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1 Inleiding 

Ter plekke van de locatie Rijksweg 1 te (6295 AK) Lemiers is Saunaclub SixSens gevestigd. Deze club 

is reeds langere tijd ter plekke aanwezig en is enkele jaren geleden ondergronds uitgebreid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede topografische 

kaart met aanduiding 

projectgebied 

 

Onlangs is gebleken dat het buitenterrein, dat feitelijk gebruikt wordt als parkeerterrein, groter is 

dan op grond van het vigerende bestemmingsplan is toegestaan. Aan de eigenaar van de club is de 

mogelijkheid geboden om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen ten behoeve van het 

correct regelen van het feitelijk aanwezige parkeerterrein.  

 

Teneinde het deel van het buitenterrein dat feitelijk wordt benut als parkeerterrein te kunnen 

vergunnen in afwijking van het vigerende bestemmingsplan, dient een projectafwijkingsbesluit ex 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo, te worden genomen. Onderdeel van dergelijk besluit is een 

ruimtelijke onderbouwing waarin de afwijking van het vigerende bestemmingsplan wordt 

onderbouwd en gemotiveerd.   

 

Voorliggend document voorziet in de vereiste ruimtelijke onderbouwing.  
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2 Projectgebied en projectbeschrijving 

In dit hoofdstuk worden het projectgebied, de huidige situatie en het project beschreven. Tevens 

wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de ruimtelijke effecten van het project. 

2.1 Projectgebied 

2.1.1 Ligging 

Onderhavig projectgebied is gesitueerd aan de Rijksweg 1 te Lemiers. De Rijksweg is de provinciale 

weg N278, de verbindingsweg tussen Maastricht en Vaals. Het projectgebied is gelegen buiten de 

komgrens van Lemiers en daarmee gesitueerd in het buitengebied.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto met ligging 

projectgebied 

 

Kadastraal betreft voorliggend projectgebied het perceel Vaals – sectie H – nummer 159 

(gedeeltelijk).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadastrale kaart met aanduiding projectgebied  
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2.1.2 Situatie projectgebied 

Onderhavig projectgebied behoort tot de (bedrijfs)locatie Rijksweg 1 te Lemiers. Ter plekke van deze 

locatie bevindt zich de bovengrondse (oorspronkelijke) bebouwing, met daarachter een aanbouw 

over twee verdiepingen. Voorts is sprake van een tweetal ondergrondse verdiepingen, welke enkele 

jaren geleden zijn gerealiseerd, met daar bovenop een buitenterras en zwembad. Voor het overige is 

het buitenterrein behorende bij de Rijksweg 1 te Lemiers – zo ook onderhavig projectgebied – 

ingericht als parkeerterrein, bestaande uit grindverharding omgeven door coniferenhagen.  

 
Schetsmatig wordt in navolgende figuur de bestaande situatie weergegeven. 

 
Schetsmatige weergave bestaande situatie Rijksweg 1 met aanduiding projectgebied  
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De bestaande situatie ter plekke van onderhavige locatie wordt weergegeven aan de hand van 

navolgende foto’s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s inrichting buitenterrein Rijkweg 1 en gebruik als 
parkeren  
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Het bestaande straatbeeld wordt weergegeven aan de hand van navolgend beeldmateriaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Huidig straatbeeld Rijksweg 1 
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2.2 Projectbeschrijving 

Ten behoeve van de enkele jaren geleden gerealiseerde ondergrondse uitbreiding van de club, is 

voor de locatie Rijksweg 1 te Lemiers een separate bestemmingsplanprocedure doorlopen. In het 

daartoe opgestelde postzegelbestemmingsplan is, mede op basis van een destijds opgesteld 

inrichtingsplan, het als parkeerterrein te gebruiken deel van het buitenterrein specifiek aangeduid. 

Daartoe is (destijds) de bestemming ‘Groen’ vastgelegd, met een specifieke aanduiding 

‘parkeerterrein’.  

 

Het betreffende destijds vastgelegde parkeerterrein is in navolgende figuur weergegeven, met als 

ondergrond de verbeelding van het postzegelbestemmingsplan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrein bedoeld voor parkeren (blauw 

aangeduid) op verbeelding 

postzegelbestemmingsplan (2009) 

 

De niet voor parkeren (destijds) specifiek aangeduide gronden, binnen de bestemming ‘Groen’, 

dienden ten behoeve van het kunnen realiseren van een landschappelijke inpassing en 

tegenprestatie ten behoeve van de ondergrondse uitbreiding.  

 

Gebleken is dat in de huidige situatie, zoals beschreven in paragraaf 2.1.2, het gehele buitenterrein is 

ingericht als parkeerterrein. Ook is de landschappelijke inpassing en tegenprestatie tot op heden 

(dientengevolge) niet (kunnen worden) gerealiseerd. In de praktijk blijkt dat het gehele buitenterrein 

– inclusief onderhavig projectgebied – benodigd is voor parkeerruimte, om in de parkeerbehoefte te 

kunnen voldoen op eigen terrein.  

 

Onderhavig project voorziet erin om ook de zuidoostelijke punt van het buitenterrein behorende bij 

de Rijksweg 1 te Lemiers te kunnen benutten als parkeerterrein.  
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2.3 Ruimtelijk-visuele effecten  

Voorliggend project voorziet niet in het realiseren van nieuwe bebouwing. In beginsel wordt 

voorzien in het correct regelen van de feitelijk reeds aanwezige parkeervoorziening ter plekke van 

onderhavig projectgebied. Onderdeel van het project vormt daarbij een opwaardering van de 

uitstraling van de bedrijfslocatie Rijksweg 1, middels aanplant van nieuwe beplanting. Daarbij zullen 

aanwezige (in slechte staat verkerende) coniferen worden verwijderd en worden vervangen door 

nieuwe beplanting. Daartoe is een inrichtingsvoorstel voor onderhavige locatie opgesteld, waarop 

nader wordt ingegaan in paragraaf 5.6.5 van voorliggende ruimtelijke onderbouwing.  

 

De insteek bij voorliggend project is om – naast het tevens kunnen gebruiken van projectgebied als 

parkeerterrein – (alsnog) een kwaliteitsverbetering tot stand te brengen ter plekke van de Rijksweg 1 

te Lemiers. Zodoende zijn – ten opzichte van de huidig bestaande situatie – de optredende 

ruimtelijk-visuele effecten positief te noemen.  
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3 Planologisch-juridische situatie 

3.1 Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ 

3.1.1 Vigerende situatie 

Ter plekke van onderhavig projectgebied is het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’, vastgesteld 

op 16 december 2013 door de gemeenteraad van Vaals, van kracht.  

Verbeelding bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ met aanduiding projectgebied 

 

Op grond van genoemd bestemmingsplan vigeert voor onderhavig projectgebied de bestemming 

‘Agrarisch met Waarden – Natuur en Landschap’ van toepassing.  

 

Voorts is ter plekke van het projectgebied op grond van het bestemmingsplan sprake van een aantal 

dubbelbestemmingen, te weten ‘Leiding – Gas’, ‘Waarde – Archeologie 4’, ‘Waarde – Beschermd 

dorpsgezicht’ en ‘Waarde – Ecologische hoofdstructuur (EHS)’. 

 

Ten laatste is één gebiedsaanduiding van toepassing: ‘milieuzone – bodembeschermingsgebied’.  

 

3.1.2 Strijdigheid project 

Het gebruiken van gronden bestemd voor ‘Agrarisch met Waarden – Natuur en Landschap’ als 

parkeerterrein is – blijkens artikel 4.5, sub c van het vigerende bestemmingsplan – niet toegestaan. 

