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Bijlagen 

1. Begrenzing besluitgebied; 

2. Plattegrond en situatieschets. 

 

Onderzoeksrapporten 

• AGEL Adviseurs, Verkennend bodemonderzoek inclusief aanvullend grond- en 

grondwateronderzoek, Prins Mauritsstraat te Blerick (Venlo), projectnummer 

20140410-017, 10 september 2015. 
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Topografische kaart met aanduiding ligging besluitgebied (rode pijl). 

1. INLEIDING 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet in een wijziging van de bebouwingscon-

touren van de Lidl-supermarkt aan de Prins Mauritsstraat 17 in Blerick. Middels de wijzi-

ging van de bebouwingscontouren wordt een functionelere indeling en vormgeving van 

het gebouw bereikt en een verbetering van het winkelcomfort. Een deel van de betreffen-

de gronden waarop de wijziging van de bebouwingscontouren is voorzien, is in eigendom 

van de gemeente Venlo en Lidl zal deze gronden van de gemeente verwerven. 

  

De locatie is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan ‘Stadsdeel Blerick’, 

welke op 25 september 2013 door de gemeenteraad van Venlo is vastgesteld. Op basis 

van dit bestemmingsplan is de gewenste ontwikkeling niet mogelijk. 

 

 

De gemeente Venlo heeft aangegeven bereid te zijn medewerking te verlenen middels 

het verlenen van een omgevingsvergunning, middels toepassing van artikel 2.12 lid 1 

onder a onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een voorwaarde 

om medewerking te kunnen verlenen is dat middels een goede ruimtelijke onderbouwing 

wordt aangetoond dat het initiatief van een goede ruimtelijke ordening getuigt. In dat ka-

der is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 
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Opbouw ruimtelijke onderbouwing 

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 worden 

het gebiedsprofiel en het besluitprofiel beschreven. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 het 

rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleidskader aan de orde. In hoofdstuk 4 komt de toet-

sing aan de milieu- en overige onderzoeksaspecten aan bod. Hoofdstuk 5 beschrijft de 

belangenafweging en in hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de te voeren procedure, 

het overleg en de planstukken. 
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Luchtfoto besluitgebied en de directe omgeving. 

2. GEBIEDSPROFIEL EN BESLUITPROFIEL 

2.1 Gebiedsprofiel 
 
Het besluitgebied waarop de omgevingsvergunning en de voorliggende ruimtelijke on-

derbouwing van toepassing zijn, ligt aan de Prins Mauritsstraat in Blerick. In de directe 

omgeving zijn voornamelijk woningen en parkeervoorzieningen ten behoeve van ter 

plaatse gevestigde detailhandel gesitueerd. 

 

 
 
2.2 Besluitprofiel 
 
Het besluitgebied betreft de toekomstige bebouwing, zoals weergegeven op de navol-

gende situatieschets en bijlage 1 bij deze ruimtelijke onderbouwing. Het voornemen be-

staat om de bebouwingscontouren van de per 29 juni 2015 onherroepelijk vergunde su-

permarkt aan de Prins Mauritsstraat 17 in Blerick enigszins te wijzigen en daarmee het 

gebouw een logischere en meer functionele rechthoekige vorm te geven, waarmee beter 

kan worden ingespeeld op de wensen en eisen die aan moderne supermarkten gesteld 

worden. Zo wordt het pand over de lengte van de winkel aan de zijde van de Prins Mau-

ritsstraat met één meter verbreed, waardoor de gangpaden 20 centimeter breder kunnen 

worden gemaakt. Dit levert de klanten een verhoogd winkelcomfort op.  
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Tevens wordt het magazijn vergroot en wordt de bevoorrading zodanig gewijzigd dat 

deze in de toekomstige situatie intern (in een overdekte laadkuil) plaatsvindt, waardoor dit 

geen overlast voor omwonenden meer oplevert. Tezamen met deze wijziging wordt ook 

de wijze van ontsluiten aanzienlijk verbeterd, doordat vrachtwagens in tegenstelling tot in 

de huidige situatie, waarbij op de René van Chalonstraat gemanouvreerd dient te wor-

den, in één keer in- en uit kunnen rijden. Ook vanuit verkeerskundig oogpunt en vanuit 

het oogpunt van verkeersveiligheid wordt kortom een verbetering bewerkstelligd. 

 

Naast de bovengenoemde wijzigingen aan de winkel zelf, vindt een herinrichting van de 

omgeving plaats. Deze herinrichting is op basis van het vigerende bestemmingsplan 

reeds toegestaan en maakt dan ook geen onderdeel uit van deze ruimtelijke onderbou-

wing en de te doorlopen ruimtelijke procedure. De herinrichting maakt echter wel onlos-

makelijk deel uit van de integrale verbetering die voor de supermarkt en de directe omge-

ving wordt beoogd. In dit kader worden onder meer de volgende wijzigingen worden 

doorgevoerd: 

• Op de T-splitsing van de Prins Mauritsstraat en de René van Chalonstraat wordt een 

drempel aangebracht, ter verbetering van de verkeersveiligheid. Verder ligt de huidi-

ge winkel ongeveer een halve meter hoger dan de René van Chalonstraat. Daardoor 

wordt de groenstrook die ervoor ligt, platgelopen door mensen die in de parkeervak-

ken 33 tot en met 51 parkeren, zoals weergegeven op de navolgende situatieteke-

ning van de onherroepelijk vergunde situatie. In de nieuwe situatie wordt een natuur-

lijk verloop in de wegstructuur gecreëerd, waardoor klanten gemakkelijker de winkel 

kunnen bereiken. 

• Het achterterrein (parkeervakken 56 tot en met 98, zoals aangegeven op de navol-

gende situatietekening van de gewenste toekomstige situatie) wordt eveneens op 

hetzelfde niveau als de winkel gebracht. Tevens wordt dit deel groen omrand, waar-

door de uitstraling en het aanzicht worden verbeterd en een groener karakter wordt 

gerealiseerd. 

• De bestaande bomen aan de Prins Mauritsstraat worden verplant dan wel nieuw 

geplant, zodat een nettere en overzichtelijkere situatie ontstaat. 

 

De betreffende situatietekening en plattegrond waarop de toekomstige situatie is weer-

gegeven, is als bijlage 2 in deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen. Op de navolgen-

de situatieschetsen is zowel de onherroepelijk vergunde situatie als de gewenste toe-

komstige situatie weergegeven. 
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Situatieschets onherroepelijk vergunde situatie. 

Situatieschets gewenste toekomstige situatie. 

 

Als gevolg van de gewijzigde bebouwingscontouren, de vergroting van het magazijn en 

de interne bevoorrading, is sprake van een toename van het aantal vierkante meters 

bruto vloeroppervlak van 223 m² (van 2.160 m² naar 2.383 m²) ten opzichte van de on-

herroepelijk vergunde situatie. Het aantal vierkante meters verkoopvloeroppervlak blijft 

ongewijzigd ten opzichte van de onherroepelijk vergunde situatie en bedraagt 1.378 m². 
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Gevelaanzichten toekomstige situatie. 

De toename van de hoeveelheid vierkante meters bruto vloeroppervlak heeft geen gevol-

gen voor het assortiment van de supermarkt, maar komt zoals gezegd onder meer voort 

uit het feit dat de verkoopruimte over de lengte van de winkel met 1 meter wordt ver-

breed, om 20 cm bredere looppaden te creëren ten behoeve van een verhoogd winkel-

comfort. 

 

Daarnaast leiden een vergroting van het magazijn en de interne bevoorrading tot een 

toename van het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak, maar wordt hierdoor het 

aantal vierkante meters verkoopvloeroppervlak feitelijk niet vergroot.  

 

 
 

2.3 Ruimtelijke en stedenbouwkundige effecten 
 
De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit wijziging van de bebouwingscontouren van de 

Lidl-supermarkt aan de Prins Mauritsstraat 17 in Blerick. Middels de wijziging van de 

bebouwingscontouren wordt een functionelere indeling van de supermarkt bereikt en een 

verhoging van het winkelcomfort. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt krijgt het gebouw 

daarnaast een logischere vormgeving. 

 

Er is in z’n totaliteit weliswaar sprake van een geringe toename van het aantal vierkante 

meters bruto vloeroppervlak ten behoeve van de supermarkt, maar door de meer recht-

hoekige vormgeving zal het gebouw qua ruimtelijke en stedenbouwkundige impact niet 

groter lijken. Aan de zuidzijde vervalt een deel van de bebouwing, waarbij reeds be-

staande vierkante meters bruto vloeroppervlak aan detailhandel ter plaatse zijn gesa-

neerd en voor het overige worden feitelijk de open ruimten binnen de oude bebouwings-
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contouren opgevuld. Er ontstaat hierdoor als het ware een compacter gebouw. Vanuit dit 

kader bestaan er dan ook geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Gezien de aard en omvang van de ontwikkeling, is geen sprake van negatieve ruimtelijke 

en/of stedenbouwkundige effecten. Vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt be-

staan er dan ook geen bezwaren. 
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3. BELEID 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid 

(respectievelijk § 3.1, § 3.2 en § 3.3.)  

