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Bestemmingsplan Buitengebied 2012 
Zienswijzennota 
 

 
 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ heeft vanaf 8 december 2011 gedurende 6 weken 
voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn was het voor iedereen mogelijk om een 
zienswijze (mondeling / schriftelijk) in te dienen bij de gemeenteraad. In totaal zijn 54 zienswijzen 
ontvangen. Dit is meer dan de stelregel dat ongeveer de helft van het aantal inspraakreacties op 
het voorontwerpbestemmingsplan (66) terugkomt in de vorm van een zienswijze. Ten aanzien van 
het aantal van 54 kunnen de volgende kanttekeningen worden gemaakt: 

• Er zijn vrij veel nieuwe reacties binnengekomen (ongeveer 30), die nog niet eerder in de 
vorm van een inspraakreactie waren ingediend. 

• Het aantal zienswijzen bevat enkele dubbeltellingen. Het gaat dan om zienswijzen die 
afzonderlijk moeten worden beantwoord, maar op hetzelfde adres betrekking hebben. Als 
voorbeeld hiervan wordt genoemd een aantal buren dat een gelijkluidende zienswijze heeft 
ingediend. 

• In enkele gevallen is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de zienswijze nader aan te 
vullen. De nadere aanvulling geldt niet als een extra zienswijze. 

• In bovengenoemd aantal zijn ook de zienswijzen van overleginstanties en 
belangenorganisaties opgenomen 

 
De individuele zienswijzen zijn geanonimiseerd met een nummer in verband met de binnen onze 
gemeente geldende interne afspraak tot anonimisering van persoonsgegevens van reclamanten bij 
internetpublicatie. Met een persoonlijke brief worden indieners van een zienswijze na 
besluitvorming geïnformeerd over de behandeling van hun zienswijze. 
 
Voor zover bij de samenvatting van zienswijzen onderdelen van de betreffende zienswijzen niet of 
niet geheel worden genoemd, betekent dit niet dat deze buiten beschouwing zijn gebleven. De 
zienswijzen worden als geheel beoordeeld. 
 
De verschillende zienswijzen worden in deze zienswijzennota achtereenvolgens behandeld: per 
zienswijze wordt geadviseerd of deze wel of niet gehonoreerd dient te worden en vervolgens wordt 
aangegeven of en welke wijzigingen in het vast te stellen bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ 
moeten worden aangebracht. 
 
Alle zienswijzen zijn tijdig ingediend, dan wel tijdig aan de postbezorger overgedragen. Er is geen 

reden om een bepaalde zienswijze wegens niet-ontvankelijkheid buiten behandeling te laten. 
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Zienswijze 1, perceel Ravensbos 9 
 
De zienswijze is binnengekomen op 4 januari 2012 en houdt in dat: 
De gemeente de agrarische bouwkavel op het adres Ravensbos 9 heeft verkleind. Reclamant is het 
hier niet mee eens omdat hij in het bezit is van een vergunning voor de bouw van een opslagloods 
en hij tevens een vergunning heeft aangevraagd voor de uitbreiding van deze loods. Verder wenst 
hij nog een rundveestal, stroberging en tunnelkas te bouwen in de toekomst. Daarom verzoekt hij 
om de huidige bouwkavel in stand te laten. 
 

Ontwerpbestemmingsplan  

 
 
Reactie 
Reclamant heeft ook een inspraakreactie ingediend over het voorontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied. Bij de beoordeling daarvan is gebleken dat het bestemmingsvlak en de bouwkavel zijn  
verkleind t.o.v. het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994. In het kader van de 
bedrijfsinventarisatie heeft een bedrijfsbezoek plaatsgevonden en zijn de toekomstplannen van 
reclamant besproken. Het advies n.a.v. het bedrijfsbezoek luidde o.a. als volgt: ‘er  is sprake van 
een jonge ondernemer die de mogelijkheid moet hebben om zijn bedrijf levensvatbaar te houden. 

Door het verkleinen van het bouwvlak (wegnemen van bestaande rechten) worden de toekomstige 

bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden te zeer beperkt. Bovendien heeft de ondernemer inmiddels 

een omgevingsvergunning gekregen voor het bouwen van een opslagloods (voor stro/ machines en 

landbouwproducten) op het achterterrein.’ 
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Uitsnede vigerend bestemmingsplan Buitengebied 1994 

 
 
Naar aanleiding van de inspraakreactie heeft het college van B&W op 19.07.2011 besloten om in het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied de bouwkavel van reclamant in te tekenen overeenkomstig 
het vigerende bestemmingsplan uit 1994. Op basis van bovenstaande verbeeldingen 
(ontwerpbestemmingsplan in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan) is te zien dat de 
voorgestelde aanpassing ook daadwerkelijk is verwerkt. Uit nameting is namelijk gebleken dat de 
bouwkavel in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan uit 1994 niet is verkleind. Reclamant heeft binnen de toegekende bouwkavel 
voldoende mogelijkheden om zijn vergunde en aangevraagde bouwplannen te verwezenlijken. 
 
Voorstel aan gemeenteraad m.b.t. zienswijze 1: 
De zienswijze niet honoreren en het bestemmingsplan op dit onderdeel ongewijzigd vaststellen. 
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Zienswijze 2, Evenementen parkeerplaats Strabeek 
 
De zienswijze is binnengekomen op 4 januari 2012 en houdt in dat: 
De reclamanten en overige omwonenden van de Beekstraat bezwaar hebben tegen een herinrichting 
van het agrarische gebied met landschappelijke en natuurlijke waarden tussen de spoorweg en de 
oprit van de snelweg aan de Beekstraat ten behoeve van parkeren, tankstation of uitbreiding van 
het bedrijventerrein, anders dan de huidige invulling. Dit geldt voor alle gronden ten westen van de 
nieuwe rotonde, dus ook voor het perceel waar nu de waterbuffer is gelegen. Kortheidshalve wordt 
verwezen naar hun schrijven van 07.02.2008 (m.b.t. voorgenomen aanleg transferium). Tegen het 
voorontwerpbestemmingsplan hebben zij daarom een inspraakreactie ingediend m.b.t. de 
aanduiding ‘evenementenparkeren’. Wat nu is opgevallen is dat in het Eindverslag inspraak onder 
punt 10 en 11 is vermeld dat in het voorontwerpbestemmingsplan per abuis een aanduiding ‘p’ is 
opgenomen op bovenaangeduid terrein aan de Beekstraat, terwijl de aanduiding opgenomen had 
moeten worden onder de brug van de snelweg. N.a.v. de inspraakreactie is toegezegd dat dit zou 
worden gecorrigeerd in het ontwerpbestemmingsplan. Echter op de kaarten van het ter visie 
liggende ontwerpbestemmingsplan onder de bijlage retrospectieve toets (blz. 11) is het onderhavige 
terrein rood gearceerd met als vermelding ‘te onderzoeken: nieuwe bestemming’. Aan de 
reclamanten is niet duidelijk wat dit betekent en volgens hen hoort een dergelijke vermelding met 
een open einde niet thuis in een bestemmingsplan. Zij maken dan ook bezwaar tegen de aanduiding 
als nu opgenomen in het ter visie liggende bestemmingsplan. 
  
Reactie 
Het perceel waar reclamanten op doelen heeft in het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 
de bestemming Agrarisch met waarden- Landschappelijke en Natuurlijke Waarden (AW-LN). Zie 
onderstaande verbeelding uit het ontwerpbestemmingsplan 
 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Uit artikel 5.1.1 van de regels blijkt dat de gronden met de bestemming AW-LN in hoofdzaak zijn 
bestemd voor: 

• Agrarisch grondgebruik; 
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• In stand houden, ontwikkelen van de aanwezige natuurlijke, landschappelijke, 
cultuurhistorische en archeologische waarden; 

• In stand houden en uitbreiden van waterremmende en erosiebeperkende 
landschapswaarden; 

• In stand houden en/ of inrichten van de ecologische verbindings- en ontwikkelingszones.  
 
De aanduiding ‘parkeerterrein’ is overeenkomstig het collegebesluit van 19.07.2011 over de 
inspraakreactie van reclamanten verplaatst van het onderhavige perceel naar het perceel onder het 
viaduct van de A-79 (dit perceel is immers al jaren in gebruik als evenementenparkeerterrein).  
Deze aanduiding (p) is dus niet (meer) van toepassing op het door reclamanten aangehaalde perceel 
met de bestemming AW-LN, maar is verplaats naar het evenementenparkeerweiland onder het 
viaduct. De aanduiding ‘parkeerterrein’ laat uitsluitend kortdurend gebruik van dit perceel toe als 
parkeerterrein ten tijde van een evenement. Het terrein mag niet als parkeerterrein worden 
gebruikt als dit niet gekoppeld is aan een door de gemeente verleende evenementenvergunning. 
Verder mag het terrein niet fysiek worden ingericht als parkeerterrein (bijv. door het aanbrengen 
van een oppervlakteverharding en/ of verlichting). Het aanwijzen van een aantal weilanden in de 
gemeente als ‘evenementenparkeerterrein’ vindt zijn basis in het door de gemeenteraad 
vastgestelde evenementenbeleid. Enkele plekken, verdeeld over de hele gemeente, die in het 
verleden als parkeerterrein zijn gebruikt, zijn in het ontwerpbestemmingsplan als zodanig 
aangewezen. Op basis van de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen bestemming is het niet 
mogelijk om een (verhard) parkeerterrein, transferium, tankstation of een uitbreiding van het 
bedrijventerrein te realiseren. Voor een dergelijk gebruik of inrichting is altijd een herziening van 
het bestemmingsplan noodzakelijk, eventueel in combinatie met een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde. Aan een dergelijke wijzigings- of 
omgevingsvergunningsprocedure zijn op grond van wettelijke regels voldoende 
rechtsbeschermingsmogelijkheden voor burgers verbonden. 
 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
De kaart op blz. 11 die onderdeel uitmaakt van bijlage 7 bij de Toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan (retrospectieve toets) waar reclamanten op doelen is opgenomen n.a.v. 
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de vooroverlegreactie van de Inspectie VROM, regio Zuid. De basis van de retrospectieve toets 
(inventarisatiekaarten) is tot stand gekomen in de inventarisatiefase van het bestemmingsplan en op 
dat moment was de gemeente inderdaad bezig te onderzoeken of ter plaatse een transferium kon 
worden gerealiseerd. Bij het opstellen van het bestemmingsplan bleek dat de plannen m.b.t. een 
transferium op onderhavig perceel van de baan waren en daarom is de ‘oude’ bestemming uit het 
vigerende bestemmingsplan 1994 gehandhaafd. Dit blijkt ook uit de tabel ‘Retrospectieve Toets 
Tabel 1: Inventarisatiekaart Blad 1’ behorende bij de Retrospectieve toets in bijlage 7 van de 
toelichting (zie onderstaande uitsnede) 