Van een dergelijk gebruik is ter plekke van het projectgebied echter wel sprake.  

 

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ zijn geen binnenplanse afwijkings- danwel 

wijzigingsbevoegdheden voor het college opgenomen teneinde het gebruik als parkeerterrein alsnog 

te vergunnen. Dit is enkel mogelijk middels het nemen van een projectafwijkingsbesluit ex artikel 
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2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo waaraan voorliggende goede ruimtelijke onderbouwing ten 

grondslag dient te liggen.   

 

Voorts is – ter plekke van het projectgebied sprake van de dubbelbestemming ‘Waarde – Ecologisch 

hoofdstructuur (EHS)’. Gelet op artikel 28.4.1 dient voor de feitelijk reeds aanwezige 

parkeervoorziening, uitgevoerd in halfverharding, een omgevingsvergunning (‘aanlegvergunning’) te 

worden verleend.  

 

Een dergelijke vergunning kan, blijkens artikel 28.4.3, enkel worden verleend indien de 

natuurwetenschappelijke en de landschappelijke waarden, zoals geomorfologische, bodemkundige, 

landschapsvisuele en ecologische waarden niet significant worden aangetast dan wel de 

mogelijkheden voor het herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden verkleind en 

indien er een natuurbeschermingswetvergunning is verkregen. 

 

In dit kader dient te worden opgemerkt dat, in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 de EHS-

status ter plekke van het projectgebied is vervallen. De dubbelbestemming ‘Waarde – Ecologische 

hoofdstructuur (EHS)’, die gebaseerd is op deze EHS-status, is daarmee feitelijk achterhaald.  

3.2 Voorwaarden gemeentelijke medewerking 

De gemeente heeft aan de eigenaar van onderhavig projectgebied kenbaar gemaakt dat ten 

behoeve van het kunnen vergunnen van het parkeerterrein (onder andere) een aanvraag 

omgevingsvergunning dient te worden ingediend, welke voorzien is van een ruimtelijke 

onderbouwing. In deze ruimtelijke onderbouwing dienen – naast de ‘gangbare’ onderdelen – 

specifiek aan de orde te komen: 

 

1. een inrichtingsplan van het gehele terrein, voorzien van een berekening van de benodigde 

hoeveelheid parkeerplaatsen op basis van het CROW; 

2. een inpassingsplan voorzien van een beplantingslijst voor het gehele terrein; 

3. de te leveren financiële bijdrage in het kwaliteitsfonds conform het Gemeentelijk 

Kwaliteitsmenu.  

 

In voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt met name in de paragrafen 4.3.2, 5.4 en 5.6.5 

nader ingegaan op de drie hiervoor genoemde specifieke onderdelen. 
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4 Beleid 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid. Het Rijksbeleid 

wordt besproken aan de hand van de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’. Voor de beschrijving 

van het provinciale beleid is gebruik gemaakt van het ‘Provinciaal Omgevingsplan Limburg’ (POL). 

Het gemeentelijke beleid is ontleend aan beleidsnotitie ‘Opheffing bordeelverbod’ en de 

‘Intergemeentelijke Structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul’.  

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Het voorliggende plan is, voor zover mogelijk, getoetst aan de in de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte omschreven beleidslijnen. In deze structuurvisie wordt de toekomstvisie gegeven van het 

kabinet met betrekking tot onder andere de ruimtelijke ordening. Deze structuurvisie vervangt 

(onder andere) de Nota Ruimte. Hiernavolgend wordt een doorkijk gegeven naar deze structuurvisie.  

 

De structuurvisie beschrijft de principes voor de ruimtelijke inrichting in Nederland. Hierbij dient 

rekening gehouden te worden met de beoogde ambities tot en met 2040. In de structuurvisie 

worden de hoofdlijnen van het beleid aangegeven, waarbij de nationale ruimtelijke hoofdstructuur 

van Nederland een grote rol speelt. 

 

In deze structuurvisie wordt benadrukt dat het van het grootste belang is dat de concurrentiepositie 

van Nederland verbetert. Hiertoe is het van belang dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Het 

Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd, te weten: 

 

1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland; 

2. Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid; 

3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Om de regeldruk te verlagen heeft het kabinet besloten dat de ruimtelijke afwegingen zo dicht 

mogelijk bij de burger plaats moet vinden. Daarom wordt er op basis van de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte naar gestreefd om zoveel mogelijk verantwoordelijkheden bij de 

gemeenten en provincies onder te brengen. Het Rijk zal zeer terughoudend, en met name achteraf, 

bij het toezicht betrokken zijn. 

 

Er zijn echter wel enkele ontwikkelingen waarbij het Rijk bij voorbaat al aangeeft dat er een 

rijksverantwoordelijkheid aan de orde kan zijn. Een rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn 

indien een onderwerp nationale baten/lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en 

gemeenten overstijgt. Voorbeelden hiervan zijn ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de 

stedelijke regio’s rondom de mainports, brainport en greenports. Maar ook onderwerpen waarover 

internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoorbeeld voor biodiversiteit, 

duurzame energie of werelderfgoed. Daarnaast kunnen ook onderwerpen die provincie- of 
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landgrensoverschrijdend of een hoog afwentelingsrisico kennen een rijksverantwoordelijkheid zijn. 

 

Ontwikkelingen die niet onder het bovenstaande vallen zullen in principe alleen achteraf 

gecontroleerd worden door het Rijk. Rijkswaterstaat en de ministeries van Defensie en EL&I zullen 

als direct belanghebbenden wel de plannen vooraf blijven beoordelen. 

 

De structuurvisie streeft een zorgvuldige en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen 

na. Hiertoe is in de structuurvisie een ladder voor duurzame verstedelijking ontwikkeld. De invulling 

van deze ladder wordt overgelaten aan de gemeenten en provincies. Zolang de ontwikkeling de 

rijksbeleiddoeleinden niet frustreert, is er een grote mate van vrijheid voor de decentrale 

overheden. In paragraaf 4.2.3 wordt nader ingegaan op deze ladder van duurzame verstedelijking. 

 

Het Rijk streeft met het opstellen van de structuurvisie een goed werkende woningmarkt in 

Nederland na. Dit wil zeggen dat er qua omvang, kwaliteit en differentiatie een goede balans dient 

te zijn. Bovendien dient er ruimte te zijn voor het instandhouden van de bereikbaarheid van 

Nederland en dient er rekening gehouden te worden met het behoud van de natuur (Natura 2000-

gebieden). 

 

Meer specifiek heeft het Rijk in de provincie Limburg enkele belangrijke gebieden aangewezen. Het 

Rijk kent de Greenport Venlo en Brainport Zuidoost Nederland een belangrijke waarde toe voor de 

concurrentiepositie van Nederland. Het verstedelijkte gebied rondom Sittard-Geleen en Maastricht 

is zodoende dan ook aangewezen als een voor de concurrentiepositie essentieel gebied. Met name 

de bereikbaarheid van deze gebieden verdient derhalve extra aandacht. 

 

 

4.1.1 Conclusie Rijksbeleid 

Op basis van vorenstaande uiteenzetting van het vigerende Rijksbeleid wordt gesteld dat bij 

onderhavig planvoornemen geen sprake is van strijdigheden daarmee. 

4.2 Provinciaal beleid 

4.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 

Provinciale Staten van Limburg hebben op 12 december 2014 het Provinciaal Omgevingsplan 

Limburg 2014 (POL2014) vastgesteld. Dit betreft een integrale herziening van het (voorafgaande) 

POL2006. In het POL2014 is de provincie opgedeeld in zoneringen.  