 

 

3.1 Rijksbeleid 
 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

Op 12 maart 2012 is de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastge-

steld. In de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor 

ruimte en mobiliteit. Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om zelf oplossin-

gen te creëren. Het Rijk richt zich met name op het versterken van de internationale posi-

tie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen. 

 

De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande no-

ta’s zoals de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de agenda Landschap, de agenda Vitaal 

Platteland en Pieken in de Delta. 

 

Het Rijk zet zich voor wat betreft het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurre-

rend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. In de Structuurvisie Infrastructuur en Mili-

eu worden drie hoofddoelen genoemd om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar 

en veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 

• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

• Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 

waarbij de gebruiker voorop staat; 

• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Voor de drie rijksdoelen worden de onderwerpen van nationaal belang benoemd, waar-

mee het Rijk aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boe-

ken. 

 

De 13 nationale belangen luiden kort samengevat als volgt: 

 

Versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland 

• Een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s 

met een concentratie van topsectoren. 

• Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energie-

transitie. 
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• Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidin-

gen. 

• Efficiënt gebruik van de ondergrond. 

 

Verbeteren bereikbaarheid: Slim Investeren, Innoveren en Instandhouden 

• Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de be-

langrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen. 

• Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van weg, 

spoor en vaarwegen. 

• Het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om het 

functioneren van de netwerken te waarborgen. 

 

Waarborgen kwaliteit leefomgeving 

• Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water), bescherming tegen geluids-

overlast en externe veiligheidsrisico’s. 

• Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbesten-

dige stedelijke (her)ontwikkeling. 

• Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en 

natuurlijke kwaliteiten. 

• Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van 

flora- en faunasoorten. 

• Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten. 

• Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. 

 

Voor het besluitgebied geldt uiteraard dat voldaan dient te worden aan de voorwaarden 

van zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. 

Voor het overige is sprake van een lokale ontwikkeling, waarbij geen nationale belangen 

uit de Structuurvisie direct in het geding zijn. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Naast de drie hoofddoelen voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Neder-

land is het Rijk verantwoordelijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening. Om een 

zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, is een ladder voor duurzame 

verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent: eerst kijken of er vraag is naar een bepaal-

de nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande 

bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zor-

gen voor een optimale inpassing en multimodale bereikbaarheid. Vraaggericht program-

meren en realiseren van verstedelijking door provincies, gemeenten en marktpartijen is 

nodig om groei te faciliteren, te anticiperen en krimpregio’s leefbaar te houden. 

 

In het voorliggende geval is sprake van een dermate kleinschalige ontwikkeling dat geen 

sprake is van een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en 
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onder i, van het Bro
1
. Er is immers slechts sprake van een beperkte toename van het 

aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak, waarbij dit met name wordt veroorzaakt 

door de verbreding van de gangpaden, een vergroting van het magazijn en de interne 

bevoorrading van de supermarkt, zoals omschreven in paragraaf 2.2. 

 

Om de effecten van deze ontwikkeling goed te kunnen beoordelen en zorgvuldig af te 

kunnen wegen, zijn hier volledigheidshalve toch de treden van de Ladder voor duurzame 

verstedelijking doorlopen. In de Nota van Toelichting bij de Ladder voor duurzame ver-

stedelijking is immers gesteld dat ‘bij iedere ontwikkeling van winkelmeters met lokale en 

interlokale effecten’ beschreven dient te worden op welke wijze rekening is gehouden 

met het tegengaan van winkelleegstand en waarom niet de voorkeur is gegeven aan 

herstructurering of transformatie van bestaande winkelpanden (Stb. 2012, 388, p. 16). 

 

Omdat er sprake is van een bestaande supermarkt is de actuele regionale behoefte al 

gegeven
2
. Die actuele regionale behoefte blijkt reeds uit het feit dat het gaat om de uit-

breiding van een bestaande supermarkt die tot heden voorziet in die regionale behoefte. 

Met de uitbreiding wordt beoogd een volwaardige supermarkt te kunnen blijven exploite-

ren. 

Het initiatief is ook in overeenstemming met trede twee van de Ladder voor duurzame 

verstedelijking, omdat de geringe uitbreiding van een bestaande winkelruimte plaatsvindt 

in het stedelijk gebied. Er is dus sprake van het benutten van beschikbare gronden met 

de overwegend juiste gebruiksmogelijkheden (detailhandel). 

Trede drie is, gezien de ligging in het stedelijk gebied, niet van toepassing. Ten overvloe-

de wordt hierbij opgemerkt dat de nieuwe locatie, gebruikmakend van verschillende mid-

delen van vervoer, passend ontsloten is. 

 

Alhoewel de Ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing is op het initiatief 

voldoet de uitbreiding van de supermarkt wel aan het belangrijkste uitgangspunt van de 

ladder, namelijk het zorgvuldig omgaan met ruimtegebruik (duurzaam ruimtegebruik).  

 

AMVB Ruimte 

De AMvB Ruimte wordt in juridische termen aangeduid als Besluit algemene regels ruim-

telijke ordening (Barro). Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden en op 1 

oktober 2012 zijn enkele wijzigingen in werking getreden. 

 

In de AMvB zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen opgenomen. De 

AMvB Ruimte is gericht op doorwerking van de nationale belangen in bestemmingsplan-

nen. 

De onderwerpen in het Barro betreffen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling 

Rotterdam, Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS), erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, 

                                                      
1
 ABRS 05-03-2014, ECLI:NL:RVS:2014:743 en ABRS 03-12-2014, ECLI:NL:RVS:2014:4409 

2
 ABRS 18-06- 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2228 
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hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, buisleidingen van nationaal 

belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het kustfun-

dament en het IJsselmeergebied. 

 

Geen van de bovengenoemde belangen zijn bij de herontwikkeling van het besluitgebied 

in het geding. De beoogde ontwikkeling binnen het besluitgebied is kortom niet in strijd 

met de beleidsregels zoals deze zijn opgenomen in het Barro. 

 

 

3.2 Provinciaal beleid 
 
Provinciaal Omgevingsplan 2014 

Op 12 december 2014 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan 2014 

(POL2014) vastgesteld. In het POL2014 is onderscheid gemaakt in acht soorten gebie-

den, elk met eigen herkenbare kernkwaliteiten. Voor de verschillende zones liggen er 

heel verschillende opgaven en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Volgens de kaart ‘Zonering Limburg’ ligt het besluitgebied in de zone ‘Overig bebouwd 

gebied’. Deze zone omvat gemengde woon/werkgebieden met voorzieningen, deels met 

een stedelijk karakter, deels met een dorps karakter. Het accent voor deze gebieden ligt 

op de volgende aspecten: 

• Transformatie regionale woningvoorraad; 

• Bereikbaarheid; 

• Balans voorzieningen en detailhandel; 

• Stedelijk groen en water; 

• Kwaliteit leefomgeving. 

 

In het POL2014 worden de ambities, opgaven en aanpak voor de thema’s benoemd 

waarop de provincie een rol heeft of wil vervullen. Voor woningen, bedrijventerreinen, 

kantoren en winkels geldt dat er daarvan in Limburg genoeg zijn, in toenemende mate 

zelfs teveel. Maar tegelijkertijd liggen er op al deze gebieden nog grote kwalitatieve op-

gaven. Blijvende vernieuwing en innovatie zijn dan ook van groot belang. De uitdaging is 

om een omslag te maken ‘van kwantiteit naar kwaliteit’ en meer schaarste te creëren. De 

sleutel ligt in dynamisch voorraadbeheer. Op basis van een goede visie en een actueel 

overzicht van de voorraad worden per regio afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan 

over het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad, het schrappen van 

plannen en ideeën maar ook van harde plancapaciteit of nog uitgeefbare terreinen waar 

achteraf minder behoefte aan blijkt te bestaat en mogelijk ook de aanpak van leegstand. 

Er is onder voorwaarden ruimte voor het toevoegen van goede nieuwe voorraad, maar 

dan wel in combinatie met het schrappen van bestaande voorraad.  