 

 
 
De toelichting heeft juridisch gezien geen status voor wat betreft het ter plaatse toegelaten gebruik 
en de bouwmogelijkheden. De bestemming op de verbeelding is bepalend voor het ter plaatse 
toegelaten gebruik. Daarnaast heeft de retrospectieve toets geen betrekking op eventuele 
toekomstige gebruiksmogelijkheden voor een perceel als deze nu niet in de verbeelding van het 
bestemmingsplan zijn opgenomen. De Retrospectieve toets geeft in dit geval aan dat de 
bestemming AW LN is gehandhaafd voor het onderhavige perceel en er dus geen nieuwe 
enkelbestemming noodzakelijk was omdat het toekomstig gebruik overeenkomt met het huidige 
gebruik van het perceel.  
 
Voorstel aan gemeenteraad m.b.t. zienswijze 2: 
De zienswijze niet honoreren en het bestemmingsplan op dit onderdeel ongewijzigd vaststellen. 
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Zienswijze 3, (verlengde) Kleinstraat en Perceel Kleinstraat 52 
 
De zienswijze is binnengekomen op 5 januari 2012 en houdt in dat wordt verzocht om de 
onderstaande zaken te corrigeren in het nieuwe bestemmingsplan. 

• de Kleinstraat loopt van oudsher verder via een verhard pad met naam Kleinstraat richting 
Geuldal. Hoewel momenteel de verharding van het pad deels begroeid is met gras, heeft dit 
pad een onderlaag van verharding. In het ontwerpbestemmingsplan is de bestemming van 
dit pad veranderd van ‘Verkeer’ naar ‘Agrarisch met waarden’. Verzocht wordt om de 
bestemming weer terug te wijzigen naar de oorspronkelijke bestemming ‘verkeer’; 

Reactie 

De bestemming van het pad ‘Kleinstraat’ is in het vigerende bestemmingsplan buitengebied 1994: 
‘Agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarden’ Omdat het pad niet is verhard, geen reden is 
om aan te nemen dat ter plaatse binnen de planperiode ontwikkelingen plaatsvinden, niet bekend is 
dat in het verleden een aanlegvergunning is verleend om het pad te verharden en sprake is van een 
pad dat in eigendom is van een derdebelanghebbende, is er geen aanleiding om de bestemming 
‘Verkeer’ op te nemen. Het ligt voor de hand om de bestemming ‘AW-LN’ te handhaven 
(overeenkomstig het vigerende bestemming en het op dit moment bestaande gebruik).  
 

• aan de linkerzijde van de woning Kleinstraat 52 bevindt zich de oprit naar de garage. In het 
ontwerpbestemmingsplan wordt deels de bestemming van de Kleinstraat voor de oprit naar 
de garage gewijzigd van ‘verkeer’ naar ‘agrarisch met waarden’. Hierdoor zal de toegang 
tot de garage bestemmingstechnisch niet meer mogelijk zijn. tevens wordt de toegang tot 
perceel 778 hierdoor bestemmingstechnisch belemmerd. Verzocht wordt de scheidingslijn 
op de Kleinstraat tussen de bestemming ‘verkeer’ en ‘agrarisch met waarden’ minimaal op 
te schuiven conform bijlage 4 zodat beide percelen zonder beperkingen kunnen worden 
ontsloten; 

Reactie 

Naar aanleiding van het collegebesluit over de inspraakreactie van reclamant is in het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied de plangrens ter plaatse van het perceel Kleinstraat 52 
zodanig gewijzigd, dat de bestaande oprit helemaal binnen de plangrens van het BP Kernen 2010 (op 
te stellen reparatieplan, 1e herziening) komt te vallen. In het reparatieplan Kernen 2010 (dat in 
2012 wordt opgesteld) zal het strookje van de oprit dat in het voorontwerpbestemmingsplan was 
bestemd tot ‘AWLN’ worden bestemd tot ‘Wonen’ (zonder bouwvlak en bijgebouwvlak). Op de 
recente luchtfoto is te zien dat een klein stukje van de verharde weg Kleinstraat in het 
ontwerpbestemmingsplan de bestemming AW-LN heeft gekregen. Omdat dit kleine stukje weg (tot 
aan de rechterperceelsgrens van perceel 799) ook de toegang vormt tot de oprit die in de toekomst 
binnen het bestemmingsplan Kernen gaat vallen, ligt het voor de hand dit kleine stukje weg ook 
over te hevelen naar het bestemmingsplan ‘Kernen (reparatieplan/ 1e herziening)’ en daaraan de 
bestemming ‘Verkeer’ toe te kennen. De onverharde weg die begint in de rechterperceelsgrens van 
perceel 779 blijft dan binnen de plangrens van BP Buitengebied met de bestemming AW-LN (zie voor 
de motivering hiervoor het vorige opsomteken). De bestemming van de onverharde weg tot AW-LN 
staat de ontsluiting van perceel 779 overigens niet in de weg, maar voorkomt wel dat de landweg in 
de toekomst kan worden verhard zonder in het bezit te zijn van een daartoe noodzakelijke 
vergunning.  

• bovendien wordt bezwaar gemaakt tegen de bestemming ‘Agrarisch met Waarden’ voor het 
gedeelte van perceel 778 omdat dit perceel al enige tijd in gebruik is als een 
aaneengesloten tuin behorend bij het woonhuis. Verzocht wordt om recht te doen aan de 
bestaande situatie en dit perceel de bestemming wonen/ tuin toe te kennen. 

Reactie 
Het perceel 778 valt binnen de plangrenzen van het BP kernen 2010, is daarin bestemd tot ‘Wonen’ 
en is dus niet aan de orde in het kader van dit bestemmingsplan. Daarnaast mag het betreffende 
perceel o.g.v. de daaraan toegekende bestemming worden gebruikt als tuin overeenkomstig de door 
de inspreker geschetste bestaande situatie. Het perceel 779 is overeenkomstig het vigerende 
bestemmingsplan bestemd tot AW-LN. Uit de bijlage bij de inspraakreactie blijkt dat reclamant 
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eigenlijk verzoekt om van perceel 779 de bestemming te wijzigen van AW LN in Tuin. Voorafgaand 
aan de bestemmingsplanopstelling heeft een gebiedsinventarisatie plaatsgevonden. Daarbij is voor 
het plangebied aangegeven wat het huidige gebruik is. Dit gebruik is vergeleken met het vigerende 
bestemmingsplan. De voorgenomen afwijkingen zijn met een raster op de inventarisatiekaart 
weergegeven. Met betrekking tot perceel 779 is geen afwijkend gebruik geconstateerd, wat 
betekent dat het perceel op het moment van de gebiedsinventarisatie nog in gebruik was ten 
behoeve van AW LN en niet ten behoeve van tuin. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal in het 
algemeen en in het buitengebied in het bijzonder, altijd afgewogen moeten worden of sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening. Bij overwegingen over uitbreiden van bestaande functies in het 
buitengebied is een van de belangrijkste uitgangspunten dat sprake moet zijn van zuinig 
ruimtegebruik. Daarnaast dient een nieuwe ontwikkeling vanzelfsprekend ook planologisch 
voldoende afgewogen te worden De woning Kleinstraat 52 heeft al een vrij ruime (achter)tuin die 
planologisch geregeld is in het bestemmingsplan ‘Kernen 2010’. Er bestaat voor een goed woon- en 
leefklimaat geen noodzaak tot het verruimen van de bestaande tuin, zeker niet als dit ten koste 
gaat van een gebied met bestemming hoge landschappelijke en natuurlijke waarden. Het 
betreffende perceel 779 ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur en is daarin grotendeel 
aangeduid als ‘Nieuwe natuurgebied’. Deze categorie omvat de Nieuwe natuurgebieden binnen de 
EHS die zijn begrensd als Nieuwe Natuur in de Stimuleringsplannen Natuur, Bos, en Landschap. Het 
provinciale beleid voor de EHS is gericht op het beschermen en realiseren van deze samenhangende 
robuuste structuur van grotere natuur- en bosgebieden en verbindingen daartussen. Voor 
ontwikkelingen die de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden aantasten of de 
nagestreefde natuurontwikkeling belemmeren geldt het “nee, tenzij” regime. Het toch toestaan 
van dergelijke activiteiten kan alleen als er natuurcompensatie plaatsvindt. Onder strikte condities 
kunnen voor knelpuntsituaties oplossingen worden gecreëerd mits dit tevens leidt tot een 
versterking van de ecologische structuur, aldus het Pol. Naast behoud en ontwikkeling van 
natuurwaarden speelt in deze gebieden ook behoud en ontwikkeling van landschappelijke waarden 
zowel visueel-ruimtelijk als cultuurhistorisch. Het is dus op basis van provinciaal beleid niet 
toelaatbaar om binnen deze gebieden uitbreiding van de woonfunctie toe te staan. Een uitbreiding 
van de bestemming ‘Wonen’ of ‘Tuin’ van een dergelijke omvang (ruim 1100 m2) bestemming is op 
basis van een goede ruimtelijke ordening niet aanvaardbaar. Temeer omdat daarmee de 
mogelijkheid wordt gecreëerd om in het gebied vergunningvrije bouwwerken op te richten. De door 
reclamant gewenste bestemming leidt dus niet tot het behoud en herstel van aanwezige 
landschappelijke en natuurlijke waarden en leidt evenmin tot een kwaliteitsverbetering ter plaatse. 
Op basis van het vorenstaande zal geen medewerking worden verleend aan het wijzigen van de 
bestemming van perceel 779 in ‘Wonen’ of ‘Tuin’, dit betekent dat de gemeente handhavend 
moeten gaan optreden tegen het illegaal inrichten van het onderhavige perceel als Tuin. 
Kopie inventarisatiekaart blad 1 (geconstateerd gebruik AW-LN) 

 
Kopie Kaart 4B POL 2006 Groene Waarden 
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Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2012 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 3 
De zienswijze niet honoreren voor wat betreft het: 

• wijzigen van de bestemming van het onverharde pad in het verlengde van de Kleinstraat; 
• wijzigen van de bestemming van perceel 779 in ‘Wonen’ of ‘Tuin’ 

en het bestemmingsplan op deze onderdelen ongewijzigd vaststellen (eveneens overeenkomstig het 
vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994). 
 