 

Onderhavig projectgebied is gelegen binnen de ‘Zilvergroene natuurzone’. 
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Uitsnede kaart 

‘zoneringen’ POL2014 

met ligging 

projectgebied 

 

Zilvergroene natuurzone 

De ‘zilvergroene natuurzone’ betreft landbouwgebieden waar grote kansen liggen voor ontwikkeling 

van natuurwaarden. De provinciale beleidsaccenten binnen deze zone zijn gericht op de 

ontwikkeling van de grondgebonden landbouw, het beheer en de ontwikkeling van flora en fauna en 

recreatief medegebruik. 

 

4.2.2 Omgevingsverordening Limburg 2014 

Naast de indeling in zoneringen is tevens sprake van diverse provinciale beschermingsgebieden, 

waartoe op grond van de Omgevingsverordening Limburg 2014 specifieke regelgeving geldt. 
 

Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg 

Het projectgebied is – blijkens de kaart ‘Milieubeschermingsgebieden’ – gelegen in het 

beschermingsgebied ‘Nationaal Landschap Zuid-Limburg’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede kaart 

‘milieubeschermings-

gebieden’ 

Omgevingsverordening 

Limburg 2014 met 

ligging projectgebied 
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In Nederland zijn in totaal 20 zogenaamde nationale landschappen aangewezen. Dit zijn 

landschappen met elk een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen. De 

Nationale Landschappen kenmerken zich door de specifieke samenhang tussen de verschillende 

onderdelen van het landschap, zoals natuur, reliëf, grondgebruik en bebouwing. 

 

De kernkwaliteiten zijn voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg betreffen: ‘schaalcontrast van 

zeer open naar besloten’, ‘het groene karakter’, ‘reliëf en ondergrond’ en ‘rijk en gevarieerd 

cultuurhistorisch erfgoed’. Bij (ruimtelijke) ontwikkelingen binnen een nationaal landschap dienen 

de geformuleerde kernkwaliteiten in acht te worden genomen. 

 

Op grond van de omgevingsverordening geldt primair een verbod op het verrichten van handelen in 

beekdalen, bronnen of bronzones, graften en holle wegen. In paragraaf 5.6.2 wordt nader ingegaan 

op het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 

 

4.2.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

De zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is opgenomen in artikel 3.1.6, tweede lid, 

Besluit ruimtelijke ordening en luidt als volgt: 

 

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de 

volgende voorwaarden: 

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte; 

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt 

beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan 

worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die 

behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als 

zodanig worden ontwikkeld. 

 

De ladder voor duurzame verstedelijking is door de provincie verankerd in de Omgevingsverordening 

Limburg 2014 (OvL2014) in artikel 2.2.2, lid 1. Aanvullend op deze ladder heeft de provincie 

opgenomen dat tevens de mogelijkheden van herbenutting van leegstaande monumentale en 

beeldbepalende gebouwen dient te worden onderzocht. 

 

Uitgangspunt voor toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking is dat sprake dient te zijn 

van een stedelijke ontwikkeling. Conform artikel 2.2.1 van de OvL2014 is de definitie van een 

stedelijke ontwikkeling een ‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of van kantoren, 

detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’. 

 

In casu is sprake van het uitbreiden van een parkeerterrein behorende bij een solitaire 

bedrijfslocatie. Van een stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld in de OvL2014 lijkt bij voorliggende 

planontwikkeling geen sprake, waardoor toepassing van de lader voor duurzame verstedelijking niet 

aan de orde zou zijn.  
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Echter, blijkens de uitspraak van de Raad van State op 2 juni 2014 (zaaknummers 201401648/1/R1 

en 201401648/2/R2) zou een parkeerplaats ‘ladderplichtig’ kunnen zijn. Die zaak voorzag echter in 

een parkeerplaats met een aanzienlijke omvang van circa 20.700 m2. Daarbij zouden voor ‘Agrarisch’ 

bestemde gronden (in gebruik als graanakker) worden gewijzigd in een bedrijfsperceel ten behoeve 

van verharding voor een long stay parkeerplaats. Vanwege de wijziging van de agrarische functie 

naar parkeerterrein alsmede de aanzienlijke omvang van dit terrein, heeft de Afdeling overwogen 

dat sprake is van een stedelijke ontwikkeling, en derhalve de ladder had moeten worden toegepast. 

Het feit dat niet werd voorzien in nieuwe bebouwing en sprake was van de uitbreiding van een 

bestaand bedrijventerrein, deed niet af aan dit standpunt.  

 

Het doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is zorgvuldig ruimtegebruik stimuleren. Het is 

geen blauwdruk voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van alle nieuwe ontwikkelingen. Voor 

stedelijke ontwikkelingen dient de ladder in de plantoelichting te worden gemotiveerd en te worden 

afgewogen, met het oog voor de ontwikkelingsbehoefte van een gebied en met het oog voor de 

toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt.  

 

Onderhavige planontwikkeling aan de Rijksweg 1 betreft een – ten opzichte van de omvang van het 

hiervoor aangehaalde aangehaalde parkeerterrein in de uitspraak van de Raad van State – beperkte 

omvang (circa 4%) aan nieuw parkeerterrein. Vanuit dat oogpunt enkel kan reeds worden 

gemotiveerd dat geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Daarenboven is – gelet op de aard 

van de aan de Rijksweg 1 gebezigde bedrijfsvoering – een parkeerterrein direct nabij deze 

bedrijfsbebouwing gewenst. Indien onderhavige uitbreiding van het parkeerterrein gerealiseerd zou 

moeten worden binnen bestaand bebouwd gebied (Lemiers), zouden gasten het laatste stuk te voet 

moeten afleggen. Gelet op het streven naar waarborg van privacy door de ondernemer, is dit 

onwenselijk.  

 

Voorts maakt het perceelsgedeelte, waar de uitbreiding van het parkeerterrein feitelijk reeds is 

gerealiseerd, geen onderdeel uit van aaneengesloten agrarisch in gebruik zijnde gronden. Ruimtelijk 

betreft het een driehoekig perceel waar primair agrarische doeleinden ook niet worden nagestreefd. 

Er zijn geen specifieke ontwikkelingsbehoeftes die vanuit overheidswege ter plekke worden beoogd. 

 

Gelet op vorenstaande overwegingen – de beperkte omvang van het parkeerterrein, de aard van de 

bedrijfsvoering, het niet aanwezig zijn van specifieke ontwikkelingsbehoeftes vanuit overheidsweg – 

wordt geconcludeerd dat voorliggende planontwikkeling niet ‘ladderplichtig’ is.  

 

4.2.4 Limburgs Kwaliteitsmenu 

Voor (ruimtelijke) ontwikkelingen buiten de zogenaamde ‘rode contouren’ (waarvan in casu sprake 

is) is het Limburgs Kwaliteitsmenu van kracht. In dit Kwaliteitsmenu geeft de provincie de Limburgse 

gemeenten een handreiking op welke wijze deze om moeten gaan met ontwikkelingen in het 

buitengebied. Gemeenten dienen in een structuurvisie dit provinciale beleidskader te verwerken en 

aan te geven op welke wijze zij toepassing geven aan het Limburgs Kwaliteitsmenu. 

 

De gemeente Vaals heeft het Limburgs Kwaliteitsmenu, in samenwerking met de gemeenten 

Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul, verankerd in de ‘Intergemeentelijke Structuurvisie 

Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul’ (zie paragraaf 4.3.2). 



