








Bijlage 1.c: Advies Zienswijzencommissie ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen 2010’: d.d. 
20/09/10 
 
 
Zienswijze Advies Zienswijzecommissie 
1 - Op de Bies 2 Conform advies college 
2 - Emmabergweg 5, 5a en 7 Conform advies college 
3 - De Valkenberg 16 Conform advies college met dien verstande dat: 

- verwezen moet worden naar de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d.25 augustus 2010 
(uitspraak Karwei); 
- in de toelichting moet worden opgenomen waarom van het 
rooilijnenbeleid van Rijkswaterstaat kan worden afgeweken. 

4 - Woonwagenlocatie 
Hekerbeekweg 

Conform advies college 

5 - Rijkswaterstaat Conform advies college 
6 - De Valkenberg 16 Conform advies college met dien verstande dat: 

- verwezen moet worden naar de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d.25 augustus 2010 
(uitspraak Karwei); 
- in de toelichting moet worden opgenomen waarom van het 
rooilijnenbeleid van Rijkswaterstaat kan worden afgeweken. 

7 - Luijtenweg 6 Conform advies college 
8 - Op de Bies 8 Conform advies college 
9 - Waterstaat Roer en Overmaas  Conform advies college met de constatering dat de belangen van 

het Waterschap Roer en Overmaas afdoende zijn geborgd. 
10 - Herkenbroekerweg 44 Conform advies college met dien verstande dat de 

uitgangspuntnotitie als bijlage bij het vaststellingsbesluit op te 
nemen.  

11 - Provincie Limburg Conform advies college 
12 - Vereniging Natuurbehoud 
Schin op Geul 

Conform advies college 

13 - Schin op Geul Conform advies college 
14 - Schin op Geul Conform advies college 
15 - Schin op Geul Conform advies college 
16 - St. Gerlach 2 Conform advies college 
17 - St. Gerlach 4 Conform advies college 
18 - St. Gerlach 22/22a Conform advies college 
18 - Vroenhof 132 Conform advies college met dien verstande dat het de commissie 

op grond van het nu geldende bestemmingsplan niet is gebleken 
dat op deze locatie een taxibedrijf was gevestigd. 

18 - Polfermolen ongenummerd Conform advies college 
19 - Vroenhof 140 Conform advies college 
20 - Vroenhof 142 Conform advies college 
21 t./m. 28 - Genhoes Conform advies college 
29 - Gasunie Conform advies college met dien verstande dat in het 

bestemmingsplan een regeling moet worden opgenomen die het 
toevoegen van (beperkt)kwetsbare objecten binnen de PR-zone 
van de leiding van de Gasunie onmogelijk maakt. 

30 - Zenderweg Conform advies college met daarbij de overweging dat gang van 
zaken voor het college aanleiding zou moeten zijn om met de 
indieners in overleg te treden over een vorm van compensatie. De 
brief namens het college die het betreft zijn immers verwachtingen 
gewekt. Door het nemen van het voorbereidingsbesluit en in het 
belang van een goede ruimtelijke ordening kunnen die 
verwachtingen niet worden nagekomen. 

31 - Kruisstraat ongenummerd Conform advies college 
32  Niet-ontvankelijk 
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Bijlage 2: Zienswijzennota 
 
Zienswijzen buiten de termijn ontvangen 
- zienswijze 32: door de indiener per mail ingediend. Dit is echter geen geldige wijze van indienen.  
In publicatie in het kader van de ter inzage legging is duidelijk aangegeven dat een zienswijze 
mondeling of schriftelijk kan worden ingediend. Een mail wordt niet aangemerkt als een 
schriftelijke indiening. Dezelfde zienswijze is op 6 augustus 2010 bij de gemeente afgegeven, zodat 
deze buiten de termijn is ontvangen. De zienswijze is derhalve niet-ontvankelijk en dient buiten 
behandeling te worden gelaten. 
 
Zienswijzen binnen de termijn ontvangen 
 
Zienswijze 1 (mondeling) - Op de Bies 2:  
De indienster maakt bezwaar tegen het opnemen van de aanduiding ‘Rijksmonument’ op de woning 
Op de Bies 2 te Berg en Terblijt. Het pand is namelijk geen rijksmonument. Indienster verzoekt om 
deze aanduiding te laten vervallen. 
 
Standpunt college: 
Gebleken is dat het pand Op de Bies 2 abusievelijk de aanduiding ‘Rijksmonument’heeft gekregen.  
Het pand heeft die status namelijk niet.  
 
Wij stellen de raad voor de zienswijze gegrond te verklaren. Op de planverbeelding wordt van het 
pand Op de Bies 2 de aanduiding ‘Rijksmonument’ verwijderd. 
 
Zienswijze 2 - Emmabergweg 5, 5a en 7: 
Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat voor de tuinen van Emmabergweg 5, 5a en 7 de 
voorwaarden opgenomen in de in vrijstelling uit 2006 niet één op één zijn opgenomen in het 
voorliggende bestemmingsplan. 
 
Standpunt college: 
Op 12 december 2006 heeft ons college een vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO (oud) afgegeven om 
percelen aan de achterzijde van Emmabergweg 5, 5a en 7 als tuin te gebruiken. Daaraan zijn de 
volgende voorwaarden verbonden: 

- dat alleen het gebruik van de betreffende perceelsgedeelten als tuin is toegestaan; 
- dat op de betreffende perceelsgedeelten geen auto’s mogen worden geparkeerd; 
- dat door de aanleg van nieuwe verhardingen op de betreffende perceelsgedeelten de totale 

verharding per tuin een oppervlakte van 100 m² niet mag overschrijden. Bestaande 
verhardingen mogen worden gehandhaafd; 

- dat op de betreffende perceelsgedeelten geen nieuwe bouwwerken mogen worden 
opgericht. Bestaande bouwwerken mogen worden gehandhaafd en geheel of gedeeltelijk 
worden vernieuwd, maar mogen niet worden vergroot. 

 
In het voorliggende bestemmingsplan hebben deze gronden de bestemming ‘wonen’ (artikel 16 van 
de planregels) zonder de aanduiding ‘bijgebouwen’. Het oprichten van bebouwing is dan ook niet 
toegestaan. Echter in deze is de bestemming ‘Tuin’ adequater, omdat daarmee explicieter de 
bovengenoemde voorwaarden kunnen worden afgedwongen. 
 
Wij stellen de raad voor de zienswijze gegrond te verklaren. De betreffende gronden krijgen de 
bestemming ‘tuin’ en een artikel om deze bestemming te regelen wordt aan de planregels 
toegevoegd. Zie de nota van wijziging voor de precieze formulering van de nieuwe planregel. 
 
Zienswijze 3 – De Valkenberg 16: 
Indiener vraagt inzake de locatie De Valkenberg 16: 

1. om aanpassing van de planregel inzake detailhandel. De nu opgenomen regeling bevat een 
tegenstrijdigheid; 

2. om aanpassing van de planregel inzake de maximale omvang van het bouwperceel aangezien 
het bouwperceel van het betreffende bedrijf met instemming van de gemeente al groter is; 
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3. laten vervallen van de “vrijwaringszone-wegverkeer” aangezien het daaraan ten grondslag 
liggende rijksbeleid niet meer van toepassing is. 

 
Standpunt college: 
Inzake 1: inderdaad betreft het hier een tegenstrijdige regeling. Ter bevordering van de 
rechtszekerheid is aanpassing gewenst. 
 
Inzake 2: meer bedrijfspercelen op het Bedrijventerrein hebben een grotere omvang dan een halve 
hectare. Aangezien het hier gaat om een rechtens bestaande situatie is aanpassing van de regeling 
gewenst. 
 
Inzake 3: Rijkswaterstaat houdt nadrukkelijk aan het bewuste beleid vast (zie zienswijze 5). Ook 
vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is het wenselijk om grip te houden op de ontwikkelingen in de 
zogeheten ‘Vrijwaringszone – weg’. Bovendien heeft de gemeente in het kader van de artikel 19 lid 
2 WRO-procedure (oud) van Rijkswaterstaat op 22 januari 2008 een verklaring van geen bezwaar 
gekregen. Wij zien dan ook geen aanleiding de regeling te schrappen. 
 
Ten aanzien van het rooilijnenbeleid is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
overigens overwogen dat het hier geen bindend beleid betreft, slechts een aanbeveling (zie de 
uitspraak 25/08/10, kenmerk 200909715/1/H1, overweging 2.8.1 en 2.8.2). Wij vinden het voor dit 
gebied echter van belang dat eerst wordt afgewogen of bebouwing niet strijdig is met de 
verkeersveiligheid. Daarom handhaven wij deze regeling. 
 