De zienswijze wel honoreren voor wat betreft het: 
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Het kleine stukje van de verharde weg Kleinstraat dat in het ontwerpbestemmingsplan de 
bestemming AW-LN heeft gekregen. Omdat dit kleine stukje weg (tot aan de rechterperceelsgrens 
van perceel 799) ook de toegang vormt tot de oprit die in de toekomst binnen het bestemmingsplan 
Kernen gaat vallen, stellen wij voor dit kleine stukje weg ook over te hevelen naar het 
bestemmingsplan ‘Kernen (reparatieplan/ 1e herziening)’ en daaraan de bestemming ‘Verkeer’ toe 
te kennen. De onverharde weg die begint in de rechterperceelsgrens van perceel 779 blijft dan 
binnen de plangrens van BP Buitengebied 2012 met de bestemming AW-LN  
 
Verbeelding 
Er dient een correctie plaats te vinden van de bestemmingsplangrens. 
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Zienswijze 4, Gastontvangststation Margraterweg 
 
De zienswijze is binnengekomen op 6 januari 2012 en houdt in dat: 

• Aan de Hoeveweg bij de Margraterweg ligt het gasontvangststation (GOS) Z-285. dit 
gasontvangststation is in het bestemmingsplan opgenomen als ‘Bedrijf-Nutsvoorziening’. 
Verzocht wordt om de bestemming te wijzigen in ‘Bedrijf- Gasontvangststation’ 
(verbeelding en regels). Het beleid van Gasunie is erop gericht om binnen 
bestemmingsplannen gasontvangststations op een eenduidige en uniforme wijze te 
bestemmen. Er is een tekstvoorstel bijgevoegd om op te nemen in de regels. 

• Verder is de toevoerleiding Z-504-06-KR-001 naar het bovengenoemde gasontvangstation 
niet voorzien van een belemmeringenstrook op de verbeelding. Deze strook valt deel buiten 
het terrein van het gasontvangstation. Verzocht wordt de belemmeringenstrook van 4 meter 
ter weerszijden van de hartlijn van de leiding op de verbeelding aan te geven. 

• Verzocht wordt om (voordat wordt overgegaan tot vaststelling van het onderhavige plan) de 
beoogde wijzigingen voor te leggen. 

 
Reactie 
 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 

• Het onderhavige gasontvangststation is op dezelfde wijze bestemd als het andere 
gasontvangststation binnen onze gemeente (aan de Napoleonstraat in Valkenburg). Dit 
laatste valt echter in het recent vastgestelde ‘BP Kernen 2010’. Omdat het verstandig is om 
voor verschillende zeer actuele bestemmingsplannen een eenduidige plansystematiek te 
hanteren heeft, de behandelend ambtenaar contact gehad met Gasunie. Gebleken is dat het 
beleid van Gasunie m.b.t. het op uniforme en eenduidige wijze bestemmen van de 
gasontvangststations in Nederland pas recent is vastgesteld. Om die reden is door Gasunie 
niet gereageerd op het BP Kernen 2010. De bestemming ‘Bedrijf-Gasontvangststation’ kan 
worden opgenomen, ook al staat deze niet zo in de RO Standaarden 2008 (SVBP). Als het 
logisch is om een gasontvangststation onder de bestemming ‘Bedrijf’ te scharen, dan 
kunnen we een dergelijke bestemming opnemen. Bij ‘Bedrijf’ staat in de SVBP een 
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‘nutsvoorziening’ en ‘nutsbedrijf’ genoemd, dus het is wel logisch om een 
gasontvangststation te relateren aan de bestemming ‘Bedrijf’. Het is dan wel zaak om in het 
binnenkort op te stellen ‘Handboek Bestemmingsplannen’ op te nemen dat 
Gasontvangststations (Gasunie) in alle toekomstig op te stellen bestemmingsplannen moeten 
worden bestemd tot Bedrijf- Gasontvangststation’. Deze aanpassing kan ook op korte 
termijn worden doorgevoerd in het reparatieplan ‘BP Kernen 2010’. 

• Verder is het conform de plansystematiek vereist om de belemmeringenstrook aan 
weerszijden van de toevoerleiding naar het gasontvangststation op te nemen op de 
verbeelding met de dubbelbestemming ‘Leiding- Gas’. Met de contactpersoon bij Gasunie is 
afgesproken dat, als de gemeenteraad instemt met de zienswijze van Gasunie en het 
stedenbouwkundig bureau deze aanpassing heeft verwerkt, de pdf van de verbeelding aan 
har wordt gemaild (ter controle). 

 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 4 
De zienswijze honoreren en het bestemmingsplan op de volgende punten gewijzigd vast te stellen: 
 
Verbeelding:  

• de bestemming van het gasontvangststation van Gasunie aan de Hoeveweg in IJzeren 
wijzigen van ‘Bedrijf-Nutsvoorziening’ in de bestemming ‘Bedrijf-Gasontvangststation’; 

• de toevoerleiding naar dit gasontvangststation voorzien van een belemmeringenstrook 
(veiligheidszone) door de dubbelbestemming ‘Leiding- Ondergronds’ 4 meter ter 
weerszijden van de hartlijn van de leiding op de verbeelding op te nemen. 

 
Regels: 

• In de regels een nieuw artikel m.b.t. de bestemming ‘Bedrijf- gasontvangststation’ opnemen 
met daaraan gekoppeld het tekstvoorstel van Gasunie dat als bijlage bij de zienswijze is 
gevoegd en conform de systematiek van artikel 9 (Bedrijf- Nutsvoorziening) van het 
ontwerpbestemmingsplan.  
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Zienswijze 5, Percelen Steenkolenmijn Daalhemerweg 31 
 

De zienswijze is binnengekomen op 11 januari 2012 en houdt in dat: 
• Het kantoor/ kantinegebouw op de locatie Daalhemerweg 31 (D31) tegenover Vogelzang 

staat niet ingetekend met een bouwblok; 
Reactie 
In het ontwerpbestemmingsplan is het kantoor/ kantinegebouw niet ingetekend, maar vigeert ter 
plaatse de enkelbestemming ‘Natuur’. In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994 
(uitsnede 60) is het kantoorgebouwtje van de Steenkolenmijn bestemd tot ‘Bijzondere doeleinden’. 
Uit de voorschriften bij deze bestemming (artikel 27) blijkt dat gronden met deze bestemming zijn 
bestemd voor religieuze, sociaal-culturele en/ of educatieve doeleinden. Het hele bestemmingsvlak 
is verder voorzien van een bouwvlak (8m  x 5 m) met de aanduiding ‘k’. Dat betekent dat ter 
plaatse een goothoogte is toegestaan van minimaal 2,80 en maximaal 4,00 meter. Daarnaast is een 
dakhelling toegestaan tussen de 30 en 60 graden. Het is dus inderdaad niet correct dat deze 
bestemming met het bijbehorende bouwvlak niet is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied. Temeer omdat dit gebouw in gebruik is ten behoeve van kantoor/ kantine ten 
behoeve van het personeel van de steenkolenmijn (en met niet voornemens is dit gebruik te staken 
tijdens de planperiode). 
 

• De bungalow op de Daalhemerweg 142 (D142) staat ook niet ingetekend met een bouwblok; 
Reactie 
In het archief is geen bouwvergunning te vinden van het object Daalhemerweg 142. De 
behandelende ambtenaar heeft contact gehad met reclamant om meer informatie op te vragen. 
Volgens reclamant is het gebouw gerealiseerd omstreeks 1955 door zijn vader ten behoeve van de 
verkenners (scouting). Vervolgens is het in gebruik geweest als recreatiewoning en nu is het sinds 
een tijd in gebruik als kantoorruimte van het bedrijf Jut&Jul Producties (organisatie van feesten, 
uitstapjes en teambuilding). Het gebouw is sinds enige tijd aangesloten op het openbare riool. Op 
grond van het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1994’is het perceel bestemd tot 
‘Natuurgebied’. Binnen deze bestemming geldt een absoluut bouwverbod. De bebouwing bestaat al 
sinds 1955 zodat op grond van het overgangsrecht de bebouwing mag blijven staan (artikel 61, leden 
2 en 3 van de planvoorschriften van het vigerende bestemmingsplan). Door de dichte bomen op het 
perceel is het gebouw niet zichtbaar op de luchtfoto en om die reden is dit waarschijnlijk niet 
opgenomen in het vigerende en ontwerpbestemmingsplan. Bestaande bouwwerken mogen 
gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits de afwijkingen van het plan (zowel naar aard en 
omvang) niet worden vergroot. Het bestaande gebruik mag worden voortgezet, mits de strijdigheid 
niet wordt vergroot (ook op basis van het overgangsrecht van het ontwerpbestemmingsplan). Echter 
omdat het bestaande gebruik als kantoor binnen de planperiode niet wordt beëindigd is het 
verstandig om voor de toekomst de bestaande situatie planologisch vast te leggen (die als rechtens 
onaantastbaar wordt beschouwd en geen wijzigingen meer toestaat, tenzij de bestemming van het 
perceel wordt gewijzigd). 
 