 

 

 

 

 

 

 

20 Ruimtelijke onderbouwing Rijksweg 1 te Lemiers 

 

 Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 

In z’n algemeenheid betreft het Limburgs Kwaliteitsmenu een beleidsregel die onder voorwaarden 

ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Limburg toestaat. Daarbij dient sprake te zijn van 

‘kwaliteitswinst’. Deze kwaliteitswinst kan op diverse wijzen tot stand komen, zoals bijvoorbeeld het 

realiseren van een landschappelijke inpassing, het slopen van bedrijfsbebouwing of glasopstanden, 

het realiseren van natuur of het leveren van een financiële bijdrage in een (gemeentelijk) 

‘groenfonds’. De provincie geeft in het Limburgs Kwaliteitsmenu richtlijnen en drempelwaarden voor 

het bepalen van de hoogte van de tegenprestatie bij verschillende soorten ruimtelijke 

ontwikkelingen.  

 

Onderhavig projectgebied is gelegen buiten de rode contour van Lemiers. In paragraaf 4.3.2 van 

voorliggende toelichting wordt ingegaan op welke wijze voorliggende planontwikkeling voldoet aan 

het Kwaliteitsmenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging projectgebied ten 

opzichte van rode 

contour Lemiers 

4.2.5 Conclusie provinciaal beleid 

Op basis van vorenstaande uiteenzetting van het provinciale beleid wordt geconcludeerd dat 

voorliggende planontwikkelingen daarmee niet in strijd is.  

 

Hoewel het projectgebied is gelegen binnen de ‘zilvergroene natuurzone’, is het toe te voegen 

oppervlak aan parkeerterrein beperkt en wordt bovendien in het kader van het Gemeentelijk 

Kwaliteitsmenu ruimschoots gecompenseerd, naast de landschappelijke inpassing c.q. opwaardering 

van de bedrijfslocatie.  

 

Voorts is bij voorliggende planontwikkeling geen sprake van handelingen die strijdig zijn met het 

‘Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg’ (zie paragraaf 5.6.2). 

 

De provincie heeft voorts middels email d.d. 17 augustus 2015 aan de gemeente kenbaar gemaakt 

geen op- en/of aanmerkingen te hebben op onderhavig projectvoornemen (bijlage 1). 
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4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Beleidsnotitie ‘Opheffing bordeelverbod’ 

In de beleidsnotitie ‘Opheffing bordeelverbod’ d.d. 11 december 2000 heeft het gemeentebestuur 

aangegeven dat er in de gemeente Vaals één seksinrichting aanwezig is. Dit betreft de nu aanwezige 

saunaclub SixSens aan de Rijksweg 1 te Lemiers. In genoemde notitie is besloten om deze inrichting 

te legaliseren. Dit is feitelijk geschied enkele jaren geleden middels het doorlopen van een separate 

bestemmingsplanprocedure, welke tevens voorzag in (ondergrondse) uitbreiding. 

 

Voorliggend project voorziet erin om op een correcte wijze te kunnen voorzien in afdoende 

parkeergelegenheid op eigen terrein, zodat in voldoende mate kan worden voorzien in de 

parkeerbehoefte ten gevolge van de vergunde activiteiten. 

 

4.3.2 Intergemeentelijke Structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul 

De gemeente Vaals beschikt, in samenwerking met de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg 

aan de Geul, over een gemeentelijke structuurvisie voor haar grondgebied. In deze structuurvisie 

worden de strategische keuzes met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen binnen de 

gemeentegrens voor de lange termijn (15 jaar) vastgelegd.  

 

In de structuurvisie wordt niet specifiek ingegaan op onderhavig projectgebied en de aldaar 

gebezigde bedrijfsvoering. In z’n algemeenheid is opgenomen dat het projectgebied is gelegen 

binnen de ‘flauwe hellingen en droogdalen’. Voorts is op de kaart van Lemiers opgenomen dat 

sprake is van een beschermd stads- en dorpsgezicht (zie tevens paragraaf 5.2.3), alsook blijkt de 

ligging in de ecologisch hoofdstructuur (waarop reeds in paragraaf 4.2 ingegaan is).  

Intergemeentelijke structuurvisie: kaart Lemiers 
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In de structuurvisie is tevens een gemeentelijke uitwerking gegeven van de provincie beleidsregel 

‘Limburgs Kwaliteitsmenu’: het ‘Gemeentelijk Kwaliteitsmenu’. Dit beleid is van toepassing buiten de 

rode contouren. Op navolgende ruimtelijke ontwikkelingen (die plaats vinden buiten de rode 

contour) is het kwaliteitsmenu van toepassing (‘modules’): 

 

 Nieuwe landgoederen; 

 Gebiedseigen recreatie en toerisme; 

 Niet-gebiedseigen recreatie en toerisme; 

 Agrarische nieuwvestiging en uitbreiding; 

 Uitbreiding solitaire bedrijfsvestigingen; 

 Nieuwe (solitaire) woningen; 

 Overige gebouwde functies. 

 

In casu is de module ‘uitbreiding solitaire bedrijfsvestigingen’ aan de orde. Deze module toegepast 

op project impliceert dat voor iedere vierkante meter extra bestemd bedrijfsterrein (naast een 

‘standaard’ landschappelijke inpassing) € 35,- dient te worden bijgedragen aan het kwaliteitsfonds 

van de gemeente. De Stichting Kwaliteitscommissie Limburg heeft met betrekking tot onderhavige 

locatie, en de daarbij spelende diverse ontwikkeling, zowel op 7 oktober 2014 als 7 juli 2015 

vergaderd. Op basis daarvan is een positief advies afgegeven ten aanzien van de ontwikkeling. De 

adviezen van de commissie zijn bijgevoegd als bijlage 2.  

 

Ten aanzien van het nu voorliggende parkeerterrein heeft de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg 

aangegeven dat voor het oppervlak van het toe te voegen parkeerterrein, zijnde 900 m2, op basis 

van het ‘Gemeentelijk Kwaliteitsmenu’ een financiële tegenprestatie dient te worden geleverd van   

€ 31.500,-. Tevens is verzocht om een verbeterslag door te voeren voor wat betreft het eerst 

voorgelegde inpassingsplan.  

 

In paragraaf 5.6.5 wordt nadere ingegaan op het landschappelijk inpassingsplan ter plekke van 

onderhavig projectgebied. Ter waarborg van de te leveren financiële tegenprestatie is tussen de 

eigenaar en de gemeente Vaals een ‘Overeenkomst Gemeentelijk Kwaliteitsmenu’ en addendum 

daarop getekend.  

 

4.3.3 Conclusie gemeentelijk beleid 

Op basis van vorenstaande uiteenzetting van het van toepassing zijnde gemeentelijke beleid wordt 

geconcludeerd dat voorliggend project daarmee geen onoverkomelijke strijdigheden oplevert.  
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5 Omgevingsaspecten 

Bij de realisering van een project moet rekening worden gehouden met diverse aspecten uit de 

omgeving die een negatieve invloed kunnen hebben op het projectgebied. Dit geldt omgekeerd ook 

voor de uitwerking die het project heeft op zijn omgeving. Voor de locatie zijn in dit hoofdstuk de 

diverse omgevingsaspecten beschreven.  

5.1 Milieuaspecten 

5.1.1 Bodem 

Indien sprake is van een planologische functiewijziging en/of het creëren van nieuwe 

verblijfsruimten dient te worden bezien of de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse 

geschikt is voor het voorgenomen gebruik.  

 

In casu wordt niet voorzien in een nieuwe verblijfsruimte. Een bodemonderzoek behoeft niet te 

worden verricht. Het aspect vormt bodem geen belemmeringen voor het beoogde project. 

