije sectorwoningen; 

- een woonzorgcomplex met 21 appartementen; 

- 12 twee-onder-één-kap woningen; 

- 14 starters-/seniorenwoningen (‘patiowoningen’). 
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In totaliteit wordt derhalve voorzien in een woningbouwprogramma van 65 woningen. Voor dit 

woningbouwprogramma is een ‘Beeldkwaliteitkader Vijlen-Zuidoost’ (d.d. 26 november 2009, gewijzigd 

d.d. 9 februari 2010) opgesteld door de gemeente Vaals, waarin een beschrijving wordt gegeven van de 

stedenbouwkundige opzet, de toekomstige potentiële inrichting van het plangebied alsook het gewenste 

beeldkwaliteit van het plan. Dit beeldkwaliteitkader is bijgevoegd als bijlage 1.  

 

Om het plan in overeenstemming te brengen met de geprognotiseerde woningaantallen, heeft de 

gemeente Vaals besloten een fasering aan te brengen welke exploitatietechnisch, stedenbouwkundig en 

programmatisch verantwoord is. Daarbij heeft de gemeenteraad van Vaals op 23 juni 2008 besloten om 

in te stemmen met het tot 2010 te realiseren woningbouwprogramma. Dit woningbouwprogramma 

eerste fase bestaat uit: 

 

- een woonzorgcomplex bestaande uit 21 appartementen, te realiseren door de Woningstichting Vaals 

(WSV); 

- 6 twee-onder-één-kap woningen, te realiseren door WSV; 

- 6 patiowoningen, te realiseren door WSV; 

- het uitgeven van 8 vrije sector kavels door de gemeente Vaals. 

 

Wanneer de tweede fase van het overige woningbouwprogramma gerealiseerd wordt, is nog niet 

duidelijk. Doch de verwachting is dat dit gebeurt binnen de looptijd van voorliggend bestemmingsplan. 

Deze looptijd is wettelijk vastgelegd op 10 jaar met een mogelijkheid om deze éénmalig te verlengen met 

nogmaals 10 jaar.  

 

Voor het realiseren van voornoemd woningbouwprogramma eerste fase heeft de gemeenteraad van 

Vaals in haar vergadering van 23 juni 2008 eveneens besloten om het college opdracht te geven de 

verdere civiel- en cultuurtechnische uitwerking evenals de overige noodzakelijke procedures ter 

uitvoering van het plan ter hand te nemen. Zulks heeft geresulteerd in voorliggende ‘Partiële herziening 

bestemmingsplan Kern Vijlen - Uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost 1
e
 fase’, bestaande uit voorliggende 

toelichting en bijbehorende regels en verbeelding. 

 

Het plangebied van onderhavige partiële herziening betreft het volledige terrein, waarvoor het 

verkavelingplan en het beeldkwaliteitkader is opgesteld. Vooralsnog wordt echter in voorliggende 

partiële herziening slechts een directe bouwtitel opgenomen voor het realiseren van het 

woonzorgcomplex met 21 appartementen, 6 twee-onder-één-kap woningen, 6 patiowoningen en 8 

woningen in de vrije sector middels de uitgifte van bouwkavels. Voor het gedeelte van het plangebied dat 

in het voorliggende bestemmingsplan niet van een rechtstreekse bouwtitel wordt voorzien, is een 

wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen.  

 

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan zijn de navolgende nadere (technische) onderzoeken 

uitgevoerd: 

- een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740; 

- een geotechnisch onderzoek; 

- een archeologisch onderzoek; 

- een watertoets; 

- een infiltratieonderzoek; 

- een onderzoek naar flora en fauna. 
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De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in voorliggende toelichting, terwijl de rapportages in 

een bijlagenrapport worden toegevoegd. Ook zijn eventuele vervolgonderzoeken verwerkt in dit 

bestemmingsplan en opgenomen onder het bijlagenrapport. 
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2 Project- en gebiedsomschrijving 
 

 

In dit hoofdstuk worden het plangebied, de huidige situatie en het project beschreven. Tevens wordt in 

dit hoofdstuk ingegaan op de ruimtelijke effecten van het project. 

 

 

2.1 Beschrijving plangebied 
 

Onderhavig bestemmingsplan richt zich op een gebied ten zuidoosten van en aangrenzend aan de kern 

van Vijlen (gemeente Vaals) op circa 500 meter van de Heilige Martinus kerk in het centrum van het dorp. 

Het plangebied is gelegen in het verlengde van de momenteel doodlopende Pater Gelissenstraat en ten  

oosten van de woonbebouwing aan de Vijlenberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede topografische 
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Het plangebied vormt het begin van een licht afhellend terrein op een afstand van circa 1,2 kilometer van 

de in noordoostelijke richting gesitueerde provinciale weg N278. Binnen het plangebied bestaan 

aanzienlijke hoogteverschillen, variërend tussen de 190 NAP en 205 NAP. Het te bebouwen gedeelte van 

het plangebied heeft een variërende hoogte tussen 189,5 NAP en 200,5 NAP (zie tevens bijlage 7). 

 

Momenteel is het plangebied overwegend agrarisch in gebruik waarop nauwelijks opgaande begroeiing 

aanwezig is. 

 

 

2.2 Beschrijving huidige situatie 
 

Het plangebied betreft, zoals reeds gesteld, een overwegend agrarisch gebied (akkerland) waarop in het 

recente verleden nog een nertsenfarm gevestigd was. Deze farm is inmiddels gesaneerd. Het plangebied 

wordt ontsloten door de Pater Gelissenstraat, die in noordwestelijke richting aansluit op de Borstelkrans.  

 

Het plangebied bestaat uit een drietal percelen. Allereerst zijn dit de percelen kadastraal bekend als 

gemeente Vaals – sectie A – nummer 9953 (groot 13.555 m²) en Vaals – sectie A – nummer 10084 (groot 

17.067 m²). Beide percelen zijn eigendom van de gemeente Vaals. Perceel nummer 10084 is overigens 

gedeeltelijk gelegen buiten het plangebied.  

 

In het uiterste zuidelijke deel van het plangebied bevindt zich nog het (derde) perceel, kadastraal Vaals – 

sectie A – nummer 7495 (groot 3.900 m²), dat eigendom is van derden. Op termijn is via dit perceel de 

aansluiting van de Pater Gelissenstraat op de Vijlenberg voorzien. Deze toekomstige aansluiting zal 

worden gerealiseerd in de tweede fase, en maakt derhalve geen onderdeel uit van de in dit 

bestemmingsplan geregelde bouwplannen. 

 

De navolgende foto’s geven de huidige situatie ter plekke van het plangebied en de directe omgeving weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto’s woningen Pater Gelissenstraat 70 tot en met 76 vanuit het plangebied 
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Foto’s achterzijde woningen Vijlenberg vanuit plangebied 

Hoogteverschil tussen woningen aan de Pater Zicht op plangebied vanuit door te trekken 

Gelissenstraat (nr. 70) en woningen aan de Vijlenberg Pater Gelissenstraat 

Pater Gelissenstraat 33 vanuit plangebied 

 

Zicht op plangebied op circa 300 meter, vanaf Harles 
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2.3 Beschrijving project  
 

2.3.1  Verkavelingplan 

Om te beoordelen welke woningbouwopgave in het plangebied op een verantwoorde wijze kan worden 

weggezet, heeft de gemeente Vaals een eerste verkavelingplan laten uitwerken voor het plangebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkavelingplan voor 

het totale plangebied 

 

Op basis van het verkavelingplan biedt het plangebied ruimte aan het door de gemeente Vaals beoogde 

woningbouwprogramma van in totaal 65 woningen. Het stedenbouwkundige plan, de toekomstige inrichting 

van het terrein alsmede het gewenste stedenbouwkundige kwaliteitsniveau van de te realiseren woningen is 

beschreven in het ‘Beeldkwaliteitkader Vijlen-Zuidoost’ (d.d. 26 november 2009, gewijzigd d.d. 9 februari 

2010).  

 

 

2.3.2  Beeldkwaliteitkader 

Op basis van het eerste verkavelingplan is, na een aantal aanpassingen, het ‘Beeldkwaliteitkader Vijlen-

Zuidoost (d.d. 26 november 2009, gewijzigd d.d. 9 februari 2010)’ uitgewerkt (bijlage 1). Dit 

beeldkwaliteitkader geeft de regels en uitgangspunten voor de nieuwbouw weer.  

 

Het beeldkwaliteitkader is bedoeld als aanvullend afwegingskader bij de beoordeling van aanvragen om 

bouwvergunningen binnen het plangebied. 
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- Doel van het beeldkwaliteitkader 

Het doel van het beeldkwaliteitkader is om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de identiteit van het dorp 

Vijlen en zodoende (ruimtelijke) samenhang te realiseren tussen de bestaande bebouwing van Vijlen en de 

nieuwe bebouwing binnen onderhavig plangebied. In het beeldkwaliteitkader wordt de identiteit van Vijlen 

gekenmerkt als: 

 

- het samenspel van bebouwingsvormen en woningtypologieën; 

- de kenmerkende geomorfologische opbouw; 

- het kleinschalige karakter van de bebouwing; 

- de informele inrichting van het openbaar gebied.  

 

Het beeldkwaliteitkader beoogt regels en uitgangspunten te geven voor nieuwbouw zodat deze aansluit op 

de identiteit van Vijlen. Daarbij zij vermeld dat het beeldkwaliteitkader een ideaal beeld schetst van het te 

ontwikkelen plangebied. Waar dit ideaal beeld niet haalbaar blijkt (vanwege functionele, technische en/of 

economische factoren), zal gehandeld worden in de geest van het beeldkwaliteitkader.  

 

 

2.3.3  Stedenbouwkundige opzet 

Naar aanleiding van het eerste verkavelingplan is een (eerste) stedenbouwkundige opzet van het plangebied 

opgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste 

stedenbouw-

kundige opzet 
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Deze eerste stedenbouwkundige opzet is in juni 2009 aangepast, rekening houdend met de bestaande 

woningen. Deze aangepaste definitieve stedenbouwkundige opzet van september 2009 is hierna 

weergegeven.  

Definitieve stedenbouwkundige opzet 
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Ten opzichte van de eerste stedenbouwkundige opzet voorziet de definitieve versie in meer 

woningtypologieën alsmede een andere locatie en oriëntatie van het woonzorgcomplex.  

 

Zoals eerder vermeld wordt uitgegaan van een bouwprogramma van 65 woningen van verschillende 

typologieën. Het is de bedoeling om een woongebied te creëren met passende woningen voor zowel 

senioren met een zorgbehoefte, als ook voor starters en doorstromers op de woningmarkt. Derhalve worden 

in het totale plangebied de navolgende woningtypologieën beoogd: 

 

- zorgappartementen; 

- patiowoningen; 

- twee-onder-één-kap woningen; 

- vrije sectorwoningen. 

 

Het uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost zal in twee fasen worden gerealiseerd. Door zich in de eerste fase 

(voornamelijk) te richten op seniorenwoningen en vrije sectorwoningen beoogt de gemeente Vaals om 

doorstroming te realiseren op de woningmarkt.  

 

 

2.3.4  Eerste fase uitbreidingsplan 

 

- Woonzorgcomplex 

De eerste fase voorziet in het realiseren van een woonzorgcomplex met 21 appartementen. Dit complex is 

gelegen in het centrum van het plangebied in het verlengde van de woningen aan de Pater Gelissenstraat, en 

de te realiseren 6 patiowoningen, en zal worden voorzien van een deels halfverdiepte parkeergarage. Daarop 

wordt voorzien in twee woonlagen met een derde teruggelegen woonlaag. De centrale hoofdentree van het 

woonzorgcomplex is voorzien aan de noordzijde, terwijl de ingang van de parkeergarage aan de zuidzijde van 

het gebouw wordt geprojecteerd. Het woonzorgcomplex wordt gerealiseerd door de Woningstichting Vaals.  

 

Ten behoeve van het woonzorgcomplex worden de navolgende regels en uitgangspunten geformuleerd in 

het beeldkwaliteitkader: 

 

- Er dient gebruik te worden gemaakt van het hoogteverschil bij de opbouw van het gebouw. Op het 

laagste punt (nabij de Pater Gelissenstraat) mogen maximaal drie bouwlagen worden gerealiseerd, terwijl 

op het hoogste punt (de zuidkant van het gebouw) het gebouw in maximaal twee bouwlagen met een 

derde teruggelegen bouwlaag mag worden voorzien; 

- De maximale goothoogte van het woonzorgcomplex mag 9,00 meter bedragen, terwijl de bouwhoogte 

ten hoogste 10 meter mag bedragen, gemeten vanaf het straatpeil van de hoofdentree van het gebouw; 

- Een plat dak is niet toegestaan. Er dient gebruik te worden gemaakt van kapelementen die passend zijn bij 

de landschappelijke ‘skyline’ van Vijlen; 

- De gevels dienen te worden uitgevoerd in streekeigen baksteen of stucwerk; 

- Het woonzorgcomplex dient voorzien te worden van een (gedeeltelijk) verdiepte parkeerkelder met 

ruimte voor ten minste 14 parkeerplaatsen. De overige noodzakelijke parkeerplaatsen voor het 

woonzorgcomplex (bezoekersparkeerplaatsen) dienen nabij de hoofdentree te worden aangelegd.  

 

Voorgaande regels en uitgangspunten worden, voor zover mogelijk, planologisch-juridisch vastgelegd in de 

regels behorende bij voorliggend bestemmingsplan.  
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De navolgende figuren geven vanuit verschillende oogpunten een impressie van het beoogde 

woonzorgcomplex, te midden van de geplande toekomstige nieuwe bebouwing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit noordwestelijke richting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit westelijke richting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit zuidwestelijke richting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit zuidoostelijke richting 
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Vanaf tuinen woningen t/m huisnummer 31 Vijlenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf tuinen woningen Vijlenberg noordelijker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf nieuw te realiseren parallelstraat tussen nieuwbouw 

in 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit doodlopende straat uitkomende op de door te 

trekken Pater Gelissenstraat, ten zuiden van 

woonzorgcomplex 
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- Vrije sector woningen 

Naast het realiseren van het woonzorgcomplex voorziet de eerste fase van het uitbreidingsplan in de 

uitgifte van acht vrije sector kavels. De verkoop van deze kavels wordt verzorgd door de gemeente Vaals.  

 

De vrije sector kavels zijn voorzien langs de door te trekken Pater Gelissenstraat, tegenover het 

woonzorgcomplex en de patiowoningen. Tussen de kavels wordt voorzien in twee open stroken om de 

drainage van het gebied in de richting van de, achter de woningen te realiseren, waterbuffer te 

faciliteren. Daarnaast bieden de open stroken zichtlijnen naar de omgeving vanuit de te verlengen Pater 

Gelissenstraat.  

 

De te realiseren vrijstaande woningen vormen de overgang tussen de Pater Gelissenstraat en het 

landelijke gebied. Qua bebouwingsomvang wordt aangesloten bij de reeds bestaande vrijstaande 

woningen gelegen aan de oostzijde van de Pater Gelissenstraat.  

 

Ten behoeve van de vrije sector woningen zijn in het beeldkwaliteitkader de navolgende regels en 

uitgangspunten geformuleerd: 

 

- Het uitgangspunt is een gevarieerde opzet van de woningen, waarbij elke woning een eigen uitstraling 

heeft (dorpseigen, maar eigentijdse architectuur); 

- Uitgegaan wordt van ‘wonen onder een dak’. Zulks betekent dat aandacht gevraagd wordt voor de 

dakconstructie. Platte daken zijn uitgesloten. Het doel hiervan is om een beeld te creëren dat bij Vijlen 

past: muurvlakken en schuine dakvlakken; 

- Bebouwing dient op minimaal 3,00 meter afstand van de zijdelingse perceelsgrenzen te worden 

opgericht; 

- De maximale bebouwingsdiepte per woning bedraagt 15 meter. Daarbij is de breedte van de 

bebouwing vrij, met in acht name van de gestelde minimale afstand tot de zijdelingse 

perceelsgrenzen; 

- De voorgevel van de woningen mag worden gerealiseerd in of achter de denkbeeldige 

voorgevelrooilijn, die gelegen is op een afstand van 3,00 meter vanaf de weg/trottoir/parkeervak; 

- Aan de achterzijde van het bouwperceel geldt een bebouwingsvrije zone van ten minste 8,00 meter. 

Dit om een optimale landschappelijke inpassing te kunnen realiseren; 

- De kaprichting dient parallel of haaks aan de weg te worden gerealiseerd; 

- Dakvlakken dienen minimaal 0,4 meter te overkragen; 

- De woningen mogen in één of twee bouwlagen worden uitgevoerd, met een gehele of gedeeltelijke 

kapafdekking. De goothoogte aan de zijde van de weg bedraagt ten hoogste 5,50 meter; 

- Aan de zijde van het landschap bedraagt de goothoogte ten hoogste 4,50 meter. Op deze wijze wordt 

een geleidelijke overgang van landschap naar bebouwing gecreëerd; 

- De maximale bouwhoogte bedraagt 9,00 meter, waarbij het straatpeil (voorzijde) maatgevend is; 

- Iedere woning dient voorzien te worden van een inpandige garage onder de hoofddakconstructie. 

Deze dient voorzien te zijn van een opstelstrook van minimaal 6 meter aan de voorzijde van de 

garage; 

- De uitvoering van de gevels van iedere woning is verplicht in streekeigen baksteen of stucwerk en in 

een detaillering die wordt afgestemd op het gehele bouwplan.  

