
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTEMMINGSPLAN KERNEN 2010 
      

 

GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 

TOELICHTING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november 2010 

B01032/ZC0/1N1/700132 

B01032.700132 

 

 



 BESTEMMINGSPLAN KERNEN 2010 

B01032/ZC0/1N1/700132 ARCADIS 2 

Inhoud 

1 Inleiding   ____________________________________________________________________ 5

1.1 Aanleiding   ______________________________________________________________ 5

1.2 Doelstelling   ______________________________________________________________ 5

1.3 Plangeschiedenis   _________________________________________________________ 5

1.4 Plangebied   ______________________________________________________________ 6

1.5 Planopzet   _______________________________________________________________ 6

1.6 Leeswijzer   _______________________________________________________________ 7

2 Planologisch kader   ___________________________________________________________ 9

2.1 Inleiding   ________________________________________________________________ 9

2.2 Rijksbeleid   _______________________________________________________________ 9

2.2.1 Nota ruimte   _______________________________________________________ 9

2.3 Provinciaal Beleid   _______________________________________________________ 10

2.3.1 POL 2006 (actualisaties 2008, 2009 en 2010)   _________________________ 10

2.3.2 POL-herziening op onderdelen EHS   __________________________________ 12

2.3.3 POL-aanvulling Nationaal Landschap Zuid-LImburg 2005   ________________ 13

2.3.4 POL-aanvulling Verstedelijking, Gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering  13

2.3.5 Beleidsregel Limburgs kwaliteitsmenu   ________________________________ 15

2.3.6 Nota provinciaal erfgoedbeleid 2004   ________________________________ 15

2.4 Regionaal beleid   ________________________________________________________ 17

2.4.1 Woonvisie Maastricht en mergelland 2005-2009   ______________________ 17

2.5 Gemeentelijk beleid   _____________________________________________________ 18

2.5.1 Structuurvisie 2005   _______________________________________________ 18

2.5.2 Vigerend bestemmingsplan   ________________________________________ 18

2.5.3 Toeristische visie ‘Valkenburg Leeft’   _________________________________ 18

2.5.4 Waterplan   ______________________________________________________ 18

2.5.5 Archeologie ‘verleden met toekomst’   ________________________________ 19

2.6 Conclusies   _____________________________________________________________ 26

3 Ruimtelijke en functionele karakteristiek   ____________________________________ 27

3.1 Ruimtelijke structuur   ____________________________________________________ 27

3.1.1 Historische ontwikkeling   ___________________________________________ 27

3.1.2 Stedenbouwkundige structuur   ______________________________________ 29

3.1.3 Landschappelijke en groenstructuur   _________________________________ 32

3.1.4 Ontsluitingsstructuur   ______________________________________________ 33

3.2 Functionele analyse   _____________________________________________________ 33

3.2.1 Deelgebied Houthem-Sint Gerlach/Vroenhof   __________________________ 34

3.2.2 Deelgebied Strabeek/Broekhem/Stoepert   _____________________________ 34

3.2.3 Deelgebied Heekerbeek/Emmaberg/De Bongerd/De Heek   _______________ 36

3.2.4 Deelgebied Berg en Terblijt   ________________________________________ 37

3.2.5 Deelgebied Sibbe/Ijzeren   ___________________________________________ 37

3.2.6 Deelgebied Schin op Geul   _________________________________________ 38



 BESTEMMINGSPLAN KERNEN 2010 

B01032/ZC0/1N1/700132 ARCADIS 3 

4 Uitgangspunten en randvoorwaarden   _______________________________________ 40

4.1 Kwaliteitshandhaving   ___________________________________________________ 40

4.2 Recreatie en toerisme   ___________________________________________________ 42

4.3 Bedrijvigheid   ___________________________________________________________ 42

4.4 Milieu- en omgevingsaspecten   ____________________________________________ 42

4.4.1 Geluid   __________________________________________________________ 42

4.4.2 Bedrijfshinder   ____________________________________________________ 44

4.4.3 Bodem   _________________________________________________________ 45

4.4.4 Duurzaam bouwen   _______________________________________________ 45

4.4.5 Mobiliteit   _______________________________________________________ 46

4.4.6 Natuur in de stad   _________________________________________________ 46

4.4.7 Integraal ketenbeheer   _____________________________________________ 46

4.4.8 Bodembeschermingsgebieden   ______________________________________ 47

4.4.9 Grondwaterbeschermingsgebieden   __________________________________ 47

4.5 Civieltechnische aspecten   ________________________________________________ 47

4.5.1 Oppervlaktewater   ________________________________________________ 47

4.5.2 Regenwaterbuffers   _______________________________________________ 48

4.5.3 Bebouwingsgrens “verkeer”   _______________________________________ 48

4.5.4 Bebouwingsgrens “Verkeer – Railverkeer”   ____________________________ 48

4.5.5 Luchtkwaliteit   ___________________________________________________ 49

4.5.6 EXterne veiligheid   ________________________________________________ 50

4.5.7 Hoge druk gasvoedingsleiding   ______________________________________ 55

4.5.8 Brandstofleiding   _________________________________________________ 55

4.5.9 Hoofdwaterleiding Waterleiding Maatschappij Limburg   _________________ 56

4.5.10 Rioolwatertransportleiding Zuiveringschap   ____________________________ 56

4.6 Cultuurhistorisch erfgoed   ________________________________________________ 56

4.6.1 Archeologische waarden   __________________________________________ 56

4.6.2 Rijksmonumenten   ________________________________________________ 57

4.6.3 Beschermde dorpsgezichten   ________________________________________ 59

4.6.4 Monumenten Selectie Project (MSP)   _________________________________ 59

4.6.5 Onderaards Gangenstelsel   _________________________________________ 59

4.7 Waterparagraaf   ________________________________________________________ 60

5 Planopzet en juridische regeling   ____________________________________________ 62

5.1 Sectorale doelstellingen en integrale beleidsvisie   _____________________________ 62

5.1.1 Wonen   _________________________________________________________ 62

5.1.2 Detailhandel   _____________________________________________________ 63

5.1.3 Bedrijvigheid   ____________________________________________________ 64

5.1.4 Scholen   _________________________________________________________ 64

5.1.5 Kerken   _________________________________________________________ 64

5.1.6 Overige functies   __________________________________________________ 64

5.1.7 Openbare ruimte/groen   ___________________________________________ 65

5.1.8 Verkeer   _________________________________________________________ 65

5.2 Juridische regeling   ______________________________________________________ 65

5.2.1 Algemeen   _______________________________________________________ 65

5.2.2 Toelichting op de regels   ___________________________________________ 67

6 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid   ___________________________ 72

6.1 Economische uitvoerbaarheid   _____________________________________________ 72



 BESTEMMINGSPLAN KERNEN 2010 

B01032/ZC0/1N1/700132 ARCADIS 4 

6.1.1 Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro   _____________________________________ 72

6.1.2 Zienswijzen   ______________________________________________________ 72

Bijlage 1 Facetbestemmingsplan Externe Veiligheid, 2009   ___________________________ 73

Bijlage 2 Uitspraak RvS   ________________________________________________________ 74

Bijlage 3 Ruimtelijke onderbouwing Slakweg 3, Berg en Terblijt   ______________________ 75

Bijlage 4 Ruimtelijke onderbouwing Vroenhof tussen 30 en 32 te Houthem   ____________ 76

Bijlage 5 Aanwijzingsbesluiten beschermde dorpsgezichten, Genhoes en Schaloen   ______ 77

 

 



 BESTEMMINGSPLAN KERNEN 2010 

B01032/ZC0/1N1/700132 ARCADIS 5 

HOOFDSTUK 1 Inleiding 

1.1 
De gemeente Valkenburg heeft besloten om over te gaan tot de actualisering en het 

samenvoegen van de bestemmingsplannen Geerlingshof en Kernen Valkenburg aan de 

Geul. Daartoe zijn de volgende aanleidingen: 

 

AANLEIDING 

 Aan het bestemmingsplan Kernen Valkenburg aan de Geul is op onderdelen 

goedkeuring onthouden. Voor de betreffende delen moet nog een reparatieplan worden 

gemaakt. 

 Van het bestemmingsplan Kernen Valkenburg aan de Geul worden relatief veel 

ontheffingen (voorheen vrijstellingen) verleend, zowel binnen- als buitenplans. Een 

versoepeling van de planregels is daarom gewenst. Daarnaast is het wenselijk dat de 

verleende vrijstellingen en ontheffingen in het plan worden verwerkt. 

 Het bestemmingsplan Kernen Valkenburg aan de Geul bevat een aantal omissies, welke 

met het actualiseren van voornoemde bestemmingsplannen worden hersteld. 

 Sinds 1 juli 2008 geldt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (afgekort Wro) op grond van 

die wet moeten beide bestemmingsplannen voor 2013 worden herzien. 

 

1.2 
De doelstelling van deze bestemmingsplanactualisatie is het bieden van een actueel, 

uitvoerbaar en handhaafbaar planologisch-juridisch kader voor de kernen van Valkenburg 

aan de Geul.  Het in 2004 vastgestelde bestemmingsplan Kernen Valkenburg aan de Geul 

wordt hiertoe geactualiseerd en herbenoemd tot bestemmingsplan Kernen 2010.  

DOELSTELLING 

 

1.3 
In 1996 is door de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul, gelijktijdig met het 

bestemmingsplan Buitengebied,  het bestemmingsplan Kern Valkenburg vastgesteld. Voor 

de overige kernen binnen de gemeente en het deel van de bebouwde kom van Valkenburg 

dat niet in het bestemmingsplan Kern Valkenburg (en het bestemmingsplan Kop Cauberg 

e.o. 1987 inclusief de herzieningen uit 1992 en 1994) waren opgenomen, was er geen recent 

vigerend plan. De gemeente Valkenburg aan de Geul wenste voor laatstgenoemde kernen 

en delen van de bebouwde kom van Valkenburg, ingevolge haar beleid op het gebied van 

de ruimtelijke ordening alsnog een bestemmingsplan vast te stellen. 

PLANGESCHIEDENIS 
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In belangrijke mate werd die behoefte ingegeven door het relatief grote aantal bestemmings-

plannen dat in deze kernen rechtskracht bezaten, maar vaak gedateerd waren. Hierdoor 

ontstond een spanning ontstaan met het toenmalige artikel 33 W.R.O. (een bestemmingsplan 

wordt minstens eenmaal in de tien jaren herzien). Een ander belangrijk aspect was het  

niet- uniforme karakter van de regelingen voor dezelfde situaties, wat tot rechtsongelijkheid 

leidde. 

 

Daarnaast wilde de gemeente het meerjaren-woningbouwprogramma (waaronder 

woonwagenstandplaatsen resp. –chalets) naar omvang en tempo van realisering "in de hand 

houden".  

 

1.4 
Het zou denkbaar zijn het plangebied op te delen in geografische eenheden en per kern een 

bestemmingsplan te ontwikkelen. Met de moderne plansystematiek is het echter 

aantrekkelijk om alle kernen in één plan te regelen. Dit levert de in paragraaf 1.1. genoemde 

voordelen op (o.a. rechtsgelijkheid). Daarnaast is het economisch gezien voor de gemeente 

voordeliger, zowel om de plannen te produceren als om de procedures te voeren. Eén 

bestemmingsplan heeft in de procedure geen nadelen t.o.v. meerdere plannen.   

PLANGEBIED 

 

Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de 

plangrenzen, zoals die gelden voor het bestemmingsplan Kernen Valkenburg aan de Geul. 

Het plangebied van Geerlingshof valt eveneens binnen deze begrenzing. Het 

bestemmingsplan Uitvoering Prostitutiebeleid is een zogeheten paraplubestemmingsplan, 

dat onder meer van toepassing is op Geerlingshof . De inhoud van het parapluplan is al 

verwerkt in Kernen Valkenburg aan de Geul. 

 
Overzicht vigerende bestemmingsplannen Vaststelling Goedkeuring Raad van State 

1. Geerlingshof incl. Beeldkwaliteitsplan 15-12-1997 7-4-1998 n.v.t. 

2. Uitvoering prostitutiebeleid 22-10-2001 5-2-2002 n.v.t. 

3. Kernen Valkenburg aan de Geul 5-7-2004 8-2-2005 8-3-2006 

4. Compensatiewoningen Schone Poel 17-12-2007 5-8-2008 1-4-2009 

 

1.5 
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening stelt dezelfde inhoudelijke eisen aan een 

PLANOPZET 

bestemmingsplan als in de ‘oude’ WRO, maar de structuur van bestemmingsplannen dient 

vanaf 1 januari 2010 te voldoen aan de “Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen” 

(SVBP 2008). Dit houdt in dat met name de verschijningsvorm en een aantal begrippen zijn 

gestandaardiseerd. Het oude bestemmingsplan kernen Valkenburg aan de Geul voldeed 

daar niet aan. Vandaar dat het voorliggende bestemmingsplan digitaal is opgesteld. 

 

Aansluitend bij de moderne ideeën over de vormgeving van bestemmingsplannen is in het 

bestemmingsplan Kernen 2010 gekozen voor een methodiek, die qua typologie en 

systematiek zoveel mogelijk aansluit bij het bestemmingsplan Kernen Valkenburg aan de 

Geul. Het gebruik van dit plan biedt burgers en gemeente een grote mate van flexibiliteit, 

maar binnen duidelijke kaders waardoor de aan het plan te verbinden rechtszekerheid niet 

in het geding komt.  
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In artikel 1.2.1 lid 2, 3.1.3 en 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) staat 

omschreven wat een bestemmingsplan tenminste moet omvatten. Dat zijn de volgende 

onderdelen: 

 

Verbeelding: Op de verbeelding (zowel analoog als digitaal) zijn de bestemmingen in 

het plangebied weergegeven. Deze bestemmingen zijn gerelateerd aan de 

in de planregels opgenomen juridische regeling. 

 

Planregels: Hierin is het gebruik van de binnen het plangebied aangegeven gronden 

en bouwwerken juridisch geregeld. Per bestemming zijn doelen of 

doeleinden aangegeven. In het Bro zijn standaarden opgenomen voor de 

planregels van het overgangsrecht en de anti-dubbeltelregeling. 

 

Toelichting: De toelichting bevat een verantwoording van de in het plan gemaakte 

keuze van bestemmingen. Tevens wordt aangegeven op welke wijze 

rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. De 

resultaten van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro krijgen een 

prominente plaats in de toelichting, evenals een omschrijving op welke 

wijze burgers en maatschappelijke instellingen bij de voorbereiding van 

het plan zijn betrokken. In artikel 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht 

wordt voorgeschreven dat een bestuursorgaan bij de voorbereiding van 

een besluit de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten en de af 

te wegen belangen. De overige onderdelen van de toelichting geven 

invulling aan het bepaalde in dit artikel. 

 

In het bestemmingsplan ligt voor het grootste deel van de gronden de nadruk op het beheer 

van de bestaande situatie. Er is daarnaast aandacht voor de gronden waar woningbouw en 

andere ontwikkelingen in de (nabije) toekomst mogelijk zijn. Dat qua methodiek aansluiting 

is gezocht bij het bestemmingsplan Kernen Valkenburg aan de Geul betekent niet, dat er 

geen afwijkingen ten opzichte hiervan zijn. De functionele betekenis van de kernen is 

duidelijk anders dan die van de hoofdkern Valkenburg. De juridische regeling is hier dan 

ook op afgestemd. 

Verder moet worden vermeld dat door de invoering van de nieuwe Wro de oude 

beeldkwaliteitsplannen niet meer aan de bestemmingsplannen kunnen worden gekoppeld 

en dat de ruimtelijke-ordeningsaspecten van dit plan op de verbeelding zijn verwerkt. 

 

1.6 
De toelichting is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft de visies die er op de 

verschillende beleidsniveaus zijn ten aanzien van de ontwikkeling van het plangebied 

(planologisch beleidskader). Deze beleidsformuleringen geven richtlijnen waarmee rekening 

moet worden gehouden bij de opstelling en invulling van dit bestemmingsplan. 

LEESWIJZER  

In hoofdstuk 3 wordt het plangebied geanalyseerd, zowel wat betreft de historische 

ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende stedelijke structuur, als wat betreft de aanwezige 

functies en de onderlinge samenhang daartussen. 

 

De uitgangspunten en randvoorwaarden, die met betrekking tot de toekomstige 

ontwikkelingen in het plangebied in acht moeten worden genomen, worden aangegeven in 

hoofdstuk 4.  
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Geïntegreerd in hoofdstuk 5, leidt het bovenstaande tot een planopzet, vergezeld van een 

juridische regeling. In hoofdstuk 6 wordt aangegeven of, en op welke manier, het plan 

economisch en maatschappelijk uitvoerbaar wordt geacht. 

In hoofdstuk 7 worden de wijzigingen die gedurende de procedure in het bestemmingsplan 

zijn aangebracht weergegeven. 
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HOOFDSTUK 2 Planologisch kader 

2.1 
Ruimtelijk ordenen is in feite altijd het bepalen van een evenwicht tussen vele uiteenlopende 

belangen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen nopen ertoe in een bestemmingsplan de 

bestaande ordening van belangen in een nieuw evenwicht te brengen. Bestuursorganen op 

INLEIDING 

uiteenlopende niveaus hebben tot taak de aan hen toevertrouwde belangen op de juiste 

wijze te behartigen. In dit hoofdstuk komen deze belangen en de wijze waarmee hiermee in 

het onderhavige bestemmingsplan is omgegaan aan de orde. 

  

2.2 

2.2.1 

RIJKSBELEID 

Nota Ruimte is een nota van het rijk, waarin de uitgangspunten voor de ruimtelijke 

ontwikkeling van Nederland zijn vastgelegd. In de Nota Ruimte gaat het om 

inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020 met een doorkijk naar 2030. In de nota 

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

Nederland (RHS) een belangrijke rol zal spelen.  

NOTA RUIMTE 

 

De nota heeft vier algemene doelen: versterken van de economie (oplossen van ruimtelijke 

knelpunten), krachtige steden en een vitaal platteland (bevordering leefbaarheid en 

economische vitaliteit in stad en land), waarborging van waardevolle groengebieden 

(behouden en versterken natuurlijke, landschappelijke en culturele waarden) en veiligheid 

(voorkoming van rampen). 

 

In de nota staat ‘ruimte voor ontwikkeling’ centraal en gaat het kabinet uit van het motto 

‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Deze nota ondersteunt gebiedsgerichte, integrale 

ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren. Het accent verschuift van 

‘toelatingsplanologie’ naar ‘ontwikkelingsplanologie’. ‘Ruimte voor ontwikkeling’ betekent 

ook dat het rijk voor ruimtelijke waarden van nationaal belang waarborgen creëert om die te 

kunnen behouden en ontwikkelen.  

 

Daarbij is het belangrijk dat iedere overheidslaag in staat wordt gesteld de eigen 

verantwoordelijkheid waar te maken. Meer specifiek richt het kabinet zich in het nationaal 

ruimtelijk beleid op: versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, 

bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van 

belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid.  
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Deze vier doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd en zijn een uitdrukking van 

de voornaamste ruimtelijke beleidsopgaven die het kabinet ziet voor de kortere en langere 

termijn. 

 

2.3 

2.3.1 

PROVINCIAAL BELEID 

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is vastgesteld door Provinciale Staten op 22 

september 2006. Het gaat om een actualisatie van het voorgaande POL dat dateerde van 

2001. Het Omgevingsplan is door de provincie Limburg opgesteld in samenspraak met 

externe partners als gemeenten, waterschappen, werkgevers- en werknemersorganisaties. 

Het is hét beleidskader voor de toekomstige ontwikkeling van Limburg. Het POL 2006 is 

tevens aan te merken als een structuurvisie zoals bedoeld in artikel 2.2 Wro. 

POL 2006 (ACTUALISATIES 2008, 2009 EN 2010) 

 
Het POL geeft aan dat de kwaliteit van de stedelijke milieus wordt afgemeten aan de 

intensiteit van het ruimtegebruik, het veelsoortig karakter van ontmoetingen (gericht op 

kennis, informatie, diensten en goederen), de inrichting van het publieke domein, de 

diversiteit van functies, de economische dynamiek en de culturele activiteit. Het POL is het 

beleidskader voor de toekomstige ontwikkeling van Limburg. Om tot een kwaliteitsregio 

Limburg te komen, moet worden behouden wat goed is en worden ontwikkeld wat nodig 

is.  

 

De stedelijke gebieden in Limburg kennen een goede dooradering met robuuste groene, 

parkachtige voorzieningen en goed functionerende voorzieningen. 

De rol van de provincie beperkt zich –naast het ondersteunen van programma’s gericht op 

kwaliteitsverbetering– tot het bewerkstelligen van een goede spreiding van de meer 

strategische voorzieningen over de verschillende stedelijke kernen en gemeenten en het 

toezien op de waarborging van een goede groene en blauwe dooradering.  

De ambitie van de provincie Limburg op het gebied van wonen is investeren in een 

aantrekkelijk woon -en leefklimaat en bijdragen aan het realiseren van voldoende woningen 

van de juiste kwaliteit op de juiste plaats. Voor Limburg wordt zowel een kwantitatieve als 

een kwalitatieve opgave gezien. Hieraan moet worden voldaan op het niveau van de 

woningmarkten (via de regionale woonvisies). Speerpunten hierin zijn herstructurering, een 

goede inpassing van nieuwe woonlocaties, variatie in woonmilieu’s, op doelgroepen 

gerichte nieuwbouwdifferentiatie en duurzaam bouwen. Herstructurering van de bestaande 

voorraad wordt steeds belangrijker. Nieuwe woningbouwlocaties moeten passen in de 

regionale behoefte aan woonmilieus. Inbreiding gaat daarbij voor uitbreiding. Nieuwe 

locaties moeten gemakkelijk aanhaken op bestaande wegen en zo mogelijk het openbaar 

vervoer. De situering van nieuwe woningen moet passen binnen het bundelings- en 

contourenbeleid. Voortdurende kwaliteitsverbetering is nodig.  

 

In het POL 2006 zijn verschillende perspectieven per zone of deelgebied aangegeven. Het 

plangebied is overwegend in Perspectief 6: Plattelandskernen gelegen. Hierna wordt 

aangegeven welke perspectieven op het gebied van toepassing zijn. Per perspectief wordt 

een omschrijving van het vigerende provinciale beleid gegeven. 
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P1 Ecologische Hoofdstructuur 
Het provinciaal beleid voor de EHS is gericht op het beschermen en realiseren van de 

samenhangende robuuste structuur van grotere natuur- en bosgebieden en verbindingen 

daartussen. Er wordt gestreefd naar ecologisch gezond functionerende watersystemen en 

naar optimale randvoorwaarden voor de natuur door verbetering van de waterhuishouding 

en de milieukwaliteit. Voor ontwikkelingen die de wezenlijke kenmerken en waarden van 

deze gebieden aantasten of de nagestreefde natuurontwikkeling belemmeren geldt het “nee, 

tenzij” regime. Als deze activiteiten toch worden toegestaan, moet compensatie 

plaatsvinden.  

P2 Provinciale Ontwikkelingszone Groen 
De Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) vormt samen met de EHS de ecologische 

structuur in Limburg. De POG omvat vooral landbouwgebieden als buffer rond de EHS, 

delen van steile hellingen met veel natuur en landschapselementen, ecologische 

verbindingszones, de beken met een specifiek ecologische functie, hamsterkernleefgebieden, 

waterwingebieden met een natuurlijk karakter vanwege de waterbescherming en gronden 

die een natuurkarakter krijgen zoals bepaalde lopende ontgrondingen. Binnen de POG geldt 

een ontwikkelingsgerichte basisbescherming. Behoud en ontwikkeling van natuur- en 

landschapswaarden zijn richtinggevend voor ontwikkelingen in de POG. Ook van belang 

zijn het instandhouden van een goede toeristisch-recreatieve structuur en een op het 

landschap georiënteerde landbouw. Belangrijk zijn het behoud en bewerkstelligen van de 

juiste basiscondities voor de beoogde verbetering van natuur en watersystemen. Het 

bebouwingsarme karakter blijft gehandhaafd.  

Afbeelding 2.1 
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P3 Ruimte voor veerkrachtige watersystemen 
Het perspectief Veerkrachtige watersystemen heeft betrekking op de meer open delen van 

beekdalen, winterbed van de Maas en steilere hellingen, voorzover deze geen deel uitmaken 

van P1 (EHS) of P2 (POG). De betreffende gebieden hebben een relatief open karakter en 

zijn ingericht voor gebruik door vooral grondgebonden landbouw.  

De ontwikkeling van functies in deze gebieden is mogelijk mits dit aansluit op het bieden 

van ruimte aan een voldoende veerkrachtig watersysteem voor de opvang van hoge 

waterafvoeren, het bestrijden van watertekort en verdroging en het voorkomen van erosie 

in aanvulling op de perspectieven 1 en 2. Binnen de algemene randvoorwaarden, te 

realiseren via BOM+, zijn er nog steeds mogelijkheden voor ontwikkeling van vooral de 

grondgebonden landbouw en recreatie, alsmede goed gelegen niet-grondgebonden land- en 

tuinbouw.  

P4 Vitaal landelijk gebied 
Het perspectief Vitaal landelijk gebied omvat overwegend landbouwgebieden met een van 

gebied tot gebied verschillende aard en dichtheid aan landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten. Het gaat om gebieden buiten de beekdalen, steile hellingen 

en de ecologische structuur van Limburg. 

Met respect voor de aanwezige kwaliteiten wordt de inrichting en ontwikkeling van de 

gebieden in belangrijke mate bepaald door de landbouw. Daarnaast wordt in deze gebieden 

extra belang gehecht aan verbreding van de plattelandseconomie.  

De bestaande landbouwbedrijvigheid in al zijn vormen kan zich hier verder ontwikkelen, al 

zijn er wel beperkingen voor de niet-grondgebonden landbouw.  

P6 Plattelandskern 
De plattelandskernen zijn overwegend kleinschalig van karakter. De vitaliteit van deze 

dorpen en stadjes moet behouden blijven. Met het oog daarop wordt ruimte geboden voor 

de opvang van de woningbehoefte van de eigen bevolking. En voor de groei van lokaal, in 

een enkel geval ook regionaal georiënteerde bedrijvigheid. Voor de plattelandskernen wordt 

een terughoudend groeibeleid gehanteerd. Enerzijds op basis van het bundelingsbeleid voor 

wonen, werken en mobiliteit, anderzijds door het contourenbeleid voor plattelandskernen.  

 

Op basis van de POL-aanvulling Contourenbeleid (2005) is in Zuid-Limburg om elke kern 

een contour vastgesteld. Bouwplannen dienen in principe binnen deze contour te 

worden ontwikkeld; indien buiten de contour wordt gebouwd kan alleen door toepassing 

van één van de beschikbare compensatieregelingen (afhankelijk van het soort initiatief) 

een ontwikkeling mogelijk worden gemaakt. 

 

2.3.2 

De doelstelling van deze POL-herziening is om te komen tot een helder onderscheid in de 

natuurbeleidcategorieën van rijk en provincie: de rijks EHS uit de Nota Ruimte en de 

Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG, voorheen die delen van de PES die geen EHS 

zijn) dat tevens logisch doorwerkt in de POL perspectieven en andere beleidsvelden (Water- 

en milieubeleid). De EHS wordt als onderdeel van de POL-herziening EHS nauwkeuriger 

begrensd, dat vooral voor plantoetsing een verduidelijking betekent. De EHS uit de POL-

herziening geldt hierbij als nadere detaillering van de globaal begrensde EHS uit de Nota 

Ruimte.  