 

5.1.2 Geluid 

Met betrekking tot het aspect geluid (van externe komaf) kan sprake zijn van geluidbelasting als 

gevolg van wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai. Indien sprake is van het 

realiseren van een (nieuw) geluidgevoelig object en/of terrein, dient onderzocht te worden of 

geluidbelasting niet de wettelijke normen (conform de Wet geluidhinder) overschrijdt.  

 

Bij voorliggend project wordt niet voorzien in een (nieuw) geluidgevoelig object en/of terrein. Een 

akoestisch onderzoek behoeft niet te worden verricht. Geluid van externe komaf vormt geen 

belemmeringen voor het project. 

 

5.1.3 Milieuzonering 

Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van 

woningen krijgen en dat (andersom) nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven 

gesitueerd worden. Het waar mogelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe 

ontwikkelingen dient twee doelen: 

 

- het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar 

voor woningen; 

- het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten 

duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

 

De gemeente beslist zelf of zij op een bepaalde locatie bedrijven of woningen wil mogelijk maken. 

Dit besluit dient echter wel zorgvuldig te worden afgewogen en te worden verantwoord.  
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Bij voorliggend project wordt niet voorzien in het realiseren van een nieuw bedrijf danwel een 

nieuwe woning. Tevens wordt niet voorzien in een uitbreiding van de reeds gebezigde 

bedrijfsactiviteiten aan de Rijksweg 1, waardoor het aantal voertuigbewegingen gelijk blijft. Enkel is 

sprake van het correct regelen van een, bovenop het bestemmingsplanmatig direct toegestane 

parkeerterrein, extra oppervlak aan parkeerterrein. Op deze wijze kan voor de bestaande en 

vergunde bedrijfsvoering op eigen terrein worden voorzien in de parkeerbehoefte.  

 

Het correct regelen van het extra oppervlak aan parkeerterrein, welke verder weg is gelegen van 

gevoelige objecten dan het op basis van het vigerende bestemmingsplan rechtstreeks toegestane 

parkeerterrein, wordt niet belemmerd vanuit oogpunt van milieuzonering.  

 

5.1.4 Luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen inzake de luchtkwaliteit opgenomen in 

hoofdstuk 5, titel 5.2  van de Wet milieubeheer (hierna ook: Wmb). Omdat de luchtkwaliteitseisen 

op zijn genomen in titel 5.2 van de Wmb, staat deze ook wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. Met 

de inwerkingtreding van de Wet luchtkwaliteit is het besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen.  

 

Het doel van titel 5.2 Wm is om de mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van 

luchtverontreiniging op hun gezondheid. In de wet- en regelgeving zijn de richtlijnen uit de Europese 

regelgeving opgenomen, waaraan voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen. 

 

Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen de luchtkwaliteitseisen 

in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid van een bestuursorgaan ex. 

artikel 5.16 Wm: 

 

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde; 

- een project leidt al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

- een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de verslechtering van de 

luchtkwaliteit; 

- een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of een 

regionaal programma van maatregelen. 

 

In casu is geen sprake van een project dat leidt tot extra uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. 

Het project draagt daarmee ‘Niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging. Ook 

is geen sprake van het realiseren van een gevoelige bestemming, zoals bedoeld in het Besluit 

gevoelige bestemmingen (zoals gebouwen voor kinderopvang, scholen, verzorgings- of 

verpleegtehuizen).  

 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmeringen voor onderhavig project. 

 

5.1.5 Externe veiligheid 

Bij onderhavig project is geen sprake van het realiseren van een zogenaamd kwetsbaar en/of 

beperkt kwetsbaar object. Ondanks de ligging van onderhavig projectgebied in de directe nabijheid 

van een transportroute voor gevaarlijke stoffen (te weten de N278), en het feit dat ter plekke van 
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het projectgebied zelf een ondergrondse buisleiding van de N.V. Nederlandse Gasunie is gelegen, 

vormen deze risicovolle bronnen – vanwege de aard van voorliggend project – geen belemmeringen.  

 

Wel heeft de Gasunie schriftelijk kenbaar gemaakt dat de bestaande open verharding gehandhaafd 

dient te blijven. Op deze manier blijft de leiding goed bereikbaar voor onderhoud en inspectie. 

Vanuit oogpunt van veiligheid, bereikbaarheid en de veilige ligging van de leiding is het niet 

wenselijk om boven de leidingen een gesloten verharding te realiseren. Betreffend schrijven van de 

Gasunie is bijgevoegd als bijlage 3.  

 

Van het realiseren van een gesloten verharding boven de leiding is bij voorliggende planontwikkeling 

geen sprake.  

5.2 Archeologie en cultuurhistorie 

5.2.1 Archeologie algemeen  

Archeologische waarden zijn bij wet beschermd (Monumentenwet 1988, hoofdstuk vijf 

‘Archeologische monumentenzorg’). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen 

bodemarchief. De gemeente is dus het bevoegde gezag indien het gaat om het toetsen van de 

archeologische onderzoeken en Programma’s van Eisen. Voorheen werd dit door de provincie 

gedaan, maar deze beperkt zich momenteel tot zaken die van provinciaal belang zijn.  

 

Voor (gemeentelijke) bestemmingsplannen betekent dit concreet het volgende:  

 

 de gemeenteraad dient bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening te houden met de 

in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden en monumenten;  

 in een bestemmingsplan kan in het belang van de archeologie een vergunningenstelsel worden 

opgenomen. De aanvrager van een vergunning, waarbij bodemverstoring plaats vindt, kan langs 

de weg van het bestemmingsplan de verplichting krijgen tot het laten uitvoeren van een 

archeologisch (voor)onderzoek. Zo nodig kunnen aan dergelijke vergunningen regels worden 

verbonden ter bescherming van de archeologische waarden en monumenten. 

  

5.2.2 Archeologische verwachtingswaarden 

Voor onderhavig plangebied is ten aanzien van het aspect archeologie de archeologische 

verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Vaals geraadpleegd. 

 

Uit bestudering van deze kaart blijkt ter plekke van het projectgebied sprake te zijn van een hoge 

archeologische verwachting. Ter plekke van deze verwachtingswaarde geldt (in het buitengebied, 

waarvan in casu sprake is) vrijstelling van archeologische onderzoeksplicht indien niet dieper dan 30 

centimeter beneden maaiveld de bodem wordt verstoord én het oppervlak van deze verstoring niet 

groter is dan ofwel 500 m2 (bij ‘bouw-’, ‘sloop-’ en ‘aanlegvergunningen’) ofwel 1.000 m2 (bij 

‘projectbesluit’ of wijziging bestemmingsplan).  

 

Het archeologische beleid, zoals dit geldt ter plekke van onderhavig projectgebied, is middels de 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ planologisch-juridisch verankerd.  
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Uitsnede archeologische 

verwachtings- en 

beleidsadvieskaart 

gemeente Vaals met 

aanduiding 

projectgebied 

 

Bij voorliggend project is geen sprake van (nieuwe) bodemverstoring dieper dan 30 centimeter 

beneden maaiveld. Zodoende is (c.q. was) het (reeds gerealiseerde) parkeerterrein vrijgesteld van 

archeologische onderzoeksplicht.  

 

Het aspect archeologie vormt zodoende geen belemmeringen voor onderhavig project. 