 

Voorgaande regels en uitgangspunten worden, voor zover mogelijk, planologisch-juridisch vastgelegd in de 

regels behorende bij voorliggend bestemmingsplan.  
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Impressie vrije sector woningen gezien 

vanaf het buitengebied 

 

- Twee-onder-één-kap woningen 

Het definitieve stedenbouwkundige plan voorziet tevens in zes twee-onder-één-kap woningen. Deze 

worden gerealiseerd ten westen van een nieuw te realiseren straat parallel lopend aan de door te trekken 

Pater Gelissenstraat. De woningen worden met de tuinen georiënteerd richting de bebouwing aan de 

Vijlenberg.  

 

Het hoogteverschil ten opzichte van de straat van circa 1,50 meter wordt afgegraven tot op de hoogte 

van het straatniveau en met een natuurlijk talud aansluitend op het hoger gelegen bestaande maaiveld.  

 

De woningen zijn op percelen van circa 10 meter breed en tussen de 21 en 30 meter diep voorzien. De 

regels en uitgangspunten voor deze twee-onder-één-kap woningen worden in het beeldkwaliteitkader als 

volgt benoemd: 

 

- De woningen zullen twee-aan-twee moeten worden ontworpen, waarbij als geheel wordt uitgegaan 

van geschakelde woningen met geïntegreerde garages; 

- De woningen dienen te worden uitgevoerd in twee bouwlagen met een kap; 

- De maximale goothoogte bedraagt 6,00 meter en de bouwhoogte is ten hoogste 9,00 meter; 

- Toepassing van roodbruine baksteen of stucwerk in dezelfde kleur voor de gevels is verplicht; 

- Uitgegaan wordt van dakvlakken die minimaal 0,40 meter overkragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging twee-onder-één-kap woningen in de achtergrond
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- Patiowoningen 

Aangrenzend aan en ten zuiden van de bestaande bebouwing aan de Pater Gelissenstraat (huisnummers 

70 t/m 76) worden zes patiowoningen beoogd. Drie van deze woningen zijn georiënteerd op de Pater 

Gelissenstraat, terwijl de andere drie ‘gespiegeld’ zijn en de voorgevel op de nieuw te realiseren 

parallelstraat hebben. 

 

De patiowoningen zijn ontworpen op basis van ‘levensloopbestendigheid’. Daarbij wordt ervan uitgegaan 

dat in de woningen, bij afnemende mobiliteit van de bewoner, de plattegrond zodanig is uitgevoerd dat 

hulpverlening en dagelijks functioneren zo lang mogelijk gewaarborgd is.  

 

In het beeldkwaliteitkader worden met betrekking tot deze woningen de navolgende regels en 

uitgangspunten genoemd: 

 

- De woningen worden in een dorpseigen, maar eigentijdse architectuur ontworpen; 

- Voor de begane grond geldt dat deze wordt uitgevoerd in streekeigen baksteen of stucwerk en in een 

detaillering die wordt afgestemd op het gehele bouwplan; 

- Kozijnen en geveldelen worden ontworpen in witte hardhouten uitvoering. De op tekening 

aangegeven dak opbouwen of extra verdiepingslaag wordt met een lessenaarsdak afgedekt, zodat 

schaduwwerking naar belendende percelen beperkt wordt; 

- De dak opbouwen worden in gelijkwaardig metselwerk uitgevoerd in maat en schaal, afgestemd op de 

omliggende dorpse architectuur; 

- Gevelaccenten in karakteristiek, ambachtelijk metselwerk geven een extra kwalitatieve uitstraling; 

- De patioafscheidingen worden naar de openbare weg uitgevoerd met transparante hekwerken 

(begroeiframe’s). In de schakeling van de woningen worden de in het terrein aanwezige 

hoogteverschillen opgelost door keermuren in gelijkwaardig metselwerk. De hoogtesprongen tussen 

de percelen worden niet uitgevoerd in betonelementen, omdat dit niet dorpseigen is; 

- De woning entree’s worden ontworpen en hebben een kwalitatief hoge uitstraling door omlijsting en 

toepassing van zijlichten. De voordeur moet eveneens gedetaileerd worden uitgevoerd en mag niet 

bestaan uit een gesloten vlakke deur. Indien voor geveldelen wordt gekozen voor stucwerk 

geveltoepassingen moeten deze in kleur afgestemd worden op de omliggende bebouwingen en 

mogen niet in signaalkleur worden uitgevoerd. Daarbij is ook ‘hard-wit’ te beschouwen als 

signaalkleur. De afdekking van de lessenaars daken wordt uitgevoerd in vlakke betonpannen zonder 

profilering; 

- De goothoogte bedraagt maximaal 6,00 meter, terwijl de maximale bebouwingshoogte 7,00 meter 

bedraagt (in verband met lessenaarsdak).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging patiowoningen 
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- Infrastructuur 

De hoofdontsluiting van het plangebied zal worden gerealiseerd door middel van het doortrekken van de 

momenteel doodlopende Pater Gelissenstraat in de richting van de Vijlenberg. Drie van de zes starters-

/seniorenwoningen en de acht vrije sector woningen worden via de door te trekken Pater Gelissenstraat 

ontsloten. De Pater Gelissenstraat wordt voorzien van langsparkeervakken aan de kant van de vrije sector 

woningen.  

 

Aansluiting van de doorgetrokken Pater Gelissenstraat op de Vijlenberg zal pas geschieden in de tweede fase 

van het uitbreidingsplan.  

 

Tevens wordt in de eerste fase voorzien in een parallelweg, bereikbaar vanaf de Pater Gelissenstraat via de 

noordelijke kant van het woonzorgcomplex, ten zuiden van de starters-/seniorenwoningen. Via deze 

parallelweg worden de twee-onder-één-kap woningen ontsloten. Ten zuiden van deze woningen wordt een 

parkeervoorziening gerealiseerd met 14 parkeerplaatsen. Ook aan de noordzijde, tegenover de meest 

noordelijk gelegen blok, worden 6 parkeerplaatsen beoogd.  

 

Ten zuiden van het woonzorgcomplex wordt een doodlopende straat gerealiseerd die dient als toegang tot 

de inrit van de parkeergarage onder het woonzorgcomplex. Tevens zal via deze doodlopende weg een aantal 

woningen, ten zuiden daarvan, worden ontsloten die in de tweede fase van het uitbreidingsplan worden 

gerealiseerd.  

 

- Waterbuffer 

Een laatste aspect van de eerste fase van het uitbreidingsplan is de te realiseren waterbuffer. Deze wordt 

voorzien aan de achterzijde van de vrije sector kavels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectie hemelwaterbuffer achter vrije sector woningen 

 

De buffer is gelegen op het laagste gedeelte in het plangebied, namelijk circa 190 meter boven NAP. Het 

doel van deze waterbuffer is om het hemelwater, dat neerkomt op de verharde delen binnen het 

plangebied, te kunnen bergen. De inhoud bedraagt circa 1.100 m³. rondom de buffer zal opgaand groen 

worden gerealiseerd om de landschappelijke inpassing te versterken. 

  

In onderdeel 4.2.4 van voorliggende toelichting wordt nader ingegaan op het aspect waterhuishouding 

met betrekking tot onderhavig uitbreidingsplan.  
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2.3.5  Tweede fase uitbreidingsplan 

De tweede fase van het uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost geeft een verdere invulling van het woongebied. 

Voor het kunnen realiseren van de tweede fase binnen de planperiode van voorliggend bestemmingsplan, 

is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Vaals voor de betreffende gronden. Exacte (stedenbouwkundige) invulling is echter pas 

duidelijk op het moment van de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid. Het stedenbouwkundige plan 

zal te zijner tijd inzicht geven in het daadwerkelijke aantal woningen en de verschillende gewenste 

woningtypologieën.  

 

Vooralsnog wordt voor de tweede fase uitgegaan van het realiseren van de overige zes twee-onder-één-

kap woningen, acht starters-/seniorenwoningen en de afbouw van de vrije sectorwoningen (tien stuks) 

aan de oostzijde van de door te trekken Pater Gelissenstraat.  

 

Ondanks dat momenteel de invulling van de tweede fase van het plangebied nog niet concreet is, wordt 

hierna het beeld uiteengezet van het momenteel beoogde woningbouwprogramma.  

 

Met betrekking tot de hierna genoemde regels en uitgangspunten voor de verschillende 

woningtypologieën in de tweede fase zij vermeld dat deze niet als zo concreet omschreven worden 

opgenomen in de bij dit bestemmingsplan behorende regels. Reden hiertoe is dat het beschreven 

woningbouwprogramma voor de tweede fase gebaseerd is op de huidige inzichten.  

Ten tijde van het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid kunnen ontwikkelingen in de woningmarkt 

leiden tot een aangepast woningbouwprogramma. Wel zullen in de wijzigingsbevoegdheid maximale 

maten genoemd worden om te kunnen waarborgen dat bijvoorbeeld de bebouwingshoogte niet hoger 

wordt dan 9 meter. Door algemene regels op te stellen, waaraan voldaan moet worden bij toepassing van 

de wijzigingsbevoegdheid, blijft de toepasbaarheid van deze bevoegdheid mogelijk ondanks eventuele 

wijzigingen in het woningbouwprogramma. 

 

- Vrije sectorwoningen 

In aansluiting op de, in de eerste fase te realiseren, 8 vrije sector kavels worden in de tweede fase nog 

eens 10 vrije sector woningen beoogd aan de oostzijde van de door te trekken Pater Gelissenstraat (tot 

aan de Vijlenberg). De oriëntatie van de meest zuidelijk geprojecteerde vrije sectorwoningen zal naar alle 

waarschijnlijkheid gericht zijn op de Vijlenberg.  

 

Ten behoeve van de vrije sector woningen in de tweede fase worden dezelfde regels en uitgangspunten 

beoogd zoals deze gelden voor de vrije sector woningen in de eerste fase (zie onderdeel 2.3.4). 

 

- Twee-onder-één-kap woningen 

Met de eerste fase van het uitbreidingsplan wordt voorzien in de realisatie van 6 twee-onder-één-kap 

woningen. Het woningbouwprogramma voorziet in totaal in 12 stuks. Het definitieve stedenbouwkundige 

plan laat reeds zien dat 4 twee-onder-één-kap woningen in de tweede fase van het uitbreidingsplan 

worden voorzien ten zuiden van het woonzorgcomplex.  

 

Ten behoeve van de twee-onder-één-kap woningen in de tweede fase worden dezelfde regels en 

uitgangspunten beoogd zoals deze gelden voor deze woningen in de eerste fase (zie onderdeel 2.3.4). 
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- Starters- en/of seniorenwoningen 

Als laatste wordt in de tweede fase van het uitbreidingsplan de invulling van het plangebied 

gecompleteerd met realisatie van de resterende 8 starters- en/of seniorenwoningen. De exacte locatie 

hiervan is nog niet bepaald.  

 

Voor deze woningen worden de navolgende regels en uitgangspunten in het beeldkwaliteitkader 

opgesomd: 

 
- de bebouwing is georiënteerd op de Pater Gelissenstraat; 

- er wordt gebouwd in twee of drie bouwlagen met een gehele of gedeeltelijke kapopbouw; 

- de maximale goothoogte bedraagt bij twee bouwlagen maximaal 6,00 meter en de bebouwingshoogte 

bedraagt maximaal 9,00 meter; 

- toepassing van roodbruine bakstenen of stucwerk in dezelfde kleur voor de gevels is verplicht; 

- de gevelbreedte bedraagt maximaal 7,00 meter; 

- aan de achterzijde van de woningen dient een parkeerhofje te worden gerealiseerd met één 

parkeerplaats per woning; 

- daar waar tuinen grenzen aan het openbaar gebied dient een tuinmuur in rode baksteen te worden 

gerealiseerd met een hoogte van maximaal 2,00 meter.  

 

 

2.4 Visueel/ruimtelijke effecten project 
 

De bouwmogelijkheden die in voorliggend bestemmingsplan worden geboden, zullen leiden tot ruimtelijke 

effecten op de omgeving. Momenteel is immers ter plekke van het plangebied sprake van agrarisch gebied, 

terwijl voorliggend bestemmingsplan voorziet in een directe bouwtitel voor diverse woningcategorieën en 

een woonzorgcomplex, met bijbehorende infrastructuur. Op de ruimtelijke effecten als gevolg van de in dit 

bestemmingsplan opgenomen directe bouwtitels wordt hierna ingegaan.  

 

 

2.4.1 Uitzichtbeperkingen  

Uitzichtbeperkingen kunnen optreden op het moment dat in de bestaande situatie sprake is van een ‘vrij’ 

uitzicht, terwijl als gevolg van een bouwplan dit ‘vrije’ uitzicht wordt belemmerd door een (nieuw) gebouw.  

 

In de opzet van het plan is uitgegaan van een getrapt dwarsprofiel, waarbij het hart van het plangebied 

wordt gevormd door het woonzorgcomplex. De maximale (rechtstreekse) bouwhoogte in het plangebied 

is door de gemeenteraad van Vaals vastgelegd op +207,5 NAP. 

 

De twee-onder-één-kap woningen geheel in het westen van het plangebied zijn gelegen op een 

variërende hoogte van +197,5 NAP en maximaal +198,5 boven NAP. Dit betekent dat, gezien de in 

voorliggend bestemmingsplan vastgelegde bouwregels omtrent deze woningen (bouwhoogte maximaal 9 

meter), de maximale bouwhoogte in het plangebied van +207,5 NAP niet rechtstreeks wordt 

overschreden. 

 

De hoogte van de acht vrije sector kavels in het oosten van het plangebied bedraagt variërend tussen 

+192 meter en +195,5 boven NAP. De hoogte hiervan bedraagt (rechtstreeks) nooit meer dan +204,5 

meter boven NAP gelet op de vastgelegde bouwregels in voorliggend bestemmingsplan (bouwhoogte 

maximaal 9 meter). 
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Daartussenin zitten de patiowoningen. Deze woningen worden gerealiseerd op een hoogte variërend 

tussen +193 meter en +196,5 meter boven NAP. Dit betekent dat, gezien de in voorliggend 

bestemmingsplan vastgelegde bouwregels omtrent deze woningen (bouwhoogte maximaal 7 meter), dat 

deze woningen niet boven 203,5 meter boven NAP gerealiseerd worden en daarmee de maximale 

bouwhoogte in het plangebied van +207,5 NAP niet rechtstreeks zullen overschrijden. 

 

Het woonzorgcomplex begint met haar bebouwing op circa 194 meter boven NAP. De vastgelegde van 

toepassing zijnde bouwregels bij de bestemming ‘Maatschappelijk’ geven aan dat de bouwhoogte 

maximaal 10 meter mag bedragen, gemeten vanaf de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer 

zoals deze direct grenst aan de hoofdingang. De hoogte van de afgewerkte begane grondvloer is in de 

regels gemaximaliseerd op +197,5 NAP. Middels een aanduiding op de verbeelding van voorliggend 

bestemmingsplan is de situering van de hoofdingang vastgelegd. Dit houdt in dat de bouwhoogte van het 

woonzorgcomplex niet rechtstreeks hoger kan worden dan +207,5 meter boven NAP. 

 

Op deze wijze beoogt de gemeente Vaals een aflopend bouwhoogteprofiel in de richting van het 

buitengebied. Centraal in het gebied is de bebouwing meer gesloten, terwijl deze aan de randen meer 

openheid vertoont. 

 

- Bestaande woningen aan de Pater Gelissenstraat 

De bestaande woningen aan de Pater Gelissenstraat 70 t/m 76 liggen op nagenoeg dezelfde hoogte als de 

geplande starters-/seniorenwoningen. De bouwhoogte van de starters- /seniorenwoningen is 

gemaximaliseerd op 9,00 meter. 

 

In de zijgevel van de meest zuidelijk gelegen woning (huisnummer 70) zitten geen gevelopeningen alwaar 

een woonkamer (verblijfsruimte) is gevestigd. Derhalve kan gesteld worden dat de nieuwbouw met 

starters-/seniorenwoningen weliswaar van buiten waargenomen zal worden, doch dat vanuit de woning 

zelf geen uitzichtbeperkingen zullen optreden als gevolg van deze woningen. 

 

Met betrekking tot de te realiseren bouwkavels ten behoeve van de vrije sector woningen aan de 

overzijde van de Pater Gelissenstraat, naast huisnummer 33, is wel sprake van een uitzichtbeperking. 

Deze zal ervaren worden door de huisnummers 70 tot en met 76. De tussenafstand tussen deze woningen 

en de meest noordelijk te realiseren vrije sector woning zal circa 25 meter bedragen. Dit is dezelfde 

afstand waarvan momenteel reeds sprake is tussen de woningen met huisnummers 78 tot en met 84 en 

de vrijstaande woning met huisnummer 33. Ook aan de achterzijde van de bestaande woningen met 

huisnummers 70 t/m 76 is sprake uitzichtbeperking, vanwege het realiseren van de twee-onder-één-kap 

woningen. De voorgevels van deze nieuwe woningen wordt echter geprojecteerd op minimaal 40 meter 

afstand van de achtergevel van de bestaande woningen aan de Pater Gelissenstraat. 

 

Ook aan de achterzijde van de bestaande woningen met huisnummers 70 t/m 76 is sprake uitzichtbeperking, 

vanwege het realiseren van de twee-onder-één-kap woningen. De voorgevels van deze nieuwe woningen 

wordt echter geprojecteerd op minimaal 40 meter afstand van de achtergevel van de bestaande woningen 

aan de Pater Gelissenstraat.  
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- Bestaande woningen aan de Vijlenberg 

De bestaande woningen aan de Vijlenberg, huisnummers 1 t/m 45, hebben hun tuinen georiënteerd in de 

richting van het onderhavige plangebied. Momenteel hebben de bewoners van deze woningen een vrij 

uitzicht over het dal in (zuid-)oostelijke richting.  