POL-HERZIENING OP ONDERDELEN EHS 
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Daarnaast vergroot het door differentiatie van het beschermingsregime, in met name de 

POG, de mogelijkheid van maatwerk bij ruimtelijke ontwikkelingen. In mindere mate geldt 

dit ook voor delen van de EHS. Met deze POL-herziening EHS wordt invulling gegeven aan 

de instrumenten EHS saldobenadering en Herbegrenzen uit de Nota Ruimte. 

De voorgestelde aanpak draagt ertoe bij dat, naast de EHS, versterkt ingezet wordt op de 

realisatie van de POG door o.a. programmering in gebiedsprogramma’s en jaarplannen in 

het kader van het gebiedsgericht plattelandsbeleid en verdere concentratie van de inzet van 

provinciaal instrumentarium voor realisatie van natuurdoelen in de POG. 

 

2.3.3 

Delen van het plangebied zijn tevens gelegen binnen het Nationaal Landschap Zuid-

Limburg. De ambities ten aanzien van het Nationaal landschap zijn omschreven in de POL-

aanvulling Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 

POL-AANVULLING NATIONAAL LANDSCHAP ZUID-LIMBURG 2005 

 

Het Nationaal Landschap wordt in samenhang met de stedelijke gebieden ontwikkeld tot 

een welvarend gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. De maatschappelijke 

en toeristische voorzieningen staan op een hoog peil terwijl de zorg voor en de versterking 

van de landschappelijke en ecologische kernkwaliteiten duurzaam is gewaarborgd. 

 

Daartoe zal gezamenlijk gewerkt worden aan behoud, herstel en duurzaam beheer van 

landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kernkwaliteiten, met name via 

inrichtingsprojecten, in samenhang met toename van de betekenis van de toeristisch-

recreatieve sector en met behoud van een landbouwsector die rekening houdt met die 

kernkwaliteiten en bijdraagt aan de instandhouding ervan. Hiermee dient tevens 

bewerkstelligd te worden dat het Heuvelland én de omliggende steden een nog aan-

trekkelijker gebied worden om voor vestiging van bedrijvigheid, voor wonen, werken en 

recreëren. 

 

Het bestemmingsplan kernen Valkenburg heeft een conserverend karakter en biedt geen 

ontwikkelingsmogelijkheden die mogelijk strijdig zijn met de uitgangspunten zoals deze 

zijn geformuleerd uit de POL-aanvulling.  

 

2.3.4 

De POL-aanvulling verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering bevat een 

aantal beleidsaanpassingen, die zich concentreren rond deze drie thema’s. Deze 

aanpassingen zijn nodig omdat de aard of omvang van de problematiek verandert, omdat 

de rol van de Provincie verduidelijking of aanscherping verdient of als doorvertaling van 

gemaakte afspraken bijvoorbeeld met het rijk of met regio’s. 

POL-AANVULLING VERSTEDELIJKING, GEBIEDSONTWIKKELING EN 

KWALITEITSVERBETERING  

Verstedelijking 
Uit actuele bevolkingscijfers en -prognoses blijkt dat de bevolkingsdaling in Zuid-Limburg 

zich onverminderd voortzet, vanaf 2010 gaat ook de bevolking in Midden-Limburg dalen, in 

2011 gevolgd door Noord-Limburg. De effecten van deze krimp worden in sommige regio’s 

nu ook feitelijk zichtbaar. In Zuid-Limburg als geheel neemt de woningbehoefte vanaf 2014 

af, Noord- en Midden-Limburg volgen enkele jaren later (2026/27). Daar staat een forse en 

kostbare herstructureringsopgave tegenover, vooral in de steden.  
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Die combinatie maakt dat oude financieringsinstrumenten niet meer toereikend zijn. Voor 

een structurele aanpak van deze opgave zullen nieuwe, slimme instrumenten moeten 

worden ingezet. Het vraagt bovendien om een aanpak waarbij herstructurering en 

transformatie van bestaande woongebieden aan de ene kant en de ontwikkeling van nieuwe 

woningen aan de andere kant onlosmakelijk met elkaar verbonden worden, ondermeer door 

gebruik te maken 

van de waardecreatie en/of de mogelijkheden van kostenverevening tussen gebieden. 

 

De Provincie ziet daarin nadrukkelijk een coördinerende en sturende rol voor zichzelf 

weggelegd. Die rol kan per regio verschillen. De markten voor woningen en 

bedrijfshuisvesting zijn immers (boven)regionaal. De Provincie wil die veranderende rol in 

de POL-aanvulling vastleggen, evenals de hoofdlijnen van de sturing op 

woningvoorraadontwikkeling en de aanpak van herstructurering en transformatie van 

woongebieden.  

 

Op het gebied van werklocaties regelt de POL-aanvulling de doorvertaling van de 

beleidslijnen voor bedrijventerreinen zoals vastgelegd in het Programma werklocaties 2020, 

in de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland en het daaraan gekoppelde Convenant 

bedrijventerreinen 2010 - 2020, mede gebaseerd op het advies van de Taskforce 

(Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (de commissie Noordanus). 

Gebiedsontwikkeling 
Gebiedsontwikkeling is een aspect dat als een rode draad door de POL-aanvulling heen 

loopt. Het document bevat beleidsuitspraken over woningbouw buiten de contour, over 

ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de Rijksbufferzones.  

Kwaliteitsverbetering 
Het streven naar Limburg als kwaliteitsregio is niet nieuw. Het heeft in POL2001 en 

POL2006 al veel aandacht gekregen. De POL-aanvulling is vooral gericht op een 

kwaliteitsslag in de in te zetten instrumenten. Zo zijn de afgelopen jaren een aantal nieuwe 

instrumenten ontwikkeld (zoals Ruimte voor Ruimte, BOM+ en VORm) die ertoe bijdragen 

dat economische ontwikkelingen in het landelijk gebied gepaard gaan met het versterken 

van de omgevingskwaliteit. Deze instrumenten willen worden samengebracht onder één 

noemer, namelijk het Limburgs Kwaliteitsmenu. Tegelijkertijd wordt dit vernieuwde 

instrumentarium in handen gelegd van de gemeenten. 

Aangescherpte formulering provinciaal belang 
Om duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop de Provincie haar nieuwe 

bevoegdheden ingevolge de medio 2008 gewijzigde Wro zal inzetten, geldt voor alle 

genoemde thema’s dat op onderdelen de formulering van het provinciale belang 

aangescherpt wordt. Tot die bevoegdheden behoren de vaststelling van inpassingsplannen 

en het gebruik van aanwijzing en reactieve aanwijzing. In de POL-aanvulling nieuwe Wro 

uit december 2008 hebben Provinciale Staten uitgesproken om vooralsnog niet te kiezen 

voor het instrument van de ruimteverordening, maar via bestuurlijke afsprakenkaders met 

de gemeenten de doorwerking van rijks- én provinciale belangen in bestemmingsplannen te 

borgen. 

 

Gebleken is, ondermeer bij de voorbereiding van deze afsprakenkaders ruimtelijke 

ordening, dat de formulering van provinciale belangen in sommige gevallen te algemeen is.  
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Dat geldt in het bijzonder voor de omschrijving van het provinciaal belang op het 

schaalniveau van de POL-perspectieven, de POL-beleidsregio’s, het stedelijk gebied en het 

landelijk gebied. 

Doelen 
De doelen van de POL-aanvulling vallen als volgt samen te vatten: 

 Provinciale regie en sturing op woningvoorraadontwikkeling. 

 Provinciale regie en sturing op ontwikkeling werklocaties. 

 Selectieve provinciale sturing op verstedelijkingsprocessen. 

 Ruimte voor nieuwe clusters van bebouwing in landelijk gebied (“nee, tenzij”). 

 Het verbinden van nieuwbouw of uitleglocaties met revitalisering en/of 

herstructurering (woongebieden, werklocaties, glastuinbouw). 

 Selectieve provinciale sturing op gebiedsontwikkelingen. 

 Verankeren en overdragen van het Limburgs Kwaliteitsmenu. 

 

2.3.5 

Het primaire doel van het Limburgs Kwaliteitsmenu is om gemeenten en Provincie 

een instrumentarium in handen te geven om noodzakelijke of wenselijke 

ontwikkelingen in het buitengebied te kunnen combineren met gewenste 

kwaliteitsverbetering van datzelfde buitengebied. Om dit doel te bereiken dienen 

gemeenten het kwaliteitsmenu op gemeentelijk niveau uit te werken en in het 

gemeentelijke beleid, de structuurvisie, vast te leggen. 

BELEIDSREGEL LIMBURGS KWALITEITSMENU 

 

Het kwaliteitsmenu is van toepassing op (niet onaanvaardbare) ontwikkelingen 

buiten de rond de plattelandskernen getrokken contour die middels een 

bestemmingsplanwijziging mogelijk worden gemaakt. Het kenmerkende voor de 

bedoelde ontwikkelingen is dat het (nieuwe) functies zijn die een nieuw ruimtebeslag 

leggen op het “maagdelijke” buitengebied en/of met nieuwe verstening en 

verglazing gepaard gaan. We hebben het dan over nieuwe woningen, nieuwe 

woongebieden, uitbreidingen van agrarische bedrijven, nieuwe agrarische bedrijven, 

glastuinbouw, R&T-functies, niet agrarische bedrijven en bedrijventerreinen. De 

contouren blijven, ook met de introductie van het Limburgs Kwaliteitsmenu, van 

kracht.  

 

Het onderhavige voorziet niet in ontwikkelingen buiten de hiervoor aangegeven 

contouren. Het Limburgs kwaliteitsmenu is derhalve niet van toepassing op dit 

bestemmingsplan. Wel streeft de gemeente binnen haar grondgebied naar de hoogst 

mogelijke kwaliteit. Borging daarvan zal plaatsvinden in de structuurvisie die ten 

tijden van ter inzage legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan in 

voorbereiding is. 

 

2.3.6 

Het provinciaal beleid op het gebied van archeologie is verwoord in de Nota provinciaal 

erfgoedbeleid uit 2004. In het POL2006 en de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling 

Limburg is dit beleid verder uitgewerkt. Met betrekking tot archeologie is in het POL2006 

als uitgangspunt opgenomen dat het archeologische erfgoed in de oorspronkelijke 

vindplaats moet worden beschermd.  

NOTA PROVINCIAAL ERFGOEDBELEID 2004 
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Archeologisch vooronderzoek is verplicht binnen monumenten en binnen een straal van 50 

meter rond bekende archeologische terreinen en vindplaatsen (zoals aangeduid op 

respectievelijk de Archeologische Monumenten Kaart Limburg en aangegeven in het 

archeologisch digitale systeem Archis) én in gebieden met een hoge of middelhoge 

archeologische trefkans volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). 

Uitgezonderd hiervan zijn plangebieden kleiner dan 2500 m2, tenzij deze binnen een straal 

van 50 meter van een archeologische vindplaats liggen.  

Provinciale archeologische aandachtsgebieden 
Door de nieuwe Wro hoeft de provincie niet meer de bestemmingsplannen van gemeenten 

goed te keuren. Haar toetsende is hierdoor veranderd. De provincie geldt nu meer als 

overlegpartij. Om aan te geven over welke onderwerpen de provincie in verband met de 

toetsing van bestemmingsplannen overleg wil voeren, heeft zij deze belangen vooraf 

kenbaar gemaakt.  

 

Ten aanzien van het aspect archeologie heeft de provincie Limburg haar belang gedefinieerd 

in de vorm van een aantal “Provinciale archeologische aandachtsgebieden”. Dit zijn 

representatieve en relatief gave delen van de verschillende Limburgse cultuurlandschappen 

met een groot potentieel aan archeologische waarden. De provincie wil haar 

verantwoordelijkheid voor archeologie beperken tot deze aandachtgebieden.  

 

De provincie stelt expliciet dat haar beleid niet tot doel heeft om aandachtsgebieden geheel 

te beschermen. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, mits in een vroeg stadium 

kwalitatief hoogwaardig archeologisch onderzoek wordt verricht. Daarvoor is het 

noodzakelijk dat de aandachtsgebieden een plaats krijgen binnen het zelfstandig 

archeologisch beleid dat de gemeenten op termijn allemaal dienen te hebben. De provincie 

wil hierover met de gemeenten afspraken maken.  

Via Belgica 
Het noordelijk deel van het grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul maakt 

deel uit van het provinciaal archeologische aandachtsgebied “Via Belgica”. Dit is de naam 

die gegeven is aan de weg die Keulen in de Romeinse tijd via Heerlen en Maastricht 

verbond met Boulogne-sur-mer aan de Kanaalkust. Omdat langs de weg allerlei 

vindplaatsen aanwezig zijn, is een zone van ongeveer een kilometer aan beide zijden van de 

weg aangewezen als provinciaal aandachtsgebied. Op de verbeelding is dit gebied 

planologisch beschermd en opgenomen met een “Waarde – Archeologie”.   

 

Het beleid van de provincie is in de eerste plaats gericht op het stimuleren van een hoge 

kwaliteit van het archeologisch onderzoek in het aandachtsgebied. Achterliggende gedachte 

is dat door tijdig en hoogwaardig archeologisch vooronderzoek de risico’s voor de 

archeologie en de ruimtelijke ontwikkelingen scherper in beeld komen, waardoor op langere 

termijn de onderzoekslasten beperkt zullen blijven. Om de kwaliteit van onderzoek te 

verbeteren doet de provincie voorstellen voor de te hanteren onderzoeksmethodieken. 

Daarnaast is voor het aandachtsgebied “Via Belgica” een onderzoeksagenda opgesteld dat 

als toetsingskader dient voor de waardering van archeologische vindplaatsen.  

In het bijzonder moet het onderzoek naar het verloop van de Via Belgica genoemd worden. 

Getracht is het tracé te reconstrueren tussen de plaatsen waar in het verleden restanten van 

het wegdek gevonden zijn. Vanuit de Vrije Universiteit te Amsterdam is thans verder 

onderzoek gaande naar het Romeinse wegennet in Zuid-Limburg.  
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Met het ondertekenen van het Belvedèreconvenant Via Belgica 2008 verklaarden de 

Provincie en de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal, 

Heerlen en Landgraaf dat ze zich actief willen (blijven) inzetten voor het zichtbaar maken 

van het Romeinse verleden langs de route van de Via Belgica. 

 

2.4 

2.4.1 

REGIONAAL BELEID 

Woonbeleid wordt reeds een aantal jaren primair in regionaal verband opgesteld. De 

WOONVISIE MAASTRICHT EN MERGELLAND 2005-2009 

gemeenten Maastricht, Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Eijsden, Vaals en 

Valkenburg aan de Geul vormen samen één regionaal woongebied. Voor de hele regio is 

daarom een regionale woonvisie opgesteld de Regionale Woonvisie 2005-2009 ‘Naar een 

complete regio: leefbare dorpen, sterke stad’. De woonvisie is op 5 juli 2006 door de 

gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul vastgesteld. 

 

In de Regionale Woonvisie wordt met bandbreedtes gewerkt als het gaat om aantallen te 

bouwen woningen in plaats van de vroeger gebruikelijke vastgestelde provinciale 

richtcijfers. 

 

De gemeente Valkenburg aan de Geul is één van de grotere gemeenten van het gewest 

Maastricht en Mergelland. In de visie is aangegeven dat de Valkenburgse bevolking relatief 

veel ouderen telt. De verwachting is dat het aantal inwoners daalt tot 2010 en dat de 

vergrijzing verder zal toenemen. De woningmarkt staat onder druk. Dit komt onder meer 

door de beperkte bouwmogelijkheden door het contourenbeleid. Daarnaast wordt de 

doorstroming naar duurdere woningen belemmerd doordat kapitaalkrachtigen van elders 

de vrijkomende woningen kopen en zich in de gemeente vestigen. De belangrijkste 

doelgroepen op de woningmarkt in Valkenburg aan de Geul zijn jongeren, starters en 

ouderen. Zij kunnen moeilijk aan een geschikte woning komen. 

 

In de actualisering van de Regionale Woonvisie is in algemene zin ook aan de orde 

gekomen dat er in principe meer dan voldoende bouwplannen zijn, maar dat de werkelijke 

bouwproductie om allerlei redenen (procedures, grondverwerving, uitvoerbaarheid, 

haalbaarheid, enz.) achterblijft bij de opgave zoals die door de regiogemeenten was 

samengesteld. Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul houden de afspraken voor de 

periode 2005-2009 voor wat betreft nieuwbouw (dus herstructurering hierbij niet 

meegerekend) in, dat 70% van de nieuwbouwwoningen grondgebonden woningen moet 

zijn en 30% gestapeld (dit zijn indicatieve cijfers). Voorts dient er een gelijke verdeling 

tussen betaalbare en dure woningen te zijn; datzelfde geldt voor de verhouding koop/huur. 

Ook wordt aangegeven dat er behoefte is aan woningen met een levensloopbestendige 

indeling (dat wil zeggen ook voor ouderen geschikt en niet alleen voor ouderen geschikt). 

Kwantitatief dienen er in de genoemde periode minimaal 190 en maximaal 460 woningen 

te worden gebouwd in de gemeente Valkenburg aan de Geul (het verschil van 270 is een 

extra ambitie, die de gemeente nastreeft; een soort bandbreedte, omdat nu nog niet 

helemaal duidelijk is welke plannen de eindstreep halen en welke niet). Dit aantal 

woningen is tot op heden (medio 2010) niet gerealiseerd. 
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2.5 

2.5.1 

GEMEENTELIJK BELEID 

De Structuurvisie geeft hoofdzakelijk een visie op de verdere doorontwikkeling van de 

hoofdkern Valkenburg met het recreatieve centrum. Met betrekking tot de ontwikkeling van 

het Geuldal wordt aangegeven dat een aantrekkelijke fiets- c.q. wandelroute kan ontstaan 

van Meerssen tot aan Schin op Geul. 

STRUCTUURVISIE 2005 

 

Daarnaast wordt in de Structuurvisie uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor bescherming 

van natuurwaarden, herstel van het landschap en de landschapsopbouw. Een nieuwe 

structuurvisie is in voorbereiding. Hierin zal onder andere ook het Kwaliteitsmenu Zuid- 

Limburg worden opgenomen. 

2.5.2 

Bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is zoveel mogelijk uitgegaan van de 

VIGEREND BESTEMMINGSPLAN 

plangrenzen, zoals die gelden voor het vigerende bestemmingsplan Kernen Valkenburg aan 

de Geul. Het plangebied van Geerlingshof valt eveneens binnen deze begrenzing. Het 

bestemmingsplan Uitvoering Prostitutiebeleid is een zogeheten paraplubestemmingsplan, 

dat onder meer van toepassing is op Geerlingshof. De inhoud van het parapluplan dient 

adequaat te worden verwerkt in het bestemmingsplan in Kernen 2010. In onderstaande tabel 

staan de vigerende bestemmingsplannen weergegeven. 

 
Bestemmingsplan Vastgesteld Goedgekeurd Raad van State 

Geerlingshof (inclusief 

Beeldkwalitieitsplan) 

15-12-1997 7-4-1998 n.v.t. 

Uitvoering Prostitutiebeleid 22-10-2001 5-2-2002 n.v.t. 

Kernen Valkenburg aan de Geul 5-7-2004 8-2-2005 8-3-2006 

Compensatiewoningen Schone Poel 17-12-2007 5-8-2008 1-4-2009 

 

2.5.3 

In paragraag 4.3 wordt nader op het toeristische beleid van de gemeente Valkenburg aan de 

Geul ingegaan. 

TOERISTISCHE VISIE ‘VALKENBURG LEEFT’ 

 

2.5.4 

Het Waterplan is het eerste waterplan dat de gemeente en het waterschap in juli 2008 

gezamenlijk hebben opgesteld voor Valkenburg aan de Geul. Het uiteindelijke doel van het 

waterplan is om te komen tot een gezond en veerkrachtig watersysteem voor mens en 

natuur dat beantwoordt aan het actuele waterbeleid en bijdraagt aan de gewenste 

belevingswaarde in de omgeving. Om dit te kunnen bereiken en handhaven zijn de 

volgende belangrijke doelstellingen voor het eerste Gemeentelijk Waterplan Valkenburg aan 

de Geul opgesteld: 

WATERPLAN 

 

 Hoofddoel is om de problemen in beeld te brengen op het gebied van het watersysteem 

(oppervlaktewater en grondwater) en de waterketen (winning van water - gebruik als 

drink en proceswater - afvalwater en reiniging). 
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 Het plan geeft een visie op het water in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Deze visie 

geeft een doorkijk naar de toekomst van het water op de lange termijn. Tevens dient het 

voor de korte termijn haalbare, betaalbare en doelmatige beleidsdoelen en maatregelen 

te omvatten (maatwerk binnen de mogelijkheden van het gebied). 

 Het waterplan is een overkoepelend plan, zowel op strategisch niveau als op 

 uitvoeringsniveau. Beleidsdoelstellingen worden geïntegreerd en naar de uitvoering 

vertaald. 

 Het plan biedt bouwstenen voor het opstellen van ruimtelijke plannen en geeft inzicht in 

de mogelijkheden om te komen tot een duurzaam watersysteem binnen de gemeente. 

Hiertoe zijn ondermeer afkoppelkansenkaarten opgesteld en is de invloed daarvan op de 

riolering bekeken. Op het niveau van de stedelijke kernen is inzichtelijk gemaakt waar 

afkoppelen vorm kan krijgen en waar kansen en/of belemmeringen zijn gelegen. 

 In het waterplan zijn afspraken, verantwoordelijkheden, en 

samenwerkingsmogelijkheden benoemd tussen de gemeente en waterschap. 

 Het plan versterkt de interne communicatie (tussen interne disciplines binnen de 

gemeente) en de externe communicatie met betrekking tot water en brengt de betrokken 

partijen (Waterschap Roer en Overmaas, Provincie en Gemeente) dichter bij elkaar. Het 

gemeentelijk waterplan is praktisch toepasbaar, bruikbaar en informatief voor de 

betrokken partijen en voor burgers. 

 

2.5.5 

Sinds de wijziging van de Monumentenwet per 1 september 2007 zijn in Nederland 

gemeenten in overwegende mate verantwoordelijk voor het behoud en het onderzoek van 

archeologisch erfgoed.  

ARCHEOLOGIE ‘VERLEDEN MET TOEKOMST’ 

 

De gemeentelijke zorgplicht voor de archeologie is in het huidige bestel gekoppeld aan de 

Ruimtelijke Ordening. Gemeenten moeten bij het opstellen van bestemmingsplannen 

rekening houden met archeologie. Bij ontheffingen, projectbesluiten, bouw- en 

aanlegvergunningen, soms ook sloopvergunningen, moet de gemeente bepalen dat de 

archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord, eerst wordt vastgesteld 

door archeologisch vooronderzoek. Aan de vergunning kan daarna de verplichting tot het 

beschermen van de archeologie in de bodem of tot het doen van een opgraving, worden 

verbonden. 

 

Het voordeel van de nieuwe rol van gemeenten is dat zij nu een integraal erfgoedbeleid 

kunnen voeren, waarbij de zorg voor het gebouwde en het archeologische cultureel erfgoed 

op elkaar afgestemd kunnen worden in samenhang met de zorg voor landschap, stedelijke 

inrichting en milieu. Hierbij kan de gemeente direct sturen op de positieve effecten van 

erfgoedzorg op ruimtelijke kwaliteit, toerisme, uitstraling en identiteit. Tevens kan de 

gemeente de erfgoedbelangen afwegen ten opzichte van andere belangen, aangezien zorg 

voor het erfgoed niet alleen positieve effecten heeft, maar ook negatief ervaren kan worden 

(beperking van gebruiksmogelijkheden, kosten van onderzoek). Proportionaliteit is daarom 

van groot belang, terwijl bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid (vaak 

specialistische) deskundigheid nodig is. 
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Om een zorgvuldig archeologisch erfgoedbeleid te kunnen voeren, dient een gemeente te 

weten welke archeologische kennis er nu voorhanden is over haar grondgebied, waar 

daarin de lacunes zijn, wat de waarde van de bekende archeologische terreinen is en waar 

een kans is dat nog onbekende archeologische vindplaatsen aanwezig zijn.  

Het ontdekken daarvan is een bijdrage aan de kennis van de geschiedenis van de gemeente. 

Wanneer bij vooronderzoek echter blijkt dat er geen vindplaats aanwezig is, is dat om 

andere redenen ook een positief resultaat. Ten behoeve van andere belangen, zoals het 

ontwikkelen van bedrijventerreinen en woningbouwlocaties, dient een gemeente namelijk te 

weten waar het ‘risico archeologie’ het geringste is. Met archeologisch vooronderzoek wordt 

dat geverifieerd. Een ‘negatief’ resultaat van zo’n onderzoek is daarom ook een ‘positief’ 

resultaat, omdat dan zeker is dat er zonder verdere kosten of stagnatie gebouwd kan 

worden. 

 

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft daarom een archeologische beleidskaart 

opgesteld. De beleidskaart bestaat uit drie delen: een set vindplaatsenkaarten 

(onderverdeeld in vier kaarten), een set monumenten- en trefkansenkaarten (onderverdeeld 

in twee kaarten), en een set van twee beleidsadvieskaarten.  

 

Het bijzondere van deze beleidskaart is dat niet alleen aandacht is besteed aan de 

‘traditionele’ archeologie, maar dat ook de onderaardse kalksteengroeven in kaart zijn 

gebracht en beschreven. Deze groeven, die soms al terug gaan tot de Romeinse tijd, zijn 

karakteristiek voor Valkenburg en kunnen als archeologisch monument worden 

beschouwd. 

 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan houdt de gemeente rekening met de bekende of 

verwachte archeologische monumenten door terreinen met bekende of verwachte 

archeologische monumenten geen bestemming te geven die het bodemarchief kan schaden. 

Aan deze terreinen wordt de (dubbel)bestemming “ Waarde – Archeologie” gegeven. Bij het 

verlenen van vergunningen en ontheffingen en het nemen van projectbesluiten wordt 

rekening gehouden met bekende of verwachte archeologische monumenten door indien 

nodig eerst een onderzoek naar de waarde van de terreinen te laten instellen en zo nodig 

aan de vergunning voorwaarden te verbinden. 

Gebieden 
Voor de opstelling van het bestemmingsplan is de archeologische beleidsadvieskaart het 

belangrijkste instrument voor het aspect archeologie. Op de archeologische 

beleidsadvieskaart (kaartbijlage 7 van het archeologisch rapport) zijn de volgende gebieden 

onderscheiden: 

Categorie 1. Monumenten: terreinen van zeer hoge waarde, wettelijk beschermd 
Dit zijn de terreinen die door de Minister van OCW krachtens de Monumentenwet zijn 

aangewezen als beschermd monument. Ze staan aangegeven op de landelijke 

archeologische monumentenkaart en op de monumenten- en trefkanskaart van Valkenburg 

als “terreinen van zeer hoge archeologische waarde, beschermd”.  
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Categorie 2. Monumenten: terreinen van zeer hoge waarde 
Deze terreinen staan aangegeven op de monumenten- en trefkanskaart van Valkenburg als 

“terreinen van zeer hoge archeologische waarde”. Tot deze categorie zijn ook wegens hun 

prominente historische belang de historische kernen van Valkenburg, Oud-Valkenburg, 

Schin op Geul en Houthem gerekend binnen de contouren van de kadastrale minuutkaart 

anno 1832.  