• van het parkeerterrein is alleen het zichtbare gedeelte P1 (luchtfoto) ingetekend en 
voorzien van de bestemming verkeer. Het door de bomen niet zichtbare gedeelte P2 zou 
ook de bestemming ‘Verkeer’ moeten hebben; 

Reactie 
In het ontwerpbestemmingsplan is de bedoeling geweest om de bestaande parkeerplaats die sinds 
jaar en dag in gebruik is ten behoeve van bezoekers van de Steenkolenmijn positief te bestemmen. 
In het ontwerpbestemmingsplan is enkel het gedeelte van de parkeerplaats op de verbeelding 
bestemd tot ‘Verkeer’ dat op de luchtfoto zichtbaar is. Het overige deel van de bestaande 
parkeerplaats is door de aanwezigheid van bomen niet zichtbaar op de luchtfoto. Bezoek ter plaatse 
heeft aangetoond dat het hele gebied (op de bijlage bij de zienswijze aangeduid als P1 en P2) in 
gebruik is als parkeerplaats van steenkolenmijn en dat dit gebied tevens is verhard. Men is niet 
voornemens dit gebruik te staken tijdens de planperiode. Het is dus niet correct dat niet de hele 
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parkeerplaats van de Steenkolenmijn op de verbeelding is opgenomen met de bestemming 
‘Verkeer’, dit moet worden gecorrigeerd. 
 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 5 
De zienswijzen honoreren en het bestemmingsplan op de volgende punten gewijzigd vast te stellen:  
 
Verbeelding: 

• het kantoorgebouwtje/ kantine van de Steenkolenmijn op de Daalhemerweg 31 op de 
verbeelding in overleg met Tonnaer positief bestemmen tot kantoorgebouw binnen de 
bestemming ‘Maatschappelijk’ of ‘Cultuur en Ontspanning’. 

• Het kantoorgebouw van de Steenkolenmijn BV op de Daalhemerweg 142 (dat is verhuurd aan 
Jut&Jul Producties) op de verbeelding in overleg met Tonnaer positief bestemmen tot 
kantoorgebouw binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ of ‘Cultuur en Ontspanning’. 

• Het parkeerterrein dat in de zienswijze is aangeduid als P2 positief bestemmen tot 
‘Verkeer’ 

 
Regels: 
In overleg met het stedenbouwkundig bureau de regels van de bestemming ‘Maatschappelijk’ of 
‘Cultuur en ontspanning’ zodanig aanpassen dat de beide kantoorgebouwtjes toelaatbaar zijn. 
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Zienswijze 6, Perceel Engwegen 9 
 
De zienswijze is binnengekomen op 11 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel Schin op Geul, sectie C 1560. Verzocht wordt de 
bestemming aan te passen overeenkomstig het huidige gebruik als Tuin. Dit perceel wordt door 
reclamanten als tuin gebruikt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat reclamanten in de toekomst 
een verzoek zullen indienen voor de uitbreiding van de woning aan de linkerzijgevel (maximaal 5 
meter breed tot de hoogte van de bestaande woning). 
 
Reactie 
Op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994 (uitsnede 40) heeft het perceel 
1560 de bestemming ‘Agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarden’. Voorafgaand aan de 
bestemmingsplanopstelling heeft een gebiedsinventarisatie plaatsgevonden. Daarbij is voor het 
plangebied aangegeven wat het huidige gebruik is. Dit gebruik is vergeleken met het vigerende 
bestemmingsplan. De voorgenomen afwijkingen zijn met een raster op de inventarisatiekaart 
weergegeven. Met betrekking tot perceel 1560 is geen afwijkend gebruik geconstateerd, wat 
betekent dat het perceel op het moment van de gebiedsinventarisatie eruitzag alsof het in gebruik 
was ten behoeve van AW LN en niet ten behoeve van tuin. 
 
 Kopie Inventarisatiekaart, Blad 4 

 
 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal in het algemeen en in het buitengebied in het bijzonder, 
altijd afgewogen moeten worden of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Bij overwegingen 
over uitbreiden van bestaande functies in het buitengebied is een van de belangrijkste 
uitgangspunten dat sprake moet zijn van zuinig ruimtegebruik. Daarnaast dient een nieuwe 
ontwikkeling vanzelfsprekend ook planologisch voldoende afgewogen te worden De woning 
Engwegen 9 heeft al een vrij ruime (achter)tuin die planologisch geregeld is in het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’. Er bestaat voor een goed woon- en leefklimaat geen 
noodzaak tot het verruimen van de bestaande tuin, zeker niet als dit ten koste gaat van een gebied 
met bestemming hoge landschappelijke en natuurlijke waarden. Het betreffende perceel 1560 ligt 
binnen Provinciaal Ontwikkelingsgebied Groen (POG). Samen met de EHS vormt de POG de 
ecologische structuur in Limburg. Het beleid in de POG is gericht op het versterken en ontwikkelen 
van natuurwaarden. De POG omvat vooral landbouwgronden als buffer rond de EHS, steile hellingen, 
delen van ecologische verbindingszones, de hamsterkernleefgebieden, waterwingebieden (buiten de 
grens stedelijke dynamiek) die vanwege de bescherming van de drinkwaterwinning het karakter van 
een natuurgebied aannemen en gronden die een natuurkarakter krijgen, zoals bepaalde lopende 
ontgrondingen. De POG is niet volledig afgewogen op bestemmingsplanniveau. Binnen de POG komt 
hier en daar op kleinere schaal woonbebouwing, solitaire bedrijfsgebouwen, toeristisch-recreatieve 
voorzieningen en infrastructuur voor. De Provinciale ontwikkelingszone groen (POG, P2 gebied) vormt 
overigens samen met de EHS de ecologische structuur in Limburg. Anders dan de EHS omvat de POG 
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vooral landbouwgebieden. Binnen de POG geldt een ontwikkelingsgerichte basisbescherming. 
Behoud en ontwikkeling van natuur en landschapswaarden zijn richtinggevend voor ontwikkelingen 
in de POG. Voor nieuwe initiatieven in het buitengebied POG-gebieden, moet, op basis van het 
Limburgs Kwaliteitsmenu, de gemeente de afweging maken of meewerken aan het initiatief, dat 
niet past in het vigerende bestemmingsplan, wenselijk is. Bij de planologische afweging moet de 
gemeente de rijks- en provinciale belangen betrekken. Uitgangspunt daarbij is dat de voorgenomen 
ontwikkeling altijd met voldoende kwaliteit wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen inpassing en 
eventuele compensatie van verlies van omgevingskwaliteit. Alleen in combinatie met de 
kwaliteitsverbeteringen is de ontwikkeling aanvaardbaar. De kwaliteitsverbeteringen maken 
daarmee onderdeel uit van de ruimtelijke afweging. Op basis van het summiere verzoek van 
reclamant is het niet mogelijk om te beoordelen of de gewenste uitbreiding toelaatbaar is. Er 
bestaat immers nog geen duidelijkheid over de omvang van het bouwplan en de te nemen 
kwaliteitsverbeterende maatregelen. Om te kunnen beoordelen of een uitbreiding van de 
woonfunctie ter plaatse toelaatbaar is, zal reclamant een informele aanvraag moeten indienen 
waarruit de omvang en de uitstraling blijkt van de uitbreiding en tevens de te leveren 
compensatiemaatregelen duidelijk blijken. Aan de hand van de informele aanvraag (concreet plan) 
zal dan een ruimtelijke afweging worden gemaakt waarbij alle belangen worden betrokken en 
maatwerk kan worden geleverd. Door reclamant wordt overigens aangegeven dat het perceel in 
gebruik is als Tuin. Op basis van de meest recente luchtfoto is echter geconstateerd dat het perceel 
nog altijd een natuurlijke uitstraling heeft (grasland met solitaire bomen). Dit gebruik is binnen AW 
LN toegestaan, wat betekent dat de gemeente niet handhavend hoeft op te treden.  
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Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 6 
De zienswijze niet honoreren en het bestemmingsplan op dit onderdeel ongewijzigd vaststellen. 
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Zienswijze 7, Perceel Geulhemmerweg 45 
 

De zienswijze is binnengekomen op 11 januari 2012 en houdt in dat: 
Het bouwvlak van het pand Geulhemmerweg 45 is verkleind t.o.v. het geldende bestemmingsplan 
uit 1994. Dit zorgt ervoor dat er geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn. Verzocht wordt het 
bouwvlak aan te passen overeenkomstig het geldende bestemmingsplan. 
 