 

De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats in het bestaand bebouwd gebied en meer 

specifiek in het ‘overig bebouwd gebied’. Binnen dit gemengde woon/werkgebied dienen 

functies als een supermarkt bij uitstek gesitueerd te zijn en ook een geringe uitbreiding 
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Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Stadsdeel Blerick’, met de globale toekomstige bebouwingscontour 
rood omlijnd. 

van een supermarkt is passend binnen het stedelijk gebied. Het initiatief past dan ook 

binnen de beleidsregels zoals geschetst in het POL2014. 

 

Omgevingsverordening Limburg 2014 

Naast het POL2014 is ook de Omgevingsverordening Limburg 2014 op 12 december 

2014 vastgesteld. Hierin staan de regels die nodig zijn om het omgevingsbeleid van 

POL2014 juridische binding te geven. 

Uit de kaarten behorende bij de Omgevingsverordening Limburg 2014 blijkt dat het be-

sluitgebied niet ligt binnen beschermingszones ten behoeve van natuur en landschap of 

(milieu)beschermingsgebieden. Wel ligt het besluitgebied binnen de boringsvrije zone 

Venloschol. Aangezien echter geen diepe grondboringen voorzien zijn, vormt dit geen 

belemmering. 

 

 

3.3 Gemeentelijk beleid 
 
Bestemmingsplan ‘Stadsdeel Blerick’ 

Voor het besluitgebied geldt het bestemmingsplan ‘Stadsdeel Blerick’, dat op 25 septem-

ber 2013 door de gemeenteraad van Venlo is vastgesteld. In dit bestemmingsplan is aan 

het besluitgebied voor een groot deel de bestemming ‘Gemengd’ toegekend en voor en-

kele delen de bestemming ‘Verkeer’. Tevens valt een klein deel van de voorziene uitbrei-

ding binnen de bestemming ‘Wonen’. Ter plaatse van de bestemmingen ‘Verkeer’ en 

‘Wonen’ is geen bebouwing ten behoeve van een supermarkt toegestaan en voor een 

deel is de bebouwing buiten het bouwvlak van de bestemming ‘Gemengd’ geprojecteerd, 

waarmee de gewenste ontwikkeling binnen het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk 

is. 
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Ruimtelijke Structuurvisie 2014 

Op 25 juni 2014 heeft de gemeenteraad van Venlo de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo 

unaniem vastgesteld. In de structuurvisie staat de hoofdlijn van het ruimtelijk beleid voor 

de gemeente Venlo beschreven. Hieruit is af te leiden wat er de komende jaren op 

ruimtelijk gebied wel en niet mogelijk is. De structuurvisie geldt voor het hele grondgebied 

van de gemeente Venlo, met uitzondering van Klavertje 4, Klein Vink en Laerbroeck. 

Voor deze gebieden bestaan aparte structuurvisies. 

  

In de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo zijn niet de regels, maar de ambities en opgaven 

het uitgangspunt. Nieuwe initiatieven worden in de toekomst nadrukkelijker beoordeeld 

op het maatschappelijk rendement. Dit rendement wordt bepaald door de mate waarin 

ontwikkelingen bijdragen aan het bereiken van de ambities van Venlo die zijn vastgelegd 

in de Strategische Visie 2030.  

 

De ruimtelijke structuurvisie is verdeeld in vijf thema’s, de zogenaamde ‘majeure 

opgaven’. Daarnaast zijn er drie aandachtspunten geformuleerd die op elke ruimtelijke 

beslissing van toepassing zijn, de ‘basisprincipes’.  

 

Majeure opgaven: 

1. Drukte in het ommeland: het contrast tussen buitengebied en stedelijk gebied 

verscherpen door het buitengebied ook daadwerkelijk als buitengebied te 

behandelen. Dit betekent het combineren van meerdere functies, zoals landbouw, 

recreatie, waterberging en natuurontwikkeling. 

2. Ruimte in de stad: het contrast tussen buitengebied en stedelijk gebied behouden 

door de beschikbare ruimte in bestaand stedelijk gebied maximaal te benutten. 

3. Leven met de Maas: ruimte geven aan de rivier en haar beken om te anticiperen op 

klimaatverandering.  

4. Voorzieningen op maat: zorgen voor vitale en toekomstbestendige 

voorzieningenclusters die aansluiten bij de reële behoefte van de samenleving. 

5. Robuuste structuren: werken aan een weerbare infrastructuur voor personen- en 

goederenvervoer. Daarnaast vraagt het gebruik van de ondergrond en het opwekken 

van schone energie steeds meer aandacht. 

 

Naast deze ‘majeure opgaven’ wordt er uitgegaan van drie basisprincipes, 

aandachtspunten die van toepassing zijn op elk ruimtelijk initiatief. Dit betekent concreet 

dat een initiatief als kansrijker wordt beschouwen als:  

• het de uitgangspunten van Cradle to Cradle (C2C) als vertrekpunt hanteert; 

• de vraag wordt gesteld wat het betrekken van (Duitse) regiogemeenten kan 

betekenen; 

• het zelf georganiseerd draagvlak geniet. 

 

In het voorliggende geval is met name hoofdstuk 5 ‘Voorzieningen op maat’ van 

toepassing. De gemeente stelt in haar structuurvisie dat het behouden van een vitale en 
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toekomstbestendige voorzieningenstructuur prioriteit heeft. Het besluitgebied maakt deel 

uit van de voorzieningenstructuur die de gemeente in stand wenst te houden. In de 

Ruimtelijke Structuurvisie is de locatie aangewezen als een buurtsteunpunt. Voor 

buurtsteunpunten wordt aangegeven dat ondergeschikte uitbreiding van bestaande 

winkels voor duurzame instandhouding is toegestaan. In het voorliggende geval wordt 

hieraan invulling gegeven. 

 

Afweging Ruimtelijke Structuurvisie 2014 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de beleidslijnen van de ‘Ruimtelijke 

Structuurvisie 2014’. Er is sprake van een ontwikkeling binnen bestaand bebouwd 

gebied, gelegen binnen de contour stedelijk/dorpsgebied en er wordt invulling gegeven 

aan de mogelijkheid om bij een buurtsteunpunt een ondergeschikte uitbreiding door te 

voeren voor duurzame instandhouding van de supermarkt. 

 

Detailhandelbeleid Venlo 2015-2025 

Op 25 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Venlo het ‘Detailhandelbeleid Venlo 

2015-2025’ vastgesteld. Het Detailhandelsbeleid Venlo 2015-2025 dient als een 

ontwikkelings- en toetsingskader voor initiatieven en als basis voor ruimtelijke 

sturingsinstrumenten. Naast algemene beleidsuitgangspunten is er aandacht voor de 

structuur van de detailhandel in de verschillende stadsdelen, wijken en dorpen. 

 

Het doel van het detailhandelsbeleid is het behouden en versterken van een compleet en 

kwalitatief voorzieningenaanbod voor eigen inwoners en bezoekers van de gemeente 

Venlo.  De gemeente heeft de volgende algemene uitgangspunten geformuleerd: 

1. Behoud en versterking bestaande detailhandelsstructuur (vanuit oogpunt 

leefbaarheid èn aantrekkelijkheid): 

• Binnen of in aansluiting op perspectiefrijke winkelcentra. 

• Perspectiefvolle clusters in buurten en wijken met supermarkt. 

• Kleinschalige initiatieven in wijk en buitengebied. 

• Complementair perifeer aanbod in één krachtig gebied, Trefcenter, passend 

bij specifieke branchering. 

• Geen solitair gelegen ontwikkelingen ondersteunen. 

2. Webwinkels worden beschouwd als detailhandel. Webwinkels en afhaalpunten bij 

perspectiefrijke winkelgebieden of trafficlocaties. 

 

Naast een toetsing aan de algemene uitgangspunten gelden de volgende specifieke 

toetsingscriteria: 

1. De ontwikkeling moet passen bij het koopgedrag. 

2. Voor supermarkten gelden maximale afmetingen. 

3. De ontwikkeling moet passen bij het perspectief. 

4. Transformatie naar andere functies is in randgebieden altijd mogelijk. 
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Ten aanzien van de maximale maatvoering voor supermarkten wordt aangegeven dat 

deze dient te passen binnen het kader voor de maatvoering die is aangegeven per type 

winkelgebied. Het perspectief van het specifieke winkelgebied bepaalt vervolgens of de 

maximale maatvoering voor dat type winkelgebied hier van toepassing is. Alleen indien 

het perspectief goed is kan de bovenmaat worden aangehouden. Omstandigheden die 

de wenselijke maatvoering van supermarkten bepalen kunnen wijzigen, daarom wordt in 

de toekomst een marge van 20% gehanteerd bij toetsing van initiatieven. 