Categorie 3. Overige monumenten en gebieden met zeer hoge trefkans 
Hieronder vallen de ‘overige monumenten’ op de Valkenburgse monumentenkaart met 

uitzondering van de historische kernen van Valkenburg, Oud-Valkenburg, Schin op Geul en 

Houthem. Tot deze categorie zijn ook gerekend de zones met zeer hoge trefkans, aangezien 

de systematiek waarmee zij bepaald zijn, goeddeels overeenkomt met de wijze waarop 

terreinen van (hoge) waarde, in het bijzonder de kernen, voor plaatsing op de landelijke 

archeologische monumentenkaart aangemerkt zijn. Onder deze zones valt het mogelijke 

verloop van Romeinse wegen met een bufferzone van 50 meter aan elke zijde van de 

vermoedelijke as van het tracé.  

Categorie 4. Gebied met een hoge trefkans 
Dit zijn de gebieden die op de monumenten- en trefkanskaart als ‘zones met hoge trefkans’ 

zijn aangemerkt. 

Categorie 5. Gebied met een middelhoge trefkans of gebied met een lage trefkans met 
kans op een bijzondere dataset: 
Dit zijn de gebieden die op de monumenten- en trefkanskaart als ‘zones met middelhoge 

trefkans’ en als ‘zones met lage trefkans, maar met kans op aanwezigheid van een 

bijzondere dataset’ zijn aangemerkt. 

Categorie 6 Gebied met een lage trefkans: 
Dit zijn de gebieden die op de monumenten- en trefkanskaart als ‘zones met lage trefkans’ 

zijn aangemerkt.  

Categorie 7a. Geen trefkans-verstoord:  
Hieronder vallen de gebieden met een (aangetoond) verstoorde bodemopbouw.  

Categorie 7b. Geen trefkans-gedeselecteerd:  
Gedeselecteerde gebieden zijn gebieden waar in het verleden reeds (afdoende) 

archeologisch vooronderzoek heeft plaatsgevonden.  

Contouren 

Via Belgica 
Het gehele veronderstelde Romeinse wegennet is in een strook van 100 meter 
breed op de kaart opgenomen als zone met zeer hoge trefkans . Het provinciale 

aandachtsgebied overlapt meerdere van de bovengenoemde categorieën. Per categorie 

vraagt de provincie om ondergrenzen van plangebieden, waarboven onderzoek nodig is.  

Beschermde Stads- en Dorpsgezichten 
Voor de door de Minister van OCW aangewezen Beschermde Stads- en Dorpsgezichten 

geldt dat hier op grond van art. 37 Monumentenwet ook archeologische voorwaarden aan 

sloopvergunningen gesteld kunnen worden. 
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Onderzoeksverplichtingen  

Algemeen 
Onder onderzoeksverplichting wordt in eerste instantie verstaan de verplichting om door 

middel van inventariserend onderzoek de waarde te laten bepalen van een terrein waarvoor 

een vergunning, een ontheffing of een projectbesluit wordt gevraagd. Deze verplichting is 

afhankelijk van het risico dat de geplande ingreep voor het bodemarchief vormt, gemeten 

aan oppervlakte en diepte. Per categorie wordt het risico anders ingeschat. Hoe 

waardevoller het gebied of hoe hoger de trefkans, des te groter is het risico dat een beperkte 

ingreep schade aanricht. Omgekeerd is er in een gebied van een minder waardevolle 

categorie pas bij een grote ingreep een risico op het verlies van zinvolle informatie.  

Na het vaststellen van de waarde en het selectiebesluit kan in tweede instantie de uitvoering 

van een opgraving als onderzoeksverplichting worden opgelegd, of de verplichting tot het 

nemen van technische maatregelen welke direct gerelateerd is aan de werkzaamheden 

waarvoor de vergunning verleend wordt. 

Omdat de kosten van het onderzoek (tot en met deponering van vondsten en rapportage) en 

van de technische maatregelen voor rekening van de vergunningvrager zijn, is bij het 

bepalen van de grenzen voor de onderzoeksverplichting gezocht naar proportionaliteit. Er 

dient een redelijke verhouding te bestaan tussen het verwachte kennisrendement en de 

belasting voor vergunningvrager en ambtelijk apparaat. In veel gevallen geldt dat een 

onderzoek op terreinen kleiner dan 250 m2 of van een beperkte gaafheid meestal weinig 

meerwaarde heeft, terwijl een groot aantal van de vergunningen op een dergelijke beperkte 

oppervlakte betrekking heeft. Uitzonderingen bevestigen echter de regel, bijvoorbeeld bij 

graven, deposities of kampen van jagers-verzamelaars. Deze hebben een kleine omvang en 

kunnen binnen grotere gebieden aanwezig zijn. 

 

De gemeente legt de verplichtingen op, maar kan daarvan ook vrijstellingen geven voor alle 

categorieën gebieden op de beleidsadvieskaart met uitzondering van de door het rijk 

beschermde monumenten (categorie 1). Voor deze gebieden heeft de Minister van OCW 

bepaald welke werkzaamheden toegestaan zijn. Meestal is dat ’normaal’ agrarisch gebruik 

als het om agrarisch gebied gaat, vergelijkbaar met bepalingen voor aanlegvergunningen. 

Voor al het overige is een vergunning volgens art. 11 Monumentenwet nodig. Een aanvraag 

hiervoor wordt ingediend bij Burgemeester en Wethouders. De beslissing ligt bij de Minister 

van OCW. 

 

De systematiek is dat het al dan niet opleggen van een onderzoeksplicht, eerst bepaald 

wordt door de diepte van de ingreep. Als die meer is dan de vrijstellingsdiepte voor de 

betreffende gebiedscategorie, bepaalt vervolgens de oppervlakte van het gebied waarvoor 

een vergunning wordt gevraagd, of er een onderzoeksplicht geldt. 

Algehele vrijstelling 
Voor de niet-beschermde monumenten geeft de Monumentenwet een algehele vrijstelling 

voor projecten met een oppervlakte van minder dan 100 m2. De gemeenteraad mag bij het 

vaststellen van het bestemmingsplan hiervan afwijken (art. 41a MW).  

Ten aanzien van de oppervlakte van het totaal te vergraven gebied is voor Valkenburg de 

algehele vrijstelling van 100 m2 overgenomen. Reden voor deze vrijstelling is dat de kans dat 

inventariserend onderzoek op een kleiner gebied zinvolle informatie oplevert gering is en 

dat een zwaardere onderzoeksverplichting een onredelijke belasting is voor betrokkenen en 

ambtelijk apparaat.  
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Ten aanzien van de diepte van het te vergraven gebied geldt voor Valkenburg voor alle 

categorieën met uitzondering van de beschermde monumenten een algehele vrijstelling van 

de verplichting tot het laten uitvoeren van een inventariserend (waardebepalend) 

onderzoek, indien de graafwerkzaamheden niet dieper reiken dan 50 cm onder het 

maaiveld (straat- of terreinniveau, niet gerekend vanaf keldervloeren of souterrains) in de 

bebouwde kom (in de zin van de Wegenverkeerswet), en niet dieper dan 30 cm onder het 

maaiveld in het buitengebied. De vrijstellingsdiepte van 50 cm diepte onder het maaiveld 

geldt ook in het buitengebied voor het erf om bestaande bedrijfs- of woongebouwen. 

 

Reden voor deze algehele vrijstelling is dat boven de genoemde dieptes zelden gaaf 

bodemarchief te verwachten is, terwijl beperkingen een onredelijke belasting zijn voor 

betrokkenen.  

 

Een algehele vrijstelling geldt ook: 

 Voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden voor nutsvoorzieningen tot een 

sleufbreedte van 1,50 meter aan het maaiveld en een diepte van 50 cm.. 

 Alle aanleg-, bouw- en sloopvergunningen in gebieden met lage trefkans (categorie 6). 

 Voor gebieden zonder trefkans (categorie 7). 

 

Gemotiveerde vrijstelling per gebiedscategorie 

Categorie 2. Monumenten: terreinen van zeer hoge waarde (blauw op kaart) 
Bij deze categorie ligt de vrijstellingsgrens op 100 m2 oppervlakte van het totaal te vergraven 

gebied en de diepte van 30 cm, respectievelijk 50 cm onder het maaiveld, aangezien het hier 

om het meest waardevolle deel van het Valkenburgse bodemarchief gaat. In de stadskernen 

geldt bovendien dat de omvang van de ingrepen meestal beperkt is, waardoor de 

archeologische kennis vergaard moet worden uit de resultaten van meerdere kleine 

onderzoeken. 

Categorie 3. Overige monumenten en gebieden met zeer hoge trefkans (groen op 
kaart) 
Bij deze categorie is de vrijstellingsgrens van de oppervlakte van het totaal te vergraven 

gebied verruimd tot 250 m2, aangezien het risico op verlies van waardevolle informatie hier 

geringer is en grotere ingrepen hier meer kennisrendement geven. Hierdoor wordt de 

belasting voor betrokkenen beperkt, aangezien een groot deel van de aanvragen onder deze 

grens vallen. De vrijstellingsgrenzen van 30 cm diepte, respectievelijk 50 cm diepte blijven 

gehandhaafd. Onder 50 cm onder het maaiveld in de bebouwde kom kan te allen tijde nog 

informatie aanwezig zijn. De grens van 30 cm voor het buitengebied is gekozen, omdat het 

Valkenburgse bodemarchief door erosie al veel geleden heeft, waardoor alleen nog diepere 

sporen en structuren resteren. Een diepere vrijstellingsgrens kan in kwetsbare gebieden tot 

onherstelbare schade leiden. 

Categorie 4. Gebied met een hoge trefkans (rood op kaart) 
Bij deze categorie is de vrijstellingsgrens van de oppervlakte van het totaal te vergraven 

gebied, verruimd tot 500 m2, aangezien het risico hier geringer is dan in de eerdere 

categorieën, terwijl de belasting voor betrokkenen verminderd wordt. De 

vrijstellingsgrenzen van 30 cm, respectievelijk 50 cm diepte blijven gehandhaafd, om 

dezelfde reden als bij categorie 3. Indien nog geen oppervlakte van een totale vergraving 

bekend is, bijvoorbeeld bij projectbesluiten, geldt de onderzoeksverplichting voor 

plangebieden groter dan 1.000 m2.  
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Dit is overeenkomstig de voorwaarde die de provincie stelt voor vergunningsaanvragen 

voor plangebieden binnen het aandachtsgebied ‘Via Belgica’. 

Categorie 5. Gebied met een middelhoge trefkans of gebied met een lage trefkans met 
kans op bijzondere dataset (oranje op kaart) 
Bij deze categorie is de vrijstellingsgrens van de oppervlakte van het totaal te vergraven 

gebied verruimd tot 1.000 m2, aangezien het risico hier geringer is dan in de eerdere 

categorieën, terwijl de belasting voor betrokkenen verminderd wordt. De 

vrijstellingsgrenzen van 50 cm diepte in bebouwd terrein blijft gehandhaafd. De 

vrijstellingsdiepte in het buitengebied wordt verruimd tot 40 cm onder het maaiveld, 

enerzijds om de belasting voor betrokkenen te verminderen, anderzijds omdat in deze 

categorie relatief veel door colluvium afgedekte zones aanwezig zijn, hetgeen conserverend 

werkt voor onderliggend bodemarchief. Dit is overeenkomstig de voorwaarde die de 

provincie stelt voor vergunningsaanvragen voor plangebieden binnen het aandachtsgebied 

‘Via Belgica’. 

Categorie 6. Gebied met een lage trefkans (geel op kaart) 
In gebieden van deze categorie gelden geen beperkingen voor bouw-, sloop- en 

aanlegvergunningvergunningen. Voor projectbesluiten of wijziging van het 

bestemmingsplan geldt dat, wanneer het plangebied groter is dan 25.000 m2 (10.000 m2 

binnen het aandachtsgebied Via Belgica) middels een quickscan of een bureauonderzoek 

een onderzoek naar de risico’s voor het bodemarchief moet worden ingesteld. Indien hieruit 

blijkt dat er binnen het plangebied risico’s zijn voor het bodemarchief, kan alsnog een 

rapport naar de waarde van het te verstoren terrein of een deel daarvan worden verlangd. 

Ingrepen als gevolg van een projectbesluit die ondieper zijn dan 40 cm (buitengebied)/50 

cm (bebouwde kom) onder het maaiveld gelden niet als een risico. 

Categorie 7 Geen trefkans-verstoord/ gedeselecteerd (wit op kaart) 
In gebieden die zijn aangewezen als categorie 7 geldt geen onderzoeksverplichting. 

Tabel vrijstellingsgrenzen archeologie 
Onderstaande tabel geeft aan in welke gevallen een archeologisch onderzoek noodzakelijk 

is.  
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Cat  Buitengebied Bebouwde kom Vergunning Ruimtelijk plan Via Belgica 

1 Beschermd monument Vergunning 

RCE 

Vergunning 

RCE 

Vergunning 

RCE 

Vergunning 

RCE  

Vergunning 

RCE 

2 Zeer hoge 

waarde;Historische kernen 

Valkenburg, Oud-

Valkenburg, Schin op Geul, 

Houthem binnen de 

contouren van 1832. 

30 cm 50 cm 100m2 100m2 100m2 

3 Overige kernen en overige 

monumenten:gebieden met 

zeer hoge trefkans 

30 cm 50 cm 250m2 250m2 250m2 

4 Zones met hoge trefkans 30 cm 50 cm 500m2 1000m2 1000m2 

5 Zones met middelhoge 

trefkans: zones met lage 

trefkans, maar mogelijk 

bijzondere dataset 

40 cm 50 cm 1000m2 2500m2 2500 m2 

6  Zones met lage trefkans Algehele 

vrijstelling 

Algehele 

vrijstelling 

Algehele 

vrijstelling 

Algehele 

vrijstelling 

Algehele 

vrijstelling 
7 Geen trefkans Algehele 

vrijstelling 

Algehele 

vrijstelling 

Algehele 

vrijstelling 

Algehele 

vrijstelling 

Algehele 

vrijstelling 
 

Bescherming van groeven via het bestemmingsplan 
Naast archeologische artefacten spelen als onderdeel van het culturele erfgoed ook de 

ondergrondse kalksteengroeven een belangrijk gegeven. In plaats van kalksteen wordt in de 

volksmond vaak gesproken van mergel. De kalksteengroeven zijn ontstaan als gevolg van 

het winnen van mergel, hetzij als losse kalk voor onder andere de landbouw, hetzij in de 

vorm van blokken kalksteen, voornamelijk als bouwmateriaal. 

Na de ontginning van kalksteenwinning zijn vele groeven gebruikt voor secundaire 

doeleinden, zoals champignonteelt, opslag van veldvruchten en schuilplaats. 

De gemeente vindt het daarom van het grootste belang om ook deze groeven – zowel de 

bekende als de verwachte locaties – te beschermen door hun locatie vast te leggen in de 

‘verbeelding’ van het bestemmingsplan en naar analogie van de archeologische 

monumenten in de planregels van het bestemmingplan op te nemen dat bij projectbesluiten, 

ontheffingen, bouw-, aanleg- en sloopvergunningen een rapport dient te worden 

overhandigd, waaruit de waarde van de groeve blijkt. Op grond hiervan kunnen zo nodig 

maatregelen worden genomen om de groeve te documenteren en te beschermen. Net als bij 

de ‘gewone’ archeologische monumenten kan bij groeven een onderscheid worden gemaakt 

in beleidscategorieën en kan voor elke categorie een gewenst beleid opgesteld worden. De 

beleidscategorieën zijn onderscheiden op basis van de waarden- en trefkanskaart groeven 

(kaartbijlage 6 van die nota) en geplaatst op de groevenbeleidskaart (kaartbijlage 8). 

Op de groevenbeleidskaart zijn 5 categorieën onderscheiden: 

1. Groeven-beleidscategorie 1: bekende ingangen en bovengrondse structuren. Preventief  

instandhoudingbeleid(conservering en beheer). Bij vergunningaanvraag dient vooraf 

nader waardestellend archeologisch-cultuurhistorisch onderzoek plaats te vinden. 

2. Groeven-beleidscategorie 2: trefkans ingangen.  

In een vroeg stadium van planvorming dient door een bureau- en veldonderzoek 

vastgesteld te worden of er ingangen of inganggerelateerde waarden in het gebied 

aanwezig zijn. 

Tabel 2.1 

Vrijstellingsgrenzen archeologie 
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3. Groeven-beleidscategorie 3: bekende gangen boven- en ondergronds. 

 In een vroeg stadium van planvorming dient door een bureauonderzoek en eventueel 

gevolgd door een veldonderzoek vastgesteld te worden of de plannengevolgen hebben 

voor het onderliggende gangenstelsel en de waarden, die zich in het gebied bevinden. 

4. Groeven-beleidscategorie 4: trefkans gangen ondergronds. 

 In een vroeg stadium van planvorming dient door een bureauonderzoek en eventueel 

gevolgd door een veldonderzoek vastgesteld te worden of er een reële kans is dat er 

onderaardse gangenstelsels onder het plangebied liggen. Hiertoe dient in de omgeving 

van het plangebied gezocht te worden naar ingangen en dolines, die veroorzaakt 

kunnen zijn door instortingen en aardpijpen.  

5. Groeven-beleidscategorie 5: lage verwachting.  

 Dit sluit aan bij de archeologische categorie 6, gebied met lage trefkans. 

 

 
Categorie 

 
Buitengebied 
Diepte in cm 

Bebouwde 
kom 
Diepte in cm 

Oppervlakte 
in m2 

1 bekende ingangen en 
bovengrondse structuren 

0 0 0 

2 trefkans ingangen 30 50 100 

3 bekende gangen boven- en 
ondergronds 

0 0 0 

4 trefkans gangen 
ondergronds 

0 0 0 

5 lage verwachting Algehele 
vrijstelling 

Algehele 
vrijstelling 

Algehele 
vrijstelling 

 

2.6 
De kernen gelegen in het landelijk gebied krijgen van de diverse overheden veelal functies 

toebedeeld samenhangend met de natuurlijke en landschappelijke waarden van het gebied 

waarvan zij deel uit maken. Doorgaans kennen de landelijke kernen dan ook een 

gebiedsgericht beleid, voornamelijk wat betreft volkshuisvesting, bedrijfsactiviteiten en 

dergelijke.  

CONCLUSIES 

Door het hanteren van het begrip ruimtelijk-functionele kernenstructuur voor het sprei-

dingsbeleid, zijn de afzonderlijke kernen per klasse gegradeerd naar functie en ontwikke-

lingsmogelijkheden. Uitgangspunt is het opvangen van de eigen groei per kern, mede om 

de leefbaarheid zo goed mogelijk in stand te houden. Voor de ruimtelijke invulling van dit 

spreidingsbeleid geldt als beginsel dat de mogelijkheden van verdichting en inbreiding in 

de bestaande bebouwing moeten worden benut. De werkgelegenheidsontwikkeling in de 

kernen binnen het landelijk gebied wordt afgestemd op de functie van de kernen binnen de 

ruimtelijk-functionele kernenstructuur, en wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en 

milieuvriendelijkheid. Dorpsvernieuwing en monumentenzorg zijn belangrijke elementen 

voor het inrichtingsbeleid van de kernen.  

Bepalend voor de ruimtelijke mogelijkheden van de verschillende kernen is het restrictieve 

beleid dat voor het hele Heuvelland geldt en door de provincie is vertaald in het 

contourenbeleid. De contouren zullen worden gehanteerd als een harde begrenzing.  

Dit betekent dat de verschillende kernen binnen de gemeente nauwelijks ruimte meer zullen 

hebben voor stedelijke functies behalve binnen de contour en dat wat betreft de 

woningbouwmogelijkheden er in een aantal gevallen wellicht sprake zal dienen te zijn van 

overheveling van contingenten naar de  hoofdkern Valkenburg. 

Vrijstellingsgrenzen 

groeven 

Tabel 2.2 
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HOOFDSTUK 3 Ruimtelijke en 
functionele karakteristiek 

3.1 

3.1.1 

RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

Archeologische opgravingen hebben aangetoond, dat duizenden jaren voor onze jaartelling 

sprake is van menselijke bewoning in en  rond de plaats waar nu Valkenburg ligt. In die tijd 

wordt er in Zuid-Limburg een delfstof gedolven, die voor de ontwikkeling van de 

beschaving van eminent belang is geweest: vuursteen, een sterk mineraalhoudend 

gesteente. Dit werd gedolven in open, ondiepe groeven, die plaatselijk als relicten in het 

landschap terug te vinden zijn.  

HISTORISCHE ONTWIKKELING 

 

De vondst van gebruiksvoorwerpen en fundamenten van bouwwerken tonen aan, dat 

tussen het jaar 57 vóór en ongeveer 400 jaar na Christus de bewoning in het Geuldal rond 

Valkenburg intensief moet zijn geweest. Vast staat dat er in de eerste eeuwen van onze 

jaartelling een belangrijke Romeinse nederzetting (villa rustica = soort hereboerderij) heeft 

gelegen in het huidige Ravensbos. Ook op de Goudsberg, waar men fundamenten van een 

Romeinse verdedigingstoren heeft aangetroffen, in  Walem, IJzeren en Berg zijn vele 

vondsten uit de tijd van de overheersing door de Romeinen voor de dag gekomen. Na het 

jaar 400 stort het Romeinse wereldrijk in en breekt er voor Zuid-Limburg als totaal, een vele 

eeuwen durend tijdvak aan waarvan nauwelijks iets bekend is. 

 

De geologische en geomorfologische structuur van het Heuvelland hebben in de 

voorafgaande periode, en ook in de Middeleeuwen in sterke mate de bewonings- en 

ontginningsgeschiedenis van de dorpen en de omliggende landerijen bepaald. In de Vroege 

Middeleeuwen (450 - 1000 n. Chr.) was Zuid-Limburg een dunbevolkt gebied. De bevolking 

woonde in de dalen van de rivieren en beken die door het gebied stroomden. Zo ligt in het 

Geuldal een aantal grotere en kleinere kernen. Langs de historische ontsluitingsweg 

Gulpen-Meerssen zijn dit achtereenvolgens: Schoonbron, Schin op Geul, Strucht, Oud-

Valkenburg, Valkenburg, Broekhem, Strabeek, Houthem/Sint Gerlach en Vroenhof.  

Belangrijkste middel van bestaan was de zelfvoorzienende landbouw. Kenmerkend voor 

deze kernen, in mindere mate voor Valkenburg, is de lintbebouwing. Schin op Geul, 

Valkenburg en Houthem zijn de grotere kernen. De overige genoemde bebouwingskernen 

kunnen worden aangeduid als gehuchten of buurtschappen. Schin op Geul en Valkenburg 

liggen direct aan de Geul, die dwars door de kern stroomt. Broekhem, nu overigens 

vastgegroeid aan de kern Valkenburg, en Houthem liggen iets verder van de Geul, op de 

grens van dalbodem naar helling. De nabijheid van water speelde een belangrijke rol voor 

de eerste permanente bewoners van dit gebied. 

PREHISTORIE 

ROMEINSE TIJD 

MIDDELEEUWEN TOT 

HEDEN 
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In de Volle Middeleeuwen (1000 - 1300 na Ch.) zijn de grote Zuid-Limburgse plateaugebie-

den ontbost en in cultuur gebracht. In deze periode is bijna al het bos verdwenen, hebben de 

plateaus hun agrarische inrichting (wegen, verkaveling) gekregen en zijn de meeste 

nederzettingen op de plateaus gesticht. Daarbij geldt dat in de gemeente Valkenburg het 

merendeel van de nederzettingen al zijn gesticht in de Vroege Middeleeuwen (langs de 

beken). In de Late Middeleeuwen (1300-1500) en in de Nieuwe Tijd zijn er op de plateaus 

nog maar weinig nederzettingen bijgekomen. De oudste plateaunederzettingen liggen vaak 

aan de randen van de plateaus, in de omgeving van droogdalen die in de helling zijn 

ingesneden. Dergelijke dalen boden een natuurlijke toegangsweg naar het plateau. Pas later 

zijn de nederzettingen gesticht op de centrale delen van de grote plateaus. Anders dan in 

dalen vormde de watervoorziening op de plateaus een probleem. De ligging van deze 

nederzettingen is ook niet bepaald door de nabijheid van grondwater, want dat zit overal op 

de plateaus enkele tientallen meters diep. Veeleer zijn de nederzettingen primair. Poelen zijn 

gelijk met de nederzetting of zelfs nog daarna aangelegd, putten pas eeuwen later. 

Op het plateau van Margraten, ten zuiden van het Geuldal, liggen min of meer evenwijdig 

aan het Geuldal de kernen IJzeren, Sibbe, Vilt, Terblijt en Berg. 

 

Een deel van de ontginningen is systematisch van opzet, wat wijst op een grootschalige 

aanpak met lange en brede kavels. Dergelijke verkavelingsvormen zijn typerend voor 

grootschalige ontginningen uit de 11e-13e eeuw. Deze inrichting duidt op een duidelijke 

leiding van bovenaf, door de eigenaren van de grond of door gespecialiseerde ondernemers. 

Het plateau is een glooiend gebied, doorsneden door droogdalen, dat wordt gekenmerkt 

door afwisselend openheid (uitzicht) en verdichting (rond kernen en in droogdalen). 

 

Vanaf de Middeleeuwen komen de diverse woongemeenschappen steeds nadrukkelijker 

naar voren en manifesteren zich in historisch opzicht naast de kern Valkenburg. Van de nu 

tot Valkenburg aan de Geul behorende woongemeenschappen kan Schin op Geul bogen op 

de vroegste schriftelijke vermelding in een geschiedkundige bron. Onder de naam Schina 

komt het voor in het oudste gedenkboek van de abdij van de heilige Remigius in Reims 

(1050), die in het bezit was van grote stukken land in het huidige Zuid-Limburg. De eerste 

vermelding van Valkenburg dateert van 1041. Historici zijn het erover eens, dat met het 

daarin voorkomende "Falchenberch" niet het tegenwoordige stadje aan de Geul wordt 

bedoeld, maar Oud-Valkenburg, waar kasteel Genhoes gelegen is. Kasteel Genhoes kan men 

beschouwen als de bakermat van de Valkenburgse dynastieën. De latere heerlijkheid Oud-

Valkenburg omvatte tevens de gehuchten Sibbe en IJzeren. 

 

De meeste van de tot Valkenburg aan de Geul behorende dorpskernen hebben tijdens de 

jaren van de Valkenburgse sires onder hun gezag gestaan, daarna onder de drossaarden en 

later rechtstreeks onder staatsgezag. Alleen de vrije rijksheerlijkheid Berg en Terblijt, 

waartoe Vilt en Geulhem behoorden, heeft zich steeds onttrokken aan de onderwerping van 

de Valkenburgse machthebbers. Berg vormde al in de dertiende eeuw één van de elf banken 

van Sint Servaes uit Maastricht en Terblijt was bezit van onder anderen de heren van 

Gronsveld. In 1798 werden Berg en Terblijt tot één gemeente samengevoegd. Ook Houthem 

met de gehuchten Sint Gerlach, Strabeek en Vroenhof kan op een oude historie prat gaan. 