Wij stellen de raad voor om de onderdelen a en b van de zienswijze gegrond en onderdeel c 
ongegrond te verklaren. Artikel 7 wordt dien overeenkomstig aangepast. Zie hiertoe de nota van 
wijzigingen. 
 
Zienswijze 4 -  Woonwagenlocatie Hekerbeekweg: 
Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat een woonwagen slechts 4 meter hoog mag zijn en een 
woonhuis hoger. Hij wil namelijk een verdieping op zijn woonwagen plaatsen. 
 
Standpunt college: 
Het voorliggende bestemmingsplan is een zogeheten ‘conserverend bestemmingsplan’, hetgeen 
inhoud dat  -conform de door de raad vastgestelde uitgangspuntennotitie- in dit plan alleen nieuwe 
projecten worden meegenomen waarvoor de procedures zijn afgerond.  
 
In de huidige situatie omvatten de woonwagens maximaal 1 bouwlaag en deze situatie is conform 
het bovengenoemde uitgangspunt vastgelegd.  
 
Aangezien wij bij de indiener geen valse verwachtingen willen wekken, geven wij hierbij tevens 
onze inhoudelijke visie op zijn project. 
 
Het intrekken van de Woonwagenwet had tot doel om de woonwagenbewoners als groep in de 
Nederlandse samenleving te laten integreren. Het instandhouden van een afzonderlijke woningtype 
werd gezien als een belemmering daarvoor. De intrekken hield echter niet in dat automatisch elke 
woonwagen voorzien zou moeten kunnen worden van een tweede of meer bouwlagen.  
 
De afweging of het toevoegen van een tweede of meer bouwlagen wenselijk is, dient te worden 
gemaakt in het kader van de ruimtelijke ordening. De woonwagenlocatie aan de Hekerbeekweg ligt 
in het buitengebied. Met de inzichten van nu zou op deze plek nooit zijn vrijgegeven voor 
woningbouw (hetzij voor grondgebonden woningen, hetzij voor woonwagens, hetzij voor andere 
woningtypen).  
 
De locatie ligt er nu, hetgeen echter niets af doet aan de verantwoordelijkheid van de gemeente 
(ook in haar hoedanigheid als eigenaar en beheerder van de locatie) om toe te zien op een goede 
inpassing in het landschap die blijvend is. Het toestaan van een tweede bouwlaag voor de 
woonwagens op deze locatie zou ons inziens echter lijden tot verslechtering van de 
landschappelijke inpassing van de locatie. 
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Wij stellen voor om de zienswijze ongegrond te verklaren. 
 
Zienswijze 5 - Rijkswaterstaat: 
Rijkswaterstaat vraagt: 

a. om aanpassing van de planregel “vrijwaringszone-wegverkeer” door het maken van een 
onderscheid tussen de bebouwingsvrijezone en de overlegzone; 

b. in het plan het meest recente rijksregelgeving op het gebied van externe veiligheid te 
verwerken, te weten “Besluit tot wijziging van de Circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen” (inwerking treding 1 januari 2010). 

 
Standpunt college: 
Inzake a constateren wij dat Rijkswaterstaat op 22 januari 2008 een verklaring van geen bezwaar 
heeft afgegeven om bebouwing mogelijk te maken binnen de dichst bij de weg gelegen zone van 50 
meter breed (zie ook zienswijze 3). Schijnbaar is het beleid van Rijkswaterstaat dan ook flexibeler 
dan in de nu voorliggende zienswijze wordt aangevoerd. Wel constateren wij dat de planregel 
(artikel 30.1.2) opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan soepeler is dan in het 
bestemmingsplan ‘Kernen Valkenburg aan de Geul. Dit vereist een aanpassing. 
 
Ten aanzien van het rooilijnenbeleid is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
overigens overwogen dat het hier geen bindend beleid betreft, slechts een aanbeveling (zie de 
uitspraak 25/08/10, kenmerk 200909715/1/H1, overweging 2.8.1 en 2.8.2). Wij vinden het voor dit 
gebied echter van belang dat eerst wordt afgewogen of bebouwing niet strijdig is met de 
verkeersveiligheid. Daarom handhaven wij deze regeling. 
 
Inzake b willen wijzen op het feit dat van het voorliggende bestemmingsplan is verwerkt het 
facetbestemmingsplan Externe Veiligheid 2009 (tevens opgenomen als bijlage 1 bij de toelichting). 
Voor zover de per 1 januari 2010 gewijzigde regeling nog leidt tot aanpassingen zullen wij deze 
doorvoeren.  
 
Wij stellen voor om de zienswijze gegrond te verklaren. Zowel artikel 30.1.2 wordt aangepast als de 
toelichting inzake het onderwerp ‘Externe veiligheid’. Zie de nota van wijzigingen. 
 
Zienswijze 6 - De Valkenberg 16: 
Indiener voert het volgende aan: 

a. het ontwerpbestemmingsplan is niet conform de wettelijke vereiste bekend gemaakt; 
b. maakt bezwaar tegen de in artikel 7.1 sub b van de planregels opgenomen regeling zowel 

betreffende de mogelijkheid tot detailhandel als de omvang; 
c. maakt bezwaar tegen het bouwvlak zoals opgenomen op de verbeelding voor zover gelegen 

in de 50 metercontour van de A79. 
 
Standpunt college: 
Inzake a: artikel 3.8 lid 1 sub a Wro schrijft voor dat “de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 Awb, 
tevens in de Staatscourant wordt geplaatst en voorts langs elektronische weg geschiedt, en het 
ontwerp-besluit met de hierbij behorende stukken tevens langs elektronische weg wordt 
beschikbaar gesteld” 
 
Zowel aan de verplichting tot plaatsing in de Staatscourant is tijdig voldaan. Voor de Staatscourant 
kan dit worden nagegaan op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ Wellicht is het gegeven aan 
de indiener ontgaan, maar De Staatscourant verschijnt sinds meer dan een jaar al leen nog in 
digitale vorm.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan dient eveneens digitaal beschikbaar te zijn en is terug te vinden op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/ Op grond van artikel 1.2.3 lid 2 Besluit ruimtelijke 
ordening is het de digitale versie van het bestemmingsplan die bepalend is, mochten er afwijkingen 
in het plan zitten. 
 



 

 4

De digitale versie van het bestemmingsplan ziet inderdaad anders uit dan de papieren versie van het 
bestemmingsplan. Dit gegeven laat zich echter simpel verklaren. Op een papieren kaart zijn alle 
bestemming, dubbel bestemmingen, aanduidingen, etc, direct zichtbaar. Zijn er heel veel gegevens 
dan moet zelfs gewerkt worden met meerdere soorten kaarten. Tevens is een legenda nodig om al 
deze gegevens te kunnen duiden. 
 
Bij de digitale versie geldt dat deze gegevens pas zichtbaar worden als men een perceel aanklikt. 
Meteen is zichtbaar welke bestemmingen, aanduidigen en andere zaken er op het perceel rusten. 
Per perceel wordt als het ware een digitale legenda op maat gemaakt. Dit onderscheid is de 
verklaring voor het feit dat de digitale versie anders uit ziet dan de papieren versie. 
 
Aangezien wij allemaal gewend zijn om met de papieren versie van een bestemmingsplan te 
werken, vraagt dit van ons allemaal een verandering van gewoonte. 
 
Inzake b overwegen wij het volgende. 
 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (afgekort AbRvS) heeft in deze zaak de 
gemeente in het gelijk gesteld, zie de uitspraak 25/08/10, kenmerk 200909715/1/H1. Ter info 
voegen wij hier in verkorte vorm in hetgeen wij in deze zaak bij de AbRvS hebben aangevoerd. 
 
Er is immers sprake van een bestaande detailhandel, die in 1995 met goedkeuring van de provincie 
op het lokale bedrijventerrein is gevestigd, die wordt uitgebreid. Er is geen sprake van een nieuwe 
vestiging. Door een beperkte uitbreiding toe te staan, worden de bestaande rechten gerespecteerd. 
 
Het beleid van de gemeente en de provincie is er op gericht om een bedrijf te vestigen en te laten 
voortbestaan op de juiste plaats. Zie paragraaf 5.3.2. van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
(POL) 2006 (bijlage 1). De in het POL beschreven hoofdlijnen worden verder uitgewerkt in de 
Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg januari 2007 (vgl. blz. 23, 24 en 25). 
 