 

5.2.3 Cultuurhistorie 

Onderhavig projectgebied is gelegen in het beschermd stads- en dorpsgezicht ‘Lemiers’, zoals 

aangewezen door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de minister van 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening d.d. 15 april 1969.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begrenzingenkaart beschermd stads- en dorpsgezicht 

Lemiers 
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Lezende het besluit tot vaststelling van het beschermd stads- en dorpsgezicht ‘Lemiers’, heeft de 

aanwijzing te maken met de overweging dat ‘het kasteel en de daarbij gelegen dorpsbebouwing van 

Oud-Lemiers tezamen met de zuidoostelijk daarvan gelegen landerijen een historisch waardevol 

geheel opleveren, dat een beeld oplevert, dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid en 

het karakter ervan’.  

 

Onderhavig projectgebied is – gelet op het besluit – gelegen in de bedoelde ‘landerijen’.  

 

De aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht is in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ 

planologisch-juridisch vertaald middels dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’. 

Vanwege deze dubbelbestemming wordt beoogd om het stedenbouwkundige beeld van het gebied 

in stand te houden.  

 

Gelet op artikel 25.4.1 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ geldt voor (o.a.) het aanleggen 

van oppervlakteverhardingen (voor bijvoorbeeld parkeergelegenheden) en voor het aanbrengen, 

vellen en rooien van bomen of beplantingen, die dieper wortelen dan 0,75 meter een 

omgevingsvergunningplicht. Een dergelijke vergunning kan, blijkens artikel 25.4.3 enkel worden 

verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de waarden van het beschermd stads- 

en dorpsgezicht. Daartoe dient – met het oog op een zorgvuldige afweging – advies te worden 

ingewonnen bij de gemeentelijke welstands-/monumentencommissie. 

 

In het kader van voorliggend project wordt beoogd om het huidige straatbeeld, dat met name wordt 

gekenmerkt door in mindere staat verkerende coniferen, een kwalitatieve impuls te geven. Daartoe 

is een inrichtingsvoorstel opgesteld, waarop nader wordt ingegaan in paragraaf 5.6.5. 

 

Voorliggend project zal moeten worden voorgelegd aan de welstands-/monumentencommissie voor 

advies.  

5.3 Kabels en leidingen  

Ter plekke van onderhavig projectgebied is sprake van de aanwezigheid van een ondergrondse 

buisleiding van de N.V. Nederlandse Gasunie. De ligging van deze leiding is planologisch-juridisch 

vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’, middels de dubbelbestemming ‘Leiding – 

Gas’. Deze dubbelbestemming is van toepassing tot 4 meter aan weerszijden van het hart van de 

leiding.  

 

De dubbelbestemming dient ter voorkoming van eventuele schade aan de ondergrondse leiding, 

met alle daaraan verbonden risico’s. Blijkens artikel 16.4.1 geldt voor (o.a.) het aanbrengen van 

oppervlakteverhardingen ten behoeve van (onder andere) parkeergelegenheden, alsook het 

aanbrengen, vellen, en of rooien van diepwortelende bomen en/of beplantingen, een 

omgevingsvergunningplicht. Een dergelijke vergunning kan enkel worden verleend indien de leiding 

en continuïteit van de functie zijn gewaarborgd, alsook indien advies is ingewonnen bij de 

betreffende leidingbeheerder.  
 

Omtrent voorliggend project heeft de N.V. Nederlandse Gasunie advies uitgebracht (zie bijlage 3).  
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5.4 Verkeer en parkeren 

Voorliggend project voorziet specifiek in het correct regelen van het inmiddels aanwezige 

parkeerterrein ter plekke van onderhavig projectgebied. De toegang tot de bedrijfslocatie Rijksweg 1 

(c.q. de verkeersstructuur) verandert niet. Vergroting van het, middels separaat 

(postzegel)bestemmingsplan in 2009 vastgelegde, parkeerterrein is in de praktijk noodzakelijk 

gebleken.  

 

Om te beoordelen hoeveel parkeerplaatsen daadwerkelijk zijn vereist ten behoeve van de gebezigde 

bedrijfsvoering aan de Rijksweg 1 te Lemiers, is gebruik gemaakt van kengetallen. Daarbij is als basis 

gehanteerd de ASVV van de CROW.  

 

Voor een ‘sexclub/wellness’ kan worden uitgegaan van 5,0 parkeerplaatsen per 100 m2 bruto 

vloeroppervlak (BVO). Uit opgaaf van de architect blijkt het totale BVO ter plekke van het 

projectgebied 1.504 m2 te bedragen. Dit oppervlak is verdeeld over de begane grond (217 m2), 

verdieping +1 (217 m2), verdieping +2 (96 m2), verdieping -1 (524 m2) en verdieping -2 (450 m2).  

 

Uitgaande van vorenstaande cijfers, dient op eigen terrein ruimte aanwezig te zijn voor het kunnen 

stallen van ((1.504/100) * 5,0) 75,2 voertuigen. Op welke wijze dit aantal voertuigen kan worden 

gestald ter plekke van het buitenterrein behorende bij Rijksweg 1 te Lemiers is schetsmatig 

weergegeven in navolgende figuur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schetsmatige weergave parkeren buitenterrein Rijksweg 1 

te Lemiers met aanduiding projectgebied 

 

Gebleken is dat het op eigen terrein kunnen voldoen aan de berekende parkeerbehoefte niet 

mogelijk is binnen het in 2009 vastgelegde parkeerterrein. Toevoeging van onderhavig projectgebied 

aan het parkeerterrein is daartoe noodzakelijk. De parkeerruimte is daarbij mede afhankelijk van de 

inrichting van het terrein en beoogde beplantingen. Op het inrichtingsvoorstel wordt ingegaan in 

paragraaf 5.6.5.  
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5.5 Waterhuishouding 

5.5.1 Vierde Nota Waterhuishouding 

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. 

 

5.5.2 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. 

 

5.5.3 Watertoets Waterschap Roer en Overmaas 

Vanaf 1 november 2003 zijn de overheden wettelijk verplicht om alle ruimtelijke plannen, die van 

invloed zijn op de waterhuishouding, voor advies voor te leggen aan de waterbeheerders. Tot juli 

2004 kwam het voor dat voor de watertoets verschillende waterbeheerders (waterschapsbedrijf, 

waterschap, provincie en Rijkswaterstaat) apart moesten worden benaderd. Die gaven dan 

afzonderlijke wateradviezen. Dat zorgde voor veel onduidelijkheid en papieren rompslomp. Daarom 

hebben de Limburgse waterbeheerders afgesproken om alle aanvragen in het hun betreffende 

gebied af te handelen via één loket: het zogenaamde watertoetsloket. Het loket is ondergebracht bij 

het waterschap.  

 

Niet alle ruimtelijke plannen behoeven de watertoets te doorlopen. Daartoe heeft het waterschap 

een stroomschema, met daarbij behorende notitie ondergrens, opgesteld waaruit het 

toepassingsbereik van de watertoets blijkt. Ook zijn per gemeente waterkaarten opgesteld waaruit 

de verschillende waterbelangen op een bepaalde locatie zijn af te lezen. Aan de hand van de ‘digitale 

watertoets’ kunnen (ruimtelijke) plannen vervolgens voor advies worden voorgelegd aan het 

betreffende waterschap.  

 

Onderhavig project is gelegen binnen het werkgebied van het Waterschap Roer en Overmaas.  

Uit raadpleging van de digitale watertoets blijkt dat onderhavig projectgebied is gelegen binnen een 

waterschapsbelang.  
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Kaart digitale 

watertoets met 

aanduiding 

projectgebied 

 

Voor voorliggende planontwikkeling dient de normale watertoetsprocedure te worden doorlopen. 

Daartoe is op 3 oktober 2014 via het digitale watertoetsloket het plan voorgelegd aan het 

waterschap. Middels brief d.d. 21 oktober 2014 (kenmerk: 201410509) heeft het waterschap een 

positief wateradvies afgegeven. Voormelde stukken zijn bijgevoegd als bijlage 4. 