Reactie 
 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
In het vigerende bestemmingsplan buitengebied 1994 (Uitsnede 4) heeft het pand Geulhemmerweg 
45 de bestemming ‘Bebouwingsklasse H’ (Horecadoeleinden en verblijfsrecreatieve doeleinden).Het 
hele perceel is voorzien van een bouwvlak waarin het aantal toelaatbare bouwlagen is aangeduid 
met een Romeins cijfer (grotendeels III en enkel ter plaatse van de bestaande luifel aan de 
voorzijde I. Het bouwvlak in het vigerende bestemmingsplan heeft een oppervlakte van ongeveer 
(33m x 12,5 m = 412,5 m2) In het ontwerpbestemmingsplan (25m x 7m) + (6m x 8m) = 175 m2+ 48 
m2 = 223 m2. Het bouwvlak is dus aanzienlijk ingeperkt ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan. Omdat een van de uitgangspunten van het bestemmingsplan was, dat bestaande 
(planologische) mogelijkheden (rechten) worden gehandhaafd, is sprake van een omissie die moet 
worden hersteld.  
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 7 
De zienswijze honoreren en bij de vaststelling het bestemmingsplan als volgt wijzigen: 
 
Verbeelding: 
Het bouwvlak op de locatie Geulhemmerweg 45 vergroten door het bouwvlak over te nemen uit het 
vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994 (uitsnede 4). 
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Zienswijze 8, Sportveld Putweg Houthem 
 
De zienswijze is binnengekomen op 11 januari 2012 en houdt in dat: 
 
De zienswijze heeft in zijn geheel betrekking op het mogelijk maken van een ruimere invulling van 
het sportterrein aan de Krommesteeg in Houthem en met name het plan van de samenwerkende 
schutterijen om ter plaatse een schietmast met kogelvanger te realiseren: 

• het sportcomplex ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een gebied van hoge 
landschappelijke waarde. 

 

 
 
Reactie 
Deze opmerking is niet juist. Het sportcomplex van Houthem valt grotendeels binnen de Provinciale 
Ontwikkelingszone Groen (POG). Gebleken is zelfs dat de provincie ten onrechte een stukje van de 
tennisvelden en het verharde voorterrein had aangemerkt als EHS (deze functies waren al aanwezig 
voordat de begrenzing van de EHS plaatsvond). De provincie heeft per brief van 19.12.2011 
(geregistreerd onder 2011/ 8708) aangegeven deze omissie te zullen herstellen op de POL-kaarten. 
 

• in het ontwerpbestemmingsplan is onder artikel 24.2.3, Overige regels onder c.2 opgenomen 
dat de maximale hoogte van lichtmasten en ballenvangers maximaal 20 meter mag 
bedragen. De hoogte van de huidige ballenvangers bedraagt ongeveer 5 meter en de hoogte 
van de huidige lichtmasten bedraagt ongeveer 10 meter. Als rechtstreeks de mogelijkheid 
wordt geboden de bestaande lichtmasten en ballenvangers te verhogen naar 20 meter 
(gelijk aan een gebouw van 7 verdiepingen) ontstaan er lelijke obstakels in het landschap en 
is sprake van lichtvervuiling. Ook kunnen omwonenden ernstige hinder ondervinden. Naar 
aanleiding van de inspraakreactie van de gemeente wordt opgemerkt dat de gemeente in 
dit soort gevallen maatwerk moet leveren omdat het sportterrein in een uiterst kwetsbaar 
gebied ligt. 

 



Zienswijzennota Bestemmingsplan Buitengebied 2012 

Behandeld in de raadsvergadering van 2 april 2012 

 

 23

Reactie 
Het sportcomplex van Houthem heeft op basis van het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 
1994’ de bestemming ‘sportaccommodatie’(artikel 36). Het is toegestaan om het hele sportcomplex 
(en dus ook het perceel waar de schietmast is gepland) te gebruiken voor voorzieningen en/of 
gebouwen of andere bouwwerken voor sport en spel. Binnen de vigerende bestemming mogen 
lichtmasten, ballenvangers etc. maximaal 8 meter hoog zijn. Uit de reactie op het eerste onderdeel 
van de zienswijze blijkt dat het sportcomplex niet in de EHS ligt, maar in de POG, (Perspectief 2 
(P2). Niet alle gronden binnen P2 veranderen in natuur, dit ligt zeker niet voor de hand als sprake is 
van een bestaand sportterrein. In het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied is op de 
bestemming ‘Sport’ een hoogte van maximaal 15 meter opgenomen voor ballenvangers en 
lichtmasten. Naar aanleiding van de inspraak rond het voorontwerpbestemmingsplan is deze hoogte 
aangepast naar 20 meter. Deze hoogte is gerelateerd aan de aanbevelingen die de Nederlandse 
Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) in samenspraak met het NOC*NSF geeft voor de verlichting 
van sportvelden. Om verblinding (lees: lichthinder voor het omliggende gebied) als gevolg van de 
lichtmasten binnen aanvaardbare grenzen te houden, dient de lichtpunthoogte, afhankelijk van de 
afstand van de masten tot het veld, 15 tot 20 meter te bedragen. In de door de NSVV gegeven 
standaard voor verlichting van een wedstrijdveld (voetbal) wordt een hoogte van tenminste 18-20 
meter aangegeven.  
Om het mogelijk te maken om dergelijke verlichting ook daadwerkelijk te kunnen aanbrengen is in 
het nieuwe bestemmingsplan een hoogte van maximaal 20 meter opgenomen. Een aanpassing van 
deze hoogte ligt niet in de rede. De bestemmingsplanregeling sluit overigens ook aan bij de 
overeenkomstige regeling in omliggende gemeenten. De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt 
met deze regeling geen uitzonderingspositie in. 
 

• in het ontwerpbestemmingsplan wordt in artikel 24.4.1 onder bepaalde voorwaarden de 
mogelijkheid geboden om schietmasten met kogelvangers te plaatsen. In een gesprek op 9 
februari 2011 met de portefeuillehouder Sport is aan reclamant verzekerd dat sprake is van 
slechts één schietmast als oefenlocatie voor twee schutterijen. Oefeningen vinden plaats in 
de periode maart t/m/ oktober, wekelijks op zaterdag van 16 – 20 uur. 
Koningsvogelschieten en andere festiviteiten van de schutterijen blijven plaatsvinden op 
hun huidige locatie. 

Reactie 
De bedoeling van een afwijkingsbevoegdheid is om in een bestemmingsplan een bepaalde mate van 
flexibiliteit op te nemen voor ontwikkelingen waaraan bijvoorbeeld een maatschappelijke behoefte 
bestaat, maar waarvan de afweging tot medewerking pas kan worden gemaakt als er een concreet 
plan bestaat en op basis van dat concrete plan de wettelijk noodzakelijke onderzoeken zijn 
uitgevoerd. In het kader van dit ontwerpbestemmingsplan heeft de Beheerstichting Schutterslocatie 
Houthem-Valkenburg ook een zienswijze ingediend die behandeld wordt onder zienswijze nummer 
33. In de zienswijze verzoekt de schutterij om bij de vaststelling het bestemmingsplan Buitengebied 
2012 zodanig aan te passen dat het oprichten van een schietboom met kogelvanger op het 
sportcomplex te Houthem - St. Gerlach rechtsreeks mogelijk wordt. Ons college is voornemens aan 
de raad een positief advies te geven m.b.t. het honoreren van deze zienswijze. Voor de 
inhoudelijke afweging wordt verwezen naar wat is verwoord onder zienswijze 33. Als de raad 
akkoord gaat met het voorstel van ons college op dit punt, wordt het bestemmingsplan gewijzigd 
vastgesteld in die zin dat op het sportcomplex in Houthem de mogelijkheid wordt gecreëerd om een 
schietmast met kogelvanger te bouwen met een hoogte van 18,3 meter. Reclamant kan tegen de 
gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan eventueel beroep instellen bij de Raad van State. 
 

• Verder is een geluidsrapport opgesteld dat gebaseerd is op geluidsmetingen op een 
schietlocatie in Voerendaal waarbij de uitkomsten bij benadering geacht worden ook voor 
Houthem te gelden. Verschil is volgens reclamant dat in Voerendaal is geschoten met zowel 
een gedempte als ongedempte buks en een wel heel belangrijke factor is dat de 
kogelvanger was voorzien van een geluiddempende kap. 
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Reactie 
Ten behoeve van het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing en om voldoende inzicht te hebben 
in de geluidsbelasting die het schieten op de nieuwe locatie oplevert voor de omliggende 
woonomgeving, heeft de gemeente geluidmetingen en analyses laten uitvoeren. Bureau Geluid 
heeft opdracht ontvangen om metingen uit te voeren in overeenstemming met de handreiking 
Traditioneel Schieten. Samenvattend is de conclusie dat de geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde 
omliggende woonbebouwing voldoet aan de toetsingsnorm uit de Handreiking Traditioneel Schieten 
echter zowel op voorwaarde dat de schutterij gebruik maakt van gedempte buksen als op 
voorwaarde dat het gaat om enkelvoudige knallen. Bij meervoudige knallen mag het aantal schoten 
niet meer bedragen dan 120 per uur. Als de raad akkoord gaat met het voorstel om de schietmast 
direct mogelijk te maken in het vastgestelde bestemmingsplan, wordt het vastgestelde plan 
voorzien van de (goede) ruimtelijke onderbouwing waarin o.a. ook het geluidsaspect aan de orde 
komt. 
 

• In het ontwerpbestemmingsplan worden een aantal punten opgesomd waaraan een 
schietboom, al dan niet met kogelvanger, moet voldoen, namelijk: 
- In de aanhef van artikel 24.4.1 wordt in meervoud gesproken, dit in tegenstelling tot 

eerdere mededelingen dat het slechts om een enkele schietboom met kogelvanger gaat. 
Als sprake is van schietmast(en) zonder kogelvangers zou een groot deel van de 
omgeving bij schieten moeten worden afgezet. Met deze wijziging van het 
bestemmingsplan wordt ook Koningsvogelschieten mogelijk (in tegenstelling tot wat de 
gemeente in een overleg heeft aangegeven) dan ontstaan er parkeerproblemen en 
geluidsoverlast; 

- Een schietboom (met kogelvanger) past niet in het landschappelijk beeld. Het is een 
lelijk, groot, ijzeren gevaarte die met een hoogte van 20 meter van verre te zien is. de 
kernkwaliteiten van het nationaal Landschap worden met voeten getreden; 

- Aan de eis dat de schietboom geen hinder of belemmeringen mag veroorzaken voor 
omliggende woningen en bedrijven kan naar de mening van reclamantniet worden 
voldaan omdat: de omgeving moet worden afgezet, bij schieten met kogelvanger met 
geluidkap bedraagt het geluid op 20 meter gemiddeld 95 dB. De tennisbaan en 
paardenbak liggen op die afstand. Bij blootstelling aan geluid boven 80 dB kan al 
gehoorschade optreden. Ook op de wandelpaden (die op 40 en 55 meter afstand liggen) 
is de geluidbelasting nog altijd ruim boven de 80 dB. Reclamant verhuurt 
vakantieappartementen met terras. Volgens het rapport is de geluidbelasting op het 
terras ongeveer 64 dB. Dat is ver boven de toegestane geluidsbelasting voor verkeer en 
dat ieder zaterdag van 16 tot 20 uur; 

- In Schin op Geul en Berg en Terblijt hebben de schutterijen al een schietmast met 
kogelvanger. Als de schutterijen van Valkenburg en Houthem in Schin op Geul, 
respectievelijk Berg en Terblijt gaan oefenen, bespaart dat geld en wordt de overlast 
beter over de kernen verdeeld (het gaat immers enkel over de wekelijkse 
schietoefeningen).  