 

Afweging Detailhandelbeleid Venlo 2015-2025 

In het voorliggende geval is sprake van een beperkte uitbreiding van het bruto 

vloeroppervlak van een bestaande supermarkt, waarbij zoals omschreven in paragraaf 

2.2 de hoeveelheid vierkanten meters verkoopvloeroppervlak gelijk blijft. Hierbij dient 

tevens te worden opgemerkt dat reeds bestaande vierkante meters bruto vloeroppervlak 

aan overige detailhandel ter plaatse zijn gesaneerd. De onherroepelijk vergunde 

verkoopvloeroppervlakte bedraagt 1.378 m² en dit zal ook in de toekomstige situatie zo 

zijn. Aangezien geen sprake is van een uitbreiding van de verkoopvloeroppervlakte, past 

de voorgenomen ontwikkeling binnen het detailhandelbeleid van de gemeente Venlo 

past. 
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4. ONDERZOEK 

Bij de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling dient rekening gehouden te worden 

met (milieu)-invloeden vanuit de omgeving op de ontwikkeling zelf en met invloeden van-

uit de ontwikkeling op de omgeving. Het onderzoek naar de milieuaspecten bodem, ge-

luid, lucht, externe veiligheid en milieuzonering voor het besluitgebied wordt in de navol-

gende paragrafen beschreven. Eveneens is gekeken naar de gevolgen van de gewenste 

ingrepen voor de aspecten archeologie, leidingen en infrastructuur, natuur en landschap, 

flora en fauna, waterhuishouding, verkeer en economische uitvoerbaarheid. De hieruit 

voortkomende bevindingen worden in onderstaande paragrafen toegelicht. 

 

 

4.1 Economische uitvoerbaarheid 
 
Op 1 juli 2008 zijn samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepalingen omtrent de 

grondexploitatie (Afdeling 6.4 Wro) in werking getreden. In de Grondexploitatiewet is 

bepaald dat de gemeente bij het vaststellen van een planologische maatregel waarin 

mogelijkheden voor een bouwplan gecreëerd worden, verplicht is maatregelen te nemen 

die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de locatie wor-

den verhaald op de initiatiefnemer van het plan. Deze verplichting vervalt indien de gron-

den volledig in eigendom zijn van de gemeente.  

 

Indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd, dan kan de gemeente afzien van het 

opstellen van een exploitatieplan. Eveneens is de gemeente niet verplicht een exploita-

tieplan vast te stellen in bij het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangegeven gevallen 

waar het kostenverhaal minimaal is, of niet opweegt tegen de bestuurlijke lasten (artikel 

6.12, lid 2, aanhef, juncto artikel 6.2.1a Bro). 

 

Het voorliggende initiatief heeft betrekking op een zeer geringe uitbreiding van de be-

staande bebouwing, waarbij reeds sprake is van een bouwrijp terrein, waar alle voorzie-

ningen aanwezig zijn en uitsluitend nog sprake is van legeskosten voor de te volgen pro-

cedure. Daarnaast is een deel van de gronden voor de uitbreiding in eigendom van de 

gemeente Venlo. Het opstellen van een exploitatieplan is dan ook niet nodig. Wel wordt 

met de initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten. Hiermee wordt 

vastgelegd dat eventuele planschade voor derden, toegebracht door een planologische 

wijziging, door de gemeente verhaald kan worden op de initiator van het plan. 
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4.2 Milieu-aspecten 
 
4.2.1 Bodem 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is door AGEL adviseurs een verkennend 

bodemonderzoek inclusief aanvullend grond- en grondwateronderzoek
3
 uitgevoerd. On-

derstaand wordt kort ingegaan op de onderzoeksresultaten. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar het volledige onderzoeksrapport. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat zowel in de boven- als in 

de ondergrond geen (chemische) verontreiniging is aangetoond. Zintuiglijk is er geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch is een asbestconcentratie van 4,1 

mg/kg.d.s. aangetoond. Hiermee is vastgesteld dat op de onderzoekslocatie geen sprake 

is van een ernstige verontreiniging met asbest. 

 

De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vormt, behoudens het verontreinigde puin-

pad, redelijkerwijs geen bezwaar voor de voorgenomen bouwactiviteiten. Ten aanzien het 

puinpad wordt afhankelijk van de (toekomstige) ontwikkelingsplannen, geadviseerd de 

betreffende puinverharding in overeenstemming met het bevoegd gezag te verwijderen. 

Betreffende afvalstof dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Omtrent het 

afgraven, vervoeren en ontdoen hiervan is de afvalstoffenwetgeving van toepassing. 

  

4.2.2 Geluidhinder 

Een supermarkt is geen geluidgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh). 

Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting ten gevolge van  

wegverkeers-, railverkeers-, of industrielawaai vanuit de omgeving is daarom niet 

noodzakelijk.  

 

Voor wat betreft de indirecte hinder (geluidhinder op de gevels van omliggende 

geluidgevoelige gebouwen) als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling, kan gesteld 

worden dat de ontwikkeling zodanig kleinschalig van aard is dat er geen sprake zal zijn 

van een significante toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg hiervan en 

dat daarmee dus ook geen toename zal zijn van de geluidbelasting op omliggende ge-

luidgevoelige functies als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Voor meer informatie over de mogelijke overlast van de supermarkt zelf op de omgeving, 

wordt verwezen naar paragraaf 4.2.5. ‘Milieuzonering’. 

 

4.2.3 Luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en staan de hoofd-

lijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer 

(hoofdstuk 5 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. Artikel 5.16 Wm 

                                                      
3
 AGEL Adviseurs, Verkennend bodemonderzoek inclusief aanvullend grond- en grondwateronderzoek, Prins 

Mauritsstraat te Blerick (Venlo), projectnummer 20140410-017, 10 september 2015. 
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(lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden 

(uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt 

voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen 

van de bevoegdheid: 

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwa-

liteit; 

c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwali-

teit), of binnen een regionaal programma van maatregelen. 

 

Het Besluit NIBM 

Deze AMvB legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt 

aan de concentratie van een bepaalde stof. De achtergrond van het beginsel ‘Niet in be-

tekende mate’ is dat de gevolgen van een ontwikkeling voor de luchtkwaliteit in een aan-

tal gevallen (beschreven in de ministeriële Regeling NIBM) worden tenietgedaan door de 

ontwikkeling van bijvoorbeeld schonere motoren in het gehele land. 

 

Op 1 augustus 2009 is het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) in 

werking getreden. Als gevolg hiervan is een project NIBM, als aannemelijk is dat het pro-

ject een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt 

gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn 

stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m
3 

voor zowel 

fijn stof en NO2. Als de 3% grens voor PM10 of NO2 niet wordt overschreden, dan hoeft 

geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden. 

 

Regeling NIBM 

Binnen de getalsmatige grenzen van de Regeling NIBM draagt een project altijd niet in 

betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Voor woningen en 

kantoren gelden in de Regeling NIBM de volgende getalsmatige grenzen: 

 

 minimaal 1 ontsluitingsweg minimaal 2 ontsluitingswegen 

 3%-norm 3%-norm 

Woningen (maximaal) 1.500 3.000 

Tabel 1: getalsmatige grenzen Regeling NIBM 

 

Achtergrondwaarden 

Volgens de kaarten van het planbureau voor de leefomgeving was de concentratie PM10 

in 2013 ter plaatse gelegen tussen de 22 en 24 µg/m³ en was de concentratie NO2 in 

2013 ter plaatse gelegen tussen de 20 en 30 µg/m³. In de Wet milieubeheer is de jaar-

gemiddelde grenswaarde voor PM10 40 µg/m³. Voor NO2 bedraagt de jaargemiddelde 

grenswaarde eveneens 40 µg/m³. Volgens de kaarten van het planbureau voor de 

leefomgeving is de luchtkwaliteit ter plaatse voldoende voor de realisatie van de voorge-
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nomen ontwikkeling. Daarnaast zal naar verwachting de luchtkwaliteit in de toekomst nog 

verder verbeteren. 

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling omvat een geringe uitbreiding van een bestaande super-

markt, waarbij in de praktijk als gevolg van de geringe omvang en de aard van de uitbrei-

ding, geen significante wijziging zal plaatsvinden in het aantal verkeersbewegingen. Er 

kan dan ook worden geconcludeerd dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bij-

draagt. De luchtkwaliteit ter plaatse vormt verder blijkens de concentratiekaarten van het 

planbureau voor de leefomgeving ook geen belemmering en er zal dan ook geen sprake 

zijn van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde. De voorgenomen 

ontwikkeling is kortom niet bezwaarlijk in het kader van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet 

milieubeheer. 