 

Grofweg ten oosten van de huisnummers 39 t/m 45 worden op circa 20 à 25 meter (afstand tussen de 

achtergevels bestaand en nieuw) de twee-onder-één-kap woningen gerealiseerd. De bestaande woningen 

liggen ongeveer 5 à 6 meter hoger in het landschap dan de nieuwe twee-onder-één-kap woningen.  

Met betrekking tot de te realiseren vrije sector woningen zijn deze gelegen op meer dan 100 meter vanaf de 

woningen aan de Vijlenberg. De te realiseren vrije sector woningen zullen eveneens op een lager niveau 

komen te liggen dan de woningen aan de Vijlenberg, alsook ten opzichte van het woonzorgcomplex (namelijk 

op circa 193 meter boven NAP). De maximale bebouwingshoogte van deze vrijstaande woningen wordt 

vastgelegd op 9,00 meter, gemeten van het peil van de door te trekken Pater Gelissenstraat, en vallen dan 

ook optisch ‘weg’ gezien vanaf de bestaande woningen aan de Vijlenberg.  

 

Gelet op vorenstaande zullen voor de woningen aan de Vijlenberg uitzichtbeperkingen optreden als gevolg 

van de bouwmogelijkheden, die voorliggend bestemmingsplan biedt, zij het dat vanwege de 

hoogteverschillen in het plangebied en het beoogde getrapte dwarsprofiel een aflopend bouwhoogteprofiel 

in de richting van het buitengebied zal worden gecreëerd.  

 

- Maatschappelijk belang 

In het kader van de ‘dorpsontwikkelingsplannen Vijlen en Lemiers’ heeft de gemeenteraad van Vaals in 

2005 twee informatieavonden gehouden in beide dorpen. Als één van de hoofdbehoeften kwam daaruit 

naar voren het realiseren van woningbouw. Vervolgens heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd 

om een woningbehoeftenonderzoek in beide kernen te laten verrichten. Uit een door Companen in 2006 

in Vijlen (en Lemiers) uitgevoerd woonbehoefteonderzoek kwam als belangrijke conclusie naar voren dat 

het woningaanbod niet gevarieerd genoeg is, vooral voor starters en senioren, waardoor onvoldoende 

doorstroming op de woningmarkt  plaats vindt en steeds meer mensen vertrekken uit Vijlen. 

  

In Vijlen bestaan maar beperkte mogelijkheden voor senioren om in een zelfstandige woning te wonen. 

Met de bouw van het woonzorgcomplex wordt in deze specifieke behoefte voorzien. Inmiddels staan 

diverse gezinnen ingeschreven voor een appartement in het woonzorgcomplex, waarvan de meesten een 

indicatie hebben voor een zorgwoning. Op dit moment wonen deze personen en gezinnen in een 

reguliere eengezinswoning, veelal in schrijnende omstandigheden. Een ingreep via de WMO is veel te 

duur en is zelfs te beschouwen als geldverspilling met het oog op de realisering van het plan. Bijna de 

helft van deze ingeschrevenen woont thans in een woning van de Woningstichting. Zodra als het 

woonzorgcomplex zal zijn gerealiseerd, zullen deze woningen vrijkomen en kunnen deze worden verkocht 

aan jonge gezinnen en starters op de woningmarkt, waardoor bovendien de broodnodige doorstroming, 

conform ‘Woningbehoefteonderzoek’ op de woningmarkt op gang komt. 

  

- Conclusie 

Gelet op het vorenstaande en voor zover er in dit plan uitzichtbeperkingen ontstaan, laat de 

gemeenteraad in de afweging tussen het belang van uitzicht voor de bestaande bebouwing en het belang 

van het woningbouwproject voor de gemeenschap, het belang van het woningbouwproject prevaleren. 
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2.4.2  Privacybelemmeringen  

Van privacybelemmeringen kan sprake zijn op het moment dat vanuit gevelopeningen (ramen) 

permanent uitzicht bestaat op een gevelopening (raam) van een nabijgelegen bestaande woning alwaar 

eveneens permanent uitzicht bestaat. Een praktisch voorbeeld: indien een raam van een woning (A), 

alwaar sprake is van een woonkamer, uitzicht heeft op een raam van een woning (B) waar eveneens 

sprake is van een woonkamer, kan dit leiden tot privacybelemmeringen. Immers, vanuit de woonkamer 

van ‘woning A’ ontstaat permanent zicht op de woonkamer van ‘woning B’. Bij ramen van slaapkamers of 

andere ruimtes (hallen e.d.) kan daarvan geen sprake zijn, omdat deze ruimtes geen permanente 

verblijfsruimtes zijn.  

 

Privacybelemmeringen kunnen beperkt c.q. opgeheven worden naarmate de afstand toeneemt tussen 

bestaande en nieuwe gebouwen of door de indeling van een nieuw te realiseren gebouw zodanig te 

kiezen, dat geen sprake is van permanente uitzichten tussen bestaande en nieuwe woningen.  

 

- Bestaande woningen aan de Pater Gelissenstraat 

Met betrekking tot de bestaande woning aan de Pater Gelissenstraat 70 wordt de meest nabijgelegen 

nieuwe woning (patiowoning) gerealiseerd op circa 10 meter afstand, terwijl de bestaande woning met 

huisnummer 72 is aangebouwd.  

 

In de zijgevel van de woning aan de Pater Gelissenstraat 70 zijn daarbij geen gevelopeningen aanwezig 

waarachter zich een permanente verblijfsruimte (woonkamer) bevindt. Derhalve ontstaat er geen 

permanent onderling zicht als gevolg van de realisatie van de starters-/seniorenwoningen.  

 

De afstanden vanaf de bestaande woningen aan de Pater Gelissenstraat ten opzichte van de twee-onder-

één-kap woningen en de vrije sector woningen zijn dermate dat geen sprake kan zijn van 

privacybelemmeringen.  

 

- Bestaande woningen aan de Vijlenberg 

Omdat de nieuwbouw ten oosten van de bestaande woningen aan de Vijlenberg op ten minste 20 meter, 

en overwegend op minimaal 50 meter, afstand worden gerealiseerd, wordt ook hier gesteld dat van 

privacybelemmeringen geen sprake kan zijn.  

 

 

2.4.3 Verstoring parkeerbalans 

Als gevolg van de bouwmogelijkheden, die middels voorliggend bestemmingsplan mogelijk worden 

gemaakt, is bekeken of deze zullen leiden tot een verstoring in de parkeerbalans in het aangrenzende 

gebied.  

 

- Woonzorgcomplex 

Ten behoeve van het woonzorgcomplex wordt uitgegaan van een parkeernorm van 0,6 parkeerplaatsen 

per appartement inclusief het vereiste aantal bezoekersparkeerplaatsen. In totaal worden 21 

zorgeenheden gerealiseerd in het complex. Zulks impliceert dat (21 x 0,6) minimaal 13 parkeerplaatsen 

vereist zijn om geen parkeerproblemen op te leveren.  

 

In het beeldkwaliteitkader wordt aangegeven dat de (deels) verdiepte parkeerkelder voorzien dient te 

worden van tenminste 14 parkeerplaatsen. Tevens dienen de overige noodzakelijke parkeerplaatsen voor 



 

 Partiële herziening bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’- Uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost 1e fase 27 

 

 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 

het woonzorgcomplex (bezoekers) nabij de hoofdentree te worden gerealiseerd. Gelet op de impressie 

worden 8 parkeerplaatsen vóór de hoofdentree gerealiseerd. Derhalve is in totaal sprake van tenminste 

22 parkeerplaatsen.  

 

Als gevolg van het realiseren van het woonzorgcomplex ontstaat derhalve geen verstoring in de 

parkeerbalans. 

 

- Vrije sector woningen 

Voor de te realiseren vrije sector woningen wordt uitgegaan van een parkeernorm van 1,9 

parkeerplaatsen per woning, inclusief de vereiste bezoekersparkeerplaatsen. In het beeldkwaliteitkader 

wordt aangegeven dat iedere vrije sector woning dient te worden voorzien van een inpandige garage met 

een minimale opstelstrook van 6 meter aan de voorzijde van de garage. Daarnaast worden aan de zijde 

van de vrije sector woningen langs de Pater Gelissenstraat langsparkeervakken gerealiseerd. 

 

Gelet op vorenstaande ontstaat als gevolg van het realiseren van de vrije sector woningen geen 

verstoring van de parkeerbalans.  

 

- Patiowoningen 

Ten behoeve van de patiowoningen wordt een parkeernorm van circa 1,3 parkeerplaatsen per woning 

gehanteerd. Zulks impliceert (6 x 1,3) minimaal 8 parkeerplaatsen. Gelet op het stedenbouwkundige 

ontwerp wordt elke woning voorzien van een opstelruimte op eigen terrein. De overige benodigde 

parkeerruimte (rekenkundig: 2 stuks) wordt geboden ten zuiden van de te realiseren twee-onder-één kap 

woningen, alwaar ruimte wordt gereserveerd voor circa 14 parkeerplaatsen.  

 

Het realiseren van de patiowoningen zal derhalve niet leiden tot een verstoring van de parkeerbalans.  

 

- Twee-onder-één-kap woningen 

De twee-onder-één-kap woningen worden voorzien van een aangebouwde garage. Voor deze 

woningtypologie wordt een parkeernorm van circa 1,6 parkeerplaatsen per woning gehanteerd, 

waardoor in minimaal (6 x 1,6) 10 parkeerplaatsen dient te worden voorzien.  

 

Aangezien een garage vaak niet benut wordt als zodanig, maar als opslagruimte, wordt er vanuit gegaan 

dat per twee-onder-één-kap woning slechts één auto per woning zal worden gestald. De overige 4 

benodigde parkeerplaatsen zijn beschikbaar ten zuiden van de twee-onder-één-kap woningen. In totaal is 

daar de mogelijkheid om 14 parkeerplaatsen te realiseren. Circa 2 plaatsen hiervan zullen worden 

ingevuld door de patiowoningen, terwijl circa 4 plaatsen benut zullen worden door de bewoners van de 

twee-onder-één-kap woningen. Hierdoor blijft een ‘restcapaciteit’ ter plekke beschikbaar van circa 8 

plaatsen.  

 

Het realiseren van de twee-onder-één-kap woningen zal niet leiden tot een verstoring van de 

parkeerbalans.  

 

In paragraaf 4.2.3 van voorliggende toelichting wordt tevens op ingegaan op het aspect parkeren.  
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2.4.4 Verkeersaantrekkende werking 

Als gevolg van het realiseren van het woonzorgcomplex, de patiowoningen, twee-onder-één-kap woningen 

en de acht vrije sector kavels zal een verkeersaantrekkende werking optreden. Voor van het realiseren van 

fase 1 van het uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost betreft dit enkel bestemmingsverkeer.  

 

De Pater Gelissenstraat is ontworpen als erftoegangsweg, die in het plangebied doorgetrokken zal worden. 

Dit houdt in dat, indien deze straat volledig doorgetrokken wordt tot aan de Vijlenberg, het doorgaande 

verkeer zoveel als mogelijk wordt geweerd door de Pater Gelissenstraat in te richten als 30 km/u weg.  
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3 Beleid 
 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk beleid. Het 

Rijksbeleid wordt besproken aan de hand van de Nota Ruimte. Voor de beschrijving van het provinciale 

beleid is gebruik gemaakt van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2006). 

Het regionale beleid is ontleend aan de Regionale Woonvisie Maastricht en Mergelland 2005-2009. Het 

gemeentelijke beleid is ontleend aan diverse beleidsnotities van de gemeente Vaals alsmede aan de 

binnen het plangebied momenteel vigerende bestemmingsplannen ‘Vijlen-Zuidoost (1993)’, ‘Vijlen 

(1979)’ en ‘Buitengebied (1998)’ van de gemeente Vaals. 

 

 

3.1 Rijksbeleid 
 

Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte, welke geldt als deel 4 van de planologische kernbeslissing (PKB-

procedure), formeel in werking getreden.  

 

De Nota Ruimte is een nota van het rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke inrichting voor Nederland 

vastgelegd worden. In de Nota Ruimte gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu 

en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij 

de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol zal spelen.  

 

De Nota Ruimte bevat niet alleen de ruimtelijke uitspraken zoals die eerder in de Vijfde Nota over de 

Ruimtelijke Ordening waren opgenomen, maar ook die uit het Tweede Structuurschema Groene Ruimte 

(SGR2) en uit het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Daarnaast worden in de Nota Ruimte ook 

de Gebiedsgerichte Economische Perspectieven (GEP) opgenomen. 

 

De Nota Ruimte is derhalve een integraal product die uitspraken doet die een specifiek nationaal 

ruimtelijk belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde basiskwaliteit voor alle inwoners van 

Nederland. Het Rijk heeft landelijk de beleidslijnen uitgezet, maar laat de verdere invulling over aan de 

provincies en gemeenten. Daarmee beoogt het Rijk starheid in de ontwikkelingen en een teveel aan 

regels te voorkomen.  

 

Voor onderhavige planontwikkeling bevat de Nota Ruimte echter geen specifieke uitgangspunten. 

 

 

3.2 Provinciaal beleid 
 

3.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 

Op 29 juni 2001 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 

vastgesteld. Dit POL is een integraal plan voor het omgevingsbeleid voor het grondgebied van de Provincie 

Limburg. Dit houdt in dat het POL zowel een streekplan, een milieubeleidsplan, een waterhuishoudingsplan, 

een verkeers- en vervoersplan alsook een grondstoffenplan is. Op 22 december 2006 is een integrale 

herziening van het POL in werking getreden. In januari 2008 is een deel van het kaartmateriaal van het 

POL2006 geactualiseerd. 
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Het plangebied is gelegen in het perspectief ‘Plattelandskern (P6)’. 

Uitsnede POL-perspectievenkaart met aanduiding plangebied 

 

Het POL2006 vermeldt met betrekking tot dit perspectief onder andere het navolgende. 

 

Plattelandskernen zijn overwegend kleinschalig van karakter. De vitaliteit van deze dorpen en stadjes 

moet behouden blijven. Met het oog daarop wordt ruimte geboden voor de opvang van de 

woningbehoefte van de eigen bevolking. Grootschalige economische activiteiten en voorzieningen met 

een stedelijk karakter en omvang horen hier in principe niet thuis. 

 

Voor de plattelandskernen wordt een terughoudend groeibeleid gehanteerd, enerzijds op basis 

van het bundelingsbeleid voor wonen, werken en mobiliteit, anderzijds door het contourenbeleid voor 

plattelandskernen. 

 

Op basis van de ligging van het plangebied in het perspectief ‘Plattelandskern (P6)’ en het daaromtrent 

door de provincie gevoerde beleid, wordt geconcludeerd dat het uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost geen 

strijdigheden daarmee oplevert. 

 

 

3.2.2 Contourenbeleid/VORm 

De provincie Limburg heeft in 2005 het Contourenbeleid in het leven geroepen. Binnen dergelijke 

contouren moeten in principe alle ‘stedelijke functies’ een plaats vinden. Bouwen buiten de contouren is 

slechts onder voorwaarden mogelijk. Deze voorwaarden vormen onderdeel van het provinciale 

Contourenbeleid. 

 

In hoofdlijnen is het beleid erop gericht dat voor de stedelijke functies als wonen en bedrijvigheid slechts 

buiten de contour gebouwd kan worden, wanneer dit een kwaliteitsverbetering ter plekke en een 

kwaliteitsverbetering in groter verband oplevert. Met dit laatste wordt een tegenprestatie bedoeld. Deze 
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tegenprestatie bestaat uit een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, waarbij ingezet wordt op de realiseren 

van de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG).  

 

Gelet op de rode contour voor de kern Vijlen blijkt dat het gehele plangebied voor het uitbreidingsplan 

Vijlen-Zuidoost daarbinnen is gelegen. Een tegenprestatie in het kader van het Contourenbeleid is 

derhalve niet aan de orde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contourenkaart Vijlen 

met aanduiding 

plangebied 

 

 

3.3 Regionaal beleid/Volkshuisvestingsaspecten 
 

Op 29 september 2005 is door Gedeputeerde Staten de ‘Woonvisie’ vastgesteld waarin de kwalitatieve en 

kwantitatieve aspecten met betrekking tot de woningmarkt zijn geanalyseerd. 

De ‘Woonvisie’ werd door de regio’s uitgewerkt in regionale woonvisies met het uiteindelijke doel om te 

komen tot uitvoeringsgerichte afspraken met corporaties en marktpartijen. 

 

De ‘Regionale Woonvisie Maastricht en Mergelland 2005-2009’ werd door de gemeenteraad van Vaals op 

6 februari 2006 vastgesteld. Uitgangspunt van deze visie is een zorgvuldig ruimtegebruik, waarbij 

inbreiding de voorkeur geniet boven uitbreiding in nieuwe uitleggebieden. 

Een evenwichtige, flexibele en kwalitatief hoge woningvoorraad wordt nagestreefd, waarbij voor Vaals 

tot de volgende grove kwalitatieve verdeling van het bouwprogramma wordt gekomen: 

 

Type woonmilieu : dorps 

Prijzen   : 50% betaalbaar en 50% duur (inspanningsverplichting) 

Woningtype  : 70% grondgebonden en 30% gestapeld (indicatief) 

Marktsegment  : 50% huur en 50% koop (indicatief) 

 

Met dit programma wordt door de gemeente Vaals beoogd invulling te geven aan het evenwicht in de 

regionale woningmarkt.  
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Voor de regio wordt als woningbouwprogramma 2005-2009 uitgegaan van een netto toevoeging van 

3.355 woningen, met daarboven 1.750 woningen voor extra ambitie, ofwel 5.105 woningen totaal. Voor 

Vaals zijn deze aantallen respectievelijk 125 (basis) en 160 (extra ambitie), ofwel 285 totaal (uitbreiding). 