5.6 Natuur en landschap 

5.6.1 Kernkwaliteiten 

Blijkens de kaart ‘Natuur’ van het POL2014 is onderhavig projectgebied gelegen in de ‘Zilvergroene 

natuurzone’ (zie tevens paragraaf 4.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede kaart ‘Natuur’ 

POL2014 met aanduiding 

projectgebied 

 

Zoals reeds eerder geconstateerd in paragraaf 4.2.2 is het projectgebied gelegen in het 

beschermingsgebied ‘Nationaal Landschap Zuid-Limburg’. 
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Uitsnede kaart 

‘Beschermingszones 

natuur en landschap’ 

OvL2014 met aanduiding 

projectgebied 

 

In de Omgevingsverordening Limburg 2014 wordt ten aanzien van het beschermingsgebied 

‘Nationaal Landschap Zuid-Limburg’ voorgeschreven dat de toelichting bij een ruimtelijk plan dat 

betrekking heeft op een gebied gelegen in deze gebieden – waarvan in casu sprake is – een 

beschrijving bevat van de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten, de wijze waarop met de 

bescherming en versterking van de kernkwaliteiten is omgegaan en hoe de negatieve effecten zijn 

gecompenseerd. 

 

Schaalcontrast van zeer open naar besloten 

Ter plekke van onderhavig projectgebied is in de bestaande situatie sprake van een meer besloten 

karakter vanwege de omzoming van het perceel met coniferenhagen. De directe omgeving kenmerkt 

zich door meer openheid. Het nu voorliggende project heeft geen invloed op deze kernkwaliteit.  

 

Het groene karakter 

Vanuit het omliggende gebied wordt het zicht op de bedrijfsbebouwing en het parkeerterrein 

volledig afgeschermd middels groen. Dergelijke groene afscherming blijft gehandhaafd in de vorm 

van een opwaardering van de landschappelijke inpassing.  

 

Reliëf en ondergrond 

Voorliggend project heeft geen bodemverlagingen of –bodemverhogingen tot gevolg. Ook is geen 

sprake van (waardevolle) hoogteverschillen in het bestaande terreinverloop. Er is daarmee geen 

sprake van aantasting van het bestaande reliëf en ondergrond.  

 

Rijk en gevarieerd cultuurhistorisch erfgoed 

Onderhavig projectgebied is gesitueerd in het beschermde stads- en dorpsgezicht ‘Lemiers’. Daarop 

is paragraaf 5.2.3 van voorliggende onderbouwing ingegaan. Vanwege de aard van voorliggend 

project mag worden geconcludeerd dat er geen aantasting plaats vindt van deze kernkwaliteit.  
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5.6.2 Natura2000 

Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura2000 gebieden 

worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd door de biodiversiteit te 

behouden. Natura2000 gebieden worden beschermd door de ‘Natuurbeschermingswet 1998’. 

 

Het meest nabijgelegen Natura2000-gebied is het op ruim 1,5 kilometer zuidwestelijk gelegen 

‘Geuldal’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart ‘Veehouderijen en Natura2000’ 

OvL2014 met aanduiding projectgebied 

 

5.6.3 Inpassingsplan  

In het kader van het van toepassing zijnde ‘Gemeentelijk Kwaliteitsmenu’ (zie paragraaf 4.3.2) is, 

naast de financiële tegenprestatie, een landschappelijk inpassingsplan opgesteld van het 

projectgebied zelf. Een dergelijk inrichtingsvoorstel is tevens een voorwaarde van de gemeente met 

betrekking tot voorliggend project. Het inrichtingsvoorstel dient daarbij betrekking te hebben op het 

gehele terrein en in eerste instantie inzicht te bieden in de mogelijke wijze van parkeren binnen het 

projectgebied. Voorts is verzocht om een beplantingsplan voor het gehele terrein.  

 

Het volledige inrichtingsvoorstel, met een uitgebreide toelichting, is bijgevoegd als bijlage 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landschapsplan juni 

2015 
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Voor een volledige inhoudelijke toelichting op het inpassingsplan wordt verwezen naar de bijlage. 

Concreet voorziet het inrichtingsvoorstel in navolgende maatregelen: 

 

 de Coniferenhagen aan de straatzijde en aan de achterzijde worden gerooid; 

 de Coniferenhagen langs de inrit (op het terrein zelf) worden gehandhaafd en teruggesnoeid; 

 aan de straatzijde en op de (zuidoostelijke) hoek worden de Coniferenhagen vervangen door een 

Taxushaag op zo’n 1,5 à 2 meter uit de erfgrens; 

 tussen de nieuwe taxushaag en de erfgrens wordt een blokhaag aangeplant, met daarin 

overstaanders (Esdoorn); 

 aan de achterzijde van het perceel worden de Coniferenhagen vervangen door een Beukenhaag 

(circa 80 meter) en een Taxushaag (circa 20 meter, nabij de zuidoostelijke punt van het terrein). 

 

Omtrent het inrichtingsvoorstel heeft de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg in twee 

behandelingen kenbaar gemaakt in te kunnen stemmen met het plan (zie tevens bijlage 1).  

 

5.6.4 Conclusie natuur en landschap 

Gelet op de geraadpleegde gegevens, het intensieve(re) gebruik van het plangebied en de ligging ten 

opzichte van (diverse) natuurgebieden en/of beschermingsgebieden mag worden geconcludeerd dat 

voorliggende planontwikkeling geen strijdigheden oplevert met de (in de omgeving) aanwezige 

natuur- en landschapswaarden. Voorts voorziet voorliggend project in extra landschappelijke 

aanplant. 

 

Het aspect natuur en landschap vormt geen belemmeringen voor onderhavig project. 

5.7 Flora en fauna 

5.7.1 Flora- en faunawet 

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet zijn (onder andere) 

onderdelen uit de Europese Habitatrichtlijn en onder meer de Vogelrichtlijn, die de bescherming van 

soorten betreft, geïmplementeerd. De wet biedt ook het kader voor de bescherming van inheemse 

dier- en plantensoorten die geen bescherming genieten op grond van de Habitatrichtlijn.  

 

De Flora- en faunawet richt zich op bescherming van circa 500 plant- en diersoorten. Het betreft alle 

inheemse zoogdieren (uitgezonderd de bruine rat, de zwarte rat en de huismuis), alle inheemse 

vogelsoorten, alle amfibieën en reptielen, een aantal vissoorten en enkel bij algemene maatregel 

van bestuur speciaal aangewezen plant- en diersoorten.  

 

Uitgangspunt van de Flora- en faunawet is het ‘nee, tenzij’-beginsel. Enkel voor een beperkt aantal 

handelingen kan op basis van artikel 75 van de Flora- en faunawet ontheffing worden verleend van 

de verboden uit artikel 8 t/m 11 van de wet. Voorwaarde is dat met de voorgenomen activiteit geen 

afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.  
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Beschermde plant- en diersoorten worden, gelet op de Flora- en faunawet, in drie categorieën 

opgedeeld, met ieder eigen regels voor ontheffingen: 

 

Algemene soorten  

Deze categorie is voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor een ontheffingsaanvraag. 

 

Overige soorten  

Ook deze categorie is voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor een ontheffingsaanvraag, mits 

wordt gehandeld volgens een door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 

goedgekeurde gedragscode. Voor ingrepen waarvoor geen goedgekeurde gedragscode bestaat, 

moet ten aanzien van verblijfplaatsen van beschermde soorten in deze categorie een ontheffing 

worden aangevraagd. Daarbij kan worden volstaan met een zogenaamde ‘lichte toetsing’. 