 

4.2.4 Externe veiligheid 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s 

voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen 

zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport 

van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit 

externe veiligheid transportroutes (Bevt) vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke 

plannen in te gaan op de risico’s in het besluitgebied ten gevolge van handelingen met 

gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te worden beoordeeld op 2 maatstaven, te weten 

het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

 

Plaatsgebonden risico  

Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu 

komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico 

wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoorlijn etc.), 

waarbij de 10
-6

 contour (kans van 1 op 1 miljoen op overlijden) de maatgevende grens-

waarde is.  

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig 

komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico 

geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van een ramp. Het 

groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op overlijden van een be-

paalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt afgezet tegen de kans 

daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijkpunt in de verantwoording 

(géén norm). 

Voor het groepsrisico geldt een verplichting tot verantwoording. Dit houdt in dat over elke 

overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of toename van het groepsri-

sico verantwoording moet worden afgelegd (de zogeheten verantwoordingsplicht). Het 

betrokken bestuursorgaan moet, al dan niet in verband met de totstandkoming van een 
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besluit, expliciet aangeven hoe de diverse factoren (waaronder zelfredzaamheid en be-

strijdbaarheid) zijn beoordeeld en eventuele in aanmerking komende maatregelen zijn 

afgewogen. Een belangrijk onderdeel van de verantwoording is overleg met (advies 

vragen aan) de regionale brandweer.  

 

(Beperkt) kwetsbare objecten 

Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen 

wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan. (Beperkt) 

kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels, restaurants
4
. Su-

permarkten zijn (beperkt) kwetsbare objecten en de ontwikkeling dient dan ook getoetst 

te worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen.  

 

Toetsing 

Het besluitgebied ligt op basis van de risicokaart niet binnen de plaatsgebonden risico-

contour 10
-6

 van een risicobron en ook niet binnen 200 meter van een transportroute 

waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Daarnaast is in het voorliggende 

geval slechts sprake van een geringe uitbreiding van een bestaande supermarkt, bedoeld 

om bestaande bebouwing een functionelere rechthoekige vorm te geven. In de praktijk 

zal dit niet leiden tot een significant hogere personendichtheid binnen het gebied en er 

kan dan ook van uit worden gegaan dat de ontwikkeling niet leidt tot een significante toe-

name van het groepsrisico van een risicobron in de omgeving van het besluitgebied. 

 

Aangezien het besluitgebied wel binnen het invloedsgebied ligt van het vervoer van ge-

vaarlijke stoffen over de Maas en de A73, dient op basis van artikel 7 en 8 van het Bevt 

een verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden. Omdat het groepsrisico als 

gevolg van het feit dat sprake is van een geringe ontwikkeling op ruime afstand van de 

genoemde transportassen, niet significant toeneemt, kan op basis van artikel 8, lid 2, 

onderdeel b, worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. Dit 

houdt op basis van artikel 7 van het Bevt in dat ingegaan dient te worden op: 

a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van 

een ramp op de weg, en 

b. de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op de 

weg een ramp voordoet. 

 

In dit kader is op 28 juni 2016 advies opgevraagd bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

Het op 11 juli 2016 ontvangen advies is weergegeven in het onderstaande tekstkader. 

 
 
De Veiligheidsregio adviseert ten aanzien van de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid het vol-
gende: 
 
Mogelijkheden tot voorbereiding rampbestrijding. 
In geval van een incident met tankwagen gevuld met tot vloeistof verdicht gas, is de inzet van de 

                                                      
4
 Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen  
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hulpdiensten gericht op het voorkomen van een BLEVE of het redden van slachtoffers en het 
blussen van secundaire branden nadat de BLEVE heeft plaatsgevonden. Voor het voorkomen 
van een BLEVE zijn grote hoeveelheden bluswater nodig en is het noodzakelijk een snelle inzet 
door de brandweer plaats vindt.  
Dit scenario zal op de ontwikkeling met name een korte maar intensieve hittestraling tot gevolg 
hebben met mogelijk secundaire branden tot gevolg. Tevens zal er ruitbreuk optreden als gevolg 
van de drukgolf. Voor het blussen van secundaire branden zijn in de directe nabijheid van het 
plangebied voldoende primaire bluswatervoorziening aanwezig. Bouwkundige maatregelen om 
de gevolgen van dit scenario te beperken zijn mogelijk. 
 
In geval van een incident met een tankwagen dan wel tanker gevuld met toxische vloeistof, is de 
inzet van de hulpdiensten gericht op het voorkomen en/of beperken van de vorming van toxische 
dampen en het redden of opvangen van slachtoffers. Toxische damp kan met de wind worden 
meegevoerd en door natuurlijke en ruimtelijke ventilatie het binnenmilieu van de woning berei-
ken. Bouwkundige maatregelen om de gevolgen van dit scenario te beperken zijn mogelijk. 
 
Door een incident op het water ontstaat een breuk in de grootste toevoerleiding boven de water-
lijn van een gastanker met LPG. Een deel van het gecomprimeerde brandbaar gas stroomt ge-
durende een half uur uit. De stof verdampt en ontsteking leidt tot een gaswolkontbranding. De 
hittestraling is kort en hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. De gas-
wolkontbranding wordt gevolgd door een gas(fakkel)brand op het schip. Bouwkundige maatrege-
len om de gevolgen van dit scenario te beperken zijn mogelijk. 
 
Bij een fakkelbrand dan wel gaswolkontbranding zal het brandweer optreden in eerste aanleg 
zijn gericht op het blussen van secundaire branden en slachtofferhulp. Hiervoor is in de directe 
nabijheid van de ruimtelijke ontwikkeling voldoende bluswater (100 m³/h) aanwezig. 
 
Zelfredzaamheid 
De personen in het plangebied worden in het algemeen als zelfredzaam beschouwd. Het plan-
gebied is vanuit drie zijden benaderbaar. Hiermee kan vanuit het plangebied van een incident 
weg gevlucht worden.  
 
Tevens valt het plangebied (gelegen op 390 meter van de Waarschuwings- en Alarmeringssys-
teempaal) binnen de sirenedekking van het WAS. Personen die zich bevinden in het plangebied 
kunnen hiermee gealarmeerd worden om dekking te zoeken in het gebouw. 

 

 

Conclusie 

Vanuit het aspect externe veiligheid bestaan er op basis van het bovenstaande geen 

belemmeringen. 

 

4.2.5 Milieuzonering 

Goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkómen van hinder en gevaar. Door bij 

nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende acti-

viteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) kan dit gerealiseerd 

worden. Het is aan de ene kant zaak om te voorkomen dat er hinder en gevaar voor ge-

voelige bestemmingen ontstaat en aan de andere kant dient aan bedrijven voldoende 

zekerheid te worden geboden dat zij niet in hun activiteiten worden beperkt door nieuwe 

gevoelige functies. Om te bepalen of tussen de milieubelastende activiteiten en de ge-

voelige functies voldoende afstand in acht wordt genomen, is gebruik gemaakt van de 

VNG- publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' uit 2009. 
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Voor supermarkten geldt op basis van de brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ een aan 

te houden afstand ten opzichte van milieugevoelige functies van 10 meter ten aanzien 

van de aspecten geluid en gevaar. Voor de aspecten geur en stof geldt een richtafstand 

van 0 meter. 

 

Als gevolg van de beperkte uitbreiding van de supermarkt komt deze slechts in zeer be-

perkte mate dichterbij milieugevoelige functies te liggen. Hierbij dient te worden aangete-

kend dat het slechts gesloten delen van de bebouwing betreft. Doordat de bevoorrading 

in de toekomstige situatie intern zal plaatsvinden in plaats van extern en de bevoorrading 

via een andere route zal plaatsvinden, is juist sprake van een afname van overlast voor 

de omgeving. Aangezien verder niet meer dan vier vrachtwagenbewegingen in de avond- 

en nachtperiode zullen plaatsvinden, is het uitvoeren van een akoestisch onderzoek in 

het kader van het Activiteitenbesluit niet noodzakelijk.  

 

De omliggende milieugevoelige functies vormen dan ook geen belemmering voor de be-

perkte uitbreiding van de supermarkt. Ook andersom geredeneerd kan worden geconclu-

deerd dat de uitbreiding van de supermarkt op basis hiervan geen overlast zal veroorza-

ken voor de milieugevoelige functies in de omgeving. Hierbij geldt tevens dat op het dak 

van het uitbreidingsdeel geen overlast veroorzakende installaties voorzien zijn. Het be-

treft uitsluitend een geringe wijziging van de bebouwingscontouren en een geringe uit-

breiding van de bestaande bebouwing. Vanuit het aspect milieuzonering bestaan er kort-

om geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling. 