Houthem wordt voor de eerste keer vernoemd in 1096 (Holten). Het dorp dankt zijn 

eeuwenoude faam aan de heilige Gerlachus, die overlijdt in 1165 na een tijdlang in Houthem 

in een holle eik te hebben geleefd. Bij zijn graf ontstaat een bedevaartsoord. Men bouwt er 

een klooster, dat uitgroeit tot een voornaam adellijk vrouwenstift.  
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De Franse tijd maakt een einde aan de status van al deze gebiedjes. Ze worden gemeenten 

met een burgemeester en een gemeenteraad. Maar sommige waren volgens de landelijke 

overheid te klein om goed te kunnen functioneren. Samenvoeging van kleine gemeentes tot 

bestuurskrachtige grotere werd uitgangspunt van beleid. Zo ging Strucht in 1878 op in Schin 

op Geul. In 1940 ontstond uit de gemeentes Valkenburg, Houthem, Schin op Geul en Oud-

Valkenburg één nieuwe: Valkenburg-Houthem. En Valkenburg-Houthem tezamen met Berg 

en Terblijt vormden in 1982 de nieuwe gemeente Valkenburg aan de Geul. 

 

Resumerend kan worden gesteld dat de landschappelijke structuur van het Geuldal sterk de 

ruimtelijke situering van de verschillende dorpskernen heeft bepaald. De infrastructuur van 

de dalen (Geul, wegen, spoorlijn en historische lintbebouwing) is sterk in oost-westelijke 

richting georiënteerd. De kernen op de plateaus, die een oorspronkelijke lintbebouwing 

kennen, worden ontsloten door in de dalhelling voorkomende infrastructuur in de vorm 

van holle wegen/droge dalen. Daarnaast zijn de kernen op de plateaus met elkaar 

verbonden via, veelal interlokale, wegen.  

 

3.1.2 

De stedenbouwkundige ontwikkeling van de kernen heeft van oudsher voornamelijk onder 

invloed van de geomorfologische structuur en het daarop georiënteerde wegenpatroon 

plaatsgevonden. De gehuchten en dorpen kenmerkten zich in eerste instantie door lintbe-

bouwing en hadden veelal een agrarisch of religieus karakter (kerk, klooster, kapel en 

dergelijke). Globaal kan worden gesteld dat de kernen gelegen op het plateau een van 

oorsprong overwegend agrarisch, de kernen in het Geuldal een overwegend religieus 

karakter hadden.  

STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR 

 

Deze oorspronkelijke tweedeling heeft echter aan betekenis verloren en is vrijwel geheel 

verdwenen. Op dit moment is er sprake van functievermenging in de kernen. De kernen in 

het Geuldal zijn langs de oorspronkelijke lintbebouwing naar elkaar toe gegroeid of zelfs 

aaneengegroeid. 

Zo vormen de kernen Schoonbron, Schin op Geul, Strucht en Oud-Valkenburg een 

aaneengesloten geheel. Broekhem en Strabeek zijn vrijwel volledig vastgegroeid aan de kern 

Valkenburg.  

Het aanzien van de kernen bleef tot na de Tweede Wereldoorlog vrijwel onveranderd. 

Kenmerkend voor de historische bebouwing zijn vakwerk en mergel als bouwmateriaal al 

dan niet gecombineerd met baksteen (zogenaamde speklagen).  

 

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het aanzien van de kernen aanzienlijk. Als gevolg 

van de toenemende woningbehoefte kwamen er uitbreidingen in de bestaande kernen. Op 

de eerste plaats is de oorspronkelijke lintbebouwing door de bouw van nieuwe woningen 

verdicht, waardoor deze op dit moment zowel uit historische als meer recente bebouwing 

bestaat. Naast deze verdichting van de lintbebouwing is het ruimtelijk beleid ten aanzien 

van de woningbouw later erop gericht een meer concentrische structuur van de kernen te 

realiseren, met als doelstelling de afstand tussen centrum en woongebied zo klein mogelijk 

te houden en de gevolgen voor het, in deze streken waardevolle landschap, te 

minimaliseren. Vooral de grotere kernen (Schin op Geul, Sibbe, Broekhem, Houthem en 

Vilt) hebben hierdoor een min of meer concentrische opbouw gekregen. In het navolgende 

wordt per kern in het kort ingegaan op de stedenbouwkundige structuur. 
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Deelgebied Houthem-St. Gerlach/Vroenhof 
Deze kern bestaat grotendeels uit lintbebouwing langs de provinciale weg, waaronder het 

beschermd dorpsgezicht St. Gerlach. Tussen de provinciale weg en de Geul ligt oostelijk van 

de St. Gerlachstraat het oudste deel van Houthem, ontstaan in aansluiting op de kerk. 

Westelijk van deze straat ligt het naoorlogse wijkje rondom het St. Gerlachusplein, dat 

gekarakteriseerd wordt door rijhuizen. Ten noorden van de spoorlijn ligt het 

uitbreidingsplan Goudenrood uit de jaren zeventig, dat bestaat uit vrijstaande en half-

vrijstaande woningen. Aan de noordkant wordt deze buurt begrensd door de groenstrook 

langs de autosnelweg Heerlen-Maastricht. Op de Geuldalbodem zijn het 

verzorgingscomplex Fransiscusoord alsmede de kerk en het kasteel St. Gerlach gesitueerd.  

Deelgebied Strabeek/Broekhem/Stoepert 
Broekhem maakt ruimtelijk gezien deel uit van de kern Valkenburg. Broekhem wordt door 

de spoorlijn verdeeld in Broekhem-Noord (waaronder Stoepert) en Broekhem-Zuid. 

 

Broekhem-Noord heeft een besloten karakter. Kenmerkend zijn de witte geschakelde huizen 

met platte daken tussen de Kloosterweg en de Dr. Ariënsstraat enerzijds en de 

halfvrijstaande woningen tussen de Dr. Ariënsstraat en de Roevoetsstraat anderzijds. Aan 

de oostzijde wordt het gebied begrensd door de hoofdweg Nieuwe weg/Emmaweg. Aan de 

westzijde ligt het bedrijventerrein de Valkenberg dat eveneens in het plangebied is 

opgenomen. 

 

Broekhem-Zuid en Strabeek zijn in de loop der jaren met elkaar vergroeid en bestaan deels 

uit lintbebouwing langs de provinciale weg. Ten zuiden van de provinciale weg heeft 

Broekhem een relatief grote uitbreiding gekend. Deze uitbreiding wordt gekenmerkt door 

een ruime stedenbouwkundige opzet met flatwoningen, rijhuizen en halfvrijstaande 

woningen. In de overgang naar het open Geuldal liggen vrijstaande woningen langs de 

Beatrixsingel.  

Deelgebied Heekerbeek/Emmaberg/De Bongerd/De Heek 
In de Heekerbeek heeft de jongste grootschalige uitbreiding in Valkenburg (midden jaren 

80) plaatsgevonden. De wijk wordt gekarakteriseerd door de terrasvormige ligging. De 

bebouwing bestaat uit vrijstaande, halfvrijstaande en geschakelde bebouwing (rijhuizen). 

Binnen het plangebied bevinden zich twee woonwagencentra. De spoorlijn vormt de 

afbakening en een ruimtelijke barrière tussen de Heekerbeek en het centrum van 

Valkenburg.  

Emmaberg is een jaren zestig buurt, evenals de Hekerbeek gelegen tegen de noordhelling 

van het Geuldal. Het betreft een relatief klein woongebied, gelegen langs de weg van 

Valkenburg naar Hulsberg (Emmaberg) met een summiere uitbreiding in oostelijke richting. 

De buurt kent een ruime opzet met veel groen. Hier komt hoofdzakelijk bebouwing in de 

vorm van bungalows en andere vrijstaande bebouwing voor. De gehuchten Bongerd en De 

Heek kunnen worden omschreven als verspreide bewoning in de vorm van lintbebouwing 

in het buitengebied gelegen langs de rijksweg Valkenburg - Klimmen - Voerendaal.  

Deelgebied Berg en Terblijt 
In de stedenbouwkundige ontwikkeling neemt Berg een duidelijk andere positie in dan 

Terblijt, hoewel beide kernen van oorsprong wel als lintbebouwing zijn ontstaan. 

De kern Berg ontwikkelde zich in eerste instantie langs de Geulhemerweg, gelegen in een 

droogdal, dat de verbinding vormt met het Geuldal richting Geulhem.  
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De lintbebouwing bevindt zich langs de Grote straat, Schone Poel, Op de Mert en Oude 

Kerkstraat en omgeving. Berg heeft zich na de Tweede Wereldoorlog voornamelijk in 

oostelijke richting uitgebreid, tot aan de recentelijk uitbreiding langs en in de omgeving van 

de Slakweg. In westelijke richting heeft eveneens een uitbreiding plaatsgevonden, hoewel 

deze aanzienlijk kleiner is. De bebouwingsstructuur bestaat voornamelijk uit halfvrijstaande 

en vrijstaande woningen. Het wegenpatroon kenmerkt zich door rechtlijnigheid. In 

tegenstelling tot de overige kernen op het plateau is het voornamelijk bebouwing uit de 

tweede helft van de vorige eeuw, die in het grootste deel van deze kern het beeld bepaald. 

 

De kern Terblijt heeft in tegenstelling tot Berg geen grootschalige ontwikkelingen 

doorgemaakt. Het is een grotendeels agrarisch straatdorp/gehucht dat zich door het 

beperkt invullen van "gaten" tussen de lintbebouwing in meer dan één richting heeft 

ontwikkeld. De oorspronkelijke structuur van het dorp is ondanks de opgetreden 

verdichting toch nagenoeg intact gebleven.  

Deelgebied Sibbe/IJzeren 
De kern Sibbe bestaat uit historische lintbebouwing aan de Dorpsstraat, Gatsestraat/Sib-

berkerkstraat en St. Rosastraat. Sibbe is verbonden met het Geuldal door de Sibbergrubbe 

(holle weg). De historische boerderijen en het Sibberhuuske bepalen het karakteristieke 

Limburgse dorpsbeeld. De lintbebouwing is verdicht met vrijstaande en halfvrijstaande 

woningen. Daarnaast hebben er enkele uitbreidingsactiviteiten plaatsgevonden. Eind jaren 

zestig begin jaren zeventig heeft Sibbe zijn eerste grote uitbreiding gekend in de vorm van 

Burgemeester Wijnandsstraat, Schoolstraat, Hemelrijkstraat en Lokerstraat. Een tweede 

relatief grote toename van het bebouwde gebied heeft plaatsgevonden aan het begin van de 

jaren tachtig, middels de inbreidingslocatie Beckerswei (inclusief een gedeelte van de 

Dorpsstraat). Centraal in het dorp bevindt zich de kerk met eromheen de verschillende 

woongebieden, voornamelijk bestaande uit vrijstaande en halfvrijstaande woningen.  

IJzeren is eveneens een kern met een oorspronkelijke lintbebouwing, maar heeft geen 

ontwikkelingen van betekenis meegemaakt. Wel heeft verdichting binnen de lintbebouwing 

plaatsgevonden. Daardoor is een beeld ontstaan met afwisselend historische bebouwing 

naast na-oorlogse nieuwbouw (1945 - heden). Het betreft veelal halfvrijstaande en 

vrijstaande bewoning.  

Deelgebied Schin op Geul/Oud-Valkenburg/Strucht/Schoonbron  
Dit deel van het plangebied was oorspronkelijk een uitgestrekt bebouwingslint langs de 

belangrijke wegverbinding Valkenburg - Gulpen. Momenteel vormen het dorp en de 

afzonderlijke gehuchten tezamen een nagenoeg aaneengesloten geheel. Alleen tussen Oud-

Valkenburg en Strucht is nog een kleine opening tussen de kernen/gehuchten.  

De historische lintbebouwing bevindt zich langs de provinciale weg Panhuis, die van 

oudsher de kruising met de Geul vormde, de Hoogbeek in Schin op Geul en verder langs de 

provinciale weg van Oud-Valkenburg-Strucht-Schin op Geul-Schoonbron. Het is met name 

Schin op Geul dat de belangrijkste groei heeft gekend. Oud-Valkenburg, Strucht en 

Schoonbron zijn nog steeds straatdorpen, waar gaten in de lintbebouwing successievelijk 

zijn opgevuld. Ten behoeve van de verbinding met de provinciale weg richting Gulpen is er 

in Schin op Geul een tweede kruising met de Geul gerealiseerd (Tolhuisstraat). 

Het oude centrum (kerk, boerderijen) bevindt zich ten noorden van de Geul, geaccentueerd 

gelegen op de overgang van het laagterras naar het middenterras van het Geuldal. In het 

gebied tussen de Geul en de provinciale weg zijn in de zeventiger jaren de voornaamste 

wooninbreidingen gerealiseerd. Warande, Hanewei en Mauritiussingel, westelijk van de 

Geul zijn  hier voorbeelden van.  



 BESTEMMINGSPLAN KERNEN 2010 

B01032/ZC0/1N1/700132 ARCADIS 32 

Ten oosten van de Geul bevindt zich het inbreidingsgebied Schoonbronstraat. Alleen de 

Grachtstraat op de grens van Strucht en Schin op Geul is een uitbreiding in zuidwaartse 

richting. De geschetste ontwikkeling heeft ertoe geleid dat Schin op Geul als kern vanaf de 

provinciale weg niet duidelijk wordt beleefd. 

 

Kasteel Schaloen wordt in het plangebied als Valkenburg-Oost aangeduid. Het kasteel met 

de bijbehorende watermolen liggen langs de molentak van de Geul. Momenteel zijn de bij 

het kasteel behorende gebouwen omgebouwd tot een aantal appartementen, receptie en 

café-restaurant. Binnen het kasteel bevinden zich hotelaccommodatie en een horecaoplei-

dingscentrum. 

 

Genhoes vormde het centrum van de heerlijkheid Oud-Valkenburg van waaruit in de 11e 

eeuw Valkenburg gesticht is. De oorsprong van het kasteel kan dus terug gaan tot de 11e 

eeuw, maar met zekerheid is pas in 1381 sprake van een kasteel. De huidige kasteelhoeve is 

waarschijnlijk gebouwd tussen 1530 en 1630 en door een brand verwoest rond 1578. Het 

kasteelterrein bestaat uit het kasteel met daarbij een voorburcht en tuin. In de kasteelhoeve 

zijn recentelijk woningen gerealiseerd. 

Deelgebied Vilt 
De kern Vilt is ontstaan als lintbebouwing langs de rijksweg Maastricht-Valkenburg, 

Geulgracht, Sibberweg en Pater Tilliestraat. Ten noorden van de rijksweg bevindt zich een 

omvangrijke woonwijk gelegen tussen Leijstenstraat en Heiweg, die gekarakteriseerd wordt 

door een rechtlijnig stratenpatroon met vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Het gebied 

Heiweg is van recenter datum (eind tachtiger/begin negentiger jaren) dan de "vogelbuurt" 

(zeventiger jaren). Het inbreidingsplan Frijnts is recentelijk voltooid.  

 

3.1.3 

De hoofdgroenstructuur binnen de gemeente hangt nauw samen met de landschappelijke 

ligging en de stedenbouwkundige opzet van de kernen. De situering van de kernen in het 

landschap vervult daardoor zowel in visueel-ruimtelijke als in functionele zin een zeer 

belangrijke rol: randstedelijk groen langs de kernen, als uitloopgebied voor recreatief 

medegebruik met soms belangrijke natuurwaarden (het Geuldal maakt deel uit van de 

ecologische hoofdstructuur van Zuid-Limburg). Opmerkelijke verschillen komen tot uiting 

in het Geuldal (Houthem-St.Gerlach, Broekhem, Schin op Geul, Valkenburg), op de 

(dal)helling (Sibbe deels) en op het plateau (Sibbe deels, IJzeren, Vilt, Berg en Terblijt). In de 

kernen in het Geuldal zijn de Geul met zijn oevers en landschappelijke beplantingen en de 

hellingbossen nadrukkelijk aanwezig. Het plateau wordt gekenmerkt door een glooiend 

reliëf (droogdalen) met afwisselend openheid en verdichting rond kernen en droogdalen. 

Evenzeer maken de kastelen en landgoederen (Genhoes, Schaloen, Oost en St.Gerlach) met 

restanten van historische tuinaanleg, wegbeplantingen, recreatiegebieden (Geulpark) en 

beplanting op sportcomplexen en begraafplaatsen deel uit van de hoofdgroenstructuur. 

LANDSCHAPPELIJKE EN GROENSTRUCTUUR 

 

In de kernen is het aanbod aan groen veelal relatief beperkt. Schin op Geul en Sibbe hebben 

het laagste aanbod aan openbaar groen. Het beperkte aanbod heeft onder meer te maken 

met de compacte bouwwijze van de kernen in het landschappelijk waardevolle gebied. 

Desondanks is de aanblik van de kernen zeker niet stenig. De landschappelijke ligging en 

het particulier groen vervullen een belangrijke rol in het aanzicht van de kernen.  

KASTEEL SCHALOEN 

KASTEEL GENHOES 
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Voor de samenstelling van het groen in het plangebied geldt dat er een duidelijk verschil is 

waar te nemen tussen het relatief laag aanbod stedelijke groen in de woonwijken en de 

ruime mate van landschappelijk groen in de overgangen naar het buitengebied.  

 

In toeristische zin worden de kernen gelegen in het Geuldal (Houthem, Broekhem, 

Valkenburg en Schin op Geul inclusief de bijbehorende gehuchen) ontsloten via de 

belangrijke oost-westverbinding door het Geuldal tussen Wittem en Meerssen. Deze oost-

westverbinding heeft nabij Strabeek een directe aansluiting op de A79 Heerlen-Maastricht. 

In Wittem is er een aansluiting op de rijksweg Vaals-Maastricht, en in Meerssen is er de 

aansluiting op de internationale wegverbinding A2/E25. 

  

3.1.4 

De belangrijkste oost-westontsluiting loopt via de snelweg A79. Niet te ontkennen valt dat 

de route door het Geuldal (Wittem-Meerssen) ook wordt gebruikt. 

ONTSLUITINGSSTRUCTUUR 

De kernen op het plateau worden ontsloten via interlokale wegen die aansluiten op de 

hoofdverbindingen. Berg en Terblijt en Vilt zijn gelegen langs de provinciale weg Valken-

burg-Maastricht die aansluit op de A2/E25. De inrichting van de infrastructuur in de 

kernen, die uit het verleden stamt, heeft tot gevolg dat er zich verkeersonveilige situaties 

voordoen die vanuit verkeersveiligheidsbeleid aandacht behoeven. Er vindt momenteel 

nader onderzoek plaats. Concrete oplossingsrichtingen, op te nemen in een 

verkeersveiligheidsplan zijn nog niet bekend. 

De kernen Houthem/St.Gerlach, Broekhem en Schin op Geul worden naast de voornoemde 

wegenstructuur ook ontsloten middels de spoorlijn tussen Maastricht en Heerlen. Schin op 

Geul kent naast dit reguliere treinverkeer eveneens een aansluiting op het miljoenenlijntje 

richting Heerlen en Kerkrade (toeristische stoomtrein in het zomerseizoen).  

Het openbaar vervoer wordt daarnaast verzorgd door diverse buslijnen die het plangebied 

doorkruisen. Hierdoor ontstaat een directe dan wel indirecte verbinding met de 

stadsgewesten in Zuid-Limburg en de omliggende regio. Omdat het Geuldal en het 

Mergelland een toeristisch trekpleister vormen binnen Zuid-Limburg, is er tevens een groot 

aantal fietsroutes aangelegd of gecreëerd die het plangebied doorkruisen.  

 

3.2 
Functioneel gezien zijn de deelgebieden binnen het plangebied in belangrijke mate te 

kenschetsen als woonkernen, -wijken en buurten. Dit betekent overigens niet dat er 

functioneel gezien sprake is van uniformiteit. Binnen deze gebieden komen tevens andere 

functies/voorzieningen voor, veelal ondergeschikt aan de hoofdfunctie wonen, maar soms 

van substantiële omvang. In Houthem, Broekhem, Schin op Geul, Sibbe, Vilt en Berg is de 

uitstraling van het toeristencentrum Valkenburg duidelijk te herkennen in de aanwezigheid 

van met name hotels, pensions, vakantie-appartementen en campings. De overige horeca 

binnen de kernen heeft vooral een lokale functie. Berg heeft als enige kern enige 

centrumontwikkeling. De overige deelgebieden kennen nauwelijks of geen 

centrumontwikkeling. In het navolgende worden de functies van de deelgebieden 

beschreven. 

FUNCTIONELE ANALYSE 
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3.2.1 

Dit deelgebied, met als dominerende functie wonen, kent een drietal qua 

stedenbouwkundige structuur samenhangende gebieden, die op grond van hun functie van 

elkaar verschillen: 

DEELGEBIED HOUTHEM-SINT GERLACH/VROENHOF 

Goudenrood (gebied ten noorden van de spoorlijn) 
Dit gebied kent een redelijke variëteit aan woningen en daarmee samenhangend soorten 

huishoudens. Aan de rand van het gebied komt grotendeels vrijstaande bebouwing voor, 

terwijl binnenin het gebied de verdichting toeneemt, middels halfvrijstaande en geschakelde 

woningen. Het wonen binnen dit deelgebied is van redelijke tot goede kwaliteit. De straten 

hebben een relatief lage verkeersintensiteit en daarmee samenhangend weinig overlast. 

Enige milieuhinder wordt veroorzaakt door geluid van de spoorlijn Maastricht-Heerlen aan 

de zuidzijde van de woonbuurt en de autosnelweg (A79) aan de noordzijde.  

 

De kwaliteit van de woonomgeving wordt mede bepaald door het groen dat op straatniveau 

voldoende aanwezig is. 

Provinciale weg   
Het uitgestrekte gebied van de Provinciale weg kent veel voorzieningen. Naast woningen 

(vrijstaande, halfvrijstaande bebouwing en appartementen) komen hier veel op toerisme 

afgestemde voorzieningen voor zoals pensions, hotels et cetera. Het centrale deel van de 

provinciale weg kent daarnaast nog functies als detailhandel, horeca, kantoren, (agrarisch) 

bedrijf, consument verzorgende functies en aan huis gebonden beroepen. Veelal komen 

deze functies in combinatie met de functie wonen voor. Vanwege de structuur van de 

provinciale weg (uitgestrekte lintvorm) kunnen we stellen dat de voor de inwoners van de 

kern belangrijkste voorzieningen (bakker, Rabobank, buurtwinkel, café) toch enigermate 

geclusterd voorkomen.  

Gebied ten zuiden van de Provinciale weg 
Het gebied ten zuiden van de Provinciale weg is te typeren als een omvangrijk woongebied 

dat vrij gedifferentieerd is samengesteld. Beeldbepalend is de sociale woningbouw 

(rijtjeshuizen). De Baron de Selysstraat bestaat uit bejaardenwoningen in rijvorm.   

Buiten deze woonfunctie komt een aantal bijzondere functies voor in de Onderstestraat. Zo 

is er het verzorgingscentrum St. Franciscusoord, basisschool St. Gerlach, de parochiekerk, 

het kasteel St. Gerlach (momenteel in gebruik voor horecadoeleinden) en een wegkapèl. De 

St. Gerlachstraat en de Onderstestraat die de ontsluiting vormen naar de Provinciale Weg 

herbergen deels in combinatie met de woonfunctie en naast bijzondere functies, een aantal 

detailhandelsfuncties (o.a. buurtwinkel, friture en ijzerwarenhandel). 

 

3.2.2 

Dit deelgebied is ruimtelijk gezien vastgegroeid aan de kern Valkenburg en functioneel 

gezien te beschouwen als een uitbreidingswijk van Valkenburg met complementaire 

voorzieningen. Qua functie kan er een nadere differentiatie worden gemaakt in de volgende 

gebieden: 

DEELGEBIED STRABEEK/BROEKHEM/STOEPERT 
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Strabeek  
Strabeek, gelegen aan de Provinciale weg heeft een gemengde functie. Zo is er plaats voor 

wonen, bedrijvigheid en agrarische bedrijvigheid. Het wonen komt veelal voor in 

combinatie met voornoemde functies. Kenmerkend voor de bebouwing zijn de grote 

historische panden enerzijds en de kleine halfvrijstaande en geschakelde woningen 

anderzijds. De grote historische panden bieden veelal plaats aan bedrijven of zijn verbouwd 

tot appartementencomplex.  

Broekhem (Provinciale weg en Spoorlaan) 
Het gedeelte van Broekhem gelegen aan de Provinciale weg kent een gedifferentieerd 

voorzieningenaanbod. Centraal in Broekhem ligt nabij de kerk een buurtwinkelcentrum, 

waar detailhandel en horeca het beeld bepalen. De Provinciale weg met zijn karakteristieke 

panden biedt plaats aan uiteenlopende vormen van wonen (bejaardentehuis, Nassauflat, 

appartementen) en van bedrijvigheid zoals aan huis gebonden beroepen (vastgoed, notaris, 

artsen). De intensiteit van de voorzieningen neemt toe richting kern Valkenburg. Het gebied 

tussen de Provinciale Weg en de Spoorlaan is voornamelijk in gebruik als woongebied. 

Vrijstaande, halfvrijstaande en gestapelde woningen (Spoorlaan) zijn beeldbepalend. Mede 

door de aanwezigheid van het station komt hier een aantal horecavoorzieningen voor. De 

Wehryweg (aan huis gebonden beroepen) en de Koningswinkelstraat (detailhandel) hebben 

een relatief groot voorzieningenaanbod.   

Broekhem-Zuid 
Broekhem-Zuid is een woongebied bij uitstek. Het is een planologisch opgezette wijk met 

een variëteit aan woningen, ruim in het groen. Vrijstaande woningen aan de rand bepalen 

tezamen met de halfvrijstaande, geschakelde en gestapelde woningen naar het midden toe 

het beeld van dit woongebied. Ondanks de ruime opzet van de wijk is de bebouwing toch 

intensief. Aan de zuidzijde van het Geuldal ligt de Bierbrouwerij de Leeuw,  op enige 

afstand van het woongebied. Het brouwerijterrein vormt een ruimtelijke en functionele 

eenheid, die geheel los staat van de woonomgeving. 

Broekhem-Noord  
Broekhem-Noord is eveneens te typeren als een woongebied. Binnen dit woongebied met 

voornamelijk geschakelde en halfvrijstaande woningen bevinden zich enkele aan 

huisgebonden beroepen, horecagelegenheden, een buurtwinkel en een tweetal opslagplaat-

sen. In verhouding tot de woonfunctie kunnen deze andere functies de aard en dynamiek 

van het gebied niet veranderen of vergroten. Aan de rand van het woongebied bevindt zich 

de basisschool/peuterzaal, die een lokale functie heeft. Van regionaal belang voor 

Valkenburg is scholengemeenschap Ravensberg die in Broekhem-Noord gevestigd is. 

Bedrijventerrein de Valkenberg 
Clustering van bedrijven op een bedrijventerrein biedt voordelen voor bedrijven enerzijds 

en inwoners van de kernen anderzijds. Het bedrijventerrein is vooral bestemd voor lokale 

en regionale bedrijven, waarbij prioriteit wordt gegeven aan verplaatsing van bedrijven met 

een te zware milieubelasting uit de bebouwde kom. Door de bedrijven te vestigen op een 

bedrijventerrein ondervinden inwoners geen overlast meer van de bedrijven. De bedrijven 

op het bedrijventerrein hebben het voordeel dat ze makkelijk bereikbaar zijn en van 

elkanders diensten gebruik kunnen maken. 
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3.2.3 

Heekerbeek 

DEELGEBIED HEEKERBEEK/EMMABERG/DE BONGERD/DE HEEK 

De Heekerbeek omvat het gebied dat tussen de Heekerbeekweg, de Herkenbroekerweg en 

de spoorlijn is gelegen. De buurt is grotendeels te beschouwen als monofunctioneel 

woongebied, met incidenteel enkele andere functies. Variatie is er vrijwel alleen in 

woningen en huishoudens. De nieuwbouw uit de jaren tachtig, die in dit gebied de meeste 

ruimte inneemt, bestaat uit half-vrijstaande en geschakelde woningen (rijhuizen). De 

woningen zijn in hoge dichtheden gebouwd. De oudere bebouwingsstructuur wordt 

vertegenwoordigd door woningen aan de St. Nicolaasstraat (vooroorlogs), St. Josephstraat 

(jaren vijftig) en langs een deel van de Herkenbroekerweg (meest jaren vijftig en zestig. 