Reactie 
- in artikel 24.1.1 onder 8 wordt gesproken over:’een schietboom uitsluitend ter plaatse 

van de aanduiding ‘specifieke vorm van sport - schietboom’. In artikel 24.4.1 
(afwijkingsbevoegdheid) wordt eveneens gesproken over het oprichten van ‘een 
schietboom, al dan niet met kogelvanger’. De opmerking van reclamant is dus niet juist. 

- Met betrekking tot de overige door reclamant gemaakte opmerkingen (laatste 3 
opsomtekens van dit onderdeel van de zienswijze) over de toelaatbaarheid van een 
schietboom met kogelvanger op de onderhavige locatie wordt kortheidshalve verwezen 
naar wat is vermeld onder zienswijze 33 en de ruimtelijke onderbouwing die (als de 
raad een positief standpunt inneemt over de zienswijze van de Beheerstichting 
Schutterslocatie) onderdeel zal uitmaken van het vastgestelde bestemmingsplan.  
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• Op het sportterrein hebben inmiddels 7 verenigingen hun domicilie. Op basis van het huidige 
evenementenbeleid betekent dit dat iedere vereniging 6 evenementen per jaar mag 
organiseren (42 evenementen in totaal per jaar). Dit is onverantwoord en kan niet de 
bedoeling zijn. De gemeente heeft per brief van 26.10.2011 aangegeven samen met de 
Dorpsraad te zoeken naar een oplossing. Volgens reclamant dient een goede 
evenementenregeling te worden getroffen die zowel recht doet aan de verschillende 
verenigingen als ook aan de omgeving en omwonenden. 

Reactie 
Het organiseren van evenementen wordt gereguleerd op basis van het gemeentelijke 
evenementenbeleid en het evenementenvergunningstelsel. Het bestemmingsplan is geen geschikt 
instrument om het aantal te organiseren evenementen binnen de gemeente te maximeren, vooral 
ook omdat de evenementen niet beperkt blijven tot de bestemming ‘Sport’; 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 8 
Deze zienswijze niet honoreren en de regels van de bestemming ‘Sport’ (artikel 24) ongewijzigd 
vaststellen. De afweging over deze zienswijze ook relateren aan wat dat is verwoord onder 
zienswijze nummer 33. 
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Zienswijze 9, Perceel Walem 55 
 

De zienswijze is binnengekomen op 12 januari 2012, de aanvulling daarop op 17 januari en houdt in 
dat: 
  
De zienswijze heeft betrekking op het perceel Walem 55 waar een wijziging in het agrarisch 
bouwvlak plaatsvindt op basis van een recent doorlopen BOM+ procedure. Het agrarisch bouwvlak 
wordt in oostelijke richting vergroot. De vergroting van het bouwvlak is opgenomen ten behoeve van 
de bouw van een berging/ schuur met een oppervlakte van 600 m2 en een hoogte van 8 meter. 
Daarnaast is de uitbreiding bedoeld voor een uitbreiding van de bestaande ruwvoeropslag met een 
oppervlakte van 350 m2 en een nieuwe opslag van ruwvoer en foliepakken met een oppervlakte van 
760 m2. Tot slot voorziet het bestemmingsplan in de aanleg van een ontsluitingsweg tussen het 
perceel en de Kleine weg. De cliënten van reclamant wonen op het perceel plaatselijk bekend 
Walem 39 en Walem 39a. Dit perceel grenst ten oosten aan het perceel Walem 55. Cliënten kunnen 
zich niet verenigen met de wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan om de volgende redenen: 
 
Algemeen 

Tijdens een overleg van 16 september 2007 heeft de gemeente toegezegd dat de gemeente met de 
buurt zou overleggen voorafgaand aan de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Dergelijk 
overleg heeft nooit plaatsgevonden wat cliënten onzorgvuldig achten.  
 
Reactie 
Deze opmerking is correct. Uit het dossier rondom de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55 (die al loopt sinds 2007) is gebleken dat met een vertegenwoordiging van het 
buurtschap is afgesproken dat overleg met de direct omwonenden zou plaatsvinden als er concrete 
plannen op tafel lagen. 
 

Verbeelding is onjuist 

Uit een vergelijking tussen de verschillende kaarten die ten grondslag liggen aan de 
bestemmingsplanwijziging blijkt dat op de verbeelding een additionele 10 meter is toegevoegd. Dat 
is volgens cliënten onjuist. 
 
Reactie 
Waarschijnlijk doelt reclamant hier op de vergroting van de oppervlakte van het kampeerterrein 
(ten opzichte van de in het verleden vergunde situatie). Voorstel is om dit bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan te corrigeren in die zin dat de vergunde situatie op de verbeelding moet 
worden aangegeven. 
 
Onevenredige belangenaantasting aan de zijde van cliënten 

In het vigerende bestemmingsplan loopt de zuidelijke perceelsgrens van het perceel van cliënten 
evenwijdig aan de meest noordelijke perceelsgrens van het agrarisch bouwblok van het perceel 
Walem 55. De gronden recht achter het perceel van cliënten hebben in het vigerende 
bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. Op deze gronden mag geen bebouwing 
worden opgericht. Dat betekent dat cliënten nu een vrij uitzicht hebben op het dal gelegen achter 
hun woning. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het bouwvlak over de 
volle lengte van het perceel van cliënten, waardoor op een afstand van 35 meter een enorme schuur 
kan worden gerealiseerd. Dat tast de belangen van cliënten onevenredig aan doordat het uitzicht 
over het dal volledig verdwijnt.  
 
Cliënten vrezen tevens voor het volgende: het terrein heeft een behoorlijk verval vanaf de rand van 
het plateau nu. Aangezien een gebouw altijd waterpas geplaatst zal worden, betekent dit dat een 
deel van de ondergrond waarop de schuur komt te staan geëgaliseerd zal moeten worden, waardoor 
nog meer uitzicht zal worden weggenomen op het moment dat nu ineens in de helling gebouwd zou 
mogen worden. 
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Door het oprichten van de schuur zullen cliënten minder zonlicht c.q. meer schaduwwerking op hun 
perceel krijgen. Bij het bestemmingsplan is geen bezonningsdiagram opgesteld, dat achten cliënten 
onzorgvuldig. 
 
Noodzakelijkheid uitbreiding 

Cliënten missen een onderbouwing van het nut en de noodzaak voor de uitbreiding van de 
agrarische activiteiten. Het is volstrekt onduidelijk waarom de opslagplaats voor ruwvoer en 
folieverpakking vergroot moet worden ter plaatse. Er mogen maximaal 130 stuks rundvee en 90 
stuks jongvee worden gestald. Als het aantal dieren niet toeneemt, waarom moet de opslag van 
ruwvoer worden vergroot. Daarnaast is niet inzichtelijk gemaakt waarom de uitbreiding van het 
agrarisch bedrijf noodzakelijk is. Een forse uitbreiding van het agrarisch bouwblok moet op zijn 
minst vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing. Bovendien zijn op het perceel 
voldoende mogelijkheden om effectiever de aanwezige ruimte te benutten, dan wel die gedeelten 
van het perceel te gebruiken die thans niet effectief worden ingericht. 
 
Commissie BOM+ 

De BOM+ commissie heeft op 12 september 2011 een negatief advies uitgebracht. De motivering was 
dat de oprichting van de schuur een te grote inbreuk op het landschap op de rand van het plateau in 
Walem is, zodanig dat deze onaanvaardbaar is. De schuur is immers op grote afstand zichtbaar. In 
dit advies stelt de BOM+ commissie voor om het agrarisch bouwvlak en het perceel anders in te 
delen in die zin dat wordt geadviseerd om de schuur te plaatsen op de locatie van het huidige 
kampeerterrein. De kampeeractiviteiten zouden vervolgens aan de rand van het perceel aan de 
oostzijde geplaatst kunnen worden omdat deze een veel kleinere ruimtelijke impact hebben. De 
BOM+ commissie heeft dit advies herzien op basis van een aangepast plan daterend van 30 
september 2011. De enige aanpassing die heeft plaatsgevonden is een verlaging van de hoogte van 
de schuur van 10 naar 8 meter. Opgemerkt wordt verder dat de alternatieve situering niet zou 
leiden tot een vanuit landschappelijke optiek betere situatie. Cliënten kunnen zich niet verenigen 
met dit standpunt. Zij vinden het advies obscuur omdat de schuur met een hoogte van 10 meter met 
een zeer uitgebreide motivering uitdrukkelijk niet voldoet en een schuurhoogte van 8 meter ineens 
wel voldoet. Het plaatsen van de schuur op de huidige locatie van de kampeeractiviteiten, dan wel 
een alternatieve en efficiëntere indeling van het perceel, overeenkomstig het eerste advies van de 
commissie is in de ogen van cliënten de juiste keuze. 
 