 

Het programma voor de kern Vijlen geeft tot 2015 een uitbreidingsmogelijkheid aan van maximaal 40 

woningen, waarbij een flink aandeel is gedacht in de vorm van appartementen voor 65-plussers met een 

zorgindicatie.  

 

Voorliggend bestemmingsplan geeft een directe planologische bouwtitel voor het realiseren van acht vrije 

sector woningen, een woonzorgcomplex met 21 appartementen, 6 twee-onder-één-kap woningen en 6 

patiowoningen. In totaal wordt derhalve met de vaststelling van voorliggend bestemmingsplan een 

rechtstreekse mogelijkheid geboden om 41 woningen te realiseren. Dit aantal overschrijdt met één 

woning de uitbreidingsmogelijkheid van maximaal 40 woningen in de kern Vijlen. Gesteld wordt dat dit 

geen problemen oplevert.  

 

Realisatie van het deel van het plangebied dat aangemerkt wordt met een wijzigingsbevoegdheid leidt, 

indien uitgegaan wordt van het beeldkwaliteitsplan, tot nog eens 24 extra woningen. Bij het aanwenden 

van haar wijzigingsbevoegdheid dient het college van burgemeester het woningbouwprogramma binnen 

haar gemeente, en met name de kern Vijlen, in acht te nemen. 

 

 

3.4 Gemeentelijk beleid 
 

3.4.1 Ruimtelijke Structuurschets gemeente Vaals 

In 2004 is door de gemeenteraad van Vaals de ‘Ruimtelijke Structuurschets gemeente Vaals’ 

vastgesteld waarin de ambities zijn geformuleerd voor het grondgebied van de gehele gemeente, met 

daaraan gekoppeld een gebiedsgericht uitvoeringsprogramma. 

 

Ten aanzien van de kern Vijlen wordt in deze schets onder andere het navolgende vermeld. 

 

In Vijlen is nieuwbouw mogelijk in het zuidoostelijke gedeelte van de kern. Het op peil houden van een 

nader te definiëren basispakket aan voorzieningen is een zorgplicht van de gemeente. 

In de kern Vijlen is geen ruimte voor nieuwe bedrijvigheid met uitzondering van strikt gereguleerde, 

kleinschalige, milieuvriendelijke bedrijvigheid binnen de huidige woongebieden. 

 

Uit een in 2004 gehouden inwonersenquête blijkt voor de kern Vijlen onder andere dat: 

 

- 76% van de ondervraagden tevreden, en 10% van de ondervraagden ontevreden is over het 

onderhoud van de groenvoorzieningen; 

- 48% van de inwoners soms verkeersoverlast, en 21% vaak verkeersoverlast ervaart; 

- 14% van de ondervraagden negatief is over het winkelaanbod in Vijlen; 

- De informatie van de gemeente naar haar burgers wordt gewaardeerd met het cijfer 7. 
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3.4.2 Dorpsvisie Vijlen 

In overleg met de inwoners van Vijlen is door het gemeentebestuur in 2005 een ‘Dorpsvisie’ 

vastgesteld waarbij het thema leefbaarheid het uitgangspunt vormde. Naar aanleiding van het overleg 

met de inwoners zijn in de dorpsvisie voor de kern Vijlen de wensen van de bewoners gevisualiseerd. Dit 

is weergegeven in navolgende figuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wensbeeld bewoners 

kern Vijlen 

 

Gelet op het gevisualiseerde wensbeeld is het plangebied van voorliggend bestemmingsplan in de 

dorpsvisie beoogd als ‘transformatiegebied voor woningbouw’. Tevens is ter plekke een nieuwe 

ontsluitingsroute ingetekend in het wensbeeld.  

 

Ten aanzien van het aspect wonen vermeldt deze visie onder meer dat woningbouw in de kern Vijlen 

vooral gericht dient te zijn op een gelijkmatige groei van het aantal geschikte woningen, gericht op 

bepaalde doelgroepen, zijnde jongeren, starters en ouderen. In de bestaande bebouwde omgeving is 

nauwelijks ruimte aanwezig voor nieuwbouw. 
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Nieuwbouw in het zuidoostelijke deel van de kern Vijlen betekent een logische afronding van de reeds 

aanwezige woonbebouwing ter plaatse, temeer hier de landschappelijke kwaliteit een minder dominante 

rol speelt. 

 

Uit een door Companen in 2006 in Vijlen (en Lemiers) uitgevoerd woonbehoefteonderzoek kwam als 

belangrijke conclusie naar voren dat het woningaanbod niet gevarieerd genoeg is, vooral voor starters en 

senioren, waardoor onvoldoende doorstroming op de woningmarkt plaats vindt en steeds meer mensen 

vertrekken uit Vijlen. 

 

In het rapport wordt onder andere geadviseerd in de kern Vijlen gefaseerd 40 woningen te bouwen en de 

doorstroming middels nieuwbouwwoningen (koop of huur) voor ouderen te bevorderen. 

 

Gesteld kan worden dat voorliggend bestemmingsplan tegemoet komt aan het wensenbeeld van de 

bewoners van de dorpskern Vijlen. Immers, onderhavig plangebied betreft het in het wensenbeeld 

aangeduide ‘transformatiegebied voor woningbouw’, de door te trekken Pater Gelissenstraat vormt de 

nieuwe ontsluitingsroute en met het realiseren van het woonzorgcomplex beoogt de gemeente Vaals een 

positieve impuls te geven aan de doorstroming op de woningmarkt, waarmee aan de onderkant daarvan 

betaalbare woningen vrijkomen.  

 

 

3.4.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het onderhavige plangebied is opgenomen in het op 2 juni 2009 door Gedeputeerde Staten van Limburg 

goedgekeurde bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’.  

 

Het totale onderhavige plangebied is in het vigerende bestemmingsplan bestemd als ‘Agrarisch A’. 

Dergelijke gronden zijn voornamelijk bedoeld voor een duurzaam agrarisch grondgebruik. Artikel 4.2 van 

de voorschriften van het bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’ schrijft voor dat op en in de tot agrarisch 

bestemde gronden enkel erfafscheidingen, geen gebouwen zijnde, worden opgericht die qua aard en 

afmetingen bij deze bestemming passen. De hoogte daarvan mag niet meer dan 2 meter bedragen.  

 

Vorenstaande impliceert dat het voorliggende uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost niet rechtstreeks mogelijk 

is in het vigerende bestemmingsplan.  

 

Onder artikel 4.5 van de voorschriften is echter voor het college van burgemeester en wethouders een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen die bepaald dat zij de bestemming ‘Agrarisch A’ kunnen wijzigen in de 

bestemming ‘Wonen W’. De voorwaarden die daarbij genoemd worden zijn: 

 

- er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen; 

- het gebruik als woondoeleinden mag de waarden van de bestemmingen in de omgeving niet 

onevenredig aantasten; 

- het stedenbouwkundig beeld en de cultuurhistorische waarde mogen niet wezenlijk worden 

aangetast; 

- er moet worden gebouwd binnen de (rode) contour om Vijlen; 

- er moet worden voldaan aan de bouwvoorschriften zoals in het bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’ is 

opgenomen voor de bestemming ‘Wonen’. 
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Uitsnede plankaart 

vigerend 

bestemmingsplan ‘Kern 

Vijlen’ 

 

Omdat het uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost niet geheel kan voldoen aan de bouwvoorschriften, zoals deze 

volgens het bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’ gelden, kan het college geen toepassing geven aan haar 

wijzigingsbevoegdheid. Daarbij wenst de gemeente Vaals om nieuwe ontwikkelingen, waarvan in casu 

sprake is, te regelen in aparte bestemmingsplan(-procedu-res). Middels het opstellen van een nieuw 

bestemmingsplan voor het gehele plangebied, wordt een planologisch-juridisch regime gecreëerd die 

voldoet aan de huidige woningbouwbehoeften en de wettelijk gestelde eisen aan een bestemmingsplan.  

 

Vanwege tijdsplanning was het overigens voor de gemeente Vaals niet mogelijk om voorliggend 

bestemmingsplan mee te nemen in het ‘nieuwe’ bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’. Daarbij is bij voornoemd 

bestemmingsplan overigens sprake van een zogenaamd ‘conserverend’ plan, terwijl voorliggende partiële 

herziening een ‘ontwikkelingsplan’ is.  

 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet daarin. De bijbehorende regels en verbeelding geven het nieuwe 

planologische regime binnen het plangebied, na vaststelling door de gemeenteraad van Vaals, weer. 
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4 Milieutechnische  en overige ruimtelijke 
aspecten 
 

 

Bij de realisering van het project moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met aspecten uit de 

omgeving die een negatieve invloed kunnen hebben op het plangebied. Dit geldt omgekeerd ook voor de 

uitwerking die het project heeft op zijn omgeving.  

 

Voor de locatie zijn allereerst de milieuaspecten bodem, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe 

veiligheid onderzocht. Vervolgens is gekeken naar de aspecten archeologie, kabels en leidingen, verkeer 

en parkeren, waterhuishouding, natuur- en landschap, flora en fauna en duurzaamheid. 

 

Tenslotte dient duidelijk te zijn in hoeverre de economische uitvoerbaarheid van het plan in relatie tot de 

gemeentelijke financiën is gewaarborgd. Daarbij dient ook te worden onderzocht of en in hoeverre de 

voorgenomen afwijkingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan aanleiding kunnen geven tot 

aanspraken om planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. 

 

 

4.1 Milieuaspecten 
 

4.1.1 Bodem 

Ten behoeve van het voorliggende bestemmingsplan is voor het gehele plangebied door Aelmans ECO 

B.V. een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht (bijlage 2). Dit onderzoek is 

uitgevoerd in januari 2009. Aangezien het onderzoek slechts 2,5 jaar geleden heeft plaatsgevonden en 

het gebruik van de onderzoekslocatie gedurende deze periode niet is gewijzigd, blijven de conclusies en 

aanbevelingen uit het rapport onverkort van toepassing. De conclusies en aanbevelingen van de 

onderzoeksresultaten zijn als volgt: 

 

- Algemeen 

Zintuiglijk zijn er tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden bodemvreemde materialen 

aangetroffen. Bij genoemde bodemvreemde materialen moet men denken aan zwakke bijmengingen met 

kool- en/of baksteendeeltjes in de bovengrond. In de ondergrond worden zwakke tot matige 

bijmengingen met grind en vuursteen aangetroffen. 

 

- Bovengrond 

Uit de analyseresultaten van de onderzochte grondmengmonsters, dat de concentraties cadmium in één 

tweetal grondmengmonsters de normwaarden AW 2000 overschrijden. De aangetroffen concentraties 

cadmium overschrijden echter niet de maximale waarden voor de klasse wonen danwel de 

achtergrondgrenswaarden vanuit het bodembeheerplan. 

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er aldus geen beperkingen en/of belemmeringen verbonden aan het 

gebruik van de bovengrond ten aanzien van het voorgenomen gebruik van de onderzoekslocatie als zijnde 

woondoeleinden. 

 



 

 Partiële herziening bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’- Uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost 1e fase 37 

 

 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 

- Ondergrond 

Uit de analyseresultaten van de onderzochte grondmengmonsters blijkt, dat in één van de 

grondmengmonsters de concentraties cadmium en kobalt de normwaarden AW 2000 overschrijden, doch 

niet de maximale waarden voor de klasse wonen.  

 

Uit de analyseresultaten van de grondmengmonsters blijkt, dat geen van de onderzochte parameters de 

normwaarden AW 2000 overschrijden. 

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er aldus geen beperkingen en/of belemmeringen verbonden aan het 

gebruik van de bovengrond ten aanzien van het voorgenomen gebruik van de onderzoekslocatie als zijnde 

woondoeleinden. 

 

De aangetroffen concentraties cadmium zijn van dien aard dat deze weliswaar de 

achtergrondgrenswaarde overschrijden. Doch deze overschrijding is dermate gering dat deze vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt geen belemmering vormt voor het voorgenomen gebruik van de 

onderzoekslocatie ten behoeve van woondoeleinden. 

 

Voor de parameter cobalt zijn geen achtergrondgrenswaarden vastgesteld. Daar de aangetroffen 

concentratie niet de normwaarde voor de klasse wonen overschrijdt, vormt deze vanuit milieuhygiënisch 

oogpunt geen beperking voor het voorgenomen gebruik van de onderzoekslocatie ten behoeve van 

woondoeleinden. 

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er dan ook geen beperkingen en/of belemmeringen verbonden aan 

het voorgenomen gebruik van de onderzoekslocatie ten behoeve van woondoeleinden.  

 

- Asbest 

Tijdens het verrichten van het bodemonderzoek zijn zintuiglijk geen asbest verdachte materialen 

aangetoond. Op basis van de bevindingen van voornoemd zintuiglijk bodemonderzoek en het historisch 

bodemonderzoek is geen verder onderzoek naar asbest verricht. 

 

- Nader bodemonderzoek 

Voor wat betreft de onderzoekslocatie zijn er geen aanleidingen om over te gaan tot het uitvoeren van 

een nader onderzoek.  

 

 

4.1.2  Geluid 

Met betrekking tot het plangebied is het akoestische aspect nader bekeken. 

 

- Industrielawaai 

Het plangebied ligt niet binnen een zone voor industrielawaai. 

 

- Spoorweglawaai 

Het plangebied ligt niet binnen een zone voor railverkeerslawaai. 

 

- Vliegtuiglawaai 

Het plangebied ligt niet binnen een zone voor vliegtuiglawaai. 
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- Verkeerswegen met een wettelijke zone 

De voorgenomen uitbreiding zal worden gerealiseerd in de nabijheid van de Vijlenberg. 

 

De afdeling Milieu van de gemeente Vaals heeft kenbaar gemaakt dat de Vijlenberg een geluidszone van 

circa 40 meter heeft, gebaseerd op 2011. Gelet op het feit dat de meest nabijgelegen woningen welke 

thans middels een directe bouwtitel ingevolge dit bestemmingsplan kunnen worden gerealiseerd, 

gebaseerd op de thans voorhanden zijnde gegevens, op meer dan 45 meter van de Vijlenberg worden 

gesitueerd is een akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting als gevolg van de Vijlenberg niet vereist. 

 

Omdat de Pater Gelissenstraat is aangewezen als 30 km/uur weg, is deze weg geen gezoneerde weg in 

het kader van de Wet geluidhinder, weshalve ook hier het uitvoeren van een akoestisch onderzoek 

achterwege kan blijven.  

 

Met betrekking tot de te realiseren infrastructuur binnen het plangebied zij vermeld dat deze 

aangewezen en ingericht zal worden als 30 km/uur weg, waardoor de acht vrije sector woningen en het 

woonzorgcomplex niet binnen een zone voor wegverkeerslawaai zullen komen te liggen. 

 

Gesteld kan worden dat de geluidbelasting op de gevels te allen tijde onder de maximale 

ontheffingswaarde van 53 dB zal blijven en dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt 

overschreden. Tevens geldt dat door de voor nieuwbouw geldende standaard voorzieningen een 

karakteristieke geluidwering van 22 dB te alle tijde worden gehaald. Hierdoor is een binnenniveau van 33 

dB gegarandeerd.  

 

 

4.1.3 Milieuzonering 

Een goede milieuhygiënische kwaliteit in het gebied kan worden gerealiseerd door een juiste afstemming 

van de situering van bedrijven en milieugevoelige functies. 

 

Dit kan door middel van: 

- beïnvloeding door middel van ruimtelijke ordening; 

- het nemen van maatregelen op milieuhygiënisch vlak.    

 

In het plangebied worden meerdere burgerwoningen gesitueerd, welke in het kader van de 

milieuwetgeving als gevoelig object beschouwd dienen te worden. De VNG brochure ‘Bedrijven en 

Milieuzonering’ geeft richtlijnen aan voor hindercirkels als gevolg van bedrijvigheid. Van deze richtlijnen 

mag gemotiveerd afgeweken worden. In de directe omgeving van het onderhavige plangebied bevinden 

zich echter géén bedrijven met een hindercirkel. 

 

De dichtst bij het plangebied gesitueerde bedrijven die vallen onder de werking van voornoemde 

brochure betreft Hotel-restaurant de Linde gevestigd aan de Vijlenberg 33 en Café-restaurant Bergzicht 

aan de Vijlenberg 55-57. In de VNG brochure wordt voor beiden een grootste (richt)afstand van 10 meter 

aangegeven.  

 

Voor wat betreft Hotel-restaurant de Linde wordt deze afstand niet gehaald vanaf de grens inrichting 

(bestemmingsgrens) tot aan het nieuw te realiseren woonzorgcomplex alsmede de meest zuidelijk 

gelegen twee-onder-één-kap woning. De afstand is echter nog kleiner tot aan de reeds bestaande woning 
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aan (onder meer) de Vijlenberg 31, die daarmee maatgevend is voor het bedrijf. Het realiseren van het 

woonzorgcomplex en de twee-onder-één-kap woning vormt derhalve geen extra belemmering voor 

Hotel-restaurant de Linde.  

 

Met betrekking tot Café-restaurant Bergzicht wordt eveneens de richtafstand van 10 meter niet gehaald, 

nu tot aan de meest noordelijk gepositioneerde twee-onder-één-kap woning. Ook hier bevinden zich 

echter in de bestaande situatie woningen dichter bij het bedrijf, zoals onder andere de woning Vijlenberg 

59. Ook hier zal het realiseren van de twee-onder-één-kap woning geen belemmerende werking hebben 

op Café-restaurant Bergzicht.  