  

Vanaf 1 januari 2008 geldt voor de meeste bedrijven het Activiteitenbesluit. Ook een su-

permarkt valt onder het Activiteitenbesluit. Een supermarkt betreft een zogenaamde ‘Ty-

pe B’-inrichting. Type B-inrichtingen zijn de  inrichtingen die niet (meer) vergunningplich-

tig zijn. Op deze inrichtingen is het gehele Activiteitenbesluit van toepassing. Het gaat 

hierbij om de  inrichtingen (niet zijnde type A) die onder voormalige 8.40-amvb’s vielen en 

een groot aantal inrichtingen die van vergunningsplicht worden overgeheveld naar de  

algemene regels. Deze inrichtingen moeten bij de oprichting of wijziging van de inrichting 

wel een melding aan het bevoegd gezag doen. 

 

 

4.3 Archeologie en cultuurhistorie 
 
Archeologie 

In het vigerende bestemmingsplan is voor het besluitgebied geen archeologische dub-

belbestemming opgenomen. Vanuit het aspect archeologie bestaan er dan ook geen 

belemmeringen.  

 

Cultuurhistorie 

Gezien de aard en de geringe omvang van het initiatief en het feit dat de direct 

aangrenzende bebouwing geen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing betreft, wordt 
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geen invloed uitgeoefend op cultuurhistorisch waardevolle elementen in de omgeving van 

het besluitgebied.  

 

 
4.4 Leidingen en infrastructuur 
 

Er zijn blijkens het geldende bestemmingsplan, de provinciale risicokaart en de gemeen-

telijke belemmeringenkaart op of rond het besluitgebied geen kabels of leidingen gelegen 

met een bestemmingsplanplichtige beschermingszone die van invloed zou kunnen zijn op 

de voorgenomen ontwikkeling. 

  

 

4.5 Natuur en landschap 
 
Op basis van de kaarten van het POL2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014 

blijkt dat het besluitgebied niet gelegen is binnen een gebied waarin uitgesproken natuur-

lijke of landschappelijke waarden voorkomen. Geconcludeerd kan worden dat het voor-

genomen initiatief geen consequenties heeft voor natuurlijke en/of landschappelijke 

waarden in de omgeving van het besluitgebied. 

 
 
4.6 Flora en fauna 
 
Natuurwetgeving 

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbe-

schermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking van de 

Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatig gebiedsbe-

scherming plaats door middel van de ecologische hoofdstructuur (EHS), die is geïntrodu-

ceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal niveau in structuur-

visies en verordeningen is vastgelegd. 
 

Resultaten gebiedsbescherming 

Vanwege de ligging in de bebouwde kom van Blerick en het feit dat sprake is van be-

staand bebouwd gebied, valt het besluitgebied buiten de invloedssfeer van de voor de 

Natuurbeschermingswet aangewezen gebieden. De Boswet is niet van toepassing en in 

het vigerende bestemmingsplan worden vanuit natuur ook geen beperkingen opgelegd 

aan het ruimtelijk plan. 

 

Resultaten soortenbescherming 

Gezien het feit dat slechts sprake is van de bebouwing van reeds volledig verharde gron-

den, waarbij veelvuldig verstoring plaatsvindt, is de kans op de aanwezigheid van be-

schermde soorten te verwaarlozen. Wel dient de rij bomen aan de Prins Mauritsstraat 

gekapt te worden. Dit zal gebeuren buiten het broedseizoen. In het kader van de voorge-
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nomen ontwikkeling zullen vervolgens nieuwe bomen worden aangeplant, zodat per sal-

do geen groenvoorzieningen verloren gaan. 

 

Effecten 

Aangenomen kan worden dat voorgenomen geringe uitbreiding en wijziging van de be-

staande bebouwing geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van 

beschermde soorten, dit mede met het oog op het feit dat de te kappen bomen buiten het 

broedseizoen zullen worden gekapt en nieuwe bomen worden aangeplant. Er zullen dan 

ook geen negatieve effecten optreden ten aanzien van de flora en fauna. 

 

Conclusie 

Met de inwerkingtreding van de AMvB geldt een vrijstelling van de artikelen 8 tot en met 

12 van de Flora- en faunawet voor algemeen voorkomende soorten. Gezien de aard en 

geringe omvang van het besluitgebied en de geraadpleegde bronnen, wordt verwacht dat 

enkel algemeen voorkomende soorten (behorende bij beschermingsniveau 1) in het be-

sluitgebied voorkomen. De kans is zeer minimaal dat andere bedreigde/beschermde dier- 

en/of plantsoorten hun leefgebied in het besluitgebied hebben. Aangezien voor de alge-

meen voorkomende soorten een vrijstelling van de Flora- en faunawet geldt, wordt een 

aanvullend flora- en faunaonderzoek dan ook niet noodzakelijk geacht. 

 

 

4.7 Verkeer en parkeren 
 
Verkeer 

De geringe uitbreiding van het pand zal in de praktijk geen toename van het aantal ver-

keersbewegingen tot gevolg hebben. Er is immers slechts sprake van een wijziging van 

de bebouwingscontouren om het gebouw een praktischere en functionelere rechthoekige 

vorm te geven. Als gevolg hiervan wijzigt het verzorgingsgebied van de supermarkt niet. 

Ook bij een geringe toename van het aantal verkeersbewegingen geldt echter dat de 

omliggende wegen qua capaciteit hierop berekend zijn. 

 

Parkeren 

De wijziging van de bebouwingscontouren van de supermarkt is met name bedoeld om 

het gebouw een functionelere vorm te geven. In de praktijk zal de wijziging van de be-

bouwingscontouren dan ook niet leiden tot een toename van het aantal verkeersbewe-

gingen en een toename van de parkeerbehoefte. Er wordt voorzien in 114 parkeerplaat-

sen. Dit aantal wordt voldoende geacht voor deze lokale supermarkt, mede gelet op het 

feit dat in de huidige situatie sprake is van een geringe overcapaciteit. 
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4.8 Waterhuishouding 
 
In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze in voorliggend plan rekening is ge-

houden met de (ruimtelijk) relevante aspecten van (duurzaam) waterbeheer. Een beknop-

te beschrijving van de kenmerken van het watersysteem kan het benodigde inzicht geven 

in het functioneren van dit systeem.  

 

Beschrijving van waterrelevant beleid 

In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft 

op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk voert om te komen tot een duurzaam waterbe-

heer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschik-

baarheid van voldoende en schoon water, en diverse vormen van gebruik van water. Ook 

worden de maatregelen genoemd die hiertoe worden genomen. 

 

Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 22 

december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Natio-

naal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 

 

Op provinciaal niveau kent de provincie Limburg als uitgangspunten dat verdroging zo 

veel mogelijk tegengegaan dient te worden en dat waterkwaliteit, met het oog op een 

duurzaam gebruik in de toekomst, erg belangrijk is. Tevens sluit de provincie aan bij het 

streven naar de bevordering van infiltratie van water in de bodem om zodoende 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 beleidspro-

ces. Ter invulling van (specifiek) ecologische functies stelt het Waterschap onder andere 

dat ter voorkoming van verdroging, grondwaterstanden (daar waar dat mogelijk is) ver-

hoogd moeten worden door peilbeheer. Ook dient het rioleringsbeheer door gemeenten 

op en aan de aan watergangen en -plassen toegekende functies afgestemd te worden. 

Naast deze ecologische functies dienen er ook mensgerichte hoofdfuncties ten behoeve 

van industrie of drinkwater ingepast te worden. Tevens dient er plaats te zijn voor mens-

gerichte nevenfuncties. 

  

Kenmerken van het watersysteem 

De kenmerken van de watersystemen, zoals die voorkomen in het besluitgebied (en om-

geving), kunnen het beste beschreven worden door een onderverdeling te maken in de 

soorten van water die in het gebied aanwezig zijn. De belangrijkste zijn: grondwater, op-

pervlaktewater, hemelwater, ecosysteem en afvalwater.  

 

Grondwater 

Het besluitgebied is gelegen binnen de boringsvrije zone ‘Venloschol, zoals deze is op-

genomen in de Omgevingsverordening Limburg (OvL). Aangezien slechts sprake is van 
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een geringe gebruikswijziging van bestaande bebouwing waarbij geen diepgaande 

grondboringen voorzien zijn, vormt dit geen belemmering. 

 

Oppervlaktewater 

Binnen het besluitgebied en de directe omgeving is geen oppervlaktewater gelegen 

waarmee bij het initiatief rekening hoeft te worden gehouden. In de Omgevingsverorde-

ning Limburg zijn voor het besluitgebied daarnaast ook geen bijzondere aanduidingen 

opgenomen.  