Het gedeelte van het pand dat ten tijde van de exploitatie van de Big Boss in gebruik was als 
bouwmarkt en tuincentrum (beide detailhandel in niet dagelijkse goederen) valt onder het 
overgangsrecht, omdat dit gebruik rechtens tot stand is gekomen. Hiervoor zijn immers 
bouwvergunningen verleend voordat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen Valkenburg aan de Geul’ 
als ontwerp ter inzage heeft gelegen. Het toestaan van de uitbreiding van een bestaande 
detailhandelsfunctie is naar de mening van het college niet in strijd met het (toekomstig) 
gemeentelijk en het provinciale beleid.  
 
Detailhandel in dagelijkse goederen en kleinschalige detailhandel is op een bedrijventerrein niet 
toegestaan. Een uitzondering kan worden gemaakt voor de zogenaamde perifere detailhandel, zoals 
bouwmarkten. Dergelijke vormen van detailhandel horen, gelet op de omvang en de uitstraling 
ervan, niet thuis in een kernwinkelgebied.  
 
In de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg, deel 1, januari 2007 staat op pagina 24 in de 
derde kolom “Er moet zorgvuldig omgegaan worden met de restcapaciteit op lokale 
bedrijventerreinen. Deze moet alleen worden gebruikt voor uitbreiding van bestaande bedrijven en 
(….)”. Vervolgens staat op pagina 25 in de tweede kolom. “Detailhandelsfuncties zijn niet 
toegestaan op bedrijventerreinen, bestaande rechten worden gerespecteerd”. Uit deze beide 
passages en paragraaf 5.3.2 van het POL, heeft het college de conclusie getrokken dat ook een 
uitbreiding van een bestaande detailhandel tot de mogelijkheden behoort. De detailhandel 
(voorheen bouwmarkt en tuincentrum) is al sinds 1995 ter plaatse gevestigd (met goedkeuring van 
de provincie). Van strijd met provinciaal beleid is volgens het college dan ook geen sprake. Des 
gevraagd heeft de provincie Limburg deze lezing bevestigd. 
 
Inzake 3 verwijzen wij naar hetgeen wij hierover ten aanzien van zienswijze 3 onderdeel 3 en  
zienswijze 5 onderdeel a hebben overwogen. 
 
Wij stellen voor om de zienswijze ongegrond te verklaren. 
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Zienswijze 7 -  Luijtenweg 6: 
Indiener verzoekt om één zodanig aanpassing van de bestemming op een deel van zijn perceel 
(Luijtenweg 6 te Schin op Geul) zodat de bouw van een garage mogelijk wordt. Dit is nu niet 
mogelijk, omdat door de bouw van een garage de toegang tot het achterterrein wordt geblokkeerd. 
 
Standpunt college: 
Door indiener is in 2007 een principeaanvrager ingediend voor de bouw van een garage. In onze 
brief van 5 maart 2007 heeft het college laten weten niet aan dit verzoek mee te willen werken, 
omdat: 
“Tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan ‘Kernen Valkenburg aan 
de Geul’ tijdens een zitting van de Raad van State op 20 januari 2006 heeft de voorzitter samen met 
u en de gemeente de (on)mogelijkheden bekeken voor de bouw van een garage binnen de 
bestemming ‘woondoeleinden’. Binnen de bestemming is, aan beide kanten van uw woning, in 
principe voldoende ruimte om een garage te bouwen. Dat u dan in het talud moet bouwen en/of 
eventueel een deel van uw terras moet opofferen, doet daar niet aan af. 
 
Ik moet u dan ook laten weten dat de gemeente vasthoudt aan het in de afgelopen jaren  
ingenomen standpunt dat er geen medewerking wordt verleend aan de bouw van een garage buiten 
de bestemming ‘woondoeleinden’.”  
 
De omstandigheden zijn niet gewijzigd, zodat wij voorstellen om aan dit standpunt vast te houden. 
Wij stellen de raad voor om de zienswijze af te wijzen. 
 
Zienswijze 8 – Op de Bies 8: 
Indiener verzoekt om de aanduiding ‘Wro-zone-wijzigingsgebied 5’ opgenomen op de locatie Op de 
Bies 8 te Berg en Terblijt te laten vervallen. Hij wijst in dit verband op het feit dat in de periode 
2005 – 2007 door omwonenden actie is gevoerd tegen een concreet plan voor deze locatie. 
 
Standpunt college: 
Op grond van het huidige bestemmingsplan “Kernen Valkenburg aan De Geul” rust op de locatie een 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 36 van de planregels). Op grond van artikel 36 lid 3 mag de 
betreffende locatie (aangeduid met IV d.) worden gewijzigd van ‘woondoeleinden’ in 
‘woonzorgheden’. Er mogen maximaal 10 woonzorgeenheden worden gerealiseerd. Van deze 
wijzigingsbevoegdheid mag het college alleen gebruik maken, indien: 

- de belangen van derden en de waarden van aangrenzende bestemmingen niet onevenredig 
worden geschaad; 

- een goed woonmilieu kan worden gegarandeerd; 
- aanwezige bedrijven in hun functioneren niet onevenredig worden beperkt, en; 
- de minimale oppervlakte per woonzorgeenheid 65 m² bedraagt. 

 
Op grond van het nu voorliggende bestemmingsplan rust op de locatie de aanduiding ‘Wro-zone-
wijzigingsgebied 5’. Op grond van artikel 32 lid c mag de bestemming worden gewijzigd van wonen’ 
(grondgebonden woning) naar ‘wonen’ (maximaal 10 woonzorgeenheden).’ 
 
Van deze wijzigingsbevoegdheid mag het college alleen gebruik maken, indien: 

- de belangen van derden en de waarden van aangrenzende bestemmingen niet onevenredig 
worden geschaad; 

- een goed woonmilieu kan worden gegarandeerd; 
- aanwezige bedrijven in hun functioneren niet onevenredig worden beperkt; 
- de minimale gebruiksoppervlakte per woonzorgeenheid 95 m² bedraagt; 
- geen verandering optreedt ten aanzien van de bestaande bouwmassa; 
- de woningen moeten passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma; 
- de uitvoerbaarheid moet zijn aangetoond, waaronder begrepen de milieutechnische, 

waterhuishoudkundige, archeologische, ecologische en verkeerstechnische toelaatbaarheid 
en de stedenbouwkundige inpasbaarheid.  
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Het gaat hier dus om een bestaande wijzigingsbevoegdheid die alleen is aangescherpt ten gevolge 
van het gewijzigde gemeentelijke beleid. Voor het overige is de bevoegdheid, conform hetgeen de 
raad bepaald heeft in de uitgangspuntennotitie, gehandhaafd. De genoemde voorwaarden zijn van 
dien aard dat afdoende rekening wordt gehouden met de omwonenden. Er is dan ook geen 
aanleiding om deze wijzigingsbevoegdheid te laten vervallen.  
 
Voor de indiener geldt daarnaast dat voor hem en andere belanghebbenden de gebruikelijke 
rechtsmiddelen openstaan zodra een wijzigingsplan voor deze locatie in procedure wordt gebracht. 
 
Wij stellen de raad voor om de zienswijze af te wijzen. 
 
Zienswijze 9 – Waterschap Roer en Overmaas: 
Het Waterschap Roer en Overmaas: 

a. betreurt dat de gemeente geen vooroverleg heeft gevoerd; 
Ten aanzien van de planregels: 
b. verzoekt om de door haar op 26 juli 2010 vastgestelde voorbeeldregels en 

bestemmingsbenamingen in het bestemmingsplan op te nemen; 
c. verzoekt om de omschrijving “mede bestemd voor waterlopen en waterpartijen” 

(opgenomen in diverse bestemmingen, te wijzigen in “mede bestemd voor voorzieningen 
voor het ontvangen vasthouden (infiltreren), bergen en afvoeren van hemelwater.”; 

d. verzoekt om in de wijzigingsbevoegdheden toe te voegen dat het Waterschap vooraf bij het 
betreffende plan wordt betrokken; 

Ten aanzien van de verbeelding: 
e. van een aantal buiten het plangebied gelegen regenwaterbuffers ligt in deel van de 

beschermingszone wel in het plangebied, het verozek om deze beschermingszone’s op te 
nemen; 

f. de beschermingszone voor de Geul dient tien meter te zijn en niet de nu opgenomen vijf 
meter; 

g. een aantal watergangen dient als nog correct te worden bestemd; 
h. op een aantal plekken diennen als nog de meanderzones en inundatiegebieden te worden 

opgenomen; 
i. op de verbeelding ontbreken de riooltransportleidingen; 
j. ter hoogte van de Polfermolen te Broekhem zijn de kades gewijzigd, dit dient op de 

verbeelding te worden aangepast; 
k. het verzoek om de diverse bronzones van een passende planologische bescherming te 

voorzien; 
Ten aanzien van de toelichting: 
l. het advies om de gegevens inzake het thema ‘water’ bij elkaar te zetten in een 

waterparagraaf. 
 