Binnen de begrenzing van het gebied ligt één woonwagencentrum.   

 

Het gebied gelegen aan de Nieuweweg, aansluitend aan de Hekerbeek is eveneens een 

woongebied, maar er is hier geen sprake van monofunctionaliteit. Er bevinden zich 

geschakelde en gestapelde bewoningsvormen en er zijn enkele horecafuncties (hotels, 

pension) en andere functies zoals gezondheidszorg (Kasteel Leeuwenhorst), al dan niet in 

combinatie met de woonfunctie gelegen.  

Emmaberg 
Emmaberg is evenzeer als woongebied te typeren. Deze groene woonbuurt kent grotendeels 

bebouwing in de vorm van vrijstaande bungalows/vrije-sector woningen.  

Naast de woonfunctie die het gebied heeft, is er een andere in het oog springende functie in 

het gebied ondergebracht: de zendmast. 

 

De versnipperd voorkomende bebouwing in het zuiden van het gebied langs de Hekerweg 

herbergt naast woonvoorzieningen ook horecavoorzieningen.  

De Bongerd 
De Bongerd is functioneel te kenschetsen als versnipperd voorkomende woonbebou-

wingsvormen in het buitengebied. Het wonen geschiedt daarbij in grote oorspronkelijke 

bebouwingseenheden (hereboerderij). Daarnaast is er in de Bongerd een bedrijf gelegen met 

een agrarische hoofdfunctie met als nevenfunctie wonen (appartementen). 

De Heek 
De bebouwing van het gebied de Heek is evenals de Bongerd solitair gelegen in het 

buitengebied. In de grote vrijstaande woningen is er hier echter sprake van een functie-

menging of functiedifferentiatie. Zo zijn er woondoeleinden (appartementen), een 

horecazaak, een antiekzaak en een taaltechnisch laboratorium in combinatie met de functie 

wonen op de bovenverdieping. 

Naast de vrijstaande bebouwing komt er in de Heek geschakelde lintbebouwing voor met 

als hoofdfunctie wonen. 
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3.2.4 

Berg 

DEELGEBIED BERG EN TERBLIJT 

Berg is te beschouwen als een woonkern waarbinnen de Valkenburgerstraat, Rijksweg, 

Langen Akker en Grote straat naast of in combinatie met de woonfunctie een groot aantal 

andere functies herbergen. Met name de Valkenburgerstraat heeft een gedifferentieerd 

voorzieningenaanbod. Grootschalige voorzieningen zijn het gezondheidscentrum, de 

basisschool, sporthal de Bosdries, bejaardentehuis Fonterhof, het bedrijvencentrum, de kerk 

en het winkelcentrum. Daarnaast komt een groot aantal kleinschalige voorzieningen voor in 

de vorm van detailhandel, aan huis gebonden beroepen, bankkantoor etc.  

De Valkenburgerstraat die dwars door de kern loopt, vormt in Berg daardoor een min of 

meer uitgestrekt buurtcentrum waar de voorzieningen "verspreid geclusterd" voorkomen.  

Langen Akker huisvest eveneens  een aantal voor de kern belangrijke voorzieningen. Zo is 

er het gemeenschapshuis gelegen, de bibliotheek, het fitnesscentrum de Kilo en een 

scouting-centrum. 

Langs de oude lintbebouwing (o.a. Rijksweg, en het westelijk deel van Berg) ligt nog steeds 

een aantal oorspronkelijk agrarische functies. Behoudens het relatief grote 

voorzieningenaanbod dat de kern herbergt, komen rondom de buurtontsluitingswegen de 

echte woongebieden voor. 

Er zijn de laatste tientallen jaren uitbreidingen geweest voornamelijk in oostelijke richting.  

In westelijke richting is alleen de "hofjesbuurt" bijgebouwd, dit vanwege de beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden. De uitbreidingen in het woningenaanbod kenmerken zich door 

een gevarieerde samenstelling van vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen, 

geschakelde woningen tot gestapelde woningen en bijzondere woonvormen 

(aanleunwoningen). 

De kern is qua voorzieningenaanbod en inwonertal niet echt een landelijke kern te noemen. 

De leefbaarheid van de kern is door de aanwezigheid van een basispakket aan 

voorzieningen en een aantal extra voorzieningen niet in het geding.    

Terblijt 
Terblijt kent een menging van woonfuncties gelegen in het landschappelijk waardevolle 

buitengebied. De aanwezige functies bestaan globaal uit wonen en enkele agrarische 

bedrijven. In het deelplangebied zijn vrijstaande vooroorlogse woningen en recente 

vrijstaande inbreidingen beeldbepalend. 

 

3.2.5 

Sibbe 

DEELGEBIED SIBBE/IJZEREN 

In deze kern komt naast de woonvoorzieningen een aantal voorzieningen/functies voor, dat 

van belang is voor de leefbaarheid van de kern. Sibbe heeft een redelijke afwisseling van 

sociale woningen (o.a. Burg. Wijnandstraat), woningen voor middeninkomensgroepen (o.a. 

Dorpsstraat) en woningen voor hogere inkomensgroepen (vrijstaande huizen op grote 

kavels). Daarnaast zijn er verschillende detailhandelszaken (slager, bakker, supermarkt, 

kruidenier), horecagelegenheden (pension, cafés, friture) en bijzondere doeleinden (kerk, 

basisschool gemeenschapshuis met gymzaal). Het zijn voorzieningen die slechts een lokale 

aantrekkingskracht uitoefenen (Sibbe en IJzeren). In veel gevallen wordt er boven 

detailhandelszaken of horecagelegenheden permanent gewoond. Meestal door de 

eigenaren, maar in sommige gevallen ook door niet-eigenaren in appartementen.  
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Behalve genoemde voorzieningen kent Sibbe een kantoorfunctie (Rabobank), verschillende 

in de kern gelegen agrarische bedrijven, ambachtelijke bedrijven (steenhouwerij, mergel-

handel), consument verzorgende functies, aan huis gebonden beroepen (kapper, spiritueel 

genezeres). Het voorzieningenniveau van de kern Sibbe heeft slechts een beperkte 

reikwijdte en zijn de inwoners van de kern voor een groot deel op andere, grotere kernen 

aangewezen om hun niet-primaire behoeften te bevredigen. 

IJzeren 
De kern IJzeren is te karakteriseren als woongebied met halfvrijstaande en vrijstaande 

woningen. Hoewel er ook andere dan woonvoorzieningen voorkomen, hebben deze 

verhoudingsgewijs een geringe betekenis. Het betreft overigens geen primaire 

voorzieningen. Zo is er in IJzeren een aantal vakantiewoningen gelegen, is er een dierenarts, 

een schoonheidsspecialiste, een opslagplaats en enkele agrarische bedrijven. Voor de 

dagelijks benodigde goederen en/of diensten is IJzeren in grote mate aangewezen op 

andere kernen.  

 

3.2.6 

Schin op Geul 

DEELGEBIED SCHIN OP GEUL 

In deze kern is een aantal functioneel samenhangende gebiedjes te onderscheiden: 

Grachtstraat 
De Grachtstraat, Zuidelijk van de Provinciale weg is een duidelijk woongebied. De 

woonbebouwing is gevarieerd. Zowel vrijstaande, halfvrijstaande als geschakelde woningen 

komen voor. 

Opvallend is de geaccentueerde ligging van een aantal huizen. In de overgang naar het 

buitengebied is hotel Bemelmans gelegen, die samen met een voorziening voor openbaar 

nut een uitzondering vormt op de woonfunctie die in dit deelgebied overheerst.  

Provinciale Weg Panhuis 
De oorspronkelijke lintbebouwing van de Provinciale weg kent als hoofdfunctie wonen. 

Daarnaast komen er andere verspreid gelegen voorzieningen voor. Het betreft 

voorzieningen van uiteenlopende aard. Zo zijn er horecazaken (pensions, 

vakantiewoningen, hotels, café), detailhandel (bakker), een houthandel voor en een tattoo-

shop. De provinciale weg heeft een redelijke mate van functiemeninging met een op het 

toerisme afgestemd beeld.  

Schin op Geul noordelijk van de Provinciale weg 
Schin op Geul ten noorden van de Provinciale weg kan worden aangeduid als 

woonomgeving, met daarbinnen een cluster van gemengde functies. De verschillende 

woongebieden zijn gedifferentieerd samengesteld en bestaan uit veelal systematisch 

neergezette woonblokken met sociale, vrije sector en seniorenwoningen, zowel in rij, 

halfvrijstaand als vrijstaand. De huishoudenssamenstelling is, gerelateerd aan de woningen, 

eveneens vrij divers. Binnen de dominerende woongebieden komt tevens een aantal op 

toerisme afgestemde horecavoorzieningen voor. Zuidelijk van de H. Mauritius kerk ligt een 

gemengd gebiedje met onder andere een treinenspeciaalzaak, een buurtwinkel, religieuze 

dienstverlening, agrarische bedrijfsvoering en horeca, doorgaans in combinatie met de 

functie wonen. Tevens is er in de nabijheid een appartementencomplex (gestapelde 

bewoning) gelegen.  
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In het woongebied rond de Mauritiussingel bevindt zich de basisschool en het gemeen-

schapshuis. 

 

Het voorzieningenaanbod van Schin op Geul heeft slechts een lokale reikwijdte en is niet 

voldoende om in alle behoeften van de eigen bewoners te kunnen voorzien. Voor de meeste 

levensbehoeften dient gebruik te worden gemaakt van de voorzieningen in de omliggende 

grotere kernen (onder andere kern Valkenburg). 

Strucht 
Strucht is een gemengd gebied met naast woonvoorzieningen een aantal andere functies, 

gelegen binnen oudere en nieuwere, veelal vrijstaande lintbebouwing. Agrarische bedrijven, 

horeca, appartementen en een tankstation zijn hier voorbeelden van. Ook dit gehucht is wat 

het merendeel van de voorzieningen betreft (horeca) toeristisch georiënteerd. 

Oud-Valkenburg 
Het gehucht Oud-Valkenburg herbergt evenals Strucht, ondanks de betrekkelijk kleine 

omvang, toch een aantal functies/voorzieningen. Op de eerste plaats zijn er de 

woonvoorzieningen bestaande uit vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Daarnaast  zijn 

er de volgende functies te vinden: agrarische bedrijfsvoering en religieuze voorziening 

(kerk).  

Schoonbron 
De woningen in Schoonbron gelegen langs de Provinciale Weg, zijn deels vrijstaand, binnen 

de oude lintbebouwing, deels geschakeld. Autobedrijf Wiertz met het Esso-tankstation heeft 

een regionaal verzorgende functie. Camping Schoonbron, een enkele horecagelegenheid en 

agrarisch bedrijf zijn de overige voorzieningen in Schoonbron. 
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HOOFDSTUK 4 Uitgangspunten en 
randvoorwaarden 

4.1 
Het bestemmingsplan Kernen 2010 biedt een juridische regeling voor gebieden met een 

relatief lage ruimtelijke en functionele dynamiek. Wat binnen de bestemmingsplanperiode 

aan de deelgebieden wordt toegevoegd of gewijzigd, is in het algemeen van een dusdanig 

beperkte omvang dat de totale structuur hiervan weinig invloed zal ondergaan. De verschil-

lende deelgebieden hebben in de huidige situatie bepaalde kwaliteiten. De stedenbouw-

kundige-, voorzieningen-, groen-, en verkeersstructuur zijn zodanig, dat wonen en 

verblijven hier in het algemeen als aangenaam kunnen worden beschouwd.  

KWALITEITSHANDHAVING 

 

Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is het specifieke kwaliteitsniveau, dat in de 

verschillende deelgebieden aanwezig is te handhaven en indien mogelijk te verbeteren waar 

dit niveau onder het gewenste peil ligt. Het bestemmingsplan is een instrument dat aan de 

handhaving van de bestaande kwaliteiten kan bijdragen. Daarnaast speelt het plan een 

belangrijke rol als instrument in de voorwaardenscheppende sfeer, om deze kwaliteiten te 

verhogen. Daarom is voor het totale plangebied gekozen voor een juridische regeling, die 

aangeeft hoe de hoofdopzet van de ruimtelijke en functionele structuur in stand wordt 

gehouden en binnen welke kaders het mogelijk is veranderingen hierin aan te brengen. De 

stedenbouwkundige hoofdstructuur dient (vrijwel) ongewijzigd te blijven. Incidenteel zijn 

ten behoeve van met name de woningbouw enkele wijzigingen mogelijk. 

 

Het beleid van de gemeente met betrekking tot voorzieningen in de dorpskernen (Houthem-

St. Gerlach, Broekhem, Berg, Vilt, Sibbe en Schin op Geul) is in eerste instantie gericht op 

behoud van een basispakket, voor instandhouding van de leefbaarheid, bijvoorbeeld het 

behoud van winkel- en horecafuncties. Concentratie van voorzieningen binnen de kernen is 

daarbij, voor zover daartoe de fysieke mogelijkheden bestaan en er voldoende draagkracht 

(te creëren) is, wenselijk. Concentratie is geen beleid op zich. In principe dragen gespreid 

gelegen voorzieningen bij aan de levendigheid van een kern, maar in het algemeen betekent 

dit tevens dat het rendement marginaal is en dat voorzieningen daardoor vaak gedoemd 

zijn op termijn te verdwijnen. Door concentratie van de voorzieningen wordt de 

aantrekkingskracht en daarmee het rendement verhoogd. Dit betekent dat, behalve het 

behoud van de bestaande voorzieningen, ook nieuwvestiging (liefst geconcentreerd) 

mogelijk moet zijn. Dit is niet in alle (delen van de) kernen vanzelfsprekend, maar dient 

daar plaats te vinden, waar dit ruimtelijk functioneel het meest voor de hand ligt. Binnen de 

kernen bieden bepaalde straten (in het algemeen in de oudste delen van de kernen) de meest 

logische mogelijkheid om voorzieningen te vestigen.  
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Veelal zijn deze straten centraal gelegen en hebben een uitstraling die past bij een gemengd 

functiepatroon. Overigens laten deze ontwikkelingen zich moeilijk sturen en is ook de 

omvang ervan meestal vrij beperkt. In de concentratiegebieden is nieuwvestiging van 

voorzieningen rechtstreeks mogelijk, in de overige delen van de kernen dient dit middels 

een vrijstellingsbevoegdheid van Burgemeester en Wethouders plaats te vinden.  

 

De handhaving van een pakket aan overige basisvoorzieningen is uitgangspunt. Het 

behoud van de draagkracht voor gemeenschapsvoorzieningen, zoals basisscholen en 

buurthuizen ligt in het algemeen moeilijker, omdat dit samenhangt met de 

bevolkingsomvang en met name de bevolkingsopbouw binnen de kernen. Middels de in het 

algemeen beperkte woningbouwmogelijkheden in de landelijke kernen is het behoud van de 

draagkracht voor dit soort voorzieningen in het algemeen nauwelijks mogelijk. Het 

bestemmingsplan kan hier als ruimtelijke ordeningsinstrument nauwelijks aan bijdragen.  

De buurtschappen en gehuchten kennen vanwege het ontbreken van enig draagvlak op het 

gebied van voorzieningen een beleid dat restrictief is ten aanzien van nieuwvestiging. 

 

De ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in de kernen dienen bovendien overeen te 

stemmen met de duurzame bescherming en de verbetering van de natuurlijke, cultuurlijke 

en landschappelijke waarden die de eigen identiteit en geschiedenis van de kernen en de 

omgeving ervan bepalen.  

 

Niet alle ontwikkelingen binnen het plangebied kunnen in bestemmingsplantechnisch 

opzicht worden vertaald of gestuurd. Voor bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld op 

sociaal gebied vormt het bestemmingsplan niet het juiste kader. Handhaving van de 

draagkracht van voorzieningen zal in mindere mate plaatsvinden via nieuwbouw van 

woningen. Doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad in het totale plangebied ter 

bevordering van een evenwichtiger bevolkingssamenstelling biedt wat dit betreft wellicht 

meer perspectieven. Bij de kwalitatieve invulling van de woningbouwlocaties in de 

verschillende kernen dient rekening te worden gehouden met de toekomstige samenstelling 

van de bevolking. Doorstroming binnen de voorraad is daarom een belangrijk 

uitgangspunt. De potentiële woningbouwlocaties in de kernen zijn in het algemeen van 

relatief geringe omvang, uitgezonderd Valkenburg-Noord (Stoepert).  

 

Inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de kernen (woningbouwlocaties, 

bedrijfsbeëindigingen en -verplaatsingen et cetera) speelt in het bestemmingsplan een 

belangrijke rol. Voor de beëindigde/verplaatste voorzieningen dient veelal (liefst) woon-

ruimte in de plaats te komen. Een en ander heeft tot gevolg dat de samenstelling van de 

kernen homogener wordt en een bepaalde levendigheid zal verdwijnen. Bijzondere 

voorzieningen die in het plangebied voorkomen (scholen, gemeenschapshuizen, 

bejaardencentra, kerken et cetera) worden als zodanig in het plan opgenomen, omdat er 

vanuit wordt gegaan dat deze binnen de planperiode, als deel van het totaal 

voorzieningenpakket op de huidige locatie, blijven bestaan. 
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4.2 
De ontwikkeling van de toeristisch recreatieve sector is vooral een zaak van een afzonderlijk 

aan te zetten pakket van maatregelen. Het bestemmingsplan als zodanig heeft slechts een 

voorwaardescheppende functie, gericht op ruimtelijke aspecten zoals het beschermen van 

landschappen, beschermde dorpsgezichten en karakteristieke bebouwingen, op functionele 

aspecten zoals het ruimte geven aan toeristisch-recreatieve accommodaties. De 

mogelijkheden om hieraan invulling te geven zijn zo goed als mogelijk benut. De gemeente 

Valkenburg aan de Geul heeft in 2010 de toeristische visie Valkenburg leeft vastgesteld. Het 

betreft een heldere en een eenduidige visie die als koers dient waarop alle betrokkenen 

kunnen varen. Deze koers is verwoord in een missie voor 2015. 

RECREATIE EN TOERISME 

 

In 2007 heeft de gemeente in aanvulling op de toeristische visie beleid ten aanzien van “bed 

and breakfast” opgesteld. De planregels voorzien in een regeling die “bed and breakfast” 

onder bepaalde voorwaarden binnen een woon- of (agrarische) bedrijfsbestemming toelaten. 

 

4.3 
De huidige bedrijvigheid voorzover verspreid liggend is positief geregeld met 

mogelijkheden voor verdere ontwikkeling binnen de eisen die het beschermen van een goed 

woonmilieu stelt.  

BEDRIJVIGHEID 

Voor het bedrijventerrein De Valkenberg wordt gestreefd naar versterking van de 

kleinschalige, milieuvriendelijke, lokale karakteristiek en verbetering van de visuele 

kwaliteiten. Dit gebeurt enerzijds op de lange termijn door verplaatsing van grootschalige, 

zware en regionaal/landelijk georiënteerde bedrijven naar elders. De vrijgekomen ruimte 

kan gebruikt worden voor kleine bedrijven die uit de woonomgeving worden verplaatst. 

Anderzijds kan dit op korte termijn plaatsvinden door intensivering van bestaande functies 

en opwaardering van de presentatie en uitstraling van het bedrijventerrein door verbetering 

van de beeldkwaliteit. Ook de verbetering van de ontsluitingsroute naar het terrein maakt 

hier onderdeel van uit. 

 

4.4 

4.4.1 

MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Wegverkeerlawaai 

GELUID 

Ingevolge de Wet Geluidhinder (artikelen 74 en 82) is voor de Gemeente Valkenburg a/d 

Geul, een geluidsniveaukaart opgesteld (als onderdeel van de geluidsniveaukaart voor het 

Gewest Maastricht en Mergelland). Volgens deze kaart is een aantal wegen binnen het totale 

plangebied zoneplichtig. Dit betekent dat indien binnen de theoretisch bepaalde 

geluidszone langs deze wegen geluidgevoelige functies (met name wonen) worden 

geprojecteerd een akoestisch onderzoek dient plaats te vinden teneinde het juiste 

geluidsniveau ten aanzien van deze functies te kunnen vaststellen.  
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Indien uit het akoestisch onderzoek echter blijkt dat genoemde maatregelen om de 

geluidsbelasting te beperken tot Lden 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel 

overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan is het college van burgemeester 

en wethouders (b en w) binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van 

een hogere waarde. Voor nieuwe woningen binnen de bebouwde kom bedraagt de 

maximale ontheffingswaarde Lden 63 dB. Hieronder zijn de ten hoogst toelaatbare 

geluidsbelastingen in nieuwe situaties nog eens overzichtelijk weergegeven. 

 Voorkeursgrenswaarde: 48 Lden, 

 maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk situatie 53 Lden, 

 maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk situatie 63 Lden. 

 

In principe dient er vanuit te worden gegaan dat woningbouw dient plaats te vinden buiten 

de Lden 48 dB-contour. Voor het bouwen binnen de  Lden 48 dB-contour is het aanvragen van 

hogere grenswaarden bij Gedeputeerde Staten noodzakelijk. Boven de Lden 53 dB hangt het 

al dan niet verlenen van een hogere waarde veelal samen met het nemen van maatregelen 

(o.a. maatregelen aan de gevel en het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen aan de 

geluidluwe zijde van de woning) om het geluidsniveau binnen de woning beneden een 

bepaald niveau te houden (max. 33 dB). Binnen de bebouwde kom is een ontheffing 

mogelijk tot tot Lden 63 dB. Om deze ontheffing te verkrijgen dient wel aan een aantal 

voorwaarden te worden voldaan. De potentiële nieuwbouwlocaties binnen de deelgebieden 

zijn alle geregeld middels een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 Wro. Op het moment dat 

van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt zal, indien er sprake is van een woning die is 

gelegen binnen de  Lden 48 dB-contour, akoestisch onderzoek dienen plaats te vinden. 
 

Spoorweglawaai  
Delen van het plangebied (kernen Houthem St. Gerlach en Schin op Geul) zijn gelegen 

binnen de invloedssfeer van de spoorlijn Maastricht-Heerlen van de Nederlandse 

Spoorwegen en van de lijn Schin op Geul-Kerkrade waar de Zuid-Limburgse Stoomtrein 

Maatschappij met historisch materieel rijdt. Bij projectie van geluidgevoelige bestemmingen 

binnen een zone van 100 meter van beide spoorlijnen is akoestisch onderzoek conform het 

Besluit geluidhinder Spoorwegen d.d. 25.03.1987, artikel 14 noodzakelijk. Voor het 

spoorweglawaai afkomstig van de spoorlijnen kunnen geen bronmaatregelen worden 

getroffen, ter reductie van het optredende lawaai. Daar waar geen maatregelen in de 

overdrachtssfeer kunnen worden getroffen, dienen Gedeputeerde Staten voor een 

normoverschrijding ingevolge de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen 

voor het gebied, dat gesitueerd is tussen de 60 dB(A) en de 73 dB(A) contour (per 01.01.2000 

57 resp. 70 dB(A)).  

 

Consequentie hiervan is, dat de geluidgevoelige ruimten van de woningen aan de geluidlu-

we zijde dienen te worden geprojecteerd.  
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4.4.2 

Agrarische bedrijven 

BEDRIJFSHINDER 

In en nabij de deelgebieden bevindt zich een aantal agrarische bedrijven, veelal in de 

overgang van de bebouwde kom naar het buitengebied, soms ook midden in de bebouwde 

kom. Om een duurzame blijvende landbouw mogelijk te maken is het voor deze bedrijven 

(met name de melkveehouderijen) van belang dat er mogelijkheden tot structuurverbetering 

worden geboden. Belangrijk knelpunt voor de melkveehouderijen ligt in de situering van de 

bedrijven in de kernen, waardoor uitbreiding nauwelijks mogelijk is. Agrarische bedrijven 

binnen de bebouwde kom zijn in de loop der jaren vaak van functie gewijzigd, door het 

gebrek aan opvolging en/of het gebrek aan mogelijkheden voor een optimale 

bedrijfsvoering. Voor een perspectiefvolle melkveehouderij is het daarom in een aantal 

gevallen van belang dat bedrijven worden verplaatst naar het buitengebied.  

Voor de bedrijven gelegen in de kernen is naar aanleiding van het Besluit landbouw 

milieubeheer uit 2006 een afstandsnormering opgenomen op basis van de (met name stank) 

overlast die een bedrijf kan veroorzaken. In dit geval betreft het agrarische bedrijven binnen 

de bebouwde kom. Binnen de milieucirkel kan zolang deze aanwezig is geen hindergevoeli-

ge bebouwing (wonen) worden gerealiseerd. De omvang van deze cirkels speelt een 

belangrijke rol bij de invulling van potentiële woningbouwlocaties. Voor potentiële 

woningbouwlocaties binnen de milieucirkel van een agrarisch bedrijf geldt dat eerst indien 

de agrarische bedrijfsvoering staakt, of maatregelen worden genomen om de milieucirkel te 

verkleinen of op te heffen gebouwd kan worden.  

Aangezien er geen agrarische bedrijven met een hindercirkel meer binnen de plangrenzen 

zijn gelegen speelt dit hier ook geen rol meer. 

Overige bedrijven 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient rekening te worden gehouden met 

voorzienbare hinder door milieubelastende overige activiteiten.  

Het ruimtelijk beleid van rijk en provincies biedt gemeenten beleidsvrijheid voor maatwerk 

op lokaal niveau. De VNG-handreiking "Bedrijven en milieuzonering" (2009) is een 

hulpmiddel bij de invulling daarvan. Door voldoende afstand in acht te nemen tussen 

milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen en 

scholen) worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt 

zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen.  

Voor milieubelastende activiteiten (gerangschikt naar SBI-code) zijn in de VNG-handreiking 

richtafstanden aangegeven ten opzichte van een rustige woonwijk.  

In de richtafstandenlijsten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de 

ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier 

richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie. 

Onderstaand het verband tussen de afstand en de milieucategorie: 

 

milieucategorie grootste richtafstand   

   1    10 meter    

   2    30 meter    

   3.1    50 meter    

   3.2    100 meter    

   4.1    200 meter    
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Bij het realiseren van nieuwbouw in de nabijheid van deze bedrijven zal op basis van de  

milieuvergunningen van deze bedrijven steeds moeten worden gekeken of er sprake is van 

een potentiële hindersituatie. De eisen die in het kader van de milieuwetgeving aan 

bovengenoemde bedrijven zijn gesteld ter beperking van verontreiniging in van lucht en  

bodem en door  geluid-, trilling- en stankhinder, zijn dusdanig dat in principe geen gevaar, 

schade of hinder voor de huidige of toekomstige (woon)functies in dit gebied is te verwach-

ten. Nieuwvestiging van bedrijven mag met vrijstelling van Burgemeester en Wethouders 

alleen plaatsvinden in de milieucategorieën 1 en 2, volgens de in de bijlage van de regels 

opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten. 