 

Ecosystemen 

In het besluitgebied en de directe omgeving liggen geen specifieke en/of waardevolle 

droge of natte ecosystemen, die een belemmering zouden kunnen vormen voor de voor-

genomen ontwikkeling.  

 

Afvalwater 

Het afvalwater is voor wat betreft de bestaande bebouwing aangesloten op de riolering. 

Dit zal ook voor de geringe uitbreiding het geval zijn. 

 

Hemelwater 

De hemelwaterafvoer voor de bestaande bebouwing blijft ongewijzigd. Voor het uitbrei-

dingsdeel zal worden voorzien in voldoende gedimensioneerde ondergrondse infiltratie-

voorzieningen. Met een uitbreiding van 223 m², dient te worden uitgegaan van 4,46 m³ 

(20mm x 223 m²). 

 

Overleg waterbeheerder 

Conform de notitie ‘Toepassingsbereik Watertoets’ van Waterschap Peel en Maasvallei 

geldt dat het plan niet hoeft te worden ingediend bij het Watertoetsloket. Er is namelijk 

geen sprake van een toename van het verhard oppervlak groter dan 2.000 m
2
 en het 

besluitgebied is niet binnen een door het Waterschap aangewezen aandachtsgebied 

gelegen. 
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5. AFWEGING BELANGEN 

De gewenste ontwikkeling is strijdig met de geldende regels uit het vigerende bestem-

mingsplan ‘Stadsdeel Blerick’. Het vigerende plan biedt geen afwijkings- of wijzigingsmo-

gelijkheden waarmee het initiatief toegestaan kan worden. Door het verlenen van een 

omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan onder de Wet algeme-

ne bepalingen omgevingsrecht, kan het initiatief mogelijk worden gemaakt. 

 

Tegen de voorgenomen uitbreiding en wijziging van de bestaande bebouwing, bestaan 

uit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren. De ontwikkeling past ruimte-

lijk-functioneel en qua vormgeving in het omliggende gebied en vormt feitelijk een logi-

sche wijziging van de reeds bestaande bebouwing, waarmee deze een meer functionele 

rechthoekige vorm krijgt. 

 

Aan de voorwaarden, die zowel het Rijks-, provinciaal als gemeentelijk beleid stellen, 

wordt met de ontwikkeling voldaan.  

 

Daarnaast wordt de ontwikkeling niet belemmerd door aanwezige, storende milieuaspec-

ten, en zijn benodigde voorzieningen, als riolering en overige kabels en leidingen, reeds 

in de nabijheid van het besluitgebied aanwezig. Bovendien zal geen schade wordt toege-

bracht aan de omringende natuur- of landschapselementen en -structuren.  

 

Op basis van het voorgaande wordt dan ook geconcludeerd dat de voorgenomen ruimte-

lijke ontwikkeling aanvaardbaar en haalbaar is. 
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6. PROCEDURE, OVERLEG EN PLANSTUKKEN 

6.1 Procedure 
 
Voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestem-

mingsplan dient de uitgebreide procedure zoals beschreven in de Wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht (Wabo) te worden gevolgd. 

 

Voor de uitgebreide procedure geldt afdeling 3.4 van de Awb. De Wabo geeft hierop en-

kele aanvullingen. Dit zijn onder andere: 

• aanvraag, ontwerpbesluit en/of het definitieve besluit moeten op grond van zowel de 

Wabo als het Besluit omgevingsrecht (Bor) in bepaalde specifieke gevallen aan spe-

cifieke personen of instanties worden toegestuurd. Te denken valt aan het orgaan dat 

de verklaring van geen bedenkingen afgeeft, de Inspectie, een ander bestuursorgaan 

dan het aangewezen bevoegd gezag, etc;  

• iedereen kan zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen (art. 3.12 lid 5 Wabo). Al-

leen belanghebbenden kunnen bezwaar maken en in beroep gaan;  

• de beslistermijn van zes maanden begint te lopen op de eerstvolgende dag na de 

ontvangst van de aanvraag (art. 3.12 lid 7 Wabo);  

• de beslistermijn van zes maanden mag éénmaal verlengd worden, met ten hoogste 

zes weken (art. 3.12 lid 8 Wabo);  

• De kennisgeving van het ontwerpbesluit en de mededeling van het definitieve besluit 

worden in de Staatscourant geplaatst en toegezonden aan de eigenaar van en even-

tuele beperkt gerechtigden op de in het ontwerpbesluit begrepen gronden, voor zover 

dat nodig is met het oog op de toepassing van artikel 85 van de onteigeningswet (art. 

3.12 lid 2 Wabo jo. art. 6.14 lid 2 Regeling omgevingsrecht). De mededeling van het 

definitieve besluit wordt tevens langs elektronische weg gedaan en beschikbaar ge-

steld (art. 6.14 Bor jo. Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012). 

 

 

6.2 Overleg 
 
In artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht is artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 

ordening van toepassing verklaard. Voor deze procedure dient dan ook vooroverleg te 

worden gevoerd met diensten van het Rijk, provincie en het waterschap. Deze instanties 

kunnen aangeven dat in bepaalde gevallen vooroverleg niet noodzakelijk is.  

 

Bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestem-

mingsplan moeten burgemeester en wethouders, indien niet is aangegeven dat van 

vooroverleg kan worden afgezien, daarom overleg plegen met het Waterschap, met an-
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dere gemeenten wiens belangen bij het plan betrokken zijn en met de betrokken rijks- en 

provinciale diensten. 

 

Aangezien er geen Rijksbelangen in het geding zijn kan van vooroverleg met de Rijks-

overheid worden afgezien. Van vooroverleg met de provincie Limburg kan eveneens 

worden afgezien aangezien er sprake is van ligging binnen ‘Stedelijk gebied’. Tevens is 

geen sprake van de ligging binnen een provinciaal archeologisch aandachtsgebied.  

Omdat er sprake is van een ontwikkeling waarbij feitelijk geen nieuwe verharding gereali-

seerd en aangezien het besluitgebied niet is gelegen binnen een aandachtsgebied van 

het Waterschap, is ook vooroverleg met het Waterschap Peel en Maasvallei niet noodza-

kelijk. 

 

 

6.3 Planstukken 
 

Bij de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan behoort deze 

ruimtelijke onderbouwing. Het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning dient 

beschikbaar te worden gesteld conform de vereisten zoals die zijn vastgelegd voor ‘pro-

jectbesluiten’ in IMRO2012 en STRI2012, met het daarbij behorende besluitgebied c.q. 

de geometrische plaatsbepaling. 



 

Bijlage 1 
Begrenzing besluitgebied 

 





 

 

Grens besluitgebied 





 

Bijlage 2 

Plattegrond en situatieschets 
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Gehele cv-installatie incl. rga./lt. ,ventilatie-installatie en koel-installatie 

een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte

ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname

Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die

Voor een badruimte geldt het in het hierboven staande gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of

die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m2.s  ) en op geen enkele plaats groter dan 0.2 kg/(m2.s  )

Alle buitenkozijnen met HR++ beglazing U=1,2 W/m2K,

Alle beweegbare delen in buitenkozijnen met tochtstrips / tochtprofielen en dubbele kierdichting

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afdeling 3.10 art. 3.68 t/m 3.70

volgens voorschriften van de desbetreffende fabrikant en volgens de NEN-eisen

dagmaat deur 900 mm

dm 900

Binnenkozijnen en binnendeuren conform bestek

kalkzandsteen dikte als aangegeven op tekening

Renvooi algemeen

hemelwaterafvoer Ø100mm

hwa

Binnendeurkozijnen vrije doorgang 850x2300mm (minimaal)

(spouw)isolatie

2700+vl.

hoogte plafondafwerking

Vloerafscheiding conform bouwbesluit afdeling 2.3 art. 2.16 t/m 2.20

1/2 1/2

PU-wand

Bescherming tegen geluid van buiten conform. afdeling 3.1

Bescherming tegen geluid van installaties conform. afdeling 3.2

Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, conform. afdeling 3.4

Energiezuinigheid, conform afdeling 5.2

Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas, conform afdeling 3.8

en betreffende normbladen.

Verlichting nieuwbouw, conform afdeling 6.1 en betreffende normbladen.

Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie, conform afdeling 6.2

en betreffende normbladen.

Drinkwater- warmwater-voorziening, conform NEN 1006

Aansluiting op het distributienet voor drinkwater, conform voorschriften leverancier / netwerk beheerder 

en betreffende normbladen.

Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, conform. afdeling 6.4

en betreffende normbladen.

Dilataties volgens opgave baksteen leverancier i.o.m. constructeur

Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen hebben een volgens NEN 1068

bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 1,65 W/m².K. 