Standpunt college: 
Op 8 juli 2009 is aan het Waterschap (via het mailadres van het Watertoetsloket) toegezonden de 
uitgangspuntennotitie en het inventarisatierapport. Hierop is van de zijde van het Waterschap niet 
gereageerd. Hier willen wij er nadrukkelijk op wijzen dat de Wro niet omschrijft hoe een 
vooroverleg er uit moet zien. Aangezien het hier alleen een herziening betrof waarin geen nieuwe 
ontwikkelingen zijn opgenomen, was dan ook de verwachting dat de bestaande regelingen op het 
gebied van water afdoende zouden zijn. Zeker in combinatie met het door de gemeente in 2008 
vastgestelde Waterplan dat in het voorliggende bestemmingsplan (voor zover ruimtelijke relevant) 
is meegenomen. Dat blijkt dus –tot onze verbazing- niet het geval te zijn. 
 
Gelet op het belang van thema ‘water’ stellen wij de raad voor om de zienswijze gegrond te 
verklaren. Verbeelding en planregels worden aangepast. Aanpassing van de toelichting is niet 
noodzakelijk, omdat deze geen juridische status heeft. 
 
Zienswijze 10 – Herkenbroekerweg 44: 
Indiener verzoekt in om de bestemming van de locatie Herkenbroekerweg 44 te wijzigen van de 
bestemming ‘bedrijf’ in de bestemming ‘wonen’. Op termijn wenst hij zijn woning uit te breiden en 
daartoe wil hij de bestaande bedrijfsbebouwing gebruiken. 
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Standpunt college: 
Wij staan niet afwijzend tegenover het beëindigen van de bestemming ‘bedrijf’ op de betreffende 
locatie.  
 
In de uitgangspuntennotitie is bepaald dat geen nieuwe projecten worden meegenomen. Een 
verzoek om een bouwtitel op te nemen voor een locatie waar deze nog niet ligt, is een nieuw 
project.  
 
Door het ontbreken van de benodigde onderzoeken (bodemonderzoek, akoestisch, etc.) kan nu op 
voorhand niet worden bepaald of de bestemmingswijziging aan te merken valt als passend in een 
goede ruimtelijke ordening. Ook is door het ontbreken van een overeenkomst inzake de planschade 
geen zekerheid over de economische uitvoerbaarheid. Dit zal moeten worden onderzocht. 
 
Wij stellen de raad voor om de zienswijze af te wijzen. Echter nadrukkelijk nodigen wij de indiener 
uit om met ons in overleg te treden om te bezien of aan zijn verzoek middels een afzonderlijke 
procedure aan zijn verzoek kan worden meegewerkt.  
 
Zienswijze 11 – Provincie Limburg; 
De provincie Limburg stelt dat: 

1. zij niet tijdig is geïnformeerd over de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan; 
2. op de planverbeelding de rode contour niet is opgenomen; 
3. het onderwerp ‘externe veiligheid’ onvoldoende is uitgewerkt; 
4. het agrarisch bedrijf op Strucht 48a dient conform het goedkeuringsbesluit van 8 februari 

2005 te worden ingetekend; 
5. op de Emmaberg is buiten de rode contour een bouwtitel opgenomen, deze dient te 

vervallen; 
6. in de toelichting moet een duidelijker omschrijving van de beschermde stads- en 

dorpsgezichten worden opgenomen. 
 
Standpunt college: 
Inzake 1: formeel heeft de provincie gelijk. Er had conform artikel 3.8 Wro een e-mail naar de 
provincie gestuurd moeten worden. Echter over dit bestemmingsplan heeft vanwege een bepaald 
onderdeel intensief overleg plaatsgevonden met de provincie. De provincie heeft van de zijde van 
de gemeente een planning gekregen en deze planning is gehaald. Hadden wij deze planning niet 
gehaald, dan hadden wij dit aan de provincie gemeld. De provincie had dus kunnen weten dat het 
bestemmingsplan van 24 juni tot en met 4 augustus 2010 ter inzage lag. 
 
Inzake 2: wij stellen voor om de rode contour op de verbeelding op te nemen. 
 
Inzake 3: met verbazing nemen wij kennis van deze stelling. In het voorliggende bestemmingsplan is 
verwerkt het facetbestemmingsplan Externe Veiligheid 2009 (tevens opgenomen als bijlage 1). Zoals 
al aangegeven bij de beantwoording van zienswijze 5 onderdeel b zulleen wij aanpassingen door 
voeren, voor zover de per 1 januari 2010 gewijzigde regeling daartoe noodzaakt. 
 
Inzake 4: aan deel van het agrarisch bestemming op de locatie Strucht 48a is door Gedeputeerde 
Staten in 2005 goedkeuring onthouden. Door dit besluit geldt voor het betreffende deel van deze 
locatie nog steeds het bestemmingsplan ‘Provinciale weg/Strucht e.o.’ (door de raad vastgesteld op 
25 april 1995 en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd op 14 november 1995). Op grond van dat 
bestemmingsplan heeft dit perceelsdeel de bestemming ‘agrarische bedrijfsdoeleinden’ (artikel 7). 
Conform de uitgangspuntennotitie hebben wij deze de bestaande rechten -op grond van één 
bestemmingsplan dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd- gehandhaafd. 
 
Inzake 5: zie het standpunt van het college inzake zienswijze 30. 
 
Inzake 6: op de plankaart zijn deze gebieden voorzien van de aanduiding ‘Waarde-Cultuurhistorie’ 
(artikel 23 van de planregels) aan de toelichting zal een bijlage worden toeveoegd met de 
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aanwijzingsbesluiten van zowel de beschermde stads- en dorpgezichten als de aangewezen 
landgoederen. 
 
Wij stellen de raad voor om de onderdelen 1, 2, 3, 5 en 6 van de zienswijze gegrond te verklaren en 
onderdeel 4 ongegrond. Zie de nota van wijzigingen voor de aanpassingen.  
 
Zienswijze 12 – Vereniging Natuurbehoud Schin op Geul 
De Vereniging: 

1. vreest dat de nieuwe regeling in artikel 5 van de planregels een verslechtering van het 
beschermingsregime betekent ten opzichte van de artikel 13 van de planregels van het 
bestemmingsplan ‘Kernen Valkenburg aan de Geul’. De indiener haalt daartoe de volgende 
voorbeelden aan: 

a. opname van artikel 5.1 sub K; 
b. opname in artikel 5.2.2 sub a en b van een maximale hoogte van 2,5 meter; 
c. de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ ontbreekt 
d. in het plan rond Schaloen en Genhoes de omliggende gronden zijn opgenomen; 
e. gronden buiten de bebouwde kom dienen zoveel mogelijk in het bestemmingsplan 

buitengebied te worden geregeld. 
2. vindt de aanduidingen op de plankaart (met als voorbeeld Panhuis 12) niet goed leesbaar en 

verzoekt om opname van grotere tekens; 
3. maakt bezwaar tegen het wijzigen van een deel van het perceel aan de oostzijde van 

Panhuis 12 (achter Panhuis 10) van ‘wonen’ naar ‘agrarisch-agrarisch bedrijf. 
4. maakt bezwaar tegen het vergroten van de bedrijfskavel van Strucht 48 en vreest dat het 

aantal kampeerplaatsen in het kader van kamperen bij de boer wordt vergroot; 
5. maakt bezwaar tegen het verbreden van de bestemming ‘wonen’ aan de achterzijde van de 

Graafstraat ter hoogte van de Geul; 
6. maakt bezwaar tegen het niet opnemen van een beschermingsregime voor de kleine 

landschapselementen. 
 
Standpunt college: 
Inzake 1: zoals ook opgemerkt in onze reactie op onderdeel a van zienswijze 6 de nieuwe 
systematiek van planregels (voorheen planvoorschriften) en verbeelding (voorheen de plankaart) en 
de bijbehorende techniek is voor iedereen wennen. Aangezien het hier een wettelijk 
voorgeschreven kader betreft (zijnde de Wet ruimtelijke ordening), kunnen wij echter niet anders.  
Dat hierdoor de indruk ontstaat dat de nieuwe regeling een verslechtering betekent ten opzichte 
van de oude regeling betreuren wij. 
 