 

Gelet op vorenstaande vormt het aspect milieuzonering geen belemmeringen voor de realisering van de 

eerste fase van het uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost.  

 

 

4.1.4 Luchtkwaliteit 

Bij de besluitvorming in het kader van een bestemmingsplanprocedure dienen de luchtkwaliteitsaspecten 

die samenhangen met het plan in acht te worden genomen. Concreet betekent dit dat het plan getoetst 

moet worden aan de bepalingen uit de Titel 5.2 luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer en 

onderliggende wet- en regelgeving. 

 

Met artikel 5.16 lid 4 is de Algemene maatregel van Bestuur ‘Niet in betekenende mate’ en de 

ministeriële regeling ‘Niet in betekenende mate’ bijdragen van kracht. In de Ministeriële regeling ‘Niet in 

betekenende mate’ bijdragen zijn voor verschillende categorieën van projecten grenzen gesteld aan de 

projectomvang waaronder een project met zekerheid niet in betekenende mate bijdraagt aan de 

concentraties luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht.  

 

In de regeling wordt in artikel 4 verwezen naar de bijlagen 3A en 3B voor de categorieën kantoorlocatie, 

woningbouwlocatie of een combinatie daarvan. Bijlage 3A heeft betrekking op de periode na vaststelling 

van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Bijlage 3B geeft projectgrenzen in de 

periode tot het vaststellen van het NSL, projectgrenzen die strenger zijn dan in bijlage 3A.  

 

Voorschrift 3B.2 (woningbouwlocaties) hanteert als projectgrens voor woningbouwlocaties 500 

nieuwe woningen in geval van één ontsluitingsweg, en 1000 nieuwe woningen in geval van twee 

ontsluitingswegen.  

 

Het onderhavige bestemmingsplan betrekking hebbende op de eerste fase van het uitbreidingsplan 

Vijlen-Zuidoost voorziet in een rechtstreekse mogelijkheid om 41 woningen te realiseren, die ontsloten 

worden langs één ontsluitingsweg (de door te trekken Pater Gelissenstraat). Het totale uitbreidingsplan 

voorziet in circa 65 woningen, ontsloten via twee wegen: Pater Gelissenstraat en Vijlenberg.  

 

Bijgevolg staat vast dat de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling niet in betekenende mate 

bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Toetsing aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit hoeft daarom 

niet plaats te vinden. Op basis van art. 5.16 lid 1 onder c van de Wet milieubeheer kan het bevoegd gezag 

het besluit in de bestemmingsplanprocedure nemen. 

 

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen oplevert.  
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4.1.5 Externe veiligheid 

Het plan voorziet in het realiseren van nieuwe kwetsbare objecten. Derhalve is ten behoeve van de 

externe veiligheid een quick-scan uitgevoerd.  

 

Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke 

stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide categorieën is 

verschillende wet- en regelgeving van toepassing.  

 

Het huidige beleid voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het ‘Besluit externe veiligheid 

inrichtingen’ (Bevi) dat op 29 oktober 2004 van kracht is geworden.  

 

Het externe veiligheidsbeleid voor transport van gevaarlijke stoffen is opgenomen in de ‘Circulaire 

Risiconormering gevaarlijke stoffen’ die op 4 augustus 2004 in de Staatscourant is gepubliceerd.  

 

Het externe veiligheidsbeleid voor transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen (hogedruk) 

aardgasleidingen en K1, K2, K3 vloeistofleidingen is omschreven in de ‘Circulaire zonering langs hogedruk 

aardgasleidingen’ uit 1984 en de ‘Circulaire bekendmaking van voorschriften ten behoeve van de 

zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1, K2 en K3 categorie’ uit 1991. In 

deze laatste 2 circulaires staan toetsingsafstanden en bebouwingsafstanden beschreven die gelden voor 

verschillende ruimtelijke objecten. Het beleid voor hogedruk aardgasleidingen en vloeistofleidingen is 

overigens thans sterk in beweging. 

 

Binnen een straal van circa 1 kilometer dient te worden geïnventariseerd of in de huidige en toekomstige 

situatie binnen of buiten het plangebied risicobronnen (Bevi-inrichting, transport gevaarlijke stoffen over 

weg, water en spoor, hogedruk aardgas- en transportleidingen brandbare vloeistoffen) aanwezig zijn. 

In de nabijheid van het plangebied is geen route voor gevaarlijke stoffen aanwezig. Verder bevinden zich 

in de nabijheid van het plangebied geen relevante hoge druk aardgasleidingen en K1, K2, K3 leidingen. 

 

Uit de risicokaart van Limburg blijkt, dat in de directe nabijheid van het plangebied geen risicovolle 

bronnen aanwezig zijn, die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van onderhavig plangebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicokaart Limburg met aanduiding 

plangebied 
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Uit het bovenstaande blijkt dat in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle bronnen aanwezig zijn, 

die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van onderhavig plangebied. Derhalve behoeven de risico’s 

hiervan niet nader te worden beschouwd en is er geen verantwoordingsplicht van het groepsrisico nodig.   

 

Gelet op het vorenstaande is de conclusie dat geen sprake is van een plaatsgebonden en/of groepsrisico 

in het kader van externe veiligheid. Bij de ontwikkeling van het plan behoeft dan ook geen rekening te 

worden gehouden met externe veiligheidsconsequenties. 

 

 

4.2 Overige ruimtelijke aspecten 
 

4.2.1 Archeologie 

Blijkens de Cultuurhistorische Waarden Kaart van de provincie Limburg is het plangebied gelegen in een 

terrein met een hoge archeologische verwachtingswaarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurhistorische waardenkaart provincie Limburg met 

aanduiding plangebied 

 

Gelet op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), raadpleegbaar via www.kich.nl, blijkt dat het 

plangebied gelegen is in het aandachtsgebied nummer 61 ‘Cotessen-Mheer-Noorbeek-Eys-Eyserheide-

Ubachsberg’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) met aanduiding 

plangebied 

 

Gelet op vorenstaande heeft archeologisch adviesbureau RAAP een archeologisch vooronderzoek verricht 

naar de archeologische waarde in de bodem van het plangebied. De concept rapportage is akkoord 

bevonden door de gemeentelijke archeoloog van de gemeente Vaals. De beoordeling van de concept 

rapportage en de definitieve rapportage zijn als bijlage 3 bijgevoegd.  
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- Selectieadvies RAAP B.V. 

Op basis van het onderzoek kan niet worden uitgesloten dat (relatief intacte) vindplaatsen van 

landbouwers in het plangebied aanwezig zijn. Derhalve adviseert RAAP B.V. om aanvullend archeologisch 

onderzoek te laten verrichten. Daarbij adviseert het bureau om het vervolgonderzoek te laten 

plaatsvinden in de vorm van een oppervlaktekartering. Deze methode is uitermate geschikt op locaties 

waar archeologische resten aan of net onder het maaiveld worden verwacht.  

 

Om de oppervlaktekartering op een effectieve manier uit te kunnen voeren, dient het plangebied van 

tevoren ondiep (maximaal 30 centimeter) te worden geploegd of geëgd. Op basis van dit onderzoek kan 

dan worden bekeken of verder archeologisch onderzoek (bijvoorbeeld in de vorm van 

proefsleuvenonderzoek) in (delen van) het plangebied noodzakelijk is.  

 

In een klein deel van het onderhavige plangebied (meest zuidelijke deel) is geen vervolgonderzoek 

noodzakelijk. De oppervlaktekartering die ter plekke heeft plaatsgevonden, heeft geen archeologische 

resten aan het licht gebracht.  

 

- Selectiebesluit gemeente Vaals 

De gemeente heeft de mogelijkheid om af te wijken van het door RAAP B.V. opgestelde selectieadvies. 

Naar aanleiding van de toetsing van de concept rapportage door de archeoloog van de gemeente Vaals, 

wordt van deze mogelijkheid in geringe mate gebruik gemaakt.  

 

In essentie wordt weliswaar het advies van RAAP B.V. onderschreven, echter de gemeentelijke 

archeoloog geeft aan dat het vervolgonderzoek in principe dient te bestaan uit karterend 

proefsleuvenonderzoek. Dit proefsleuvenonderzoek kan worden voorafgegaan door een 

oppervlaktekartering. Alleen indien de oppervlaktekartering, gecombineerd met een aantal 

controleputten of sleuven, bij optimale vondstzichtbaarheid geen enkele aanwijzing geeft voor sporen 

van bewoning, kan worden overwogen af te zien van proefsleuvenonderzoek.  

 

Met andere woorden: waar RAAP B.V. ‘proefsleuven, mits ……’ aanbeveelt, adviseert de gemeentelijke 

archeoloog ‘proefsleuven, tenzij ……’.  

 

- Vervolgonderzoek 

Ten behoeve van het vereiste archeologische vervolgonderzoek is door BAAC B.V. een programma van 

eisen (PvE) voor een proefsleuvenonderzoek opgesteld. Het PvE is onder bijlage 3 opgenomen. Dit PvE is 

vervolgens goedgekeurd door de gemeente c.q. gemeentelijke archeoloog. Vervolgens is een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.  

 

Uit de resultaten van het proefsleuvenonderzoek (bijlage 3) is gebleken dat een vervolgonderzoek niet 

noodzakelijk is. Wel zijn wat sporen en enkele vondsten (waaronder aardewerk en bewerkt 

vuursteen) aangetroffen, doch deze hebben er niet toe geleid dat er aanvullend specialistisch onderzoek 

noodzakelijk is of dat vondsten geconserveerd moeten worden.  

 

Op grond van vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect archeologie geen belemmeringen 

oplevert met betrekking tot het uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost.  
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4.2.2 Kabels en leidingen  

Door het plangebied lopen geen boven- en/of ondergrondse leidingen. Er is op dat gebied derhalve geen 

sprake van bijbehorende beschermingszones en/of belangen van derden op dit punt. 

 

Bij het nader uitwerken van de aansluitingen met betrekking tot de nutsvoorzieningen, dient met de 

verschillende netwerkbeheerders contact opgenomen te worden. 

 

 

4.2.3 Verkeer en parkeren 

 

- Verkeersstructuur 

Ten behoeve van de thans middels een directe bouwtitel in dit bestemmingsplan te realiseren 

bouwplannen zal de Pater Gelissenstraat gedeeltelijk moeten worden verlengd. De nieuw te realiseren 

infrastructuur wordt aangesloten aan het bestaande profiel van de Pater Gelissenstraat en wordt 

ingericht overeenkomstig een weg binnen de 30 km/u zone.  

 

Voor de door te trekken Pater Gelissenstraat wordt uitgegaan van een straatbreedte van 6,00 meter 

breed, exclusief de molgoten en trottoirs aan weerszijden. Daarnaast worden aan de zijde van de vrije 

sector woningen langsparkeervakken gerealiseerd. De straat wordt uitgevoerd in asfalt, terwijl de 

trottoirs gerealiseerd worden met betontegels van 30 x 30 centimeter.   

 

Aan de binnenzijde van het plan is rekening gehouden met de aanleg van infrastructuur om de 

verschillende woningen te bereiken. Deze infrastructuur wordt ontsloten op de door te trekken Pater 

Gelissenstraat. Ook deze straten worden uitgevoerd in asfalt. De breedte bedraagt 4,50, exclusief 

molgoten en trottoirs en wordt ingericht als een 30 km/u weg.  

 

Twee uitgaande voetpaden tussen de vrije sector kavels nummer 1 en 2 en ten zuiden van nummer 8 

zorgen voor de relatie met het buitengebied. 

 

Om verkeerstechnische redenen worden zowel de overgangen van het bestaande gedeelte naar het 

nieuwe gedeelte van de Pater Gelissenstraat als van de andere kruisingen in het nieuwe woongebied 

middels visuele plateaus worden geaccentueerd. Zodoende wordt de overgang naar een andere 

straatinrichting verduidelijkt. De overgang vanuit de bestaande trottoirs zal zo vloeiend mogelijk worden 

gerealiseerd.  

 

Aansluiting van de Pater Gelissenstraat aan de Vijlenberg is in deze fase van het bestemmingsplan nog 

niet aan de orde. Dit aspect dient bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van 

de tweede fase van het uitbreidingsplan onder de loep te worden genomen. 

 

Zowel tegenover de meest noordelijk gelegen twee-onder-één-kap woningen als aan het meest zuidelijke 

deel van de door te trekken, vooralsnog doodlopende, Pater Gelissenstraat zal ruimte worden geboden 

voor het kunnen keren op de weg.  

 

- Parkeren 

Bij de realisering van het uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost wordt door de gemeente Vaals uitgegaan van 

de navolgende parkeernormen: 



 

44 Partiële herziening bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’- Uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost 1e fase 

 

 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 

- woonzorgcomplex: 0,6 parkeerplaats per appartement; 

- vrije sector woningen: 1,9 parkeerplaats per woning;   

- twee-onder-één-kapwoningen: 1,6 parkeerplaats per woning; 

- patiowoningen en starters/senioren woningen: 1,3 parkeerplaats per woning. 

 

Bij bovengenoemde normen is inbegrepen de bij de infrastructuur te realiseren 

bezoekersparkeerplaatsen (0,3 parkeerplaats per woning) welke verspreid in het plangebied worden 

aangelegd.    

 

Met betrekking tot voorliggend plan dienen, op basis van de vorenstaande parkeernormen, minimaal 47 

parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Dit wordt in navolgende tabel weergegeven. 

 

Type bebouwing Parkeernorm Aantal wooneenheden Benodigde parkeerplaatsen 

Woonzorgcomplex 0,6 21 13 

Vrije sector 1,9 8 16 

Twee-onder-één-kap 1,6 6 10 

Starters/senioren/patio 1,3 6 8 

TOTAAL    47 

Overzicht minimaal aantal benodigde parkeerplaatsen binnen plangebied 

 

De gemeente hanteert voor parkeermogelijkheden op eigen terrein een factor 0,75 per garage c.q. 

opstelstrook. Deze factor geldt niet voor de parkeergarage onder het woonzorgcomplex. Het totaal aantal 

beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein (binnen de perceelsgrenzen) wordt in navolgende tabel 

uiteengezet. Hierbij wordt uitgegaan van één parkeermogelijkheid per woningtypologie (met uitzondering 

van woonzorgcomplex).  

 

Type bebouwing Aantal parkeermogelijkheden Factor Aantal parkeerplaatsen op eigen terrein 

Woonzorgcomplex 14 1 14 

Vrije sector 8 0,75 6 

Twee-onder-één-kap 6 0,75 4,5 

Starters/senioren/patio 6 0,75 4,5 

TOTAAL    29 

Overzicht beschikbaar aantal parkeerplaatsen op eigen terrein 

 

Vorenstaande impliceert dat (47 – 29) 18 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden in de openbare 

ruimte, om te kunnen voldoen aan het minimaal benodigde aantal parkeerplaatsen.  

Het stedenbouwkundige plan (zie tevens figuur 10) voorziet in 36 openbare parkeerplaatsen, als volgt 

verdeeld: 

- 8 langsparkeervakken langs de door de trekken Pater Gelissenstraat ter plekke van de vrije sector 

kavels; 

- 8 parkeerplaatsen aan de hoofdentree van het woonzorgcomplex; 

- 14 parkeerplaatsen ten zuiden van de twee-onder-één-kap woningen; 

- 6 parkeerplaatsen tegenover meest noordelijk gelegen twee-onder-één-kap woningen.  

 

Gelet op vorenstaande blijkt dat ten behoeve van het voorliggend bouwprogramma ruim voldoende 

parkeerruimte binnen het totale plangebied beschikbaar is en dat parkeerproblemen derhalve niet 

behoeven te worden verwacht.  
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4.2.4 Waterhuishouding 

Onderstaand wordt beschreven op welke wijze bij het project rekening is gehouden met de ruimtelijk 

relevante aspecten van (duurzaam) waterbeheer. Een beknopte beschrijving van de kenmerken van het 

watersysteem geeft daarbij het benodigde inzicht in het functioneren van dat systeem. 

 

- Beschrijving waterrelevant beleid 

In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven dat het waterbeheer in Nederland gericht 

moet zijn op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en veerkrachtige watersystemen, 

waarmee een duurzaam gebruik gegarandeerd blijft. Voor wat betreft het buitengebied stelt de Vierde 

Nota, dat met name aspecten als verdroging en beperking van emissies van bestrijdingsmiddelen van 

belang zijn. Waterkwaliteit staat daarmee in het buitengebied voorop. 

 

- Provinciaal beleid 

De provincie Limburg kent ook als uitgangspunt dat verdroging zo veel mogelijk moet worden 

tegengegaan en dat de waterkwaliteit, met het oog op een duurzaam gebruik in de toekomst, erg 

belangrijk is. Verder sluit de provincie aan bij het beleid van de Vierde Nota Waterhuishouding om 

infiltratie van water in de bodem te bevorderen en water meer terug te brengen in stedelijk gebied. 

 

Binnen de waterbeheersplannen van Limburg is integraal waterbeheer een belangrijk begrip. Ook hier 

speelt verdroging en waterkwaliteit een belangrijke rol in het beleidsproces. Ter invulling van (specifiek) 

ecologische functies stelt het Waterschap onder andere dat, ter voorkoming van verdroging, 

grondwaterstanden (daar waar dat mogelijk is) verhoogd moeten worden door peilbeheer. Ook dient het 

rioleringsbeheer door gemeenten op en aan de aan watergangen en -plassen toegekende functies, 

afgestemd te worden. Naast die ecologische functie dienen er ook mensgerichte hoofdfuncties ten 

behoeve van industrie of drinkwater ingepast te worden. Tevens dient er plaats te zijn voor mensgerichte 

nevenfuncties. 