Trap conform bouwbesluit afdeling 2.5

afvoer koelingenkl

Renvooi riolering

Watermeter in de meterkast vlgs. richtlijnen nutsbedrijven

Riolering schematisch aangeven e.e.a. aan te leggen volgens geldende richtlijnen en installateur

Gescheiden riolering: vuilwaterafvoer van pvc. Ø125 buiten het gebouw bruin

Alle riolering van gerecycled pvc. KOMO-keur met wanddikte = 3,2mm

leidingen riolering in vloer minimaal Ø110 tenzij anders aangegeven

hwa.'s voorzien van ontstoppingsmogelijkheid + bladvangers

overige riolering en alle hulpstukken van pvc. grijs, 

toiletwc

urinoirun

wastafelwt

gootsteengs

schrobputsp

ontstoppingsstukos

condensleidingcl

schoonwater-riool

vuilwater-riool

vluchtroute, deur te openen zonder sleutel (niet gesloten)

brandslanghaspel 30 m1

dient i.o.m. de plaatselijke brandweer aangegeven te worden.

Bereikbaarheid van gebouwen en bluswatervoorziening:

van een brandmeldinstallatie; niet-automatische bewaking zonder doormelding, volgens NEN 2535

De bluswatervoorziening dient i.o.m de plaatselijke brandweer aangegeven te worden

De bereikbaarheid van het gebouw m.b.t. aanrijroutes, vrije doorgangen en afmetingen opstelplaats 

conform NEN 6088, e.e.a. aangegeven in concept op tekening

Brandmeldinstallatie: op basis van het bouwbesluit is het nodig het gebouw te voorzien

Vluchtrouteaanduiding: het gebouw dient voorzien te worden van vluchtrouteaanduiding

Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062

-

-

-

(buitenlucht), voldoet aan brandklasse D

en aan rookklasse s1fl, in een overige ruimten (binnenlucht)

Een vloer, een hellingbaan of een trap voldoet aan de bovenzijde aan brandklasse Dfl

Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel

-

-

Brandwerendheid hoofddraagconstructies 0 minuten-

vluchtwegaanduiding met pictogram NOODUITGANG (transparantverlichting)

Ontruimingsalarminstallatie: op basis van het bouwbesluit is het nodig het gebouw-

voldoet aan brandklasse D en aan rookklasse s2

voldoet aan brandklasse D

Een constructieonderdeel aan een zijde die grenst aan een overige ruimte (buitenlucht),

Een constructieonderdeel aan een zijde die grenst aan een overige ruimte (binnenlucht),

-

-

te voorzien van een ontruimingsalarminstallatie, volgens NEN 2575

Indien de stookruimte > 130 kW dan dient dit een apart brandcompartiment te zijn (30 min. WBDBO)

-

Renvooi brandpreventie

$

schematisch aangegeven met richting uitgang, definitief plan volgens opgave installateur

Brandwerendheid conform rapportage Vlampunt d.d.14-08-2015??-

in een overige ruimten (buitenlucht)

Een vloer, een hellingbaan of een trap voldoet aan de bovenzijde aan brandklasse Dfl,-

Alle draaiende delen in inwendige brand- en rookscheidingen dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden-

Alle schachten/kanalen welke een brandscheiding doorbreken dienen minimaal eenzelfde-

WBDBO waarde te bezitten als de brandscheiding 

Het dak van een bouwwerk is bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk -

Vanuit de vluchtroutes dient het openbaar terrein bereikbaar te zijn,-

zonder gebruik te maken van losse voorwerpen

materialen aan de binnenzijde van schachten, kokers of kanalen grenzend aan meer dan een brandcompartiment-

of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2, voldoet over een dikte 

van ten minste 0,01m aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Noodverlichting: het gebouw dient voorzien te worden van noodverlichting-

met een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux/m2, e.e.a. in concept aangegeven op tekening

N.V.

noodverlichting algemeen (noodverlichting 1 lux/m2 is schematisch aangegeven,

definitief verlichtingsplan volgens opgave installateur)

30 minuten WBDBO 

poederblusser 6kg

Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn

-

GEHELE BEGANE GROND LIGT EEN EEN TOEGANKELIJKHEIDSSECTOR

Renvooi ruimtenummers

benaming

1.1

ruimte gebruiksfunctie

1.2

Entreekoffer Winkelfunctie

Verkoopruimte Winkelfunctie

bouwbesluit

Verkeersruimte

Verblijfsruimte

pers. vloeropp.

n.v.t. 42,10 m2

250 1377,80 m2

1.3

Sigarettenkast Overige gebruiksfunctieFunctieruimte n.v.t. 0,84 m21.4

1.5 Toilet [D] Overige gebruiksfunctieToiletruimte n.v.t. 7,43 m2

1.6 Toilet [H] Overige gebruiksfunctieToiletruimte n.v.t. 5,94 m2

1.7 ISRA - nuts Technische ruimte n.v.t. 0,84 m2

1.8 HVK Totaal n.v.t. 6,80 m2

1.9 Pantry 10 37,12 m2

1.10 Telruimte Verblijfsruimte 3 9,43 m2

1.11 LEON Overige gebruiksfunctieVerblijfsruimte n.v.t. 6,12 m2

1.12 Magazijn Overige gebruiksfunctieFunctieruimte n.v.t. 394,60 m2

1.13 Bake-off 2 73,81 m2

1.20 Kleedruimte [H] Overige gebruiksfunctie n.v.t. 7,14 m2

gebruiksfunctie                                        vloeropp.    

winkelfunctie 1512,4 m2

bijeenkomstfunctie 62,63 m2

overige gebruiksfunctie 678,23 m2

TOTAAL 2253,26 m2

Ventilatiecapaciteit

benamingruimte eis / p.p.

1.2 verkoopruimte 4,0 dm2/s

aantal personen

250

benodigd

1000,0 dm3/s

1.3 Telruimte 4,0 dm2/s3 dm3/s12,0

1.10 pantry 4,0 dm2/s10 dm3/s40,0

1.11 LEON 4,0 dm2/s1 dm3/s4,0

1.13 bake-off 4,0 dm2/s2 dm3/s8,0

Min. toe te passen capaciteit per toiletruimte = 7,0 dm3/s

luchtafvoer d.m.v. mechanische ventilatie

toiletten, pantry, en LEON 100,0 dm3/s

Telruimte/kantoor 52,0 dm3/s

verkoopruimte en bake-off 1008,0 dm3/s

luchttoevoer d.m.v. mechanische ventilatie

E.e.a. conform NEN 1087

1.14 Vriescel Overige gebruiksfunctieFunctieruimte n.v.t. 45,79 m2

1.15 MOPRO-cel n.v.t. 24,19 m2

1.16 AGF-cel n.v.t. 31,83 m2

1.17 Techniek-IT Overige gebruiksfunctieTechnische ruimte n.v.t. 8,84 m2

1.18 Kantoor Winkelfunctie 10 9,26 m2

1.19 Kleedruimte [D] n.v.t. 7,14 m2

Voorruimte BijeenkomstfunctieVerkeersruimte n.v.t. 19,32 m2

Verblijfsruimte

Toiletruimte

Toiletruimte

Functieruimte

Functieruimte

Verblijfsruimte

Verblijfsruimte

Technische ruimte

Overige gebruiksfunctie

Overige gebruiksfunctie

Overige gebruiksfunctie

Overige gebruiksfunctie

Bijeenkomstfunctie

Winkelfunctie

Winkelfunctie

Overige gebruiksfunctie

1.19 Kantoor 4,0 dm2/s10 dm3/s40,0

standleidingstl

1.21 Klantentoilet 1 Overige gebruiksfunctie n.v.t. 9,07 m2Toiletruimte

1.22 Klantentoilet 2 Overige gebruiksfunctie n.v.t. 5,24 m2Toiletruimte

1.23 Voorruimte Bijeenkomstfunctie n.v.t. 6,19 m2Verkeersruimte

ventilatie rooster afvoer

ventilatie rooster aanvoer

zelfsluitend

RM

rookmelder 

en ruimtebewaking ivm 'doodlopend einden', volgens NEN 2535
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N.V.
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1.24 Laad- en losruimte Overige gebruiksfunctie n.v.t. 116,42 m2Verkeersruimte

A
A
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Bouwtechnisch Adviesburo
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F +31 (0)492 - 430 115
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www.facebook.com/WoutersBouwadvies
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PLATTEGROND - SITUATIE

DEFINITIEF ONTWERP (FASE C) 

14021DB101 DEFINITIEF
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05-04-2016

1188x841

1:100

CO2

co2 blusser 6kg

blusdeken
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exacte plaats en hoogte n.t.b.
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vuilwater-riool
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