Zo liggen benamingen van de bestemmingen vast. De gemeente kan hier niet meer naar eigen 
inzicht van afwijken. Evenals de kleuren behorende bij de bestemmingen en de gebruikte symbolen 
voor de aanduidingen. Het opnemen van een beschrijving in hoofdlijnen is op grond van de nieuwe 
regelgeving niet meer toegestaan. Onder de oude WRO was deze verplicht. Voor het overige zijn de 
verbodsbepalingen, het aanlegvergunningenstelsel en de wijzigingsbevoegdheid omgezet. Ter info is 
een schema bijgevoegd waarin de regeling van wat nu de bestemming ‘agrarisch met waarde’ is, 
worden vergeleken met de regelingen in de voorgaande bestemmingsplannen (bijlage 2.1).  
 
Niettemin wijst de indiener ons terrecht op het feit dat: 

a. artikel 5.1 sub K (parkeerdoeleinden) is opgenomen. Het is natuurlijk absoluut niet de 
bedoeling dat op gronden met de bestemming ‘Agrarisch met waarde’ geparkeerd zou 
kunnen worden. Dit artikel dient te vervallen; 

b. in artikel 5.2.2 lid a voor erfafscheiding een maximale hoogte is opgenomen van 2,5 meter, 
terwijl in het geldende bestemmingsplan de maximale hoogte voor erfafscheidingen 2 meter 
is. Ook deze fout moet worden gecorrigeerd. 

 
Voor artikel 5.2.2 lid b geldt dat dit een omzetting is van artikel 13 lid 3 van het geldende 
bestemmingsplan. Ook op grond van het geldende bestemmingsplan mogen andere bouwwerken, 
geen gebouw zijnde, maximaal 2,5 meter hoog zijn. Daarbij willen wij wijzen op het feit dat het 
dan moet gaan om andere gebouwen, ten behoeve van extensieve recreatie, zoals kleinschalige 
picknickplaatsen (artikel 5.2.1 sub a van de planregels).    
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Aangaande het onderwerp cultuurhistorie wijzen wij op het feit dat daarvoor een afzonderlijke 
aanduiding bestaat, formeel aangeduid met ‘Waarde-Cultuurhistorie’’  met daaraan gekoppeld een 
eigen regeling opgenomen in artikel 23 van de planregels (nummering zoals opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan). 
 
De keuze om de gronden rond Genhoes en Schaloen op te nemen in dit bestemmingsplan heeft de 
volgende reden. Door het Rijk zijn de betreffende gronden voor beiden namelijk opgenomen in het 
aanwijzingsbesluit tot historische buitenplaats. Wij achten het omwille van de samenhang van 
belang dat de betreffende gronden in één en hetzelfde bestemmingsplan zijn geregeld. Om te 
zorgen voor een gehele correcte weergave krijgen de omliggende gronden conform de betreffende 
aanwijzingsbesluiten de aanduiding ‘Waarde-Cultuurhistorie’. 
 
Op grond van landelijke regelgeving dienen gronden aangewezen in het kader van Natura 2000 de 
bestemming ‘Natuur’ te krijgen. Via de wijzigingsnota wordt het bestemmingsplan op dit punt 
aangepast. De regeling bij de bestemming ‘Natuur’ is strenger dan de huidige regeling. 
 
Ten aanzien van de opmerking over opname van gronden in het buitengebied. Niet in welke 
bestemmingsplan een perceel wordt opgenomen is bepalend, maar welke regeling aan een bepaalde 
bestemming wordt gekoppeld. De gemeente is op grond van de Wro namelijk gehouden voor haar 
hele grondgebied een bestemmingsplan te maken en kan er dus voor kiezen om voor het gehele 
gemeentelijke grondgebied één bestemmingsplan te maken. 
 
Ten aanzien van 2: zoals wij al hebben aangehaald in onze reactie op onderdeel a van zienswijze 6 
is de dgitale versie van het bestemmingsplan bepalend. Wie dan op bijvoorbeeld Panhuis 12 klikt, 
ziet meteen welke bestemming en welke aanduidingen er gelden. Op het gehele pand rust de 
aanduiding ‘Karakteristiek’. 
 
Ten aanzien van 3: het betreft hier de correctie van een fout. De bebouwing waarvan de 
bestemming is gewijzigd van ‘Wonen’ naar ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf’ maken namelijk deel uit van 
Panhuis 12 zo blijkt uit het kadaster en de luchtfoto. Reeds op grond van het bestemmingsplan 
‘Provinciale weg/Strucht e.o.’ was deze bebouwing in het bouwvlak opgenomen en was een 
goothoogte van 7 meter toegestaan. 
 
Ten aanzien van 4: aan deel van het agrarisch bestemming op de locatie Strucht 48a is door 
Gedeputeerde Staten in 2005 goedkeuring onthouden. Door dit besluit geldt voor het betreffende 
deel van deze locatie nog steeds het bestemmingsplan ‘Provinciale weg/Strucht e.o.’ (door de raad 
vastgesteld op 25 april 1995 en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd op 14 november 1995). Op 
grond van dat bestemmingsplan heeft dit perceelsdeel de bestemming ‘agrarische 
bedrijfsdoeleinden’ (artikel 7). Conform de uitgangspuntennotitie hebben wij deze de bestaande 
rechten -op grond van één bestemmingsplan dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd- 
gehandhaafd. 
 
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van kamperen bij de boer is dat het aantal kampeerplaatsen 
maximaal 15 blijft. Dat staat nu niet in het betreffende artikel opgenomen. Dit wordt aangepast. 
 
Ten aanzien van 5: het betreft hier een correctie ten opzichte van het huidige plan. Zo is op 
Graafstraat 3 een bestaand gebouw waarvoor bouwvergunning is afgegeven opgenomen in de 
bestemming ‘Wonen’. Voor Graafstraat 9 is het monument en de tuin correct ingetekend. 
 
Ten aanzien van 6: de betreffende kleine landschapselementen zijn wel op grond van het 
voorliggende bestemmingsplan opgenomen in de bestemming ‘Agrarisch met waarden’, zowel op de 
verbeelding (zichtbaar als omstippelde vlakken en bij het aanklikken wordt duidelijk welk specifiek 
klein landschapselement het is) als in de planregels (zie artikel 5.1, maar ook artikel 5.5 en artikel 
5.6). 
 
Wij adviseren de raad om de onderdelen  1.a, 1.b en 4 (voor zover het betreft het ontbreken van 
het aantal kampeerplaatsen) gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond.  
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Zienswijze 13 – Schin op Geul: 
De indiener: 

1. spreekt zijn waardering uit voor het bouwverbod binnen de dubbelbestemmingen 
‘Waterstaat-Meanderzone’ en ‘Waterstaat-Waterlopen’; 

2. vreest dat de nieuwe regeling in artikel 5 van de planregels een verslechtering van het 
beschermingsregime betekent ten opzichte van de artikel 13 van de planregels van het 
bestemmingsplan ‘Kernen Valkenburg aan de Geul’. De indiener haalt daartoe de volgende 
voorbeelden aan: 

a. opname van artikel 5.1 sub K; 
b. opname in artikel 5.2.2 sub a en b van een maximale hoogte van 2,5 meter; 
c. de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ ontbreekt 
d. in het plan rond Schaloen en Genhoes de omliggende gronden zijn opgenomen; 
e. gronden buiten de bebouwde kom dienen zoveel mogelijk in het bestemmingsplan 

buitengebied te worden geregeld. 
3. vindt de aanduidingen op de plankaart (met als voorbeeld Panhuis 12) niet goed leesbaar en 

verzoekt om opname van grotere tekens; 
4. maakt bezwaar tegen het niet opnemen van een beschermingsregime voor de kleine 

landschapselementen. 
5. wijst op het feit dat op de locatie Panhuis 12 geen agrarisch bedrijf meer is gevestigd; 
6. maakt bezwaar tegen het verleggen van het bouwblok van Panhuis 12. 

 
Standpunt college: 
Ten aanzien van 1: reeds op grond van het geldende bestemmingsplan geldt op grond van deze 
dubbelbestemmingen een bouwverbod. 
 
Ten aanzien van 2, 3, 4 en 6 verwijzen wij kortheidshalve naar ons standpunt ten aanzien van deze 
punten opgenomen onder ons standpunt ten aanzien van zienwijze 12.  
 
Ten aanzien van 5: uitgangspunt bij het opstellen van dit bestemmingsplan is geweest het 
handhaven van bestaande bestemmingen. Om een bestemming te kunnen wijzigen (niet qua 
benaming, maar inhoudelijk) moet worden aangetoond dat dit in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening mogelijk is. Voor deze locatie valt dat nu niet te zeggen. De bestemming wordt 
dan ook gehandhaafd. 
 
Mocht de eigenaar van Panhuis 12 de bestemming gewijzigd willen zien, dan bestaat daartoe de 
mogelijkheid door toepassing van de daartoe opgenomen wijzigingsbevoegdheid (artikel 4.7 sub a).  
 