Voor het overige moet rekening worden gehouden met hetgeen vermeld staat in het 

Activiteitenbesluit. 

 

4.4.3 

Om bebouwing in het plangebied te kunnen realiseren is inzicht noodzakelijk in de 

mogelijke verontreiniging van de bouwlocaties en dient een indicatief bodemonderzoek 

plaats te vinden (en indien noodzakelijk de bodem gesaneerd te worden). Dit onderzoek 

moet uitwijzen of de milieuhygiënische situatie van de bodem zodanig is dat zonder 

bezwaren gebouwd kan worden. De bouwlocaties in het plangebied zijn  alle geregeld 

middels een wijzigingsbevoegdheid. Pas wanneer van deze bevoegdheid gebruik wordt 

gemaakt om de potentiële woningbouwlocaties in te vullen dient een bodemonderzoek 

uitgevoerd te worden. Daarnaast is het altijd mogelijk dat bepaalde kleinere invullingen 

(spontane bouwplanontwikkelingen) plaatsvinden of dat er een functiewijziging van 

bepaalde gronden en of gebouwen plaatsvindt. Op dat moment zal inzicht moeten bestaan 

in de kwaliteit van de bodem. Een en ander is binnen de gemeentelijke bouwverordening 

geregeld. 

BODEM 

 

4.4.4 

Duurzaam bouwen is een ontwikkeling, die de laatste jaren in de woningbouw en andere 

sectoren van de bouwwereld steeds meer gemeengoed is geworden. Duurzaam bouwen is 

gericht op een zorgvuldig beheer van energie, water, bodem en groen, afval, verkeer en 

grondstoffengebruik. Dit alles geldt voor bouw, (her)gebruik, sloop van gebouwen en voor 

inrichting en beheer van de gebouwde omgeving.  

DUURZAAM BOUWEN 

Toekomstige bouwlocaties lenen zich in bepaalde gevallen goed om duurzame 

bouwmethoden toe te passen. Bij het duurzaam bouwen is het mogelijk om in verschillende 

stadia van het bouwproces en op verschillende aspecten van het gebruik van de bebouwing 

invloed uit te oefenen. Reeds in de bouwplanfase zijn maatregelen te treffen die een 

positieve uitwerking op het milieu hebben. Er wordt naar gestreefd bij bouwplannen zoveel 

mogelijk aandacht te geven aan duurzaam bouwen. Met betrekking hiertoe zijn echter nog 

geen bindende afspraken gemaakt waaraan bouwers zich dienen te verplichten. Duurzaam 

bouwen is binnen de juridische regeling van onderhavig plan dan ook nog niet opgenomen.  

 

Het aspect duurzaam bouwen kan op verschillende schaalniveaus worden uitgevoerd. Het 

streven is er op gericht dat reeds vanaf het moment van planontwikkeling het duurzaam-

bouwenaspect hierin wordt geïntegreerd omdat dit relaties heeft met verschillende 

milieuaspecten zoals energie, bodem, water, mobiliteit, natuur, bebouwingsdichtheid et 

cetera. Op enkele aspecten wordt in het navolgende nader ingegaan. 
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Energiebesparing 
Bij het ontwikkelen en ontwerpen van de bebouwde omgeving is het gewenst en realiseer-

baar om energie als onderwerp mee te nemen. Bij nieuwbouw kan al in het ontwerp 

rekening worden gehouden met energiebesparing. Zo zijn op uitwerkingsniveau diverse 

maatregelen mogelijk om de energiebehoefte op wijkniveau te verminderen en het gebruik 

van duurzame energie te stimuleren. Daarbij liggen afscherming tegen wind en het 

opvangen van zonlicht (passieve zonne-energie) voor de hand. Door een goede verkaveling 

kan een optimale stand van woningen ten opzichte van de zon en van elkaar worden 

verkregen. Bij nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied zijn hiervoor echter beperkingen 

aanwezig. Ook kan door vormgeving van de wijk of een bouwblok (door compacte bouw en 

isolatie) een gunstig microklimaat worden verkregen. Tenslotte is het actief aanwenden van 

duurzame energiebronnen (wind- en zonne-energie), het benutten van eventuele 

restwarmte, aardwarmte en warmte-krachtkoppeling et cetera mogelijk. Door een goede 

isolatie en het installeren van zonneboilers en -collectoren, hoog rendement 

verwarmingsketels e.d. is verdere energiebesparing mogelijk. 

 

4.4.5 

Mobiliteitsaspecten kunnen op planniveau een bijdrage leveren aan een duurzaam 

gebouwde omgeving. Voorbeelden zijn de interne ontsluiting van een wijk/buurt, gericht 

op langzaam verkeer en openbaar vervoer (autoluwe buurten), rechtstreekse en (sociaal) 

veilige fietsverbindingen, overdekte fietsenstallingsmogelijkheden, een goede afstemming 

tussen openbaar vervoer en fietsverbindingen, snelle doorgaande busroutes, 

parkeervoorzieningen aan de randen, beperking parkeermogelijkheden et cetera. Allemaal 

maatregelen om het autogebruik zoveel mogelijk af te remmen. Gemeente Valkenburg aan 

de Geul beschikt over een mobiliteitsplan waarin het beleid ten aanzien van het voorgaande 

voor de kern Valkenburg geregeld is.  

MOBILITEIT 

 

4.4.6 

Natuur in de stad wordt verkregen door het integreren van bestaande waardevolle land-

schapselementen in de nieuw te ontwikkelen locaties en door het aanbieden van goede 

randvoorwaarden voor natuurontwikkeling. Aanvullend hierop spelen 

groenbeheersmaatregelen een belangrijke rol. De tot ontwikkeling te brengen 

groenstructuur dient de aantrekkelijkheid van de langzaam verkeerroutes/uitlooproutes te 

versterken.  

NATUUR IN DE STAD 

 

4.4.7 

Hieronder wordt onder andere verstaan het sluiten van kringlopen (verbetering 

waterhuishouding op buurtniveau, waterbesparende armaturen, gebruik regenwater voor 

toiletspoeling et cetera), toepassing van minder milieubelastende materialen en reststoffen, 

bouwafvalbeperking, nu en in de toekomst (voorkomen van rest-afvalstromen, bevorderen 

van hergebruik van bouwafval en het verminderen van de rest-emissies naar het milieu bij 

de verwerking van bouwmaterialen, flexibel woningontwerp, verlengen technische 

levensduur en beperken onderhoud). Op grond van het gestelde in de bouwverordening 

moet met onderdelen van dit aspect bij het ontwerp van de woningen reeds rekening 

worden gehouden. 

INTEGRAAL KETENBEHEER 
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Verdere concretisering van het te voeren beleid met betrekking tot duurzaam bouwen zal in 

de toekomst nader vorm (moeten) krijgen. In het kader van onderhavig bestemmingsplan 

wordt, vooruitlopend op dit nog vast te stellen beleid voorgesteld om in ieder fase van de 

ontwikkeling van dit plan met betrekking tot het duurzaam bouwen een zo hoog mogelijk 

ambitieniveau na te streven. 

In de beschrijving in hoofdlijnen is opgenomen dat bij de ruimtelijke inrichting van het plan 

en de realisering van de woningen rekening dient te worden gehouden met een verhoogde 

ambitie voor duurzaam bouwen. 

 

4.4.8 

Het plangebied is gelegen binnen het bodembeschermingsgebied Mergelland. Het 

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

waarden een bijzondere bescherming van de bodem noodzakelijk is. Daarom is het 

Mergelland door de provincie als bodembeschermingsgebied aangewezen. Gestreefd wordt 

naar een kwaliteit van bodem, grondwater en landschap die voldoet aan de eisen die de 

aanwezige bijzondere biotische, abiotische en cultuurhistorische waarden stellen. De 

concrete regelgeving is door de provincie vastgelegd in de Provinciale milieuverordening. 

BODEMBESCHERMINGSGEBIEDEN 

 

De Provinciale Milieuverordening biedt bijzondere regels ter bescherming van de bodem 

tegen erosie, verontreiniging en activiteiten die de geomorfologische structuur wijzigen. 

Deze bijzondere bescherming is het noodzakelijk complement van de functietoekenning aan 

gebieden zoals die plaats vindt in het kader van de ruimtelijke ordening, de 

waterhuishouding en de natuurbescherming. In ieder geval moet voorkomen worden dat in, 

of in de omgeving van, het bodembeschermingsgebied nieuwe milieubelastende functies 

komen of dat de bestaande te veel uitbreiden, waardoor de bodemkwaliteit aangetast kan 

worden. Bodembescherming heeft in mindere mate betrekking op de gronden binnen de 

deelgebieden die grotendeels bebouwd zijn.  

 

4.4.9 

Binnen het plangebied liggen deels twee grondwaterbeschermingsgebieden. Het betreft de 

grondwaterbeschermingsgebieden IJzeren Kuilen, dat voor een klein deel is gelegen binnen 

het deelgebied Berg en Waterval, voor een klein deel gelegen binnen het deelgebied 

Houthem-St.Gerlach/Vroenhof. 

GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN 

Binnen deze gebieden worden voorwaarden gesteld aan de functies die kunnen worden 

gevestigd en de activiteiten die kunnen plaatsvinden. Een en ander is geregeld binnen de 

Provinciale Milieuverordening Limburg (1994). 

 

4.5 

4.5.1 

CIVIELTECHNISCHE ASPECTEN 

Het plangebied wordt doorkruist door een groot aantal watergangen, waarvan de Geul de 

hoofdwaterafvoer is. De watergangen kennen een beschermingszone ter weerszijden, 

teneinde de ongehinderde afvoer van water niet in gevaar te brengen door eventuele 

activiteiten in deze zone. Deze beschermingszone heeft een breedte van 5,00 meter.  

OPPERVLAKTEWATER 
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Aangezien de Geul op bepaalde plaatsen in het plangebied als een  

meanderende/inunderende watergang te boek staat, wordt op deze plaatsen een 

beschermingszone van 10,00 meter in acht genomen. In de beschermingszone zijn bepaalde 

activiteiten niet toegestaan, die de ongehinderde afvoer van water in de weg staan en de 

natuurlijke en landschappelijke waarden van de watergang kunnen schaden. Burgemeester 

en Wethouders zijn bevoegd aan bepaalde activiteiten vrijstelling te verlenen, mits het 

belang van de waterhuishouding daardoor niet onevenredig in gevaar wordt of kan worden 

gebracht.  

De Geul krijgt binnen het bestemmingsplan een zone waarbinnen vrij meanderen mogelijk 

is. Dit betekent dat het oprichten van bouwwerken en andere activiteiten die het vrij 

meanderen van de Geul beperken niet worden toegestaan. Daarnaast zijn er delen van het 

plangebied, die regelmatig door de Geul worden overstroomd. Deze zogenaamde 

inundatiegebieden dienen eveneens zoveel als mogelijk te worden gevrijwaard van 

bebouwing en activiteiten, die de vrije afvoer van het water bij hoogwater kunnen 

belemmeren.  

 

In of grenzend aan het plangebied ligt tevens een aantal wegwatergangen, waarvoor 

eveneens een beschermingszone geldt.  

 

4.5.2 

In de nabijheid van het plangebied is een aantal regenwaterbuffers gelegen. Deze zijn voor 

de waterhuishouding binnen het plangebied van belang. De beschermingszones van de 

regenwaterbuffers zelf, die in een aantal gevallen binnen het plangebied zijn gelegen, zijn 

middels een dubbele bestemming in de voorschriften geregeld.  

REGENWATERBUFFERS 

 

4.5.3 

De hoofdwegenstructuur van het plangebied wordt voornamelijk gekenmerkt door 

secundaire en tertiaire wegen. Grenzend aan het plangebied ligt een primaire weg, de 

autosnelweg A79. Voor de genoemde wegverbindingen geldt het zogenaamde 

rooilijnenbeleid van de overheid. Er dient een bebouwingvrije zone van 50 meter uit de as 

van de meest dichtbij gelegen rijbaan in acht te worden genomen. Deze 50 meter zone is 

noodzakelijk voor het inspelen op toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de rijksweg. 

In de zone tussen de 50 en 100 meter uit de as van de meest dichtbij gelegen rijbaan geldt 

dat altijd overleg dient plaats te vinden met de wegbeheerder, indien hier nieuwe 

ontwikkelingen geprojecteerd zijn. Voor de secundaire wegen geldt (buiten de bebouwde 

kom) een bebouwingsafstand van 25 meter uit de as van de meest dichtbij gelegen rijbaan.  

BEBOUWINGSGRENS “VERKEER” 

 

4.5.4 

In de artikelen 36 t/m 40 van de Spoorwegwet is bepaald dat binnen een bepaalde afstand 

van de spoorlijn niet mag worden gebouwd of andere werken of werkzaamheden mogen 

worden uitgevoerd, die in strijd zijn met de Spoorwegwet. In het onderhavige geval betreft 

het een afstand van 8,00 meter. Bij delen van de spoorlijn die op maaiveldhoogte zijn 

gelegen wordt deze afstand gemeten vanaf de lijn gelegen op een afstand van 3,00 meter uit 

de as van het meest nabijgelegen spoor. 

BEBOUWINGSGRENS “VERKEER – RAILVERKEER” 
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Bij delen van de spoorlijn die op een ophoging zijn gelegen  wordt deze afstand gemeten 

vanaf de teen van het talud. De lijn is evenals de bebouwingsgrens “Verkeer” op de 

verbeelding aangegeven. 

 

4.5.5 

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in de 

Wet milieubeheer (Wm), hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende 

bijlagen. Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden 

vastgesteld, indien: 

LUCHTKWALITEIT 

a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet leiden 

tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen 

grenswaarde, of 

b. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, leiden tot 

een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende 

stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, de 

luchtkwaliteit per saldo verbetert door een samenhangende maatregel of een optredend 

effect, of 

c. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet in 

betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor 

in bijlage 2 van de Wet milieubeheer een grenswaarde is opgenomen of 

d. het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (in werking getreden per 01-08-

2009). 

 

Ruimtelijk-economische besluiten die "niet in betekenende mate" bijdragen aan de 

concentraties in de buitenlucht van stoffen waarvoor bijlage 2 van de Wet milieubeheer een 

grenswaarde bevat, worden niet langer, zoals voorheen, individueel getoetst aan die 

grenswaarden. Als gevolg daarvan kunnen tal van kleinere projecten doorgang vinden, ook 

in situaties waar nog niet aan de grenswaarden wordt voldaan. De effecten van deze 

projecten op de luchtkwaliteit worden verdisconteerd in de trendmatige ontwikkeling van 

de luchtkwaliteit, zoals beschreven in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

luchtkwaliteit (NSL). 

 

Bij besluitvorming is het dus van belang om te bepalen of een initiatief "niet in betekenende 

mate" bijdraagt aan de luchtkwaliteit. In de algemene maatregel van bestuur "Niet in 

betekenende mate" (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn 

uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM.  

Het begrip "niet in betekenende mate" is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 

en PM10. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, 

kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan 

de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor 

het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 
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Vooralsnog geldt dat: 

 Voor woningbouwlocaties met minder dan 1.500 woningen (in geval van één 

ontsluitingsweg) of 3.000 woningen (in geval van twee ontsluitingswegen met een 

gelijkmatige verkeersverdeling) geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft plaats te 

vinden. 

 Voor infrastructuur dat bij minder dan 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten 

gecorrigeerd voor minder congestie) ook geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft 

plaats te vinden. 

 Voor kantoorlocaties is dat bij minder dan 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 

ontsluitende weg, of 200.000 m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen. 

Het bestemmingsplan maakt een ontwikkeling mogelijk, die van geringere omvang is dan 

wat hiervoor is aangegeven en daarom kan geconcludeerd worden dat de luchtkwaliteit niet 

"in betekenende mate" zal verslechteren. Derhalve hoeft niet nader op het aspect 

luchtkwaliteit te worden ingegaan. 

 

4.5.6 

Om externe veiligheidsrisico’s op een juiste manier op te nemen in de vigerende 

bestemmingsplannen is  er door de gemeente Valkenburg aan de Geul in 2009  een 

gemeentedekkend Facetbestemmingsplan Externe Veiligheid opgesteld. Dit 

Facetbestemmingsplan is als bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen. In dat 

bestemmingsplan zijn de achtergronden van de regeling uitgebreid uiteengezet. Bij het 

opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is aangesloten op de regeling van het 

Facetbestemmingsplan. 

EXTERNE VEILIGHEID 

 

Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid zijn met name ongevallen 

met brandbare/explosieve of giftige stoffen van belang. Deze ongevallen kunnen nader 

worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot: 

 Inrichtingen. 

 Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.  

 

Inrichtingen 

De risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met 

gevaarlijke stoffen in inrichtingen dienen tot een aanvaardbaar minimum te worden 

beperkt. Daartoe zijn in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) regels 

gesteld. Bij het toekennen van bepaalde bestemmingen dient onderzocht te worden: 

 of voldoende afstand in acht wordt genomen tussen (beperkt) kwetsbare objecten 

enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband met het plaatsgebonden 

risico; 

 of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen in het invloedsgebied van risicovolle 

inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico. 

 

Voor het plangebied zijn de volgende inrichtingen relevant: Autocentrum Biermans BV aan 

de Rijksweg 24 in Berg en Terblijt en Esso Emmaberg aan de Emmaberg 40. 
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Plaatsgebonden risico 

In verband met het plaatsgebonden risico en gelet op de doorzet lpg (minder dan 1.000 m3) 

moeten de volgende afstanden tot de (beperkt) kwetsbare objecten in acht worden genomen: 

15 meter vanaf de afleverzuil; 

25 meter vanaf het ondergrondse reservoir; 

45 meter vanaf het vulpunt.  

De ligging van deze contouren wordt op de verbeelding aangegeven met de 

gebiedsaanduiding “veiligheidszone – lpg”.  

Conform artikel 13 lid 1 Bevi wordt hierna per tankstation ingegaan op de volgende 

aspecten: 

Groepsrisico 

a. De aanwezige en op grond van het bestemmingsplan te verwachten dichtheid van 

personen in het invloedsgebied van de risicovolle inrichting. 

b. Het groepsrisico per inrichting op moment vaststelling bestemmingsplan en de bijdrage 

van de toegelaten (beperkt) kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico. 

c. Indien mogelijk: de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden 

toegepast door degene die de inrichting drijft. 

d. Indien mogelijk: de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die in het 

bestemmingsplan zijn opgenomen. 

e. De voorschriften ter beperking van het groepsrisico die aan de milieuvergunning 

worden verbonden. 

f. De voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een 

lager groepsrisico. 

g. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in 

de nabije toekomst. 

h. De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van 

een ramp of zwaar ongeval in de risicovolle inrichting. 

i. De mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in 

veiligheid te brengen. 
 

ad a en b. 

1. Autocentrum Biermans BV aan de Rijksweg 24 in Berg en Terblijt. 

Voor standaardsituaties kan het groepsrisico bij lpg-tankstations berekend worden met 

behulp van de berekeningsmodule van www.groepsrisico.nl

De rekentool heeft als basis het "Stappenplan Groepsrisicoberekening lpg-tankstations" van 

het Centrum voor Externe Veiligheid (RIVM) d.d. 1 november 2006. 

. Deze rekentool vervangt de 

tabel met kengetallen voor personendichtheden bij lpg-tankstations, zoals is opgenomen in 

de "Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico" van augustus 2004 en de update van 

2007. Onder standaardsituaties wordt verstaan een lpg-tankstation waarbij het lpg-vulpunt 

op minder dan 50 meter van de (al dan niet ondergrondse) lpg-voorraadtank is gelegen en 

in de omgeving (in een straal van 150 meter rondom het tankstation) uitsluitend woningen, 

woongebouwen, kantoren, scholen en bedrijven zijn gelegen. 

Deze berekening is al uitgevoerd ten behoeve van het facetbestemmingsplan externe 

veiligheid gemeente Valkenburg aan de Geul. Zie bijlage 1. Hieruit blijkt dat er in het kader 

van het groepsrisico er geen knelpunten zijn. 
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ad c. 

In het Besluit lpg-tankstations milieubeheer zijn voorschriften opgenomen voor de 

exploitatie van het tankstation. De exploitant heeft hieraan te voldoen. Verder is van belang 

dat de lpg-branche thans maatregelen voorbereidt die tot vermindering van het groepsrisico 

zullen leiden.  

 

Het gaat om de volgende maatregelen:  

 Het gebruiken van een verbeterde vulslang. Hierdoor daalt de kans op een lek of breuk 

en vermindert het aantal knelpunten met het plaatsgebonden risico. 

 Het aanbrengen van hittewerende coating op lpg-tankauto's. Deze coating geeft de 

brandweer bij een ongeluk meer tijd en meer mogelijkheden om een explosie (een 

zogenoemde warme 'BLEVE': Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) te 

voorkomen. 

 In de onderhavige situatie is het wenselijk om de aflevering overdag te laten 

plaatsvinden. 

 

ad d. 

In het invloedsgebied zijn bestemmingsplannen vigerend. Dit zijn gedetailleerde 

bestemmingsplannen, die bij recht nauwelijks tot geen ruimte bieden voor nieuwe 

ontwikkelingen. De personendichtheden zijn daarmee indirect verankerd in het 

bestemmingsplan.  

 

ad e. 

In de milieuvergunning is de lpg-doorzet nog niet begrensd tot 1.000 m3 per jaar, maar dit 

gaat binnen afzienbare tijd plaatsvinden. De feitelijk verkochte hoeveelheid ligt een stuk 

onder die hoeveelheid. 

 

ad f. 

Ruimte is schaars en de invulling van de ruimte wordt door tal van factoren bepaald. Het 

groepsrisico als gevolg van een lpg-tankstation is er daar één van. Het gemeentelijke beleid 

richt zich in beginsel op de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. Onder omstandigheden 

kan een toename onder de oriëntatiewaarde onaanvaardbaar worden gevonden. Dat is in de 

onderhavige situatie niet het geval, mede gelet op alle andere factoren die de invulling op 

de onderhavige locatie bepalen, waaronder de stedenbouwkundige inpassing. 

 

ad g en h. 

Een belangrijk aspect betreft bestrijdbaarheid. Bestrijding van de direct optredende effecten 

is in het geval van een BLEVE niet realistisch, omdat een BLEVE zich te snel ontwikkelt. De 

inzet van de brandweer zal derhalve voornamelijk gericht zijn op het bestrijden van 

secundaire branden. Bronbestrijding ligt  -indien mogelijk- in de regel in het blussen van het 

object dat de lpg-tankauto aanstraalt. 

In geval van een dreigende BLEVE kan de brandweer bij tijdige aankomst trachten de lpg-

tankwagen te koelen. Zijn ze niet tijdig aanwezig dan gaat de brandweer op afstand staan en 

wordt de inzet met name op de bescherming van de omgeving gericht. Om te koelen is 

bluswater nodig en de bluswatervoorziening in de directe omgeving zal daar op afgestemd 

moeten zijn. Tevens kan een sprinklerinstallatie voor koeling zorgen. Hierdoor wordt 

drukopbouw in de tank, die tot een BLEVE leidt voorkomen. 
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ad i. 

Een belangrijk aspect in het kader van het groepsrisico dat bestaat ten gevolge van het lpg-

tankstation betreffen de mogelijkheden ten aanzien van de zelfredzaamheid van de 

bevolking. De tijd tussen het begin van een brand en een BLEVE (een explosie van een lpg-

tankwagen) varieert tussen circa 10 en 30 minuten. De beschikbare tijd voor personen om 

zichzelf in veiligheid te brengen is dus slechts kort.  

 

Aangezien het evacueren van de bevolking in zo'n korte tijd organisatorisch naar alle 

waarschijnlijkheid niet realiseerbaar is, wordt verondersteld dat het merendeel van de 

aanwezigen in de omgeving zichzelf in veiligheid kan brengen. Het verloop van de 

wegenstructuur rond het lpg-station is zodanig dat een ieder zich bij een (dreigende) 

explosie in veiligheid kan brengen (binnen 150 meter is het advies vluchten en schuilen en 

daarbuiten is het schuilen). In veiligheid brengen is vluchten en dat betekent weg van de 

brand. 

 

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat ten aanzien van dit lpg-

station het groepsrisico binnen aanvaardbare grenzen zal blijven. 

 

Ook hier is al een berekening uitgevoerd ten behoeve van het facetbestemmingsplan externe 

veiligheid gemeente Valkenburg aan de Geul. Zie bijlage 1. Hieruit blijkt dat er in het kader 

van het groepsrisico er geen knelpunten zijn. 

2.  Esso Emmaberg aan de Emmaberg 40 

  

Voor de overige punten wordt verwezen naar het gestelde bij Autocentrum Biermans. 

 

Buisleidingen 

Op 28 augustus 2009 is het ontwerp-Besluit externe veiligheid buisleidingen gepubliceerd 

met bijbehorende aanbiedingsbrief. Het ontwerpbesluit, dat inmiddels is aangeboden aan de 

Eerste en Tweede Kamer is gebaseerd op de artikelen 5.1, eerste lid, 5.2, eerste lid, en 5.3, 

eerste en tweede lid, en 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer en de artikelen 3.37 en 4.3, eerste en 

tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening. Deze AMvB regelt onder andere welke 

veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke 

stoffen. 

Tot het inwerkingtreden van het nieuwe Besluit externe veiligheid buisleidingen geldt 

formeel de oude circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen (1984). Het 

is bekend dat de inhoud van deze circulaire sterk verouderd is. De circulaire bevat wel een 

mogelijkheid om af te wijken van de vermelde afstanden: voor aardgasleidingen is dat 

geregeld in hoofdstuk 5.4. Waar de afstanden uit de circulaire tot knelpunten leiden 

adviseert VROM om bij de Gasunie een risicoberekening op te vragen waarin de nieuwste 

inzichten zijn verwerkt. 

 

Drie aardgastransportleidingen van de Gasunie, waarvan één met een doorsnede van 6 inch 

en een werkdruk van 40 bar (gelegen langs de noordzijde van de spoorlijn Maastricht-

Heerlen, binnen de deelgebieden Houthem-St Gerlach/Vroenhof en 

Strabeek/Broekhem/Stoepert), één met een diameter van 24 inch en een werkdruk van 67 

bar en één met een diameter van 36 inch en een werkdruk van 67 bar (beide ten westen van 

Vilt) doorsnijden het plangebied. Met betrekking tot de hogedrukaardgastransportleidingen 

geldt een direct en indirect ruimtebeslag. Het direct ruimtebeslag wordt planologisch 

geregeld op bestemmingsplanniveau, met als doel schade aan leidingen zelf te voorkomen. 
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Uit oogpunt van veiligheid en bedrijfsvoering is het niet toegestaan binnen een afstand van 

5,00 meter gerekend vanuit het hart van de leidingen bepaalde werkzaamheden uit te 

voeren (beschermingszone), die een veilig en bedrijfszeker gastransport in gevaar kunnen 

brengen. In deze beschermingszone gelden beperkende bepalingen, zoals een verbod op 

bebouwing, diepwortelende beplanting en graafwerkzaamheden dieper dan 0,30 meter 

(geregeld in de regels van onderhavig plan middels een aanlegvergunning). In beginsel kan 

het normale gebruik van gronden boven leidingen worden gecontinueerd. 