 

Streng beschermde soorten 

Deze categorie betreft soorten die worden genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn of bijlage 1 

van de AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet. Voor deze categorie wordt slechts in een beperkt 

aantal situaties een vrijstelling verleend. Voor bijlage 1 soorten wordt getoetst aan de volgende drie 

criteria, die tezamen de zogenaamde ‘uitgebreide toets’ vormen: 

1. er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort; 

2. er is geen goed alternatief; 

3. de activiteit past binnen één van navolgende belangen: onderzoek en onderwijs, repopulatie en 

herintroductie, bescherming van flora en fauna, veiligheid van luchtverkeer, volksgezondheid of 

openbare veiligheid, dwingende redenen van openbaar belang, voorkomen van ernstige schade 

aan vormen van eigendom, belangrijke overlast veroorzaakt door dieren, uitvoering van 

werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de land- en bosbouw, 

bestendig gebruik, uitvoering in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

 

Als sprake is van een ontheffingsaanvraag in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, met 

betrekking tot streng beschermde soorten en/of vogels, dan geldt een vierde toetsingscriterium: 

4. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat sprake is van ‘zorgvuldig handelen’. 

 

Ontheffing voor streng beschermde soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn kan worden 

verkregen op grond van de bepalingen in die richtlijn: 

a. bescherming van flora en fauna; 

b. volksgezondheid of openbare veiligheid; 

c. dwingende redenen van openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 

aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

 

Ontheffing voor vogels kan worden verkregen op grond van de belangen die zijn opgenomen in de 

Vogelrichtlijn: 

a. bescherming van flora en fauna; 

b. veiligheid van het luchtverkeer; 

c. volksgezondheid of openbare veiligheid. 
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5.7.2 Natuurgegevens provincie Limburg 

De provincie Limburg beschikt over diverse in kaart gebrachte natuurgegevens per kilometerhok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale natuurgegevens provincie met aanduiding projectgebied (v.l.n.r.: broedvogels, flora en vegetatie) 

 

Ter plekke van het projectgebied zijn geen beschermde soorten flora en/of vegetatie waargenomen, 

gelet op de provinciale natuurgegevens. Wel is sprake van één waarneming van een Zwarte 

Roodstaart (broedvogel) in 2010.  Deze soort is aangeduid als ‘schaarse soort’. Dit zijn 

broedvogelsoorten die niet op de Rode Lijst of de aandachtsoortenlijst staan. Schaarse soorten 

indiceren redelijke tot hoge natuurwaarden, maar wegen bij natuurcompensatie minder zwaar dan 

de Rode Lijst-soorten en aandachtsoorten. 

 

Zwarte roodstaart 

Zwarte roodstaarten broeden in allerlei holten in stenige substraten: van rotsen tot 

ontluchtingsgaten in spouwmuren. Deze vogels hebben een sterke voorkeur voor warme en droge 

plaatsen. In stedelijke gebieden vormen alle gebouwen, schuttingen en tuinen een prima alternatief 

voor het natuurlijke habitat. In de ogen van een zwarte roodstaart is een huis precies een rots en 

een ventilatiekanaal is een uitstekende kloof om in te broeden. De broedperiode van deze soort is 

vanaf midden april.  

 

5.7.3 Waarnemingen 

De Stichting Natuurinformatie ontwikkelt websites waarmee openbaarheid van natuurdata wordt 

nagestreefd. Een voorbeeld is de website www.waarneming.nl. Dit is een centrale en openbare 

website voor alle natuurwaarnemingen in Nederland. Raadpleging van deze website geeft een goed 

beeld van de in een bepaald gebied waargenomen flora en/of fauna in het afgelopen jaar.  

 

Ten behoeve van onderhavig project is eveneens www.waarneming.nl geraadpleegd en daarbij 

gezocht op het gebied ‘Lemiers e.o.’. Daaruit is gebleken dat in de omgeving van onderhavig 

projectgebied meerdere waarnemingen van (beschermde) flora en/of fauna zijn gedaan. Ter plekke 

van het projectgebied zelf zijn geen waarnemingen, uitgaande van www.waarneming.nl.   

 
  

http://www.waarneming.nl/
http://www.waarneming.nl/
http://www.waarneming.nl/
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5.7.4 Conclusie flora en fauna 

Gelet op vorenstaande uiteenzetting en de terreingesteldheid van onderhavig projectgebied en het 

(intensievere) gebruik hiervan, is de kans op aanwezigheid van beschermde flora en/of fauna nihil. 

Desalniettemin geldt te allen tijde de algemene zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en Faunawet. Dit 

houdt in, dat handelingen die niet noodzakelijk zijn met betrekking tot de voorgenomen ingreep en 

die nadelig zijn voor de in en om het projectgebied eventuele voorkomende flora en fauna, 

achterwege moeten blijven. 
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6 Afweging belangen en conclusies 

Het gebruik van onderhavig projectgebied behorende bij de (bedrijfs)locatie Rijksweg 1 te Lemiers 

als parkeerterrein is strijdig met het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’. Gebleken is 

dat het volledige buitenterrein terrein echter wel noodzakelijk is om te kunnen voorzien in de 

parkeerbehoefte ten gevolge van de gebezigde bedrijfsvoering.  

 

Teneinde het projectgebied eveneens te kunnen gebruiken voor parkeren, dient een procedure voor 

het afwijken van het bestemmingsplan ex artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo te worden 

doorlopen. Dit is op basis van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 Wabo mogelijk indien de activiteit 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede 

ruimtelijke onderbouwing bevat.  

 

Ten behoeve van de afwijkingsprocedure is aldus een ruimtelijke onderbouwing vereist. Voorliggend 

document voorziet daarin.  

 

Tegen het gebruiken van het projectgebied ten behoeve van parkeren bestaat vanuit ruimtelijk en 

stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaar aangezien aan de volgende uitgangspunten c.q. 

randvoorwaarden wordt voldaan:  

 

 het Rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid kent geen onoverkomelijkheden met betrekking 

tot dit gebruik;  

 aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden wordt voldaan;  

 door de realisering van het project treden er geen conflicterende belangen op ten aanzien van 

bedrijven en woningen in de omgeving;  

 de milieuaspecten bodem, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid vormen 

geen beletsel voor de realisatie van het project;  

 het voornemen heeft geen negatieve invloed op de aspecten archeologie, kabels en leidingen, 

verkeer en parkeren, waterhuishouding, flora en fauna en natuur en landschap;  

 de financiële consequenties van het voornemen worden volledig gedragen door de 

initiatiefnemer.  

 

Op grond van vorenstaande overwegingen kan worden geconcludeerd dat het gebruik van het 

projectgebied voor parkeerterrein, ten behoeve van de gebezigde bedrijfsactiviteiten, naast 

noodzakelijk ook niet bezwaarlijk is.  
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7 Bijlagen 

1. Email provincie Limburg d.d. 17 augustus 2015; 

2. Adviezen Stichting Kwaliteitscommissie Limburg d.d. 23 oktober 2014 (plan K14-20) en d.d. 19 juli 

2015 (plan K15-15); 

3. Brief Gasunie d.d. 21 augustus 2015 (kenmerk: PJO 15.2385); 

4. Stukken digitale watertoets d.d. 3 oktober 2014 en wateradvies d.d. 21 oktober 2014; 

5. Landschappelijke inpassing Rijksweg 1 te Lemiers – juni 2015 (Pouderoyen Compagnons, 

projectnummer: 247-001). 
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