Wij adviseren de raad om de onderdelen 1, 2.a en 2.b van de zienswijze gegrond te verklaren en 
voor de overige onderdelen ongegrond. 
 
Zienswijze 14 – Schin op Geul 
De indiener: 

1. spreekt zijn waardering uit voor het bouwverbod binnen de dubbelbestemmingen 
‘Waterstaat-Meanderzone’ en ‘Waterstaat-Waterlopen’; 

2. vreest dat de nieuwe regeling in artikel 5 van de planregels een verslechtering van het 
beschermingsregime betekent ten opzichte van de artikel 13 van de planregels van het 
bestemmingsplan ‘Kernen Valkenburg aan de Geul’. De indiener haalt daartoe de volgende 
voorbeelden aan: 

a. opname van artikel 5.1 sub K; 
b. opname in artikel 5.2.2 sub a en b van een maximale hoogte van 2,5 meter; 
c. de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ ontbreekt 
d. in het plan rond Schaloen en Genhoes de omliggende gronden zijn opgenomen; 
e. gronden buiten de bebouwde kom dienen zoveel mogelijk in het bestemmingsplan 

buitengebied te worden geregeld. 
3. vindt de aanduidingen op de plankaart (met als voorbeeld Panhuis 12) niet goed leesbaar en 

verzoekt om opname van grotere tekens; 
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4. maakt bezwaar tegen het niet opnemen van een beschermingsregime voor de kleine 
landschapselementen; 

5. wijst op het feit dat op de locatie Panhuis 12 geen agrarisch bedrijf meer is gevestigd. 
 
Standpunt college: 
Kortheidshalve verwijzen wij naar ons standpunt ten aanzien van deze punten opgenomen onder ons 
standpunt ten aanzien van zienwijze 12 en 13.  
 
Wij adviseren de raad om de onderdelen 1, 2.a en 2.b van de zienswijze gegrond te verklaren en 
voor de overige onderdelen ongegrond. 
 
Zienswijze 15 – Schin op Geul 
De indiener: 

1. spreekt zijn waardering uit voor het bouwverbod binnen de dubbelbestemmingen 
‘Waterstaat-Meanderzone’ en ‘Waterstaat-Waterlopen’; 

2. vreest dat de nieuwe regeling in artikel 5 van de planregels een verslechtering van het 
beschermingsregime betekent ten opzichte van de artikel 13 van de planregels van het 
bestemmingsplan ‘Kernen Valkenburg aan de Geul’. De indiener haalt daartoe de volgende 
voorbeelden aan: 

a. opname van artikel 5.1 sub K; 
b. opname in artikel 5.2.2 sub a en b van een maximale hoogte van 2,5 meter; 
c. de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’ ontbreekt 
d. in het plan rond Schaloen en Genhoes de omliggende gronden zijn opgenomen; 
e. gronden buiten de bebouwde kom dienen zoveel mogelijk in het bestemmingsplan 

buitengebied te worden geregeld. 
3. vindt de aanduidingen op de plankaart (met als voorbeeld Panhuis 12) niet goed leesbaar en 

verzoekt om opname van grotere tekens; 
4. maakt bezwaar tegen het niet opnemen van een beschermingsregime voor de kleine 

landschapselementen; 
5. wijst op het feit dat op de locatie Panhuis 12 geen agrarisch bedrijf meer is gevestigd. 

 
Standpunt college: 
Kortheidshalve verwijzen wij naar ons standpunt ten aanzien van deze punten opgenomen onder ons 
standpunt ten aanzien van zienwijze 12 en 13.  
 
Wij adviseren de raad om de onderdelen 1, 2.a en 2.b van de zienswijze gegrond te verklaren en 
voor de overige onderdelen ongegrond. 
 
Zienswijze 16 -  St. Gerlach 2: 
Indiener: 

1. stelt dat de schuur bij de woning St. Gerlach 2 op moet worden genomen in het bouwvlak; 
2. verzoekt om vergroting van het bouwvlak aan de achterzijde om de verkoopbaarheid van 

het perceel te bevorderen; 
3. de aanduiding “specifieke vorm van bedrijf-bedrijf groot’ op het gehele perceel op te 

nemen; 
4. stemt in met het uitbreiden van de bestemming ‘Wonen’ en verzoekt om deze bestemming 

op te nemen tot aan de perceels grens. 
 
Standpunt college: 
Ten aanzien van 1: indiener geeft zelf al aan dat het hier gaat om de schuur. Deze is nu opgenomen 
in de aanduiding ‘bijgebouwen’. Gelet op het karakter van de bebouwing (zijnde schuur) is dit de 
passende bestemming. 
 
Ten aanzien van 2 en 3: zoals al bij andere zienswijzen opgemerkt, in dit bestemmingsplan wordt de 
bestaande situatie neergelegd. Als de indiener een vergroting van het bouwvlak of de betreffende 
aanduiding wenst, kan hiertoe met ons in overleg worden getreden. Bekeken zal moeten worden of 
dit in het kader van een goede ruimtelijke ordening mogelijk is. 
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Ten aanzien van 4: dit is in strijd met de uitgangspuntennotitie(opnemen bestaande toestand). 
Daarnaast is de uitbreiding van de bestemming ‘wonen’op een locatie buiten de rode contour 
(provinciaal beleid) niet toegestaan. Deze wijziging moet worden teruggedraaid. De bestemming 
‘wonen’ wordt op dit perceel weer opgenomen conform het geldende bestemmingsplan ‘Kernen 
Valkenburg aan de Geul’. Dat de schuur niet de bestemming ‘Wonen’had is evenwel een fout. De 
bestemming ‘Wonen’ met de aanduiding ‘Bijgebouwen’blijft dan ook gehandhaafd. 
 
Wij adviseren de raad om de zienswijze ongegrond te verklaren. 
 
Zienswijze 17 – St. Gerlach 4: 
Indiener: 

1. verzoekt om aanpassing van het bouwvlak aan de achterzijde van St. Gerlach 4 zodat zowel 
de garage als de appartementen geheel binnen het bouwvlak komen te liggen; 

2. stemt in met het uitbreiden van de bestemming ‘Wonen’ en verzoekt om deze bestemming 
op te nemen tot aan de perceels grens. 

 
Standpunt college: 
De indiener geeft zelf al aan dat het hier gaat om de garage. Deze is nu opgenomen in de 
aanduiding ‘bijgebouwen’. Gelet op het karakter van de bebouwing (zijnde garage) is dit de 
passende bestemming. 
 
Het appartement hoort evenwel in zijn geheel in het bouwblok te liggen. De verbeelding wordt 
hierop aangpast. 
 
Ten aanzien van 2: dit is in strijd met de uitgangspuntennotitie(opnemen bestaande toestand). 
Daarnaast de uitbreiding van de bestemming ‘wonen’op een locatie buiten de rode contour 
(provinciaal beleid) niet toegestaan. Deze wijziging moet worden teruggedraaid. De bestemming 
‘wonen’ wordt op dit perceel weer opgenomen conform het geldende bestemmingsplan ‘Kernen 
Valkenburg aan de Geul’.  
 
Wij adviseren de raad om onderdeel van 1 de zienswijze (ligging bouwblok om appartement) 
gegrond te verklaren en voor het overige ongegrond te verklaren. 
 
Zienswijze 18 – St. Gerlach 22/22a, Vroenhof 132 en Polfermolen ongenummerd 
Indiener heeft zienswijzen ingediend voor drie locaties opgenomen in het voorliggende 
bestemmingsplan. 
 
Voor de locatie St. Gerlach 22/22a: 

1. een groot deel van de boerderij is niet opgenomen in het bouwvlak. Het verzoek om dit als 
nog te doen, inclusief de smidse en de paardenstal met overkapping; 

2. de hele boerderij is Rijksmonument, dit staat zo niet op de verbeelding aangegeven; 
3. het verzoek om van een deel van het perceel achter de boerderij de bestemming ‘Agrarisch 

met waarden’ te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’; 
4. het verzoek om de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf-bedrijf groot’ op te nemen 

aangezien het bouwbedrijf van indiener hier kantoor houdt en opslag heeft. 
Voor Vroenhof 132: 

5. de voorgevelrooilijn op de locatie Vroenhof 132 is gewijzigd, het verzoek om de 
oorspronkelijke situatie weer op te nemen; 

6. het verzoek om het bouwvlak over het gehele perceel te laten lopen; 
7. de gesloopte bebouwing stond in de perceelsgrens met Vroenhof 134 en deze mogelijkheid 

dient te worden gehandhaafd; 
8. op de locatie Vroenhof 132 was een bedrijf gevestigd en deze mogelijkheid moet 

gehandhaafd blijven. 
Voor Polfermolen ongenummerd 

9. op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Kern Valkenburg, herziening 1999’ heeft het 
perceel de bestemming ‘Woondoeleinden’; 
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10. maakt bezwaar tegen het verbod om op deze locatie woningen te mogen bouwen en 
verwijst naar het beroep wat indiener hierover tegen de gemeente heeft lopen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; 

11. de locatie is tevens opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Valkenburg’ met 
andere bestemmingen. 