Indirect ruimtebeslag betreft zones, waarbinnen voor gebouwen een bepaalde afstand tot de 

leiding in acht moet worden genomen, in verband met de veiligheid van de daarin 

verblijvende personen. Voor de 6-inchleiding gelden veiligheidsafstanden van 4,00 meter 

voor incidentele bebouwing en bijzondere objecten categorie 1 en eveneens 4,00 meter voor 

woonwijk en flatgebouw en bijzondere objecten categorie 2. Voor de 24-inchleiding gelden 

veiligheidsafstanden van 4 meter (voor incidentele bebouwing en bijzondere objecten 

categorie 1)  en 25 meter (woonwijk en flatgebouw en bijzondere objecten categorie 2). Voor 

de 36-inchleiding gelden afstanden van 4,00 meter (voor incidentele bebouwing en 

bijzondere objecten categorie 1)  en 35 meter (woonwijk en flatgebouw en bijzondere 

objecten categorie 2). Tevens is er sprake van toetsingsafstanden van resp. 20 meter (leiding 

van 6 inch, 40 bar), 80 meter (leiding van 24 inch en 67 bar) en 115 meter (leiding van 36 inch 

en 67 bar). Nieuwe ontwikkelingen binnen deze zone kunnen slechts tot stand komen in 

overleg met de leidingbeheerder. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg, water en spoor 

 

In de Nota Vervoer gevaarlijke stoffen (2005) wordt een Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 

aangekondigd, dat naar verwachting in 2009 wordt voorzien van een wettelijke basis. In dat 

kader zijn op 4 december 2008 de ontwerpen voor de Basisnetten Water en Weg, alsmede 

het conceptontwerp Basisnet Spoor aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Daarna is op 17 februari 2009 door de Basisnet-werkgroep Weg de eindrapportage "Voorstel 

Basisnet Weg" gepresenteerd. 

In deze stukken wordt ook aandacht besteed aan het begrip "Plasbrandaandachtsgebied" 

(PAG). Onder een PAG wordt verstaan het gebied tot 30 meter van de weg waarin, bij 

realisering van kwetsbare objecten, rekening moet worden gehouden met de effecten van 

een plasbrand. Een plasbrand is verbranding van een door bijvoorbeeld lekkage ontstane 

plas van brandbare vloeistof. Een PAG geldt alleen voor nieuw te bouwen kwetsbare 

objecten. Bestaande objecten binnen de PAG hoeven niet te worden gesaneerd. 

 

Op dit moment wordt het beleidskader nog gevormd door de Circulaire Risiconormering 

Vervoer Gevaarlijke Stoffen (circulaire RNVGS, 4 augustus 2004) en de Nota 

Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (nota RNVGS, 1995/96). De circulaire is een 

operationalisering en verduidelijking van het beleid uit de nota. Op basis van deze 

beleidsstukken gelden er normen voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

 

Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en 

onbeschermd op een plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg 

van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wat betreft het plaatsgebonden 

risico geldt ten opzichte van woningen (kwetsbare objecten) een grenswaarde van 10-6 per 

jaar. 
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Het groepsrisico is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of 

meer personen in de omgeving van de transportroute in één keer het (dodelijk) slachtoffer 

wordt van een ongeval op die transportroute. Het groepsrisico geeft de aandachtspunten op 

een transportroute aan waar zich mogelijk een ramp met veel slachtoffers kan voordoen en 

houdt daarmee rekening met de aard en dichtheid van de bebouwing in de nabijheid van de 

transportroute. Wat betreft het groepsrisico is de oriëntatiewaarde bij het vervoer van 

gevaarlijke stoffen per transportsegment gemeten per kilometer per jaar: 

 10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers. 

 10-6 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers. 

 10-8 voor een ongeval met ten minste 1.000 dodelijke slachtoffers. 

 enz. 

 

Uit het ontwerp-Basisnet Weg blijkt dat de A79 geen 10-6 plaatsgebonden risicocontour (PR) 

heeft en dat een dergelijke contour voor deze wegen ook niet wordt verwacht op basis van 

het hoogste groeiscenario (Global Economy).  

Weg 

De weg heeft verder een groepsrisico (GR), dat zowel in de huidige als in de toekomstige 

situatie beneden de 0,1*orientatiewaarde ligt.   

Ook moet bij de A79 geen rekening te worden gehouden met een PAG. 

 

Er lopen geen water- en spoorwegen in de directe nabijheid van het plangebied waar 

vervoer van gevaarlijke stoffen over plaatsvindt. Dit behoeft dan ook geen nadere aandacht. 

Water en spoor 

 

4.5.7 

Het voert te ver om (gezien de aantallen) de ligging van de hoge druk gasvoedingsleidingen 

van Mega-Limburg in onderhavige toelichting te beschrijven. Op de verbeelding is de 

ligging van de leidingen aangeduid. De leidingen hebben een beschermingszone van twee 

maal 4,00 meter ter weerszijden van het hart. Binnen deze strook gelden dezelfde 

beperkende bepalingen als bij hogedrukgastransportleidingen van de Gasunie, zoals een 

verbod op bebouwing, diepwortelende beplanting en graafwerkzaamheden (geregeld in de 

planregels van onderhavig plan middels een aanlegvergunning). In beginsel kan het 

normale gebruik van gronden boven leidingen worden gecontinueerd. De 

hogedrukgasvoedingsleidingen van Mega-Limburg kennen geen veiligheids- en 

toetsingsafstanden.  

HOGE DRUK GASVOEDINGSLEIDING 

 

4.5.8 

Binnen het Deelgebied Houthem/St.Gerlach/Vroenhof, op de grens van  

Houthem/St.Gerlach en Strabeek en iets westelijk van het deelgebied Vilt, is een 

brandstofleiding gelegen met een diameter van 10 inch. Ter weerszijden van de leiding is 

een beschermingszone opgenomen met een afstand van 4,00 meter gemeten vanuit het hart 

van de leiding. In deze zone gelden dezelfde beperkende bepalingen als bij 

hoofdgastransportleidingen. 

BRANDSTOFLEIDING 

 

Daarnaast geldt er een veiligheidsafstand van eveneens 10,00 meter tot zogenaamde 

categorie I objecten (woonbebouwing, een bijzonder object, een recreatieterrein en een 
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industrieterrein), waarbinnen in geen geval gebouwd mag worden. De toetsingsafstand, 

waarbinnen over nieuwe ontwikkelingen van substantiële omvang overleg met de 

leidingbeheerder dient te worden gevoerd, bedraagt 32 meter. 

 

4.5.9 

In het plangebied komt een hoofdwatertransportleiding van de WML voor. Ter weerszijden 

van het hart van de leiding ligt een  beschermingszone van twee maal 2,50 meter. In deze 

zone is het verboden activiteiten uit te voeren, die de transportleiding kunnen beschadigen.  

HOOFDWATERLEIDING WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG 

 

4.5.10 

In het plangebied liggen drie rioolwatertransportleidingen, die deel uitmaken van de 

rioolwatertransportleiding traject Schin op Geul-Valkenburg en Valkenburg-Meerssen. De 

leiding is gelegen in het zuiden van de deelgebieden Houthem-St.Gerlach/Vroenhof, 

Strabeek-Broekhem en Valkenburg Oost/Geulstrand. Ter weerszijden van het hart van deze 

leiding ligt een beschermingszone van  2,50 meter breedte. In deze zone is het eveneens 

verboden activiteiten uit te voeren, die de transportleiding kunnen beschadigen.  

RIOOLWATERTRANSPORTLEIDING ZUIVERINGSCHAP 

 

 

4.6 

4.6.1 

CULTUURHISTORISCH ERFGOED 

Om beter met de archeologische waarden om te kunnen gaan heeft de gemeente Valkenburg 

aan de Geul daarom een nota laten vervaardigen: “Verleden met toekomst” (zie ook 

paragraaf 2.5.5 waarin nader op de achtergronden en regeling is ingegaan). Hierin is tevens 

een archeologische beleidskaart opgenomen. De beleidskaart bestaat uit drie delen: een set 

vindplaatsenkaarten (onderverdeeld in vier kaarten), een set monumenten- en 

trefkansenkaarten (onderverdeeld in twee kaarten), en een set van twee 

beleidsadvieskaarten.  

ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

 

Het bijzondere van deze beleidskaart is dat niet alleen aandacht is besteed aan de 

‘traditionele’ archeologie, maar dat ook de onderaardse kalksteengroeven in kaart zijn 

gebracht en beschreven. Deze groeven, die soms al terug gaan tot de Romeinse tijd, zijn 

karakteristiek zijn voor Valkenburg en kunnen als archeologisch monument worden 

beschouwd. 

 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan houdt de gemeente rekening met de bekende of 

verwachte archeologische monumenten door terreinen met bekende of verwachte 

archeologische monumenten geen bestemming te geven die het bodemarchief kan schaden. 

Aan deze terreinen wordt de (dubbel)bestemming ‘Waarde - Archeologie (cat.1 t/m 5)’ 

gegeven. Deze waarden komen met uitzondering van categorie 6 (gebied met lage trefkans) 

en 7 (geen trefkans) overeen met de in die nota vermelde categorieën. Een uitgebreide 

beschrijving van categorieën is opgenomen in paragraaf 2.5.5. Bij het verlenen van 

vergunningen en ontheffingen en het nemen van projectbesluiten wordt rekening gehouden 

met bekende of verwachte archeologische monumenten door indien nodig eerst een 

onderzoek naar de waarde van de terreinen te laten instellen en zo nodig aan de vergunning 

voorwaarden te verbinden. 
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4.6.2 

De in het plangebied aanwezige rijksmonumenten dienen in het kader van het 

bestemmingsplan bijzondere aandacht te krijgen. Uitgegaan wordt van het behoud en 

herstel van de oorspronkelijke verschijningsvorm, waaronder tevens materiaal en 

kleurgebruik verstaan wordt. Veranderingen en uitbreidingen mogen uitsluitend van 

ondergeschikte aard zijn. 

RIJKSMONUMENTEN 

 

De volgende panden zijn in het plangebied als rijksmonument aangemerkt: 

 

Straat/nummer: Aard monument: Kern: 

Sittarderweg 1,1a,1b,1c Villa   Houthem/St Gerlach 

St. Gerlach 11-11a Boerderij  Houthem/St.Gerlach 

St. Gerlach 12 Woonhuis  Houthem/St.Gerlach                          

St. Gerlach 14-16 Woonhuis  Houthem/St.Gerlach 

St. Gerlach 20 Boerderij  Houthem/St.Gerlach 

St. Gerlach 22 Woonhuis  Houthem/St.Gerlach 

St. Gerlach 32 Woonhuis  Houthem/St.Gerlach 

Joseph Corneli Allée Kasteel   Houthem/St. Gerlach 

St. Gerlach 15-17  Boerderij  Houthem/ St.Gerlach 

St. Gerlach 70-72 Woonhuis  Houthem/St.Gerlach 

Onderstestraat 1 R.K. Kerk  Houthem/St.Gerlach 

Onderstestraat nabij 1 Grafkapel  Houthem/St.Gerlach 

Onderstestraat (ongenummerd) Kapel   Houthem/St. Gerlach 

Putweg/Vroenhof (op kruising) Wegkruis met corpus Vroenhof 

Vroenhof 18-20 Woning en school Vroenhof 

Vroenhof 33 Landhuis  Vroenhof 

Vroenhof 58-60 Woonhuis  Vroenhof 

Vroenhof 87 Kloosterkapel  Vroenhof 

Vroenhof 87 nabij Toegangshek Kerkhof Vroenhof 

Vroenhof 100a,b,c Boerderij,Woonhuis Vroenhof 

Vroenhof 61-65 Woonhuis  Vroenhof 

Broekhem 6 Villa   Broekhem 

Broekhem 16 Villa   Broekhem 

Broekhem 22 Villa   Broekhem 

Broekhem 28 Villa   Broekhem 

Broekhem 93 Villa   Broekhem 

Broekhem 134 Hotel   Broekhem 

Broekhem 136 Woonhuis  Broekhem 

Broekhem  138 t/m 146 Boerderij  Broekhem 

Kloosterweg 4 Villa   Broekhem 

Koningswinkelstraat 1 R.K.kerk  Broekhem 

Stiena Ruypers Park 8t/m 12 Villa   Broekhem 

Strabeek 54 Woonhuis  Broekhem 

Plenkertstraat 82-84 Bierbrouwerij  Broekhem 

Achelerweg 1 Woonhuis  Heek 

Heekerweg 34 Woonhuis  Heek 

Heekerweg 36 Woonhuis  Heek 

Heekerweg 38 Woonhuis  Heek 
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Heekerweg 23-25 Woonhuis  Heek 

Heekerweg 27-29 Woonhuis/zaak  Heek 

Heekerweg 35-37 Woonhuis  Heek 

Nieuweweg 52 Villa   Hekerbeek 

Stationstraat 10 NS Station  Valkenburg 

Op de Bies 25a-27-29 Woonhuis  Berg 

Op de Bies 8 Boerderij  Berg 

Grotestraat 64,66 Woonhuis  Berg 

Schone Poel 8-10 Woonhuis  Berg 

Grotestraat 71 Woonhuis  Berg 

Grotestraat 73 Woonhuis/Café  Berg 

Lindestraat 21 Hoeve   Berg 

Rijksweg 71-73 en ongenummerd R.K.Kerk,pastorie Berg 

Rijksweg 71-73 en ongenummerd Kapelanie en baarhuisje Berg 

Bergstraat/Lokerstraat Schuilkapel (ingroeve) Sibbe 

Dorpstraat 74 Woonhuis  Sibbe 

Dorpstraat 72 Schuur   Sibbe 

Dorpstraat 58 Woonhuis  Sibbe 

Dorpstraat 45 Boerderij  Sibbe 

Dorpstraat 47 Boerderij  Sibbe 

Dorpstraat 78 Kasteel   Sibbe 

Sibberkerkstraat 42 R.K. kerk  Sibbe 

Groenstraat 16-16a-18 Woonhuis  IJzeren 

Kapelstraat 27 Woonhuis  IJzeren 

Kapelstraat 35 Hoeve   Ijzeren 

Eikenderweg 8 Woonhuis  Schin op Geul 

Hoogbeek 3 Boerderij  Schin op Geul 

Hoogbeek 13-15 Woonhuis  Schin op Geul 

Hoogbeek 17-19 Boerderij  Schin op Geul 

Kerkplein 2 R.K. Kerk en keermuur Schin op Geul 

Kerkwegje 2 Woonhuis  Schin op Geul 

Kerkwegje 1 Woonhuis   Schin op Geul 

Kerkplein 13 Woonhuis  Schin op Geul 

Graafstraat 1 Woonhuis  Schin op Geul 

Graafstraat 3 Woonhuis  Schin op Geul 

Graafstraat 9 Woonhuis   Schin op Geul 

Ransdalerweg nabij 8 Wegkruis  Schin op Geul 

Strucht 2  Landbouwbedrijf Strucht 

Oud-Valkenburg 17-19-21 Kasteel, boerderij Valkenburg "Oost" 

 

Straat/nummer: Aard monument: Kern: 

 
Oud-Valkenburg 23-25 Woonhuis, R.K.Kerk Oud-Valkenburg 

Oud-Valkenburg 15 Boerderij  Oud-Valkenburg 

Oud-Valkenburg 13 Woonhuis  Oud-Valkenburg 

Oud-Valkenburg 2-2a Boerderij  Oud-Valkenburg 

Oud-Valkenburg 1  Molen   Oud-Valkenburg 

Oud-Valkenburg 3-5-7-9 Kasteel Schaloen  Oud-Valkenburg 
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4.6.3 

Aangezien de monumentale panden reeds adequaat zijn beschermd op grond van de 

Monumentenwet 1988, hoeven met betrekking hiertoe in de planregels van dit plan geen 

nadere regels te worden opgenomen. Oud-Valkenburg en St. Gerlach zijn als beschermd 

dorpsgezicht aangewezen. De begrenzingen van de daarmee overeenkomende 

dubbelbestemming staan op de plankaart aangegeven. Beschermde dorpsgezichten worden 

beschermd middels een aanlegvergunningstelsel dat voorkomt dat bouw- of andere werken 

uitgevoerd worden binnen de begrenzing van het gebied die afbreuk kunnen doen aan het 

karakter hiervan. De aanlegvergunning dient te worden afgegeven door Burgemeester en 

Wethouders. 

BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN 

 

4.6.4 

In het kader van het MSP is een lijst van panden in het plangebied opgenomen die 

inmiddels de status van rijksmonument hebben gekregen. Het streven is erop gericht deze 

bebouwing voor de toekomst te behouden/herstellen. Voor deze panden geldt dat een 

rechtstreekse bescherming mogelijk is vanaf het moment dat ze worden opgenomen als 

rijksmonument. 

MONUMENTEN SELECTIE PROJECT (MSP) 

 
Onderstaande panden zijn opgenomen op de MSP-lijst: 

 
Straat/nummer: Aard Monument: Kern: 

 

Broekhem 6 Villa   Broekhem 

Broekhem 16 Villa   Broekhem 

Broekhem 22 Villa   Broekhem 

Broekhem 28-30 Villa   Broekhem 

Broekhem 93 Villa   Broekhem 

Broekhem 114 Geerlingshof  Broekhem 

Kloosterweg 4 Villa   Broekhem 

Koningswinkelstr.1 R.K. Kerk  Broekhem 

Nieuweweg 52 Villa    Heekerbeek 

Rijksweg 71  R.K. Kerk/Pastorie Berg 

St. Gerlach 70-72 Woonhuis  Houthem/St.Gerlach 

 

4.6.5 

Enkele groeven, of althans delen daarvan, zijn door het rijk aangewezen als beschermd 

monument. Het betreft: 

ONDERAARDS GANGENSTELSEL 

 Sibbergroeve: kapel. 

 Gemeentegrot: ingang met natuurstenen frontlijst. Ook de kapel binnen in de 

gemeentegrot wordt in de beschrijving genoemd als behorend bij het monument. 

 Gemeentegrot: deel aan de zuidrand. 

 Geulhemmergroeve: kapel. 

 Rotswoningen Geulhem. 

 De mergelgroeve achter de Protestantse kerk aan de Plenkert, welke is ingericht als 

grafkelder met bijbehorend front. 
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 De kopie uit 1910 van de Romeinse catacomben wegens hun betekenis als zichtbaar 

restant van het ‘rijke Roomse leven’. 

 Kasteelruïne Valkenburg. Het is niet duidelijk of de vluchtgangen onder de kasteelruïne 

ook bij dit monument horen. 

 Vuursteenmijn aan de Plenkert. 

 

Onder delen van het plangebied in Sibbe en Berg komt een onderaards gangenstelsel voor. 

In de Sibbergroeve wordt nog steeds actief mergel gewonnen voor onder andere restauratie-

werkzaamheden, nieuwbouw et cetera. Daarnaast vinden in laatstgenoemd gangenstelsel 

recreatieve activiteiten plaats (bijvoorbeeld ondergronds mountainbiken). Voor het 

onderaards gangenstelsel geldt een specifieke regeling. De als onderaards gangenstelsel 

aangegeven gronden, zijn primair bestemd voor bescherming en onderhoud van de 

cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarden hiervan. Op of in de voor 

onderaards gangenstelsel bestemde gronden is het niet toegestaan te bouwen zonder 

vrijstelling van burgemeester en wethouders. 

 

Bouwen met vrijstelling is alleen mogelijk wanneer door de bouw en situering van de 

bebouwing, geen onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan het 

onderaards gangenstelsel. Voor werkzaamheden, anders dan bouwwerken is een 

aanlegvergunning vereist, die eveneens is gekoppeld aan een vrijstelling van burgemeester 

en wethouders. Een bouw- en/of aanlegvergunning wordt eerst door burgemeester en 

wethouders verstrekt nadat advies is ingewonnen bij het Staatstoezicht op de mijnen. 

 

In het vigerende bestemmingsplan is het ondergronds gangenstelsel specifiek aangegeven 

op de plankaart met als primaire functie het ondergrondse gangenstelsel met zijn 

cultuurhistorische waarden te beschermen. In het voorliggende bestemmingsplan is 

aangesloten bij de regeling zoals die is neergelegd in het rapport ‘Verleden met toekomst’ 

Een uitgebreidere omschrijving van de bescherming van de groeven via het 

bestemmingsplan is opgenomen in paragraaf 2.5.5. Archeologie ‘Verleden met toekomst’. 

 

4.7 
Water in de bebouwde omgeving was tot voor kort een bijna vergeten onderdeel van het 

watersysteem. In stedelijke gebieden biedt het watersysteem echter kansen voor een 

opwaardering van het leefmilieu. De aan stedelijk water gekoppelde ecologische, 

landschappelijke en recreatieve waarden kunnen worden gezien als basis voor een 

hoogwaardig woon- en leefklimaat binnen de bebouwde kom. Het watersysteem kan 

bovendien, samen met een groen netwerk van stadsparken en natuurterreinen, de 

ecologische verbinding tussen stad en ommeland vormen. Aandacht voor het water in de 

bebouwde omgeving werkt bovendien positief uit voor her regionale watersysteem, 

bijvoorbeeld waar het gaat om waterkwaliteit, verdroging, retentie en watergebruik. Door 

specifieke aandacht te geven aan duurzaam waterbeheer in de bebouwde omgeving wordt, 

conform de Vierde nota waterhuishouding van het rijk, het belang van de 

watersysteembenadering benadrukt.  

WATERPARAGRAAF 

 

Daarbij spelen drie thema’s een rol: verhard oppervlak loskoppelen van het riool; duurzame 

en watervriendelijke inrichting van bebouwde gebieden (bijvoorbeeld opheffen van 

overkluizingen, voorkomen van wateroverlast en het ecologische herstel van stadswateren); 

en (her)gebruik van regen- en afvalwater.  
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Bij afkoppeling wordt naast zoveel mogelijk hergebruik, waar mogelijk uitgegaan van het 

vasthouden en infiltreren van water op perceelniveau. Op nieuwbouwlocaties buiten de 

aangewezen infiltratiegebieden wordt minimaal 60% van het verhard oppervlak van het 

riool afgekoppeld. Binnen de aangewezen infiltratiegebieden geldt voor nieuwbouwlocaties 

een norm van 80%. Voor bestaande bebouwing wordt gestreefd via een 

inspanningsverplichting naar minimaal 20% afkoppeling van het verhard oppervlak in 2020. 

 

Alvorens het water te infiltreren of af te voeren, worden bij afkoppeling zonodig 

maatregelen genomen ter verbetering van de kwaliteit van het water. Bij het afkoppelen en 

het afvoeren van regenwater naar oppervlaktewater of het grondwater (door infiltratie) mag 

de kwaliteit van het af te voeren water niet uit het oog verloren worden. Indien de kwaliteit 

niet beantwoordt aan bepaalde normen, is afkoppeling door infiltratie of afvoer naar 

oppervlaktewater alleen mogelijk als die gepaard gaan met maatregelen om de kwaliteit van 

het regenwater te verbeteren (bronmaatregelen, zuiveren). Regenwater afkomstig van 

verharde oppervlakken binnen bedrijventerreinen (anders dan daken) komt in principe niet 

voor afkoppelen in aanmerking in verband met het ontbreken van kwaliteitsgaranties en te 

grote risico’s bij calamiteiten.  

 

Individueel maatwerk is mogelijk via de milieuvergunning en de Wet verontreiniging 

oppervlaktewater. Of de afkoppelingsdoelstelling van 20% bij bestaande bebouwing 

haalbaar is, lijkt vooralsnog financieel gezien sterk afhankelijk te zijn van de vraag of dit 

meegenomen kan worden in reguliere onderhouds- of vervangings investeringen in het 

bestaande rioleringsysteem. Voor de bestaande bebouwing geldt daarom, in tegenstelling 

tot nieuwbouw, vooralsnog een inspanningsverplichting. 
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HOOFDSTUK 5 Planopzet en juridische 
regeling 

5.1 
Het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan kan stedenbouwkundig gezien als 

bijna "af" worden beschouwd. De stedenbouwkundige structuur is met name in de vorige 

eeuw gerealiseerd. Nog enkele invullingen met woningbouw zijn mogelijk. Functioneel 

gezien is het plangebied nog volop in beweging. Bepaalde functies zullen in de nabije 

toekomst wellicht verdwijnen, andere zullen veranderingen ondergaan en/of zich juist 

nadrukkelijker manifesteren. In het navolgende wordt een integrale visie gegeven en 

worden per sector eerst de uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan de verschillende 

functies  (voor zover mogelijk) kunnen worden gestuurd.  

SECTORALE DOELSTELLINGEN EN INTEGRALE BELEIDSVISIE 

 

5.1.1 

De hoofdstructuur van de woongebieden met vooral grondgebonden woningen zal weinig 

wijzingen ondergaan. Op enkele plaatsen in het plan zijn door middel van een 

wijzigingsbevoegdheid mogelijkheden aangegeven waar nieuwe woningen gerealiseerde 

kunnen worden en op één locatie (in Berg) is het de bedoeling dat er woonzorgeenheden 

komen. Deze mogelijke invullingen met woningbouw zijn van relatief geringe omvang, 

zowel ruimtelijk gezien als qua aantallen (inbreidingen). De inbreidingslocaties hebben een 

aanduiding “Wro – zone – Wijzigingsgebied” gekregen. 

WONEN 

De nadruk in het plangebied ligt echter op beheer van de bestaande woningvoorraad 

evenals de doorstroming daarbinnen. Gezien het bouwjaar van een groot deel van de 

woningen zal voor de nabije toekomst vooral handhaving dan wel verbetering van de 

kwaliteit van belang blijken te zijn. Een en ander zal met name betrekking hebben op de 

(sociale) huurwoningen.  

Uitbreidingen van de bebouwing aan de rand van de kernen zal in de toekomst vanwege 

het door de provincie gevoerde restrictieve beleid, vertaald in het contourenbeleid 

nauwelijks meer plaatsvinden. Binnen het restrictieve rijks- en provinciale beleid, wordt 

momenteel behalve van de afspraken in regionaal verband tevens uitgegaan van de 

eerdergenoemde contourenbegrenzing van de verschillende kernen. Dit betekent dat er om 

de kernen in het landelijk gebied van het Heuvelland een begrenzing is gelegd, waarbuiten 

ruimtelijke ontwikkelingen in de vorm van woningbouw, bedrijventerreinen en dergelijke 

niet meer mogelijk zijn.  

Anticiperend op dit beleid heeft de gemeente wat betreft de woningbouw binnen de kernen, 

op basis van landschappelijke en functionele motieven, de aandacht reeds zoveel mogelijk 

gericht op inbreidingslocaties.  



 BESTEMMINGSPLAN KERNEN 2010 

B01032/ZC0/1N1/700132 ARCADIS 63 

Indien inbreiding in bepaalde kernen niet meer mogelijk is, zal worden bezien in hoeverre 

het mogelijk is met woningbouwmogelijkheden te schuiven naar andere kernen, met name 

de hoofdkern Valkenburg.  

Omdat niet op alle plaatsen bijgebouwen mogelijk zijn is op de verbeelding door middel 

van een aanduiding aangegeven waar dit wel mogelijk is. Waar zorgwoningen gerealiseerd 

kunnen worden is dit eveneens met een aanduiding aangegeven. 