 

Op de POL-kaart (kaartblad 4c) ‘blauwe waarden’ zijn op en in de omgeving van het plangebied geen 

blauwe waarden aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL-kaart ‘blauwe waarden’ met 

aanduiding plangebied  
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Op de POL-kaart (kaartblad 4a) ‘kristallen waarden’ blijkt dat het plangebied is gelegen in het 

‘Bodembeschermingsgebied Mergelland’ (gele gebieden bruin omlijnd), zoals nagenoeg heel Zuid-

Limburg. Het Mergelland is een gebied waar voor het duurzame behoud van kwetsbare functies en 

waarden een bijzondere bescherming van de bodem noodzakelijk is. In dit gebied is het provinciale beleid 

erop gericht om te streven naar een kwaliteit van bodem, grondwater en landschap die voldoet aan de 

eisen die de aanwezige bijzondere biotische, abiotische en cultuurhistorische waarden stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POL-kaart ‘kristallen waarden’ met 

aanduiding plangebied 

 

- Beleid waterschap 

Op de kaarten van de gemeente Vaals van het Waterschap Roer en Overmaas, bijgevoegd als bijlage 4, 

blijkt dat het plangebied niet is gelegen in één van de te beschermen blauwe waarden, met uitzondering 

van de ligging in het zogenaamde ‘infiltratiegebied’ (kaart ‘waterketen’), zoals nagenoeg geheel Zuid-

Limburg.   

 

In de brochure ‘Regenwater schoon naar beek en bodem’ wordt aangegeven dat het de voorkeur heeft 

van de Limburgse waterbeheerders om het hemelwater af te koppelen van het riool. Dit wil zeggen dat 

het hemelwater wordt gescheiden van het vuilwater. De brochure geeft richtlijnen om het afgekoppelde 

hemelwater op een verantwoorde wijze af te voeren naar beek of bodem. 

  

In grondwater- en bodembeschermingsgebieden (waarvan in casu sprake is) stellen de waterbeheerders 

aanvullende maatregelen teneinde de grondwater- en bodemkwaliteit te beschermen. Zo wordt 

aanbevolen om in dergelijke gebieden al het afstromend hemelwater van oppervlakken te infiltreren via 

centrale bovengrondse infiltratiesystemen met bodemfilter. Daarbij wordt vermeld dat bodemactiviteiten 

dieper dan 3 meter beneden maaiveld (diepte-infiltratie) niet zijn toegestaan op grond van de Provinciale 

Milieuverordening (PMV).  

 

Met betrekking tot het aspect waterhuishouding heeft uitvoerig overleg met het Waterschap Roer en 

Overmaas plaatsgevonden. Op basis van een eerder door het waterschap afgegeven pré-wateradvies en 

een overleg op 17 september 2009 is het wateraspect met betrekking tot is over de situatie van afvoer 

van afvalwater en hemelwater binnen het plangebied het navolgende afgesproken. 
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- Afvalwater 

Het afvalwater van de te bouwen woningen en het woonzorgcomplex zal worden afgevoerd middels het 

gescheiden gemeentelijke rioleringsstelsel voor droogweer afvoer.  

 

- Hemelwater 

Het gescheiden gemeentelijke rioleringsstelsel voorziet tevens in een hemelwaterafvoer. Het hemelwater 

dat valt op de verharde delen binnen het plangebied zal, voor zover het niet ter plekke kan infiltreren, 

daarop afvloeien. De dakgoten van de woningen en het woonzorgcomplex worden aangesloten op deze 

hemelwaterafvoer. Voor wat betreft het hemelwater dat valt op de infrastructuur binnen het plangebied 

zij vermeld dat de door te trekken Pater Gelissenstraat en de parallelstraat aan weerszijden worden 

voorzien van molgoten en kolken. De molgoten zijn circa 30 centimeter breed.  

 

Het af te voeren hemelwater vallend op de (toekomstig) verharde delen wordt vanuit het gehele 

plangebied via de ondergrondse hemelwaterafvoer riolering geleid naar het te realiseren 

hemelwaterbassin in het noordoostelijke gedeelte van het plangebied, aan de achterzijde van de vrije 

sector woningen. Dit terrein is tevens het laagst gelegen gedeelte (circa 190 meter boven NAP). Het 

hemelwaterbassin heeft een omvang van circa 1.100 m³. 

 

Er is gekozen voor ondergrondse hemelwaterafvoer binnen het plangebied omdat oppervlakkige 

afstroming, gezien de grote hellingspercentages binnen het plangebied, niet wenselijk is. Ook het 

realiseren van meerdere retentie- en infiltratievoorzieningen is niet gewenst in verband met de 

hoogteverschillen. Dit brengt risico’s met zich mee, alsmede hogere kosten (beheer en onderhoud). Als 

laatste is oppervlakkige afstroming alsook het realiseren van meerdere retentie- en 

infiltratievoorzieningen binnen het plangebied moeilijk inpasbaar in het stedenbouwkundige plan.  

 

In de hemelwaterbuffer zal een bodempassage worden gerealiseerd. Op deze wijze wordt voorkomen dat 

verontreinigde stoffen worden geloosd. In het kader van het aspect duurzaamheid zal overigens bij 

afzonderlijke bouwaanvragen door de gemeente Vaals getoetst moeten worden of niet-uitlogende 

bouwmaterialen worden gebruikt.  

 

Ten behoeve van het onderhoud van de hemelwaterbuffer is deze toegankelijk via het bestaande, op te 

waarderen, toegangspad Hopschet aan de noordzijde van het plangebied. Eveneens is de buffer 

toegankelijk vanuit de door te trekken Pater Gelissenstraat via een te realiseren (wandel)pad tussen de 

eerste en tweede vrije sector kavel (gezien vanaf de Pater Gelissenstraat) door.  

 

Met betrekking tot de aanleg en de beheer- en onderhoudskosten van de buffer neemt de gemeente 

Vaals deze kosten op in de post onvoorzien van het exploitatieplan. Hierop wordt in onderdeel E.3 van 

voorliggende toelichting nader ingegaan.  

 

- Hoeveelheid af te voeren hemelwater 

Om te beoordelen of de buffercapaciteit van het te realiseren hemelwaterbassin van circa 1.100 m³ 

voldoende is, dient berekend te worden wat het totale oppervlak aan verharding binnen het plangebied 

bedraagt.  
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In bijlage 5 is een berekening gemaakt van dit verhardingsoppervlak voor twee situaties: 

 

1. Indien het gehele plangebied ontwikkeld is conform het huidige beeldkwaliteitkader dus inclusief het 

overige aantal twee-onder-één-kap woningen, patiowoningen en vrije sectorwoningen en 

infrastructuur; 

2. Indien uitvoering wordt gegeven aan de eerste fase van het uitbreidingsplan, zoals het voorliggende 

bestemmingsplan mogelijk maakt.  

 

Bij de berekening als opgenomen in bijlage 5 is ervan uitgegaan dat het hemelwater op de verhardingen 

voor 100% afvloeit op het hemelwaterbassin. In de feitelijke situatie zal echter een deel van dit 

hemelwater ter plekke of gaandeweg de afvloeiing kunnen infiltreren.  

De gemaakte berekeningen leiden tot de volgende hoeveelheden hemelwater: 

 

1. in geval van ontwikkeling van het totale plangebied: 

- bui t = 25 (35 mm in 45 min) : circa 485 m³ 

- bui t = 100 (45 mm in 30 min) : circa 624 m³ 

2. voor het deel van het plangebied met een rechtstreekse bouwtitel: 

- bui t = 25 (35 mm in 45 min) : circa 275 m³ 

- bui t = 100 (45 mm in 30 min) : circa 354 m³  

 

Vanwege het feit dat het hemelwaterbassin bedoeld is voor de opvang van het regenwater van het 

gehele plangebied, dient derhalve de buffercapaciteit minimaal 624 m³ te bedragen. Gelet op het feit dat 

de gemeente Vaals het beoogde hemelwaterbassin een omvang wil meegeven van circa 1.100 m³, is deze 

ruim voldoende om de minimale hoeveelheid regenwater van 624 m³ te kunnen bufferen.  

 

- Buffering twee extreme buien t = 25 binnen 24 uur 

Eén van de voorwaarden van het Waterschap Roer en Overmaas bij het berekenen van de minimale 

omvang van infiltratievoorzieningen, in casu het hemelwaterbassin, is dat deze na een bui van t = 25 

binnen 24 uur wéér beschikbaar is voor nogmaals een bui van t = 25.   

 

Gelet op de berekening opgenomen in bijlage 5 zal bij een bui van t = 25, in geval van ontwikkeling van 

het totale plangebied, circa 485 m³ hemelwater gebufferd moeten worden. Derhalve resteert een 

buffercapaciteit van (1.100 – 485) 615 m³, hetgeen ruim voldoende is om nogmaals een bui van t = 25 

binnen 24 uur (= 485 m³) te kunnen bufferen. In principe resteert dan nog een buffercapaciteit van (1.100 

– 485 – 485) 130 m³, geen rekening houdend met de infiltratiecapaciteit van de bodem ter plekke van het 

hemelwaterbassin.  

 

Het verharde oppervlak is op basis van deze berekening circa 60% van het totale plangebied, hetgeen een 

reële aanname is. Berekend is dat een bui van t = 25 een hoeveelheid hemelwater impliceert van circa 

485 m³. Twee maal deze hoeveelheid (dus twee maal een bui van t = 25 binnen 24 uur) betekent 970 m³ 

te bufferen hemelwater. Gelet op de beoogde buffercapaciteit van 1.100 m³ betekent dit een 

overdimensionering van circa 130 m³.  

 

De capaciteit van de buffervoorziening, te weten 1.100 m³, is zodanig groot dat in het plangebied, ten 

opzichte van de berekende 13.865 m² verhard oppervlak (bijlage 7 van het meldformulier) nog circa 1.850 

m² extra verhard zou kunnen worden. Het totale verharde oppervlak bedraagt immers dan circa (13.865 
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m² + 1.850 m²) 15.715 m². Dit oppervlak impliceert een hoeveelheid te bufferen hemelwater van circa 

550 m³.  

 

Twee maal een bui van t = 25 kan derhalve, gelet op de beoogde capaciteit van de buffer, alsnog worden 

gebufferd (2 x 550 m³ = 1.100 m³).  

 

Vorenstaande betekent dat, bij een afwijking in het verharde oppervlak van circa 13% (naar boven), ten 

opzichte van het berekende oppervlak van 13.865 m², de beoogde buffer met een capaciteit van 1.100 m³ 

nog altijd het afkomende hemelwater kan bufferen. Deze marge van 13% is dusdanig ruim dat er geen 

problemen met het hemelwater behoeven te worden verwacht.  

 

Ten overvloede wordt hierbij opgemerkt dat bij vorenstaande berekeningen ervan wordt uitgegaan dat 

het hemelwater op de verhardingen voor 100% afvloeit op het hemelwaterbassin. In de feitelijke situatie 

zal echter een deel van dit hemelwater ter plekke of gaandeweg de afvloeiing kunnen infiltreren.  

 

- Infiltratiecapaciteit  

Ten behoeve van deze infiltratiecapaciteit heeft Aelmans ECO B.V. een onderzoek verricht (bijlage 6). De 

conclusies uit de rapportage zijn als volgt: 

 

Om de waterdoorlatendheid van de grond te bepalen is op twee locaties, alwaar het hemelwaterbassin 

geprojecteerd is, de omgekeerde boorgatmethode uitgevoerd tot 2 meter diepte beneden maaiveld. Op 

basis daarvan is gebleken dat het water ter plekke met circa 9 centimeter per dag (24 uur) zakt.  

 

De geconstateerde waarden komen overeen met de waarden zoals geformuleerd in de literatuur voor 

sterk leemhoudend zand (0,1 – 0,001 m/etmaal). De waterdoorlatendheid van de bodem, ter plekke van 

het geprojecteerde hemelwaterbassin, wordt geclassificeerd als slecht. De drainage karakteristieken zijn 

daarentegen goed.  

 

Normaliter kan gesteld worden dat infiltratie van hemelwater interessant is indien: 

1. de doorlatendheid groter is dan circa 40 centimeter per dag (24 uur); 

2. de onderzijde (= bodem) van de infiltratievoorziening zich minimaal 1 meter boven de heersende 

grondwaterstand bevindt. 

 

Gelet op de eerste parameter wordt in onderhavig geval daaraan niet voldaan. Afhankelijk van de 

effectieve grondwaterstand én de geologie ter plekke van het geprojecteerde hemelwaterbassin is 

wellicht infiltreren in de nog diepere ondergrond interessant. Diepte-infiltratie (dieper dan 3 meter 

beneden maaiveld) is echter op grond van de Provinciale Milieuverordening (PMV) niet toegestaan 

binnen grondwater- en bodembeschermings-gebieden.  

 

- Noodoverloop hemelwaterbuffer 

Mocht door onvoorziene omstandigheden in de hemelwaterbuffer geen bergingscapaciteit meer 

beschikbaar zijn, zal het overtollige het water worden geloosd middels een knijpconstructie op het 

bestaande pad (Hopschet), gelegen aan de achterzijde van de te realiseren hemelwaterbuffer. Het pad zal 

worden omgevormd tot grasbaan, via welke het water afvloeit richting de lager gelegen (bestaande) 

vloedgraaf. Vervolgens zal het water via diverse bestaande buffers afvloeien. Op deze wijze zal geen 

water uit de hemelwaterbuffer naar de riolering vloeien.  
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- Planologisch vastleggen van de hemelwaterbuffer 

Het deel van het plangebied alwaar de hemelwaterbuffer gerealiseerd wordt, zal met voorliggende 

partiële herziening bestemd worden als ‘Water WA’ en als zodanig worden ingetekend op de 

bijbehorende verbeelding. Gelet op artikel 4 van de regels zijn de gronden op de verbeelding aangewezen 

als ‘Water WA’ bestemd voor plantsoenen, groenstroken, verhardingen, voorzieningen voor het 

vasthouden, (infiltratie), bergen en afvoeren van water, speelvoorzieningen en bijbehorende 

voorzieningen. Op deze wijze wordt de hemelwaterbuffer planologisch-juridisch vastgelegd.  

 

- Technische uitwerking 

Ten behoeve van de technische uitwerking van het hemelwaterbassin is momenteel een concept 

bestekstekening voorhanden (bijlage 7). Op deze tekening worden de hoogten van straat- en bouwpeilen 

en technische gegevens van de waterhuishoudkundige voorzieningen en dergelijke inzichtelijk gemaakt.  

 

Bij de technische uitwerking van het hemelwaterbassin dient verder uitdrukkelijk rekening te worden 

gehouden met de in deze paragraaf genoemde zaken voor wat betreft de waterhuishouding. Ook aan 

erosiebestrijding zal zowel tijdens het ontwerp van de technische uitwerking als tijdens de uitvoering 

extra aandacht worden besteed.  

 

- Watertoets 

Zoals reeds eerder vermeld in deze paragraaf, is het onderhavige plan uitvoerig besproken met het 

Waterschap Roer en Overmaas. De door hen gemaakte opmerkingen in het pré-wateradvies d.d. 13 

februari 2009 en het overleg d.d. 17 september 2009 hebben geleid tot de voorliggende waterparagraaf.  

 

De stukken zijn voor een definitief wateradvies voorgelegd aan het waterschap, die middels schrijven d.d. 

23 december 2009 hun positieve advies hebben kenbaar gemaakt (bijlage 8). Vanwege de aangepaste 

normen van het waterschap is bovenstaande berekening op deze nieuwe normen aangepast en 

herberekend. Hieruit is naar voren gekomen dat het waterbassin van 1.100 m3 nog steeds voldoende 

groot is om al het vrijkomende hemelwater te kunnen opvangen, bufferen en infiltreren. 

 

 

4.2.5 Natuur en landschap 

 

- POL-herziening op onderdelen EHS 

Blijkens de POL-herziening op onderdelen EHS is het plangebied niet gelegen in de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) en/of de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede kaart POL-herziening op 

onderdelen EHS met aanduiding 

plangebied 
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Gesteld kan worden dat onderhavig plan geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur- en 

landschapswaarden in de omgeving. 

 

In dit kader zij vermeld dat in het beeldkwaliteitkader is aangegeven dat de buitenzijde van het 

plangebied voorzien wordt van enig hoog opgaand groen, om zodoende een ‘landschappelijke skyline’ te 

creëren. Tevens wordt in de regels voor de aan de buitenrand gelegen vrije sector kavels voorgeschreven, 

dat de achterzijdes van de bouwpercelen ten minste 8 meter vrij van bebouwing gehouden dienen te 

worden vanwege de landschappelijke inpassing.  

 

Verder zal het plangebied een groen karakter hebben als gevolg van de te realiseren laanbeplanting met 

platanen aan de zuid- en westzijde van de Pater Gelissenstraat, alsmede de voorgeschreven 

haagbeplanting als afscheiding van de voortuinen aan de oost- en westzijde van de weg.  