Alternatieve locaties 

Het agrarisch perceel kan veel efficiënter worden ingericht, zodat hetzelfde doel bereikt kan 
worden met veel minder bezwaren (zie productie 2). De gewenste ruimte voor de schuur is ook in te 
passen in het bestaand agrarisch bouwvlak. Cliënten werken nog een aantal alternatieven uit en 
komen hierop terug in een nog te houden hoorzitting. Verwezen wordt naar de standaardoverweging 
van de Raad van State dat alternatieven pas aan de orde hoeven te komen bij de besluitvorming 
over goedkeuring van het bestemmingsplan als ernstige bezwaren bestaan tegen het voorgestane 
gebruik waarop het plan ziet. 
 
Kamperen bij de boer 

De gemeente heeft aangegeven dat het onderdeel kamperen bij de boer planologisch wordt 
vastgelegd in het bestemmingsplan overeenkomstig de eerder verleende vergunning. Daarbij is een 
oppervlakte van ongeveer 2600 m2 vergund voor het kamperen bij de boer. In de praktijk blijkt dat 
thans een oppervlakte wordt gebruikt voor het kamperen bij de boer van 3400 m2 en dat deze 
laatste oppervlakte ook in het ontwerpbestemmingsplan is overgenomen. (zie ook productie 3). Het 
rood gearceerde deel is thans in gebruik genomen door exploitant terwijl daarvoor geen vergunning 
blijkt te zijn verleend. Cliënten verzoeken het bestemmingsplan overeenkomstig vergunning aan te 
passen. Dit is ook van belang omdat dit aantoont dat het perceel ter plaatse efficiënter kan worden 
ingedeeld. 
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Overig 

- Cliënten vrezen dat de exploitant van het perceel de nieuwe opstal in de toekomst gaat 
gebruiken voor de opslag van caravans 

- Daarnaast vrezen zij voor een nadere uitbreiding van de recreatieve activiteiten. Het 
college van B&W heeft principemedewerking toegezegd aan het verbouwen van stallen 
tot in totaal 4 vakantieappartementen. (VAB-beleid). Het is niet onaannemelijk dat de 
exploitant zijn thans bestaande schuur zal opofferen om zijn vakantieappartementen te 
realiseren en de activiteiten die plaatsvinden in deze stallen te verplaatsen naar de 
nieuwe opstal. Het agrarisch bouwvlak wordt dan vergroot om ter plaatse meer 
recreatie mogelijk te maken. Dat wensen cliënten te voorkomen omdat zij dan dichter 
bij hun woning worden geconfronteerd met meer bedrijvigheid. 

 
Verzoek 

Cliënten verzoeken de gemeenteraad om geen nadere medewerking te verlenen aan de vergroting 
van het agrarische bouwblok op het perceel Walem 55. Tevens verzoeken cliënten de gemeenteraad 
uitdrukkelijk om gehoord te worden met betrekking tot deze zienswijze. 
 
Aanvulling zienswijze ingekomen 17.01.2012 

- Ter verduidelijking van punt 8 zienswijze: productie 4 en 5 zijn foto’s toegevoegd op 
basis waarvan cliënten aantonen dat hun uitzicht volledig zal verdwijnen door de bouw 
van de nieuwe opstal en productie 6 foto’s waarop de nieuwe schuur is ingetekend 
(genomen vanaf de andere zijde) 

- Ter verduidelijking van punt 11 zienswijze: productie 7 foto’s waarop de huidige 
inrichting van het perceel is te zien om aan te tonen dat momenteel geen sprake is van 
een efficiënte indeling van het perceel. 

- Ter verduidelijking van punt 13 zienswijze: productie 8 nogmaals de tekening die is 
overlegd als productie 2. Op tekening is aangegeven hoe de alternatieve inrichting van 
het perceel eruit kan zien. 

 
Reactie 
De in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 opgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55 is voor nagenoeg de hele directe omgeving aanleiding om geweest om zienswijzen 
in te dienen. In totaal hebben we over de onderhavige locatie 13 zienswijzen ontvangen. Waaronder 
ook die van de agrarische ondernemer zelf ten aanzien van zijn toch weer enigszins gewijzigde 
toekomstplannen en feiten die niet correct zijn bestemd op aangrenzende percelen van derden. 
In het voortraject is altijd met de agrarische ondernemer en zijn adviseur afgesproken dat zijn 
ontwikkeling als een separaat postzegelplan in procedure zou worden gebracht. Voorafgaand aan 
het opstarten van de planologische procedure zou de directe omgeving worden geïnformeerd over 
de concrete plannen zodat de omwonenden al in een vroeg stadium hun mening konden geven.  
 
Tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 was de ondernemer eigenlijk 
parallel bezig met het voorbereiden en uitwerken van zijn bedrijfsontwikkelingsplannen. Ten tijde 
van terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied waren de plannen (en 
bijbehorende onderzoeken c.q. onderbouwingen) nog niet helemaal compleet. Tijdens de 
terinzagelegging van het voorontwerp heeft de ondernemer een inspraakreactie ingediend waarin 
hij verzocht om de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied 2012. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van dat 
verzoek besloten om de ondernemer van Walem 55, net als een aantal andere ondernemers, de 
mogelijkheid te bieden ‘mee te liften’ in de procedure van het bestemmingsplan Buitengebied 
onder de voorwaarde dat ze tijdig de voor een BOM+ procedure noodzakelijk stukken zouden 
aanleveren.  
Op de gewenste aanleverdatum beschikten we m.b.t. Walem 55 over: 
- een definitief bedrijfsontwikkelingsplan d.d. 20.07.2011; 
- een bijgesteld (positief) advies van de BOM+ commissie; 
- een door alle partijen ondertekende overeenkomst BOM+; 
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- een goedgekeurd plan voor landschappelijke inpassing en tegenprestatie; 
- een (ambtelijk geaccordeerde) overeenstemming over de bouwkavel. 
Afgesproken was verder dat de planschadeverhaalsovereenkomst zou worden ondertekend voordat 
het bestemmingsplan zou worden vastgesteld door de gemeenteraad.  

De belangrijkste reden voor het besluit om de ondernemer alsnog te laten ‘meeliften’ in de 
herzieningsprocedure van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ was gelijke behandeling van de 
verschillende agrarische ondernemers. Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen over de locatie 
Walem 55, blijkt echter dat de voorgenomen bedrijfsontwikkeling in de buurt zo gevoelig ligt, dat dit 
geen goede beslissing was. Het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 betreft een algehele herziening 
om te kunnen voldoen aan de wettelijke digitale verplichtingen per 1 juli 2013. Het is nooit de 
bedoeling geweest om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mee te nemen in deze herziening. Er is 
enkel een uitzondering gemaakt voor gevallen waarvan de planologische procedure al helemaal was 
doorlopen. Ook voor agrarische bedrijven is een uitzondering gemaakt onder de voorwaarde dat de 
BOM+ procedure helemaal was afgerond. In het onderhavige geval heeft in het kader van de BOM+ 
procedure weliswaar een belangenafweging plaatsgevonden, echter die is niet gebaseerd op de 
inbreng/ reactie van omwonenden omdat de grootste ruimtelijke ingreep (uitbreiding bouwvlak) pas 
in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. De reacties van de omwonenden zijn van dien aard, 
dat een gedegen en goede afweging van alle belangen (indieners zienswijzen en ondernemer) meer 
tijd verdient dan de tijd die nu ter beschikking staat in het kader van de vaststelling van het 
bestemmingsplan Buitengebied. In het kader van de procedure van dit omvangrijke 
bestemmingsplan buitengebied en de daaraan gekoppelde planning bestaat niet voldoende tijd om 
de door omwonenden geopperde alternatieven te onderzoeken op haalbaarheid in de breedste zin 
van het woord. Daarnaast heeft de ondernemer zelf een zienswijze ingediend waarin hij feitelijk 
verzoekt om een nog grotere agrarische bouwkavel. Dit verzoek is overigens ingediend door een 
andere adviseur dan de adviseur die hem de afgelopen jaren heeft begeleid bij zijn 
bedrijfsontwikkelingsplannen. De ondernemer vraagt nu zelf weer een verruiming van zijn 
bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden aan, terwijl uit de reactie van de omwonenden blijkt dat de in 
het ontwerpbestemmingsplan opgenomen mogelijkheden voor hen niet acceptabel zijn. Daar komt 
nog bij dat de voor de woning Walem 39 (en 39A) in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen 
ruimere mogelijkheden en de vergunde aanwezigheid van twee woningen op dit perceel door de 
ondernemer van Walem 55 wordt betwist. Deze kwestie vergt een zorgvuldig onderzoek en 
vervolgens een overleg met alle belanghebbenden. Dit is niet alleen in het belang van de 
omwonenden van het bedrijf, maar ook voor de ondernemer zelf. Met name omdat onderzocht moet 
worden onder welke voorwaarden het huidige plan haalbaar is en welke alternatief plan eventueel 
tot de mogelijkheden behoort. De huidige situatie komt vooral ook voort uit de sterk vertroebelde 
verhoudingen in het buurtschap Walem. Als voor de voorgenomen bedrijfsuitbreiding geen draagvlak 
bestaat in de buurt, leidt dit tot een beroepsprocedure bij de Raad van State, waarvan de uitkomst 
op dit moment niet duidelijk is. De vaststellings- en inwerkingtredingsdatum van het 
bestemmingsplan Buitengebied komt daarmee onder druk te staan.    
Het is dan ook veel beter om in het geval van Walem 55 en Walem 39 (en 39A) maatwerk te leveren 
nadat de haalbaarheid van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op de 
verschillende percelen is onderzocht. De gemeenteraad zou daarnaast in overweging kunnen nemen 
om voor deze kwestie een ter zake deskundige (mediator) in te schakelen op kosten van de 
gemeente. In dit geval is het raadzaam en in het kader van een zorgvuldige voorbereiding en 
belangenafweging noodzakelijk dat voor Walem 55 en 39 (en 39A) een postzegelbestemmingsplan 
wordt opgesteld met daaraan ten grondslag een goede ruimtelijke onderbouwing. Om te voorkomen 
dat voor de betreffende percelen geen digitaal bestemmingsplan beschikbaar is dienen de 
bestaande rechten te worden opgenomen in het vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied 2012. 
Door nu te kiezen voor de “bevries”optie wordt de energie gespaard zodat die kan worden ingezet 
voor het oplossen van het probleem. Dit traject is ook gunstig(er) voor de agrarisch ondernemer. 
Een inhoudelijke behandeling bij de Raad van State duurt momenteel minimaal 1,5 jaar. In de 
tussentijd kan hij dus ook niet verder met zijn bedrijfsontwikkeling.  
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Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 9 
Akkoord gaan met de volgende werkwijze: De voorgenomen bedrijfsontwikkeling op het perceel 
Walem 55 en de afwijkingen op de percelen Walem 39 en 39A ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan (die niet zijn vergund) worden separaat afgewogen en in procedure gebracht op 
basis van een partiële herziening van het bestemmingsplan (postzegelbestemmingsplan). Hiertoe zal 
door de gemeente kort na besluitvorming door de raad een overleg worden geïnitieerd met alle 
betrokkenen.  
 