 
Standpunt college: 
- St. Gerlach 22/22a: 
Inzake 1 en 2: uit het Monumentenregister (nr. 2605/141) blijkt dat de boerderij in zijn geheel is 
aangewezen als Rijksmonument. Zowel de aanduiding als het bouwvlak worden aangepast. 
 
De smidse en de paardenstal zijn nu voorzien van de aanduiding ‘bijgebouwen’. Gelet op het 
karakter van de bebouwing (zijnde smidse en paardenstal) is dit de passende aanduiding. Wel 
worden deze gebouwen geheel opgenomen in de bestemming ‘Wonen’. 
 
Ten aanzien van 3: zoals al ten aanzien van onderdeel 2 van zienswijze 17 en onderdeel 4 van 
zienswijze 16 is overwogen, is dit in strijd met de uitgangspuntennotitie(opnemen bestaande 
toestand). Daarnaast de uitbreiding van de bestemming ‘wonen’op een locatie buiten de rode 
contour (provinciaal beleid) niet toegestaan. De betreffende wijziging wordt teruggedraaid. De 
bestemming ‘wonen’ wordt op die percelen weer opgenomen conform het geldende 
bestemmingsplan ‘Kernen Valkenburg aan de Geul’. Om deze redenen moet ook het verzoek van 
indiener worden afgewezen. 
 
Ten aanzien van 4: op grond van artikel 33 lid 2 sub a van het geldende bestemmingsplan is het 
verboden om hout en aannemersmaterialen op te slaan op een perceel met de bestemming 
‘Woondoeleinden’. Hier voor geldt alleen een uitzondering als daartoe een aanduiding is opgenomen 
op de plankaart. Voor de locatie St. Gerlach 22/22a geldt alleen de bestemming ‘Woondoeleinden’ 
en er is geen aanduiding opgenomen op grond waarvan deze opslag zou zijn toegestaan. Indiener 
handelt dus in strijd met de genoemde regeling. Van legalisering in het kader van het voorliggende 
bestemmingsplan kan conform de uitgangspuntennotitie geen sprake zijn. 
 
- Vroenhof 132: 
Inzake 5 en 7: op de locatie waar de voorgevel dient te worden geplaatst, is naar achter gelegd. Het 
bouwvlak zal zodanig worden geprojecteerd dat de voorgevel weer op de locatie ligt, zoals 
opgenomen in het huidige bestemmingsplan. Ook wordt het bouwvlak zo aangepast zodat in de 
volledige lengte kan worden gebouwd. 
 
Inzake 6: op grond van het huidige bestemmingsplan mag de woning maximaal vijftien meter diep 
zijn. De gesloopte woning was 10 meter diep. Zo blijkt uit op basis van Kernen Valkenburg aan de 
Geul. Wij zien geen aanleiding om een nog grotere bouwvlak op te nemen. Achter het bouwblok 
komt immers een zone (met de aanduiding bijgebouwen) waar bijgebouwen mogen worden 
opgericht. Hiermee –met de conclusie onder 5- zijn de bestaande rechten op de locatie Vroenhof 
132 gehandhaafd. 
 
Inzake 8: op grond van het nu geldende bestemmingsplan heeft de locatie alleen de bestemming 
‘Woondoeleinden’. Deze bestemming met de mogelijkheid om ter plaatse van de gesloopte woning 
een nieuwe te bouwen handhaven wij. Het toevoegen van functies doen wij niet. 
 
Wij raden de indiener overigens aan om niet te lang te wachten met het herbouwen van een woning 
op deze locatie. Het beleid inzake het opnemen en handhaven van woonbouwmogelijkheden wordt 
immers steeds strenger. 
 
- Polfermolen ongenummerd: 
Inzake 9, 10 en 11: door indiener wordt terecht opgemerkt dat de onderhavige locatie ook is 
opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan ‘Centrum Valkenburg’. Het handhaven van de 
betreffende locatie in dat bestemmingsplan zorgt voor een logische begrenzing tussen beide 
bestemmingsplannen. Derhalve stellen wij voor de locatie uit het bestemmingsplan ‘Kernen 2010’te 
halen. 
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Wij stellen de raad voor om onderdeel 2 (bouwvlak voor boerderij en aanduiding Rijksmonument), 
5, 7 en 11 van de zienswijze gegrond te verklaren en de zienswijze voor het overige ongegrond te 
verklaren. 
 
Zienswijze 19 – Vroenhof 140: 
Indiener maakt bezwaar tegen het wijzigen van de bestemming van de locatie Vroenhof 140. Hier is 
een bedrijf gevestigd. 
 
Standpunt college: 
Aangezien op de locatie Vroenhof 140 een bedrijf gevestigd is, is de bestaande bestemming ten 
onrechte gewijzigd. De bestaande bestemming dient te worden gehandhaafd. 
 
Wij stellen de raad voor de zienswijze gegrond te verklaren. 
 
Zienswijze 20 – Vroenhof 142: 
Indiener maakt bezwaar tegen het wijzigen van de bestemming van de locatie Vroenhof 142. Hier is 
een bedrijf gevestigd. 
 
Standpunt college: 
Indiener doelt op de locatie gelegen achter de woning Vroenhof 142. De woning zelf heeft op grond 
van het nu geldende bestemmingsplan immers ook al de bestemming ‘Woondoeleinden’. De door 
indiener bedoelde locatie heeft de aanduiding ‘Vroenhof 138’. 
 
Aangezien op de locatie Vroenhof 138 een bedrijf gevestigd is, is de bestaande bestemming ten 
onrechte gewijzigd. De bestaande bestemming dient te worden gehandhaafd. 
 
Wij stellen de raad voor de zienswijze gegrond te verklaren. 
 
Zienswijze 21 t./m. 28 -  Genhoes: 
De zienswijzen 21 tot en met 28 worden als één geheel behandeld, omdat de ingebrachte 
zienswijzen nagenoeg gelijkluidend zijn. Het volgende wordt aangevoerd: 

1. dat in het plan rond Genhoes (en Schaloen) de omliggende gronden zijn opgenomen, is 
onwenselijk vanwege de verminderde bescherming; 

2. de toegangsweg naar Genhoes (vanaf de Kerk) is niet openbaar en dient een andere 
bestemming te krijgen dan de bestemming ‘Verkeer’; 

3. de tuin van Genhoes moet niet de bestemming ‘Natuur’, maar net als de rest van het 
complex de bestemming ‘Maatschappelijk’ krijgen; 

4. de gracht rond Genhoes staat niet ingetekend. 
 
Standpunt college: 
Inzake 1: zoals ook opgemerkt in onze reactie op onderdeel a van zienswijze 6 en onderdeel 1 van 
zienswijze 12 is de nieuwe systematiek van planregels (voorheen planvoorschriften) en verbeelding 
(voorheen de plankaart) en de bijbehorende techniek voor iedereen wennen. Aangezien het hier 
een wettelijk voorgeschreven kader betreft (zijnde de Wet ruimtelijke ordening), kunnen wij echter 
niet anders. Dat hierdoor de indruk ontstaat dat de nieuwe regeling een verslechtering betekent ten 
opzichte van de oude regeling betreuren wij. 
 
Zo liggen benamingen van de bestemmingen vast. De gemeente kan hier niet meer naar eigen 
inzicht van afwijken. Evenals de kleuren behorende bij de bestemmingen en de gebruikte symbolen 
voor de aanduidingen. Het opnemen van een beschrijving in hoofdlijnen is op grond van de nieuwe 
regelgeving niet meer toegestaan. Onder de oude WRO was deze verplicht. Voor het overige zijn de 
verbodsbepalingen, het aanlegvergunningenstelsel en de wijzigingsbevoegdheid omgezet. 
 
Ter info is een schema bijgevoegd waarin de regeling van wat nu de bestemming ‘agrarisch met 
waarde’ is, worden vergeleken met de regelingen in de voorgaande bestemmingsplannen (bijlage 
2.1). 
 