 

- Groenstructuurplan Vaals 

De gemeente Vaals heeft voor haar hele grondgebied een groenstructuurplan laten opstellen door 

Heukelom Verbeek Landschapsarchitectuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groenstructuurplankaart kern Vijlen met rood 

omlijnd het plangebied Vijlen-Zuidoost 

 

Voor de dorpskern Vijlen wordt een aantal uitgangspunten genoemd in het groenstructuurplan: 

 

- Het harmoniseren van de overgang landschap-kern (verbindingen kern-landschap v.v.), vooral ook 

aandacht besteden aan kernrand op plateau; 

- Het behouden van het contrast tussen het hoger gelegen grootschalige plateau en het kleinschalige 

dal aan de westzijde van de kern; 

- Het creëren van sfeer op wegen en het benadrukken van de hiërarchie van de wegenstructuur ten 

behoeve van de oriëntatie; 

- Het herinrichten van de entrees tot de kern, waarbij als uitgangspunten eenduidige entrees passend 

bij de identiteit van de kern en het toepassen van fleurig maar natuurlijk groen worden genoemd; 
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- Het herkenbaar maken van de oude kern of kerndelen door middel van het opwaarderen van het 

bestaande groen; 

- Het accentueren van de markante plekken (pleinen, gebouwen, kruisingen) door middel van 

beeldbepalende bomen en accenten van bloeiend groen; 

- Het behouden en versterken van de binnen de kern gelegen groene gebieden; 

- Het streven naar structurerend groen en geen snipperend groen; 

- Het vormgeven van sportvelden en sportparken als landschappelijk eenheid. 

 

Over het uitbreidingsplan in Vijlen-Zuidoost wordt in het groenstructuurplan aangegeven dat bij het 

aankleden van de uitbreiding vorenstaande uitgangspunten in ogenschouw genomen dienen te worden.  

 

Zoals verwoord in het beeldkwaliteitkader met betrekking tot het uitbreidingsplan wordt voor wat betreft 

de overgang tussen de vrije sector woningen en het buitengebied aandacht besteed aan deze overgang. 

Immers, een zone van ten minste 8 meter aan de achterzijde van de woning dient vrij te worden 

gehouden. Tevens wordt aan de achterzijde van de vrije sector kavels een hemelwaterbuffer gerealiseerd 

met opgaand groen daaromheen.  

 

Verder wordt aangegeven dat langs de door te trekken Pater Gelissenstraat laanbeplanting wordt 

gerealiseerd, alsmede dat aan de voorzijde van de woningen haagbeplanting wordt voorgeschreven. 

Verdere groene inkleding van de eerste fase van het uitbreidingsplan dient nader te worden ingevuld 

door de gemeente. 

 

Naast een beschrijving van de beoogde groenstructuur in de kern Vijlen, wordt in het groenstructuurplan 

tevens ingegaan op een zogenaamde groennorm. Voor het toepassen van de hoeveelheid groen bij 

nieuwbouwprojecten neemt de gemeente Vaals als uitgangspunt de norm van 100 m² openbaar groen 

per woning. Uitgaande van het totaal aantal te realiseren woningen in de eerste fase, zijnde 41 woningen, 

dient derhalve 4.100 m² aan groen te worden gerealiseerd.  

 

De vraag is echter of de appartementen in het woonzorgcomplex (één gebouw) allen afzonderlijk 

bijdragen aan bepaling van het totale oppervlak groen, of dat het complex gezien moet worden als één 

woning. In het laatste geval dient sprake te zijn van het realiseren van minimaal 2.100 m² groen, voor wat 

betreft de eerste fase van het uitbreidingsplan.  

 

Bij de verdere realisatie van het uitbreidingsplan dient deze groennorm door de gemeente Vaals zelf te 

worden gewaarborgd.  

 

 

4.2.6 Flora en fauna 

In april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. In deze wet zijn de onderdelen uit de 

Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, die de bescherming van soorten betreft, geïmplementeerd. 

Op basis van de Flora- en Faunawet moet bij alle geplande ruimtelijke ingrepen nagegaan worden of er 

schade wordt toegebracht aan beschermde dier- en plantensoorten. 

 

Derhalve is door Econsultancy B.V. in 2009 een quickscan flora en fauna verricht. Om te beoordelen of de 

conclusies van de quickscan flora en fauna nog actueel zijn, is in juli 2011 een aanvullend veldonderzoek 

uitgevoerd. Zowel de quickscan flora en fauna als de actualisatie quickscan flora en fauna met aanvullend 

veldonderzoek zijn bijgevoegd in bijlage 9. De conclusies uit de rapportages zijn als volgt. 
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- Waarnemingen en te verwachten soorten 

Het plangebied maakt deel uit van het leefgebied van de das. Binnen het plangebied bevindt zich een 

zogenaamde bijburcht in een kleine graft op het zuidelijke deel van de locatie. 

 

Het plangebied wordt door diverse algemeen beschermde grondgebonden zoogdiersoorten gebruikt. De 

onderzoekslocatie maakt ingevolge de meest actuele quickscan geen deel uit van een 

steenuilenterritorium en op de locatie zijn geen elementen aanwezig, welke een essentiële functie 

hebben met betrekking tot vliegroutes van vleermuizen. Wel wordt het plangebied mogelijk door diverse 

vogelsoorten, zoals veldleeuwerik en patrijs, gebruikt als broedhabitat. 

Locatieschets met waarnemingen 

 

Voor de overige soortengroepen wordt in de rapportage van Econsultancy B.V. aangegeven dat het 

plangebied geen geschikt habitat is en dat er geen aanwijzingen zijn om een vaste rust- of verblijfplaats te 

verwachten. 

 

- Maatregelen ter voorkoming van negatieve effecten 

Voor de mogelijk op de onderzoekslocatie aanwezige broedvogels (nest niet jaarrond) geldt dat als de 

werkzaamheden buiten het broedseizoen worden gestart of geheel worden uitgevoerd, er geen 

overtreding van de Flora- en faunawet zal optreden. Uitgangspunt is dat er geen broedende vogels op het 

moment van ingrijpen aanwezig zijn binnen het te verstoren gedeelte van de onderzoekslocatie.  

 

Vanwege de aanwezigheid van de das zijn in de rapportage concrete maatregelen voorgesteld, waardoor 

rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de das. Door het toepassen van deze maatregelen is 

verstoring in het kader van de Flora- en faunawet te voorkomen en is een ontheffingsaanvraag niet 



 

54 Partiële herziening bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’- Uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost 1e fase 

 

 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 

noodzakelijk. Geadviseerd wordt de maatregelen ten aanzien van de das vast te leggen in een 

activiteitenplan/werkprotocol. 

 

- Gebiedsbescherming 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) worden niet 

aangetast door realisering van de bouwmogelijkheden die voorliggend bestemmingsplan biedt. Externe 

werking op overige beschermde natuurgebieden (Natura 2000) is niet aan de orde. 

 

- Noodzaak tot nader onderzoek 

Het gebruik van de locatie door de steenuil kan niet op voorhand uitgesloten worden. Door de uitvoering 

van nader onderzoek binnen het geschikte seizoen kan dit worden vastgesteld. Indien er binnen het plan 

geen rekening kan worden gehouden met het behouden van lijnvormige en donkere 

vliegrouteverbindingen, zal een aanvullend onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen noodzakelijk zijn 

om de exacte functie te bepalen. Het doel daarvan is om een ontheffing te kunnen aanvragen voor het 

verstoren van vleermuizen. 

 

- Noodzaak aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet artikel 75c 

In de oorspronkelijke quickscan rapportage wordt aangegeven dat een ontheffing op grond van artikel 75 

van de Flora- en Faunawet aangevraagd dient te worden voor de verstoring van de vaste rust- en 

verblijfplaats en primair leefgebied van de das. Tevens is een ontheffingsaanvraag noodzakelijk, indien uit 

het nader onderzoek blijkt dat het plangebied een belangrijke functie heeft voor de steenuil. 

 

Als laatste vermeldt de rapportage quickscan flora en fauna dat, indien uit eventueel aanvullend 

onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen blijkt dat er door de voorgenomen ingreep een vliegroute 

wordt verstoord, eveneens een ontheffing aangevraagd dient te worden.  

 

Onderdeel van een ontheffingsaanvraag is het aanbieden van compensatie om de gunstige staat van 

instandhouding te waarborgen en het uitvoeren van mitigerende maatregelen om verstoring te 

voorkomen en te verzachten.  

 

- Advies Econsultancy 

Op basis van de rapportage quickscan flora en fauna adviseert Econsultancy om in het voorliggende 

bestemmingsplan rekening te houden met compenserende maatregelen voor de das en mogelijk ook 

(afhankelijk van aanvullende gegevens) voor de steenuil. Tevens adviseert het bureau om donkere 

lijnvormige elementen te realiseren ten behoeve van vliegrouteverbinding voor vleermuizen. 

 

- Vervolgonderzoek 

Op basis van het advies van Econsultancy B.V. met betrekking tot het aspect flora en fauna heeft de 

gemeente Vaals het bureau opdracht verstrekt om de navolgende aanvullende onderzoeken te 

verrichten: 

 

1. Aanvullend onderzoek naar het voorkomen van de steenuil; 

2. Aanvullend onderzoek naar vleermuizen; 

3. Begeleiding van een eventuele ontheffingsaanvraag en het opstellen van compenserende/mitigerende 

maatregelen voor de das in het kader van artikel 75 van de Flora- en Faunawet; 

4. Afhankelijk van de resultaten van het aanvullende onderzoek naar de steenuil, de begeleiding van de 

ontheffingsaanvraag en het opstellen van compenserende/mitigerende maatregelen voor de steenuil; 
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5. Afhankelijk van de resultaten van het aanvullende onderzoek naar de vleermuizen, de begeleiding van 

de ontheffingsaanvraag en het opstellen van compenserende/mitigerende maatregelen voor de 

vleermuizen.  

 

De resultaten van deze aanvullende onderzoeken zijn opgenomen onder bijlage 9. Navolgende tabel, 

zoals opgenomen in de rapportage van Econsultancy B.V., geeft in één oogopslag de resultaten weer van 

dit aanvullende onderzoek.  

 

Met betrekking tot de gemaakte opmerkingen in navolgende tabel dient te worden vermeld dat de 

gemeente deze, bij de uitvoering van onderhavig plan, te allen tijde in acht dient te nemen.  

Overzicht verstoring en te nemen vervolgstappen 

 

- Maatregelen ten behoeve van het dassenleefgebied 

In de rapportage van Econsultancy B.V. wordt een aantal maatregelen opgesomd waarmee verstoring van 

het dassenleefgebied, inclusief de verblijfplaatsen, is te voorkomen. Hierna zijn deze maatregelen 

opgenomen waarbij per maatregel is aangegeven op welke wijze de gemeente hiermee om zal gaan.  

 

1. het creëren van een buffer van ruim 60 meter vanaf de bijburcht tot aan het plangebied  

In fase I wordt een buffer aangehouden van 85 meter. Fase II is vooralsnog niet aan de orde 

en wordt middels voorliggende partiële herziening van het bestemmingsplan ook niet 

rechtstreeks voorzien. 

 

2. de huidige net buiten het plangebied gelegen akker omzetten naar grasland (grasland heeft een hoger 

voedselaanbod dan een akker) 

Voor zover dit gronden betreft welke in eigendom toebehoren aan de gemeente Vaals zal 

hierin worden voorzien. 
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3. de randen van het plangebied aanplanten met diverse inheemse bomen en dichte struiken waarlangs 

de dassen kunnen foerageren (bij voorkeur besdragende struiken en een aantal fruitbomen) 

Bij de cultuurtechnische uitwerking zal hiermee door de gemeente Vaals rekening worden 

gehouden. 

 

4. natuurlijke oevers maken zonder steile helling rondom de toekomstige waterpartij aan de oostzijde 

van het plangebied zodat deze kan dienen als drinkplaats voor onder andere de das  

Ook hiermee zal bij de cultuurtechnische uitwerking hiermee rekening worden gehouden. 

 

5. de (nieuwe) Pater Gelissenstraat niet fysiek verbinden met de Vaals-Vijlenstraat 

Een verbinding tussen de nieuwe Pater Gelissenstraat en de Vaals-Vijlenstraat is vooralsnog niet aan de 

orde. Zou het zover komen dan vindt deze verknoping in fase II plaats. Vooralsnog worden de nieuwe 

woningen enkel bereikbaar via het noorden van het plangebied en vindt derhalve geen scheiding plaats 

van hoofdburcht en bijburcht. De tweede fase is niet mogelijk op basis van voorliggende partiële 

herziening van het bestemmingsplan maar vereist een nieuwe procedure in de vorm van een 

wijzigingsplan. Daarbij zal een hernieuwde beoordeling van het aspect flora en fauna aan de orde zijn, en 

daarmee dus ook ten aanzien van de das. 

 

6. tijdens de werkzaamheden dient het vrachtverkeer de bijburcht met een buffer van minimaal 50 meter 

te passeren  

Bij de uitvoeringswerkzaamheden zal hiermee rekening worden gehouden.  

 

7. het voorkomen van heiwerkzaamheden  

Samen met de Woningstichting Vaals zal naar andere funderingsmethoden gezocht worden, 

zoals bijvoorbeeld het gebruik maken van schroefpalen. 

 

8. menselijke activiteiten in de nabijheid van hoofd- en bijburcht voorkomen bijvoorbeeld door het 

plaatsen van doornstruiken  

In het nog op te stellen cultuurtechnisch plan zal hiermee rekening worden gehouden.  

 

Door het toepassen van voornoemde maatregelen is verstoring in het kader van de Flora- en Faunawet 

ten aanzien van dassen te voorkomen en is een ontheffingsaanvraag niet noodzakelijk. 

 

 

4.2.7 Duurzaamheid 

Duurzame stedenbouw verbreedt de aandacht naar meer aspecten dan alleen de verkaveling en 

ontsluiting. Duurzaamheid gaat ook om een zuinig ruimtegebruik, milieuvriendelijkheid, veilig verkeer en 

vervoer en natuur en rekening houden met het waterhuishoudingsysteem, omgevingsinvloeden, 

landschapsstructuren en landschapselementen. 

 

Dit betekent in de praktijk dat gelet moet worden op het materiaalgebruik, de vormgeving, gebruik van 

alternatieve energiebronnen, compact bouwen, intensief ruimtegebruik en flexibel bouwen 

(levensloopbestendig). 

 

Duurzaam bouwen heeft een volwaardige plaats in het ontwerp, het bouwen en beheren van de 

bebouwing. Tijdens de bouw kan door zuinig om te gaan met bouwmaterialen worden voorkomen dat er 

onnodig afval ontstaat. Zo zullen waar mogelijk de van het te slopen gebouw vrijkomende bruikbare, 
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materialen bij de nieuwbouw worden hergebruikt. Bovendien zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt 

van authentieke bouwmaterialen.  

 

In onderhavig plan zijn met name de bouwkundige aspecten van belang. Deze zullen verder worden 

uitgewerkt in de aanvraag van de bouwvergunning. 

 

Op 1 februari 2001 is het regionaal convenant Duurzaam Bouwen in het Gewest Maastricht en 

Mergelland door de gemeenteraad van Vaals geaccordeerd waarbij partijen zich verplichtten de 

duurzaamheidsmaatregelen uit de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen, uit te voeren.  

 

Bij de beoordeling van de bouwvergunningsaanvragen zal door de gemeente op de 

duurzaamheidsaspecten worden getoetst. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels 

besloten dat nieuwbouw dient te worden uitgevoerd met een minimum pakket aan Duurzaam Bouwen 

maatregelen, opgenomen in het nationaal Pakket Woningbouw en bestaande uit vaste en variabele 

maatregelen. Het minimum niveau houdt in dat alle van toepassing zijnde vaste maatregelen en 

tenminste 50% van alle variabele maatregelen toegepast dienen te worden. 

 

 

4.3 Financieel-economische uitvoerbaarheid 
 

De voorliggende partiële herziening heeft betrekking op een initiatief van de gemeente Vaals.  

Ten aanzien van de financieel-economische uitvoerbaarheid van het plan heeft de gemeente Vaals een 

overzicht gemaakt van de grondexploitatie. Op basis van de grondexploitatie kan worden geconcludeerd 

dat het uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost een positief projectresultaat voor de gemeente oplevert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondexploitatie gemeente Vaals 
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In een exploitatieplan kan worden geregeld hoe algemene kosten voor een project, zoals kosten voor 

grondexploitatie en voorzieningen van openbaar nut, op de exploitant worden verhaald. Een 

exploitatieplan is niet verplicht indien het verhaal van deze kosten ‘anderszins verzekerd’ is. De gemeente 

is eigenaar van alle in het plangebied gelegen gronden en zal de aan de gemeente ten deel vallende 

kosten verhalen door uitgifte van deze gronden (in dit geval aan de Woningstichting Vaals en particuliere 

bouwers). Het verhaal van deze kosten is daarmee verzekerd en wordt vastgelegd in een koop-

/realisatieovereenkomst tussen de gemeente en de woningstichting en middels koopovereenkomsten 

met de particuliere kopers van de acht vrije kavels. Beide partijen krijgen hiertoe te zijner tijd door de 

gemeente Vaals bouwrijp gemaakte gronden geleverd.  
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5 Planstukken 
 

 

Voorliggende partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’ van de gemeente Vaals voor het 

uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost bestaat uit voorliggende toelichting, regels en een verbeelding schaal 

1:1000. 

 

 

5.1 Algemeen 
 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Behalve een vernieuwd 

stelsel voor processen voor de ruimtelijke ordening in Nederland, worden met de inwerkingtreding van 

de nieuwe Wro ook de resultaten van DUPR (Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen) wettelijk 

verankerd. Dit houdt in dat nagenoeg alle instrumenten uit de Wro door bronhouders digitaal 

beschikbaar gesteld worden, waardoor de bestemmingsplannen onderling vergelijkbaar worden. Hiervoor 

is het pakket ‘RO Standaarden 2008’ ontwikkeld, dat wettelijk wordt vastgelegd in de bij de Wro 

behorende ‘Regeling standaarden ruimtelijke ordening’.  