Voor de maatschappelijke voorziening voor begeleid wonen en dagactiviteiten op Vroenhof 

86 is met toepassing van artikel 19 lid 2 WRO een bouwvergunning verleend. De aanvraag 

voor de vrijstelling en bouwvergunning zag erop dat maximaal vijf plaatsen van de 

dagopvang zullen worden gebruikt door externen. In de uitspraak door de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State is aangegeven dat dit punt en het aantal te 

realiseren parkeerplaatsen nadrukkelijk in samenhang moesten worden bezien. Indien het 

aantal plaatsen wordt uitgebreid, dient ook het aantal parkeerplaatsen toe te nemen. Om die 

reden is in de planregels het maximaal aantal externen vastgelegd. Mocht in de toekomst er 

behoefte bestaan om het aantal plaatsen voor externen uit te breiden dan dient daartoe een 

afzonderlijke procedure te worden gevolgd. Zie bijlage 2 voor de uitspraak van AbRvS. 

 

In dit plan worden ook twee recente ruimtelijke onderbouwingen meegenomen. Het betreft 

de ruimtelijke onderbouwing van het perceel aan de Slakweg 3 in Berg en Terblijt en die van 

het perceel, dat gelegen is tussen de Vroenhof 30 en 32 te Houthem. Deze ruimtelijke 

onderbouwingen zijn met de bijbehorende bijlagen opgenomen in respectievelijk bijlage 3 

en 4 van dit plan. 

Naast de bestaande woningen en de potentiële woningbouwlocaties dient aandacht te 

worden besteed aan de woonomgeving. Daarbij moet worden gedacht aan de voorzie-

ningenstructuur (detailhandel, onderwijs, kerk, buurtcentrum, kleinschalige bedrijvigheid), 

mogelijke milieuhinderlijke bedrijvigheid, openbare ruimte, groenstructuur, verkeers(in-

fra)structuur en veranderingen die daarin in de toekomst kunnen optreden. 

De woonomgeving draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en herkenbaarheid 

van de landelijke kernen. 

 

5.1.2 

Ten gevolge van de fysieke ontwikkeling van de kernen Houthem, Berg, Vilt en Schin op 

Geul, waarbij ruimtelijk-stedenbouwkundig nauwelijks sprake is van centrumontwikkeling 

heeft er ook functioneel geen centrumontwikkeling plaatsgevonden. Van oudsher liggen de 

winkels hier langs doorgaande wegen. Van een concentratie kan veelal niet worden 

gesproken. In Berg en Houthem is sprake van enige clustering (in Berg langs de Valken-

burgerstraat, in Houthem langs de Provinciale weg). Beide kernen kennen een 

lokaalverzorgend centrumgebiedje. In de andere kernen van het plangebied liggen de 

detailhandelsvoorzieningen tamelijk verspreid en is er zo goed als geen centrum aanwezig. 

DETAILHANDEL 

 

Deze detailhandelszaken hebben eveneens een lokaalverzorgende functie. In de gehuchten 

zijn winkelvoorzieningen, op een enkele uitzondering na, afwezig.  

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de detailhandel in de kernen is in eerste instantie 

gericht op behoud van winkelfuncties. Daarnaast is concentratie van detailhandelsfuncties 

wenselijk, maar dient te worden getoetst aan de reële mogelijkheden. Achterliggende 

gedachte hierbij is dat een concentratie van voorzieningen het voorzieningenniveau als 

geheel op een hoger peil brengt.  
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In de kernen ligt de nadruk op detailhandel in dagelijkse artikelen. Om de leefbaarheid in 

de kernen te behouden wordt behalve de mogelijkheid tot uitbreiding tevens de 

mogelijkheid geboden voor nieuwvestiging (onder voorwaarden).  

 

Wel is het duidelijk, dat buurtwinkels ten gevolge van de toenemende concentratie onder 

druk komen te staan. Actuele trends in de detailhandel, zoals schaalvergroting en het 

veranderend koopgedrag van de consument (aanscherping prijs-/kwaliteitsverhouding) 

spelen een belangrijke rol. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde winkels de concurren-

tieslag verliezen en worden opgeheven. 

 

5.1.3 

De in het plangebied gelegen bedrijvigheid komt voor in combinatie met andere functies 

maar heeft vooral betrekking op agrarische activiteiten en activiteiten op bedrijventerrein de 

Valkenberg. In potentie milieuhinderlijke bedrijven horen in de huidige situatie eigenlijk 

niet meer thuis binnen de kernen/woongebieden. Deze bedrijven zouden bij voorkeur 

uitgeplaatst moeten worden. Agrarische bedrijven naar het buitengebied, andere 

milieugevoelige bedrijven naar het bedrijventerrein. Vanwege een gebrek aan middelen is 

dit niet zonder meer mogelijk. Om (toename van) hinder of overlast voor de (woon)omge-

ving te voorkomen, houden met name de agrarische bedrijven hun al toegekende 

bouwkavel binnen het plangebied. Indien de (agrarische) bedrijfsactiviteit wordt beëindigd 

is het onder voorwaarden mogelijk woningen, vakantieappartementen of pension te 

realiseren. Overigens voorziet de regeling erin om in het kader van een verbrede 

plattelandsontwikkeling, terwijl de agrarische activiteit nog aanwezig is, onder 

voorwaarden vakantieappartementen te realiseren. Een wijzigingsbevoegdheid geeft na 

beëindiging van de bedrijfsactiviteiten mogelijkheden voor andere functies. 

BEDRIJVIGHEID 

 

5.1.4 

Er zullen gedurende de planperiode met betrekking tot de aanwezige scholen in de kernen 

waarschijnlijk geen veranderingen optreden. Het voorziene gebruik past binnen de 

bestemming bijzondere doeleinden. 

SCHOLEN  

 

5.1.5 

Ook voor de kerkgebouwen is gedurende de planperiode geen verandering te verwachten.  

KERKEN  

 

5.1.6 

Ten aanzien van de overige functies in het plangebied is het moeilijk om in alle gevallen nog 

te spreken van sectorale doelstellingen, omdat deze doelstellingen per sector vooral een 

ruimtelijke component bevatten. Het is de ligging in het woongebied of het menggebied dat 

de verschillende functies bepaalde voorwaarden oplegt. Zo geldt, dat in het woongebied het 

beleid puur is gericht op het versterken van de woonfunctie en dat alleen binnen de 

woonomgeving passende functies zoals huisgebonden beroepen en consumentverzorgende 

bedrijfsactiviteiten (qua oppervlakte duidelijk ondergeschikt aan het wonen) binnen het 

woongebied toegelaten zijn en ook binnen de bestemming geregeld worden. Hetzelfde geldt 

voor de bijzondere functies.  

OVERIGE FUNCTIES 
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Door de specifieke eigenschappen hiervan zijn laatstgenoemde functies echter niet binnen 

de bestemming woondoeleinden, maar als aparte bestemming opgenomen. 

 

De overige in het woongebied gelegen functies (waaronder met name horeca en 

detailhandel) liggen hier, binnen de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid eigenlijk 

niet op de goede plaats, maar kunnen vanzelfsprekend (onder voorwaarden) blijven. 

Nieuwvestiging wordt echter niet toegestaan.  

 

5.1.7 

De kwaliteit van het wonen in het plangebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door 

het aanwezige groen. De gemeente streeft ernaar deze kwaliteit te handhaven en waar 

mogelijk te verbeteren. Middels een groenstructuurplan is de groenstructuur in kaart 

gebracht. Met name het openbaar groen op kern/wijkniveau verdient nog enige aandacht, 

maar door de landschappelijke ligging van de kernen is er sprake van een "positief 

groenbeeld".  

OPENBARE RUIMTE/GROEN 

 

5.1.8 

Autoverkeer 

VERKEER 

Via verkeersveiligheids- en mobilitietsplannen wordt de situatie gehandhaafd en waar 

mogelijk structureel verbeterd. 

Openbaar Vervoer 
Voor gemeente Valkenburg aan de Geul is geen specifiek openbaar vervoerbeleid uitgestip-

peld. De bereikbaarheid van het plangebied per openbaar vervoer wordt verbeterd door de 

frequentie van de treinen en bussen te verhogen. Het ontsluitend stelsel verzorgt 

verbindingen tussen stedelijke gebieden en de omliggende kernen en voorziet in de 

ontsluiting van de woongebieden. 

Fietsverkeer 
Vanuit het verkeersveiligheidsplan zullen maatregelen worden voorgesteld om het 

fietsverkeer in betere banen te leiden. Concrete oplossingsrichtingen volgen nog. 

 

5.2 

5.2.1 

JURIDISCHE REGELING  

Juridische planbeschrijving 

ALGEMEEN 

Het bestemmingsplan vindt zijn grondslag in de Wet ruimtelijke ordening. In artikel 3.1 van 

deze wet is bepaald dat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt. De uitvoering, en 

eventueel verdere uitwerking van het bestemmingsplan, is een taak van burgemeester en 

wethouders.  

Ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening bestaat een bestemmingsplan uit (plan)regels en 

de verbeelding (nieuwe term voor de (plan)kaart conform de nieuwe Wro). Deze twee 

onderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden beschouwd. Het bestemmingsplan 

gaat vergezeld van een toelichting waarin de achtergronden en motivatie uiteen worden 

gezet. 
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Het bestemmingsplan is een gemeentelijk instrument waarin regels zijn opgenomen voor 

het gebruik (in de ruime zin van het woord) van gronden en bouwwerken. Zowel de burger 

als de overheid moeten zich houden aan het bestemmingsplan. Door middel van een 

bestemmingsplan kan een gemeente haar doelstellingen op ruimtelijke ordeningsgebied 

handen en voeten geven. Dit geschiedt door het leggen van bestemmingen en daarbij aan te 

geven wat wel en niet is toegestaan.  

In deze toelichting zal achtereenvolgens worden ingegaan op: 

de verbeelding; 

de planregels; 

de wijze van toetsen; 

de afzonderlijke artikelen. 
 
Verbeelding 

Op de verbeelding is het gebied ingetekend waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. 

Deze verbeelding heeft een directe juridische binding. Voor zover het ondergrondgegevens 

betreft, zoals ingetekende gebouwen e.d., kunnen aan de verbeelding geen rechten worden 

ontleend.  

De verbeelding heeft een belangrijke rol bij het bepalen van de bouwmogelijkheden. Zo 

wordt op de verbeelding aangegeven welke bestemming(en) voor de gronden geldt/gelden. 

Op de verbeelding wordt aan de rechterzijde uiteengezet wat de verschillende kleuren en 

aanduidingen inhouden. 

 

Planregels 

De opbouw van de (plan)regels sluit aan op de SVBP 2008 en luidt als volgt: 

Hoofdstuk1: Inleidende regels. Dit hoofdstuk bevat de begripsbepalingen en een bepaling over 

de manier waarop de in het plan genoemde maten moeten worden bepaald, zodat 

interpretatieverschillen zoveel mogelijk voorkomen worden. 

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels. In dit hoofdstuk zijn de bestemmingen en 

dubbelbestemmingen opgenomen. De op de verbeelding aangegeven bestemmingen 

worden nader beschreven en er wordt bepaald op wijze gronden en opstallen gebruikt 

mogen worden. Tevens worden per bestemming de bebouwingsmogelijkheden vermeld. De 

bestemmingen zijn in alfabetische volgorde geplaatst.  

Hoofdstuk 3: Algemene regels. In deze paragraaf staan de algemene regels vermeld, die van 

toepassing zijn op meerdere bestemmingen, zodat vanuit praktisch oogpunt het de 

voorkeur verdient deze in een afzonderlijke paragraaf onder te brengen. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om de Anti-dubbeltelbepaling, de algemene afwijkings- en wijzigingsregels en 

de gebruiksregels. 

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels. In dit laatste hoofdstuk staan de overgangsregels ten 

aanzien van bouwwerken en gebruik alsmede de slotregel. 

 

Opbouw bestemmingsbepalingen 

Voor de enkelbestemmingen en dubbelbestemmingen geldt een vaste opbouw. Niet alle 

elementen hoeven hierbij steeds te worden opgenomen. De volgende onderdelen komen 

(deels) terug bij de diverse bestemmingen: 

Bestemmingsnaam. Aangesloten is bij de voorgeschreven benamingen uit de SVBP 2008. De 

bestemmingen staan in alfabetische volgorde, de enkelbestemmingen eerste, gevolgd door 

de dubbelbestemmingen. 

Bestemmingsomschrijving. Hierin komt tot uiting welke doeleinden aan de betreffende 

gronden zijn toegekend. Het betreft een verdere uitwerking van de bestemmingsnaam. 
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 Bouwregels. Hierin zijn de situerings- en maatvoeringseisen opgenomen voor 
bouwwerken. 

 Nadere eisen. Via het stellen van nadere eisen kunnen burgemeester en wethouders in 
specifieke situaties sturing geven aan ontwikkelingen. 

 Afwijken van de bouwregels. Onder dit kopje worden mogelijkheden geboden voor kleine 
afwijkingen in maatvoering en situering. 

 Specifieke gebruiksregels. Deze regeling geeft een nadere invulling aan de 
gebruiksmogelijkheden. 

 Afwijken van de gebruiksregels. Onder dit kopje zijn regels opgenomen onder welke 
voorwaarden van verboden gebruik kan worden afgeweken. 

 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van 
werkzaamheden (voorheen aanlegvergunning genoemd). Via dit instrument wordt voorkomen 
dat de bestemming wordt gefrustreerd door werken en werkzaamheden binnen het 
bestemmingsgebied. Activiteiten die een nadeel kunnen toebrengen zijn slechts 
toegestaan indien hiervoor een vergunning is verkregen. 

 Wijzigingsbevoegdheid. Dit instrument biedt de mogelijkheid om grotere afwijkingen van 
het bestemmingsplan door te voeren. 

 
Wijze van toetsen 

Om te kunnen beoordelen of bepaalde zaken of ontwikkelingen passen binnen het regiem 

van het bestemmingsplan, wordt de volgende werkwijze geadviseerd. Allereerst op de 

verbeelding nagaan welke bestemming(en) en aanduiding(en) voor de gronden zijn 

opgenomen. Daarna in de regels kijken naar de bepalingen van het/de artikel(en) met de 

bestemming(en) die voor de gronden geldt/gelden. Past het aangevraagde of 

geconstateerde binnen de bestemmingsomschrijving en de nadere detaillering hiervan 

(hierbij ook kijken naar de bepaling inzake strijdig gebruik)? Is het antwoord nee, dan kan 

het in ieder geval niet zonder meer volgens het bestemmingplan. Eventueel (indien 

wenselijk) kan worden nagegaan of de afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden soelaas 

bieden. Is het antwoord ja , dan moet vervolgens bij de bouwregels worden bekeken welke 

nadere situerings- en maatvoeringsregels van toepassing zijn. Is de functie niet op de 

betreffende plaats toegestaan of klopt de maatvoering niet, dan kan ook in dit geval 

eventueel (indien wenselijk) gebruik worden gemaakt van de afwijkings- en 

wijzigingsbevoegdheden. Tenslotte moet worden gekeken of voor de activiteit geen 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van 

werkzaamheden vereist is. 

 

5.2.2 

Agrarisch(Artikel 3) 

TOELICHTING OP DE REGELS 

Binnen deze bestemming zijn de gronden uitsluitend ten behoeve van agrarisch 

grondgebruik toegestaan. Er is geen bebouwing mogelijk met uitzondering van 

schuilgelegenheden en bouwwerken ten behoeve van kuilvoerbalen. In de specifieke 

gebruiksregels zijn bepalingen opgenomen aangaande het strijdig gebruik van de gronden. 

Tot slot wordt in de wijzigingsbevoegdheid bepaald dat een wijziging van ‘agrarisch’ naar 

Agrarisch- Agrarisch bedrijf’ mogelijk is, mits voldaan wordt aan een aantal bepaalde 

voorwaarden. 
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Agrarisch – Agrarisch bedrijf (Artikel 4) 

Binnen deze bestemming worden het gebruik en de bebouwing van de gronden ten behoeve 

van het agrarisch bedrijf nader geregeld. In de specifieke gebruiksregels zijn bepalingen 

opgenomen aangaande het strijdig gebruik van de gronden. Tot slot wordt in de 

wijzigingsbevoegdheid bepaald dat een wijziging van ‘Agrarisch- Agrarisch bedrijf’ 

mogelijk is naar ‘Wonen’, ‘Recreatie’, ‘Bedrijf’ , mits voldaan wordt aan een aantal bepaalde 

voorwaarden.  

 

Agrarisch met waarden (Artikel 5) 

Binnen deze bestemming zijn de gronden naast o.a. agrarisch grondgebruik, met name 

bestemd voor behoud, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke, 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Naast de bestaande monumentale 

bebouwing mag binnen deze bestemming uitsluitend gebouwd worden ten behoeve van 

extensief recreatief medegebruik, zoals o.a. picknickplaatsen, zitbanken e.d.. In de specifieke 

gebruiksregels zijn bepalingen opgenomen aangaande het strijdig gebruik van de gronden. 

Tevens is een omgevingsvergunning opgenomen ter bescherming van de in de grond 

aanwezige waarden. Tot slot een wijzigingsbevoegdheid die de wijzing naar ‘Agrarisch- 

Agrarisch bedrijf’, ‘Natuur’, of naar ‘Groen’ onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt. 

 

Bedrijf (Artikel 6) 

Binnen deze bestemming zijn bedrijven uit de milieucategorieën A, B en C van de bij de 

regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten, toegestaan. Via een afwijkingsbevoegdheid 

kunnen ook andere bedrijven welke niet zijn opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten 

onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan. Tevens zijn bedrijfsdoeleinden toegestaan 

die op de verbeelding worden aangegeven met een aanduiding “specifieke vorm van 

bedrijf”. In de bouwregels wordt nader bepaald welke regels van toepassing zijn op 

bebouwing, waarvan door middel van een afwijking in bepaalde gevallen van afgeweken 

kan worden. 

 

Bedrijventerrein (Artikel 7) 

Binnen deze bestemming worden de bouwregels, nadere eisen en  afwijkingsbevoegdheden 

geregeld voor de bedrijfsdoeleinden uit de milieucategorieën A, B en C van de bij de regels 

behorende Staat van bedrijfsactiviteiten. 

 

Gemengd (Artikel 8) 

Deze bestemming is een combinatie van gelijkwaardige functies zoals  o.a. detailhandel, 

horeca, kantoor, wonen e.d. In dit artikel worden vervolgens  de bouwregels, nadere eisen 

en afwijkings- en wijzigingsbevoegdheid geregeld. 

 

Groen (Artikel 9) 

De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor groenvoorzieningen (en parkeer-, 

speel-, en verkeersdoeleinden) en bevat bouwregels ten behoeve van bouwwerken die qua 

aard en afmeting bij de bestemming passen.  
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Maatschappelijk (Artikel 10) 

Deze gronden zijn naast andere doeleinden met name bestemd voor bijzondere doeleinden, 

die in de begripsbepalingen nader worden omschreven als “doeleinden ten behoeve van 

onderwijs, openbaar bestuur, religieuze functies, medische-sociale-functies waaronder ook 

begrepen dagopvang met woonfunctie, zorgeenheden en maatschappelijke en culturele 

functies. Binnen deze bestemming worden verder de bouwregels, nadere eisen en  

afwijkingsbevoegdheden geregeld. 

 

Natuur (Artikel 11) 

De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor het behoud en/of herstel van de 

aldaar voorkomende dan wel daaraan eigen natuurwetenschappelijke, 

landschapsecologische en/of landschappelijke waarden. Tevens worden de bouwregels 

voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gegeven. Door middel van een 

omgevingsvergunningstelsel worden de in de grond aanwezige waarden beschermd. 

 

Recreatie (Artikel 12) 

Deze gronden zijn bestemd voor voorzieningen ten behoeve van sportaccommodaties met 

daaraan ondergeschikte horecadoeleinden in de vorm van kantine, kleedruimten, 

parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen n doeleinden van openbaar nut. Tevens worden 

de bouwregels nader bepaald. 

 

Tuin (Artikel 13) 

De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor tuin. Er mag niet nieuw worden 

gebouwd. 

 

Verkeer (Artikel 14) 

De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor verkeersdoeleinden en daaraan 

gerelateerde doeleinden zoals o.a. voorzieningen van openbaar nut. Tevens worden de 

bouwregels voor uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde bepaald. 

 

Verkeer – Railverkeer (Artikel 15) 

De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor spoorwegdoeleinden . Tevens 

worden de bouwregels voor bouwwerken bepaald. 

 

Water- Primair (Artikel 16) 

De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor water en waterstaatkundige 

doeleinden . Tevens wordt in de bouwregels bepaald dat uitsluitend bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde zoals dammen en duikers zijn toegestaan. 

 

Wonen (Artikel 17) 

De bestemming ‘wonen’ omvat o.a. wonen, aan huis verbonden beroepen, 

parkeervoorzieningen. De bouwregels omvat regels voor hoofdgebouwen, bijgebouwen en 

bouwwerken geen gebouwen zijnde. Hiervan mag onder bepaalde voorwaarden middels 

een afwijkingsbevoegdheid van worden afgeweken. In de specifieke gebruiksregels wordt 

nader bepaald welk gebruik van de gronden en/of bouwwerken wordt toegestaan of 

verboden. Hiervan kan middels een afwijkingsbevoegdheid van worden afgeweken. Tot slot 

wordt in de wijzigingsbevoegdheid het toelaten van grondgebonden woningen, gestapelde 

woningen en pension/hotel en (vakantie)appartementen onder bepaalde voorwaarden 

nader geregeld. 
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De volgende dubbelbestemmingen zijn opgenomen: 

Leiding – Brandstof (Artikel 18); 

Leiding – Gas (Artikel 19); 

Leiding – Leidingstrook (Artikel 20); 

Leiding – Riool (Artikel 21); 

Leiding – Water (Artikel 22); 

Waarde – Archeologie (1 t/m 5) (Artikel 23); 

Waarde – Cultuurhistorie (Artikel 24); 

Waarde – Cultuurhistorie – Onderaards gangenstelsel (Artikel 25); 

Waterstaat – Beschermingszone primair water (artikel 26); 

Waterstaat – Erosie (artikel 27); 

Waterstaat – Indundatiegebied (Artikel 28); 

Waterstaat – Meanderzone (Artikel 29); 

 

Anti-dubbeltelbepaling (Artikel 30) 

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te kunnen 

voorkomen. Dit kan zich met name voordoen, indien een deel van een bouwperceel, dat 

reeds bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken, wederom 

- nu ten behoeve van de berekening van het maximale bebouwingspercentage van een ander 

bouwperceel - wordt betrokken. 

 

Algemene gebruiksregels (Artikel 31) 

Voor de redactie van de gebruiksregels is de algemene formulering aangehouden. Deze gaat 

uit van de gedachte, dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met 

de bestemming. Dit maakt het noodzakelijk, dat de bestemmingsomschrijving voldoende 

duidelijk is. 

 

Algemene aanduidingregels  (Artikel32) 

In het plangebied zijn 3 vrijwaringzones opgenomen ten behoeve van weg, spoor en 

straalpad. Verder zijn er 2 veiligheidszones opgenomen ten behoeve van lpg en onderaard 

gangenstelsel. Verder een milieuzone ter bescherming van het 

grondwaterbeschermingsgebied en tot slot 7 wro- zones ten behoeve van 

wijzigingsgebieden in het plangebied. 

 

Algemene afwijkingsregels (Artikel 33) 

In dit artikel is een aantal regels  opgenomen, teneinde het mogelijk te maken dat het plan 

op ondergeschikte punten wordt aangepast. Dit evenwel met het voorbehoud dat de 

belangen van derden in redelijkheid niet mogen worden aangetast. Ook kleine afwijkingen 

(maximaal 10%) van de in de regels opgenomen, dan wel op de verbeelding aangegeven 

maten, kunnen volgens dit artikel mogelijk worden gemaakt. Tevens is een regeling voor 

bed&breakfast opgenomen. 

Omdat een en ander zich niet beperkt tot één bestemming maar bij diverse bestemmingen 

gewenst dan wel noodzakelijk kan blijken, zijn deze regelen op alle bestemmingscategorieën 

van toepassing.  
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Algemene wijzigingsregels (Artikel 34) 

In dit artikel is een aantal regels  opgenomen, teneinde het mogelijk te maken dat het plan 

op bepaalde punten wordt gewijzigd. Zo zijn de ‘wro zones – wijzigingsgebied’ in dit artikel 

nader geregeld. 

 

Overige regels (Artikel 35) 

In dit artikel wordt degelding ten aanzien van werking van de wettelijke regelingen 

waarnaar in dit plan wordt verwezen nader bepaald en de verhouding tussen de 

bestemmingen.  

 

Overgangsrecht (Artikel 36) 

Voor de redactie van deze bepalingen is het Besluit ruimtelijke ordening bepalend. 

Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is onder het 

overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing wordt mogelijk 

gemaakt. Indien de onder het overgangsrecht gebrachte bebouwing door een calamiteit 

verloren gaat is volledige herbouw toegestaan. 

Het gebruik van gronden en opstallen dat in strijd is met dit bestemmingsplan op het 

tijdstip van het rechtskracht worden daarvan, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging 

van dit strijdige gebruik is verboden, indien de afwijking van het plan wordt vergroot. 

 

Slotregel (Artikel 36) 

Dit artikel geeft de titel van de regels aan. 
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HOOFDSTUK 6 Economische en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.1 
Het bestemmingsplan Kernen 2010 is er niet op gericht bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen 

als gemeente zelf te initiëren. Middels het bestemmingsplan biedt de gemeente 

randvoorwaarden aan eventuele initiatiefnemers om bepaalde ontwikkelingen in gang te 

zetten. De betreffende initiatieven hebben bijvoorbeeld betrekking op ontwikkeling van 

woningbouwlocaties. De gemeente zal bij dergelijke ontwikkelingen een vinger aan de pols 

houden om het realiteitsgehalte te toetsen. Het zal niet zo zijn dat de gemeente uit eigen 

financiële middelen ruimtelijke initiatieven zal nemen. In principe zal de uitwerking van het 

plan voor de gemeente dan ook budgettair neutraal verlopen. 

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

 

Mochten zich binnen de planperiode van 10 jaar particulieren initiatieven voordoen waarbij 

het kostenverhaal niet anderszins verzekerd is zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 sub a Wro 

dan zal de gemeente bij een projectbesluit of partiële herziening van het bestemmingsplan 

een exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 1 Wro vaststellen. Met het vaststellen van een 

exploitatieplan is het kostenverhaal in verband met een ruimtelijke ontwikkeling verzekerd. 

 

6.1.1 

Voorafgaande aan het ontwerpbestemmingsplan is de “Uitgangspuntennotitie”, die is 

gemaakt ter voorbereiding op het nieuwe plan, ter inzage gelegd. Hier zijn geen reacties op 

binnengekomen. 

VOOROVERLEG EX ARTIKEL 3.1.1 BRO 

 

6.1.2 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 24 juni tot en met 4 augustus 

2010. Er zijn 32 zienswijzen ingediend. De indieners zijn op 15 september 2010 in de 

gelegenheid gesteld om hun zienswijze toe te lichten voor de Bezwaarschriftencommissie. 

Voor de resultaten wordt verwezen naar de externe bijlage “Zienswijzennota”. 

ZIENSWIJZEN 
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BIJLAGE 1 Facetbestemmingsplan Externe Veiligheid, 2009 
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BIJLAGE 2 Uitspraak RvS  
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BIJLAGE 3 Ruimtelijke onderbouwing Slakweg 3, Berg en Terblijt 
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BIJLAGE 4 Ruimtelijke onderbouwing Vroenhof tussen 30 en 32 
te Houthem 
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BIJLAGE 5 Aanwijzingsbesluiten beschermde dorpsgezichten, 
Genhoes en Schaloen 
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