 

 15

De keuze om de gronden rond Genhoes en Schaloen op te nemen in dit bestemmingsplan heeft de 
volgende reden. Door het Rijk zijn de betreffende gronden voor beiden namelijk opgenomen in het 
aanwijzingsbesluit tot historische buitenplaats. Wij achten het omwille van de samenhang van 
belang dat de betreffende gronden in één en hetzelfde bestemmingsplan zijn geregeld. Om te 
zorgen voor een gehele correcte weergave krijgen de omliggende gronden conform de betreffende 
aanwijzingsbesluiten de aanduiding ‘Waarde-Cultuurhistorie’. 
 
Op grond van landelijke regelgeving dienen gronden aangewezen in het kader van Natura 2000 de 
bestemming ‘Natuur’ te krijgen. Via de wijzigingsnota wordt het bestemmingsplan op dit punt 
aangepast. De regeling bij de bestemming ‘Natuur’ is strenger dan de huidige regeling. 
 
Ten aanzien van de opmerking over opname van gronden in het buitengebied. Niet in welke 
bestemmingsplan een perceel wordt opgenomen is bepalend, maar welke regeling aan een bepaalde 
bestemming wordt gekoppeld. De gemeente is op grond van de Wro namelijk gehouden voor haar 
hele grondgebied een bestemmingsplan te maken en kan er dus voor kiezen om voor het gehele 
gemeentelijke grondgebied één bestemmingsplan te maken. 
 
Inzake 2: in het bestemmingsplan wordt geregeld welke soorten gebruik van de aangewezen 
gronden is toegestaan. In het bestemmingsplan wordt niet geregeld of de betreffende percelen vrij 
toegankelijk zijn. Aangezien de betreffende weg een verkeersfunctie heeft (toegangsweg tot 
Genhoes) achten wij dit de meest passende bestemming. Daarnaast heeft de weg de aanduiding 
‘Waarde-Cultuurhistorie’.  
 
Inzake 3: aangezien het behouden van de gebouwen en tuin van Genhoes het meest gebaat zijn bij 
één bestemming wordt de bestemming ‘Natuur’ gewijzigd in de bestemming ‘Maatschappelijk’. De 
aanduiding ‘Waarde-Cultuurhistorie’ blijft gehandhaafd. 
 
Inzake 4: een deel van de gracht heeft naast de bestemming ‘Maatschappelijk’ de aanduiding 
‘Waterstaat-Waterloop’ gekregen en is op die wijze aangegeven op de verbeelding. Echter het is 
vanwege het waterbelang wenselijk dat zowel ‘de nieuwe gracht’ (rond de hoeve) als de vijver rond 
het kasteel deze aanduiding ook krijgen. De verbeelding wordt op dit punt aangepast. 
 
Wij stellen de raad voor om onderdeel 3 en 4 van de zienswijze gegrond te verklaren en de 
zienswijze voor het overige ongegrond. 
 
Zienswijze 29 – Gasunie: 
Gasunie in het kader van het onderwerp ‘Externe veiligeheid’ advies uit over de 
aardgastransportleidingen die bij haar in beheer zijn. De Gasunie baseert haar advies om de AMvB 
Buisleidingen die naar verwachting in 2011 in werking treedt. 
Het advies bevat de volgende punten: 

1. geen of geringe toename van het groepsrisico; 
2. de toelichting moet worden aangevuld, er ontbreekt nu een verwijzing naar het 

gasontvangstation aan de Napoleonstraat in Valkenburg; 
3. de plaatsgebonden risicocontour van de aardgastransportleiding A-520 ligt tot op circa 150 

meter van de leiding, de gemeente moet aangeven wat zij doet met het feit dat er binnen 
die afstand kwetsbare objecten liggen; 

4. het verzoek om artikel 18 op onderdelen aan te passen. 
 
Standpunt college: 
Inzake 1 en 2: dit deel van het advies nemen wij op in paragraaf 4.5.6 van de toelichting. 
 
Inzake 3: de locatie waarop dit deel van de zienswijze betrekking heeft is gelegen tussen Houthem 
en Valkenburg ter hoogte van Strabeek 45. In de 150 meterzone vallen Strabeek 45 (bedrijf), 77-79 
(agrarisch bedrijf), 81 en 83 (de laatste twee zijn woningen). Alleen woningen worden aangemerkt 
als kwetsbare objecten. Het aantal personen op deze plek is zeer beperkt. Daardoor achten wij het 
risico aanvaardbaar. 
 
Inzake 4: artikel 18 wordt conform het verzoek van de gasunie aangepast. 
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Wij adviseren de raad om de zienswijze gegrond te verklaren. 
 
Zienswijze 30 - Zenderweg 
Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat op de locatie Zenderweg ongenummerd (kadastraal 
bekend 33 en 25) dat op grond van het voorliggende bestemmingsplan de mogelijkheid tot 
woningbouw komt te vervallen en voert daarbij aan dat: 

1. het wegbestemmen in strijd is met de goede ruimtelijke ordening; 
2. het wegbestemmen onvoldoende is gemotiveerd; 
3. het wegbestemmen ten koste gaat van zijn financiële belang; 
4. op de omliggende percelen wel bouwblokken zijn opgenomen; 
5. het wegbestemmen in strijd is met door gemeente gedane toezeggingen. 

 
Standpunt college: 
Wij hebben in deze conform het rode contourenbeleid gehandeld zoals dat al zeer geruime tijd door 
de provincie Limburg wordt gehanteerd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
heeft ook een aantal malen dit beleid onderschreven. Als gemeente mogen wij dus volstaan met het 
verwijzen hiernaar. In de door de raad vastgestelde uitgangspuntennotitie is nogmaals 
onderschreven dat de gemeente uitvoering geeft aan het geldende provinciale beleid, dus ook aan 
het rode contourenbeleid. 
 
Overleg met de provincie Limburg heeft echter een oplossing opgeleverd waardoor wij zowel 
invulling kunnen blijven geven aan het rode contourenbeleid als ook tegemoet kunnen komen aan 
de bovengenoemde bezwaren. 
 
Het contourenbeleid heeft tot doel de verstening van het buitengebied tegen te gaan. Aan de 
Emmaberg komt daarbij de wens om de groene rand langs deze weg te handhaven. Aan deze wens 
kan tegemoet worden gekomen door op de percelen 25 en 33 aan de zijde van de Emmaberg een 
strook met de bestemming ‘Natuur’ (zulks te meten van af het talud tot op zes meter van het 
perceel, te rekenen vanaf de perceelsgrens Emmaberg). Ter behoud van de groene inpassing wordt 
dezelfde regeling toegepast op het perceel waarop de zendmast staat. De bestemming van de 
eerste zes meter vanaf de perceelsgrens aan de Emmaberg wordt gewijzigd in ‘Natuur’. 
 
De percelen 25 en 33 zijn ontsloten door middel van de Zenderweg. De Zenderweg kan niet worden 
aangemerkt als buitengebied. Handhaving van twee bouwtitels is dan ook niet in strijd met het 
contourenbeleid. 
 
Wij adviseren om de zienswijze gegrond te verklaren. De planverbeelding wordt op de hierboven 
geschetste wijze aangepast. 
 
Zienswijze 31 – Kruisstraat ongenummerd: 
Indiener verzoekt om opname van een bouwtitel op het perceel Kruisstraat ongenummerd (tussen 15 
en 15a) te IJzeren. 
 
Standpunt college: 
Het perceel heeft op grond van het bestemmingsplan ‘IJzeren’ (vastgesteld door de raad op 1 juli 
1985 en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd 24 juni 1986) de bestemming ‘Agrarisch gebied’. 
Dit perceel was wel meegenomen in het bestemmingsplan ‘Kernen Valkenburg aan de Geul’voorzien 
van een bouwtitel. Door Gedeputeerde Staten van Limburg is daaraan echter goedkeuring 
onthouden zodat het bestemmingsplan IJzeren voor dit perceel is blijven gelden. 
 
In de uitgangspuntennotitie is bepaald dat geen nieuwe projecten worden meegenomen. Een 
verzoek om een bouwtitel op te nemen voor een locatie waar deze nog niet ligt, is een nieuw 
project. Wij nodigen de indiener uit voor een gesprek om te bezien wat de mogelijkheden zijn. 
 
Door het ontbreken van de benodigde onderzoeken (bodemonderzoek, akoestisch, etc.) kan nu op 
voorhand niet worden bepaald of de bestemmingswijziging aan te merken valt als passend in een 
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goede ruimtelijke ordening. Ook is door het ontbreken van een overeenkomst inzake de planschade 
geen zekerheid over de economische uitvoerbaarheid. Dit zal moeten worden onderzocht. 
 
Wij stellen de raad voor om de zienswijze af te wijzen. 












