 

Vergelijkbaarheid van bestemmings- en inpassingsplannen wordt door de SVBP2008 (Standaard 

Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008) op 3 manieren gerealiseerd: 

- er wordt een begrippenkader gegeven dat in de plannen toegepast moet worden. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om lijsten van bestemmingshoofdgroepen met mogelijke gebruiksdoelen, 

dubbelbestemmingen, aanduidingen, indeling van regels etc. Voor het hanteren van het 

begrippenkader is geen specifieke software vereist; 

- er wordt een verplichte ‘analoge verbeelding’ voorgeschreven, hetgeen inhoudt de manier waarop 

het plan op papieren kaarten moet worden getoond. Er zijn dwingende regels inzake de opmaak van 

het plan. Voor het opmaken van plannen is in de praktijk speciale software benodigd. Het aanpassen 

van de bestaande software aan de eisen van de SVBP2008, zal in de komende maanden gebeuren 

door de softwareleveranciers; 

- er wordt een verplichte ‘digitale verbeelding’ voorgeschreven, waarmee wordt gedoeld op het tonen 

van het plan in een digitale omgeving (website). 

 

Overheden en softwareleveranciers moesten oorspronkelijk per 1 juli 2008 voldoen aan de 

digitaliseringsverplichting. Deze verplichting houdt, kort gezegd, in dat per die datum plannen digitaal 

raadpleegbaar en uitwisselbaar moesten zijn. Deze datum is echter niet gehaald, waarop besloten is de 

verplichting met 1 jaar uit te stellen naar 1 juli 2009. In het Bestuurlijk Ruimte Overleg van 2 april 2009 is 

echter besloten dat de digitaliseringsverplichting wederom wordt uitgesteld en wel naar 1 januari 2010. 

De gemeente Vaals zal per deze datum aan de verplichtingen voldoen.  

 

 

5.2 Planstukken 
 

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels 

vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen 

dienen in onderling verband te worden bezien. De regels en de verbeelding zijn namelijk onlosmakelijk 
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met elkaar verbonden, aangezien op de verbeelding de bestemmingen visueel zijn weergegeven en de 

regels onder andere het gebruik en de bouwmogelijkheden bij deze bestemmingen geven.  

 

De toelichting van het bestemmingsplan heeft geen rechtskracht, maar is wel een belangrijk onderdeel 

van het totale plan. De toelichting geeft namelijk een weergave van de beweegredenen, de 

onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten zoals deze aan het bestemmingsplan ten grondslag 

liggen. Tot slot is de toelichting een belangrijk hulpmiddel bij de interpretatie van het bestemmingsplan.  

 

De regels en verbeelding zijn afzonderlijk opgenomen. 

 

De drie verschillende onderdelen van voorliggende partiële herziening worden hieronder toegelicht.  

 
 

5.2.1  Toelichting 

Voorliggend document voorziet in de toelichting op onderhavige partiële herziening. Hierin wordt als het 

ware een (ruimtelijke) onderbouwing gegeven waarom het uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost mogelijk is. 

Daartoe passeren, na uitleg te hebben gegeven over het plan alsmede in te zijn gegaan op het vigerende 

(overheids)beleid, de verschillende milieutechnische en overige ruimtelijke aspecten de revue, eventueel 

aangevuld met (externe) onderzoeken. Op basis daarvan wordt afgewogen of het uitbreidingsplan 

realiseerbaar is en geen belemmeringen ondervindt, danwel oplevert, voor naburige bestemmingen.  

 
 

5.2.2  Verbeelding 

De ‘vroegere’ plankaart wordt in het kader van het huidige planologische regime aangeduid als 

‘verbeelding’. Op een verbeelding wordt de grens van het plangebied weergegeven waarbinnen onder 

meer de verschillende (dubbel)bestemmingen, bouwvlakken en bouw-/functie-

/maatvoeringsaanduidingen (en de ligging daarvan) visueel zijn weergegeven.  

 

De verbeelding met betrekking tot voorliggend bestemmingsplan is ingetekend op schaal 1:1000. Sprake 

is van vijf verschillende bestemmingen, één dubbelbestemming, drie bouwaanduidingen en één soort 

maatvoeringsaanduiding. Hierop wordt onder 5.2.3 een nadere toelichting gegeven.  

 

Verder voorziet bijbehorende verbeelding in de naam van voorliggend bestemmingsplan (Partiële 

herziening bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’ – Uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost 1
e
 fase) en een 

tekeningnummer. Dit zijn verplichtingen in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.  

 

De verbeelding is direct (juridisch) verbonden met de bijbehorende regels. In deze regels worden de 

condities en voorwaarden gesteld behorende bij de verschillende bestemmingen. Voor eenduidigheid zijn 

de verbeelding en de regels van voorliggend bestemmingsplan opgenomen in één document. 

 

 

5.2.3  Regels 

Conform de SVBP2008 dienen de regels van een bestemmingsplan volgens een bepaalde opbouw te 

worden opgesteld, waarbij opgemerkt dient te worden dat niet elk bestemmingsplan alle elementen van 

navolgende opbouw bevat:  
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- Hoofdstuk 1: Inleidende regels 

o Begrippen 

o Wijze van meten 

- Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels  

o Bestemmingen 

o Voorlopige bestemmingen 

o Uit te werken bestemmingen 

o Dubbelbestemmingen 

- Hoofdstuk 3: Algemene regels 

o Anti-dubbeltelregel 

o Algemene bouwregels 

o Algemene gebruiksregels 

o Algemene aanduidingsregels 

o Algemene afwijkingsregels 

o Algemene wijzigingsregels 

o Verwerkelijking in de naaste toekomst 

o Algemene procedureregels 

o Overige regels 

- Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels 

o Overgangsrecht 

o Slotregel 

 

De regels van de verschillende bestemmingen worden als volgt opgebouwd, waarbij eveneens geldt dat 

een bestemmingsregel niet alle elementen hoeft te bevatten: 

 

- Bestemmingsomschrijving 

- Bouwregels 

- Nadere eisen 

- Afwijking van de bouwregels 

- Specifieke gebruiksregels 

- Afwijking van de gebruiksregels 

- Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden 

- Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

- Wijzigingsbevoegdheid 

 

Vorenstaande gestandaardiseerde opbouw is gehanteerd bij het opstellen van de regels behorende bij 

voorliggend bestemmingsplan.  

Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de voor onderhavig bestemmingsplan van toepassing 

zijnde bestemmingen.  

 

- Bestemming ‘Agrarisch’ 

De gronden die betrekking hebben op de tweede fase van het uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost worden 

middels voorliggend bestemmingsplan bestemd als ‘Agrarisch’. Op deze gronden mag niet worden 

gebouwd, met uitzondering van erfafscheidingen (maximaal 2,00 meter hoog).  

 

Om de tweede fase van het uitbreidingsplan op basis van voorliggend bestemmingsplan te kunnen 

realiseren, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in de regels om de bestemming ‘Agrarisch’ te 

kunnen wijzigen in de bestemming ‘Wonen’. Aan deze wijzigingsbevoegdheid voor het college van 
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burgemeester en wethouders van Vaals worden in de regels voorwaarden gesteld om een aantal 

basiskwaliteiten (parkeren, maximale bebouwingshoogte, milieuhygiënische omstandigheden, 

stedenbouwkundige kwaliteit, e.d.) te waarborgen.  

 

De wijzigingsbevoegdheid wordt ‘algemeen’ gehouden, om zo een eventueel aangepast 

woningbouwprogramma ten tijde van het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid eveneens binnen de 

wijzigingsbevoegdheid te kunnen realiseren.  

 

Naar een wijzigingsbevoegdheid in de bestemming ‘Wonen’ is tevens een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen in de bestemming ‘Verkeer – Verblijf’. Deze 

bevoegdheid is vereist om tevens de vereiste infrastructuur voor de tweede fase van het uitbreidingsplan 

te kunnen realiseren.  

 

- Bestemming ‘Maatschappelijk’ 

Het door de Woningstichting Vaals te realiseren woonzorgcomplex wordt middels voorliggend 

bestemmingsplan bestemd als ‘Maatschappelijk’. Mede gelet op de SVBP2008 worden onder dergelijke 

bestemming onder andere zorginstellingen verstaan. Het onderhavige woonzorgcomplex is dergelijke 

zorginstelling.  

 

De regels en uitgangspunten, zoals genoemd in het beeldkwaliteitkader voor het uitbreidingsplan Vijlen-

Zuidoost, zijn in de regels met betrekking tot de bestemming ‘Maatschappelijk’ planologisch-juridisch 

vastgelegd. Derhalve is gewaarborgd dat (onder andere) de bebouwingshoogte niet hoger mag zijn dan 

10,00 meter (gemeten vanaf de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer ter hoogte van de 

hoofdingang), dat maximaal 21 zorgeenheden mogen worden gerealiseerd en dat het vereiste aantal 

parkeerplaatsen afdoende is.  

 

- Bestemming ‘Verkeer – Verblijf’ 

Ten behoeve van de vereiste infrastructuur dient in voorliggend bestemmingsplan de bestemming 

‘Verkeer’ opgenomen te worden. In aansluiting op het door de gemeenteraad van Vaals vastgestelde 

bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’ wordt aan deze bestemming ‘Verblijf’ toegevoegd. Dit omdat sprake is van 

een 30 km/u zone en om eenduidigheid met het bestemmingsplan ‘Kern Vijlen’ te creëren.  

 

- Bestemming ‘Water’ 

Op verzoek van het Waterschap Roer en Overmaas dienen de gronden, alwaar de hemelwaterbuffer 

gerealiseerd zal worden, een afzonderlijke bestemming te krijgen. Voor onderhavige gronden is gekozen 

voor de bestemming ‘Water’. In de regels behorende bij deze bestemming is aangegeven dat dergelijke 

gronden bestemd zijn voor (onder meer) voorzieningen voor het vasthouden (infiltratie), bergen en 

afvoeren van het hemelwater. Op deze wijze wordt de hemelwaterbuffer planologisch-juridisch 

vastgelegd. Ook de groene inkleding van de waterbuffer is opgenomen onder deze bestemming. 

 

- Bestemming ‘Wonen’ 

Een laatste (hoofd)bestemming in voorliggend bestemmingsplan is de bestemming ‘Wonen’. Deze geldt 

voor de gronden alwaar de acht vrije sector woningen, de zes twee-onder-één-kap woningen en de 

starters-/seniorenwoningen worden beoogd.  
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Ook hier zijn, net als bij het woonzorgcomplex, de regels en uitgangspunten genoemd in het 

beeldkwaliteitkader in de regels voor de bestemming ‘Wonen’ planologisch-juridisch vastgelegd. Zo 

worden de genoemde (maximale) maatvoeringen planologisch-juridisch vastgelegd. Ook wordt het soort 

woningtype vastgelegd en het maximaal aantal per bouwvlak.  

 

- Dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ 

Ter plaatse tussen de beoogde vrije sector kavels nummer 1 en 2 en ten zuiden van kavel 8 worden twee 

stroken van 2,5 meter vrijgehouden. Beide stroken zorgen voor zichtlijnen naar het achterliggende 

landschap. De open strook tussen kavel 1 en 2 heeft daarbij een tweede functie, te weten de 

drainagefunctie voor het afvoeren van het hemelwater binnen het plangebied in de richting van de 

hemelwaterbuffer achter de vrije sector woningen. Derhalve heeft deze strook in voorliggend 

bestemmingsplan tevens de dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ gekregen. 

 

- Bouwaanduidingen ‘vrijstaand’, ‘twee-aaneen’ en ‘specifieke bouwaanduiding patio’ 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het realiseren van drie woningtypologieën, naast het 

woonzorgcomplex. Dit zijn de vrije sector woningen, de twee-onder-één-kap woningen en de 

patiowoningen. Iedere typologie heeft een eigen bouwaanduiding, waarmee ook bouwprogramma 

planologisch-juridisch wordt vastgelegd.  

 

- Maatvoeringsaanduiding 

Op de verbeelding behorende bij onderhavige partiële herziening is sprake van één 

maatvoeringsaanduiding. Dit is de aanduiding voor het maximum aantal wooneenheden per bouwvlak. 

Op deze wijze wordt ook het aantal woningen, dat rechtstreeks mogelijk wordt gemaakt middels 

voorliggende partiële herziening, planologisch-juridisch gemaximaliseerd.  

 

 

5.3 Flexibiliteit en rechtszekerheid 
 

De wijze waarop de verbeelding en de regels, behorende bij voorliggend bestemmingsplan, zijn opgesteld 

biedt voldoende flexibiliteit in het realiseren van het beoogde uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost eerste én 

tweede fase. Tevens wordt rechtszekerheid geboden middels de (rand)voorwaarden als genoemd in de 

regels en weergegeven op de verbeelding.  

 

Overigens zij in het kader van rechtszekerheid vermeld dat bij de realisatie van de tweede fase van het 

uitbreidingsplan, middels het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid door het college, 

belanghebbenden (opnieuw) in de gelegenheid worden gesteld hun eventuele zienswijzen c.q. bezwaren 

kenbaar te maken.  

 

Met voorliggend bestemmingsplan worden de huidig vigerende bestemmingen binnen het plangebied 

vervangen. Na het onherroepelijk worden vormt voorliggend bestemmingsplan dan ook het nieuwe 

planologisch-juridische regime ter plekke. 
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6 Procedure, inspraak en overleg 
 

 

6.1 Procedure 
 

De procedure voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. In Afdeling 3.2 

van de Wet ruimtelijke ordening wordt ingegaan op de bepalingen omtrent de procedure van een 

bestemmingsplan. Tevens is de procedure als genoemd in Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht van toepassing.  

 

Puntsgewijs kan de procedure ten aanzien van een bestemmingsplan als volgt weergegeven worden: 

1. Openbare kennisgeving van het ontwerp bestemmingsplan. 

2. Terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan met alle bijbehorende stukken gedurende 6 

weken. Tevens wordt de bekendmaking toegezonden aan Gedeputeerde Staten, belanghebbenden en 

betrokken Rijksdiensten. 

3. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zienswijzen naar voren brengen. 

4. Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad binnen 12 weken. 

5. Algemene bekendmaking van het bestemmingsplan door ter inzage legging met voorafgaande 

kennisgeving en toezending van het besluit tot vaststelling aan Gedeputeerde Staten en betrokken 

Rijksdiensten, Waterschappen en gemeenten: binnen  

2 weken dan wel, indien Gedeputeerde Staten of de inspecteur zienswijzen hebben ingebracht of het 

bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, binnen 6 weken na vaststelling. 

6. Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 weken 

na bekendmaking voor belanghebbenden. 

7. Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken na de bekendmaking, 

tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

De duur van deze procedure bedraagt 26 weken. 

 

Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties overleg over het plan moet worden 

gevoerd alvorens een ontwerp bestemmingsplan ter visie kan worden gelegd. Bovendien is het 

noodzakelijk dat belanghebbenden de gelegenheid hebben om hun visie omtrent het plan te kunnen 

geven. Pas daarna kan de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan 

van start gaan. 

 

 
6.2 Inspraak 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) van 2008 is onder artikel 3.1.1 bepaald dat tussen de gemeente 

en verschillende instanties overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerp 

bestemmingsplan ter visie kan worden gelegd. Het eindverslag van dit overleg is bijgevoegd als bijlage 10, 

waaronder de brief van de provincie Limburg d.d. 13 augustus 2009 is opgenomen.  
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Ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna ook: Bro) dienen Burgemeester en 

Wethouders te besluiten en te publiceren of er terinzagelegging van het bestemmingsplan plaatsvindt, of 

er zienswijzen kunnen worden ingediend en of een onafhankelijke adviesinstantie advies uitbrengt.  

Ook is in artikel 1.3.1. Bro bepaald dat het voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan 

waarbij geen MER wordt opgesteld, dient te worden gepubliceerd conform artikel 3.12, lid 1 en 2 van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) en langs elektronische weg.  

 

De gemeente Vaals heeft ervoor gekozen om géén voorontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen. Het 

voorontwerp van voorliggende partiële herziening is dan ook enkel besproken met de betreffende 

overheidsorganen, waarna meteen overgegaan is tot het formele (wettelijke) planologische traject: ter 

visie legging van het ontwerp.  

 

 

6.3 Zienswijzenprocedure 
 

Het ontwerp bestemmingsplan wordt door de gemeente gedurende 6 weken ter visie gelegd (vanaf 

publicatiedatum). Feitelijk start dan de formele procedure van een bestemmingsplan.  

 

Tijdens genoemde termijn kan eenieder zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan indienen, gericht 

aan de gemeenteraad van Vaals. Ten aanzien van de zienswijzen wordt vooraleerst door het college een 

standpunt opgenomen (gegrond of ongegrond), hetgeen opgenomen wordt in een zienswijzenverslag 

(conform artikel 3.8 Wro). 

 

 

6.4 Vaststelling 
 

Voorliggend bestemmingsplan is op 12 december 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Ter 

beantwoording van de ingekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan is een ‘Nota van 

zienswijzen’ opgesteld (bijlage 11). 
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7 Bijlagen 
 

 

1. Beeldkwaliteitkader Uitbreidingsplan Vijlen-Zuidoost d.d. 26 november 2009, gewijzigd d.d. 9 

februari 2010 (gemeente Vaals); 

2. Verkennend bodemonderzoek (Aelmans ECO B.V.); 

3. Archeologisch onderzoek (RAAP Zuid-Nederland B.V. / BAAC B.V.); 

4. Kaarten ‘wateratlas’ gemeente Vaals (Waterschap Roer en Overmaas); 

5. Oppervlakteberekening; 

6. Infiltratieonderzoek (Aelmans ECO B.V.); 

7. Concept bestekstekening d.d. 2-12-2009 (Geonius); 

8. Stukken watertoets en wateradvies; 

9. Flora en fauna onderzoek (Econsultancy B.V.); 

10. Eindverslag overlegprocedure ex artikel 3.1.1 Bro; 

11. Nota van zienswijzen. 
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