De zienswijzen honoreren en het bestemmingsplan bij de vaststelling als volgt wijzigen: 
 
Verbeelding: 
Voor de percelen Walem 55, 39 en 39A enkel de bestaande rechten vastleggen.  

1. Dat betekent dat voor wat betreft het perceel Walem 55 in het vast te stellen 
bestemmingsplan Buitengebied 2012 de vigerende bouwkavel uit het bestemmingsplan 
Buitengebied 1994 wordt overgenomen met dien verstande dat ook de bestaande (en 
vergunde) boerderijcamping wordt aangeduid. 

2. Voor de percelen Walem 39 en 39A betekent dit dat in het vast te stellen bestemmingsplan 
Buitengebied 2012 de vigerende planologische situatie uit het bestemmingsplan 
Buitengebied 1994 wordt overgenomen met dien verstande dat ook eventueel verleende 
vrijstellingen en (bouw)vergunningen in het vast te stellen bestemmingsplan worden 
verwerkt. 
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Zienswijze 10, Perceel Walem 55 
 
De zienswijze is binnengekomen op 12 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op de bedrijfsuitbreiding van het agrarische bedrijf op de locatie 
Walem 55. 
 
Onzorgvuldigheid gemeente/ rol mediator 

Op de eerste plaats geeft reclamant aan zeer teleurgesteld te zijn in de houding, het handelen en 
nalaten van handelen door de gemeente. Er verschillende malen door de gemeente toegezegd dat 
overleg met de omwonenden in Walem zou plaatsvinden alvorens beslissingen zouden worden 
genomen over de bedrijfsuitbreiding van Walem 55. Er heeft geen overleg plaatsgevonden. 
Reclamant vraagt zich af of er wel een juiste belangenafweging heeft plaatsgevonden nu de buurt 
helemaal niet is geraadpleegd en de kans op een eventueel compromis nu ook uitgesloten wordt. De 
gemeente had de rol van mediator op zich kunnen nemen door burgers serieus te nemen en vooraf 
in de ontwikkelingen en voorstellen te betrekken. 
 
Nieuwe ontsluitingsweg 

Uit de inspraakreactie naar de exploitant van Walem 55 blijkt dat alle voor de bedrijfsuitbreiding 
noodzakelijke stukken uiterlijk 12 september bij de gemeente hadden moeten worden ingediend. 
Uit de bijlagen BOM+ procedure Walem 55 blijkt dat dit niet het geval was, de stukken zijn te laat 
ingediend. De plannen voor de bedrijfsuitbreiding kunnen dus niet integraal onderdeel uitmaken van 
het bestemmingsplan Buitengebied 2012 en zullen separaat behandeld moeten worden waarbij 
wellicht nu wel de belangen van de buurt in de plannen geïncorporeerd kunnen worden. 
 
Het is reclamant niet duidelijk waarom de 2e ontsluitingsweg voor de Maatschap Dullens aangelegd 
moet worden en als zeker niet in een gebied met hoge landschappelijke waarde op bijna het 
hoogste punt van de heuvel. 
 
Tot nu toe heeft het bedrijf Walem 55 altijd gebruik gemaakt van de ingang behorende bij het 
woonhuis, nu kan dit schijnbaar niet meer met name door het steeds groter worden van de 
landbouwmachines. Echter door het aanleggen van een 2e ontsluitingsweg wordt een nieuw, veel 
omvangrijker probleem gecreëerd: 

• De Kleineweg is totaal niet berekend op een toename van de verkeersdrukte en al helemaal 
niet door een toename van het landbouwverkeer dat te groot is om van de ingang bij het 
woonhuis Walem 55 gebruik te maken. Het verharde gedeelte bij het begin van de 
Kleineweg bedraagt slechts 3 meter. Vanaf het begin van de Kleineweg tot de inrit van de 
nieuwe ontsluitingsweg worden de wandelaars of fietsers in het prikkeldraad of in de 
meidoornhaag gedrukt als een dergelijk voertuig hun tegemoetkomt. Tegenliggers (auto’s) 
zullen moeten terugrijden, passeren kan in zijn geheel niet. Dit is niet klantvriendelijk voor 
de toeristen en streekgenoten en uit hoofde van veiligheid niet aanvaardbaar. Overigens is 
op deze weg niet voor niets een vrachtwagenverbod van toepassing; 

• Het woonhuis van Reclamant (Walem 65) ligt enkele meters van de kruising Steenweg, 
Walem en de Kleineweg. Maatschap Dullens heeft twee zeer grote percelen liggen direct 
aan de Steenweg. Daardoor moet Dullens op enkele meters afstand van woonkamer van 
reclamant met zwaar materieel een bocht maken van ca. 135 graden (inrit woonhuis Dullens 
90 graden) waardoor afremmen en optrekken en nog in zeer veel gevallen zelfs in 2 stappen 
(dus 2 maal optrekken en afremmen) deze bocht naar de Kleineweg nemen. Naast de 
verharde weg ligt een groenstrook van ca. 80 cm dat wekelijks door reclamant wordt 
gemaaid met daaraan grenzend een haag (afscheiding perceel ondergetekende) die 
herhaaldelijk wordt belaagd door dit zware verkeer, waarbij het gras wordt platgereden en 
bij nat weer wordt weggevaagd. Een loonwerker ingehuurd door maatschap Dullens heeft al 
een gedeelte van een muurtje voor het huis van reclamant afgereden. De vraag is of de 
gemeente dit soort zaken in haar overwegingen heeft meegenomen; 
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• De vraag is of een akoestisch rapport is opgesteld v.w.b. de geluidsoverlast veroorzaakt door 
dit zware verkeer en is deze overlast wettelijk toegestaan zo dicht bij een woonhuis. Is 
gekeken naar andere milieuaspecten zoals uitstoot, fijnstof etc.? heeft de gemeente 
gekeken naar de toename van verkeersdrukte op deze zeer smalle weg en is dit wettelijk 
toegestaan? Heeft de gemeente gekeken naar de veiligheid van andere verkeersdeelnemers 
m.n. de fietsers en de wandelaars? Zijn er alternatieven voor deze weg bedacht en serieus 
in overweging genomen? 

• De ontsluitingsweg is al geruime tijd geleden aangelegd en in gebruik genomen zonder de 
benodigde toestemmingen en vergunningen. De illegale aanleg wordt vervolgens door de 
gemeente gedoogd en nu worden zelfs pogingen ondernomen deze weg te legaliseren. 
Kortom dit werkt burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand en dit soort gedrag wordt zelfs 
beloond. 

 
Overige punten 

1. Landschappelijke inpassing en tegenprestatie zoals opgesteld door Tuin- en 
landschapsarchitect Paumen:  

Dit plan voorziet in een meidoornhaag en enkele solitaire bomen langs de gewraakte 
ontsluitingsweg. Hoewel reclamant geen voorstander is van een meidoornhaag op bijna de hoogste 
plek van de heuvel, kan hij hiermee wel leven. Wel zullen voorwaarden moeten worden gesteld aan 
het beheer en onderhoud van de meidoornhaag. Kijkend naar de meidoornhaag aan de westzijde 
van de minicamping bij de maatschap Dullens (ca. 4 meter hoog) doet hem vrezen dat deze de haag 
zal laten doorgroeien. Bij een maximale hoogte van 1,20 m van de aan te planten haag is het 
uitzicht vanaf de zuid-westzijde van de woning van reclamant gewaarborgd. Dit geldt tevens voor 
de wandelaars/ toeristen die op de Kleineweg en de Steenweg extensief recreëren. Zij kunnen dan 
blijven genieten van het fantastische uitzicht op de Vaalserberg, Gulpenerberg en bij helder weer 
tot ver in België. Voorstel is om in het belang van reclamant en het toeristisch/ recreatieve belang 
in een overeenkomst vast te leggen en te sanctioneren (bijv. boetebeding) dat Maatschap Dullens 
het landschapsinrichtingsplan geheel conform plan uitvoert en beheert d.m.v. een jaarlijkse 
snoeibeurt van de meidoornhaag tot max. 120 cm. 
 

2. Gebruik van de ontsluitingsweg 
Voor wat betreft het gebruik de ontsluitingsweg is slechts summier benoemd dat deze weg kan 
worden aangelegd t.b.v. landbouwverkeer. Volgens reclamant is dat niet voldoende omdat de weg 
nu ook wordt gebruikt door campinggasten en toeristen die daar parkeren om van het uitzicht te 
genieten. Teneinde de privacy van reclamant en zijn gezin te waarborgen dient een deugdelijk 
afsluitbaar hek en bewegwijzering te worden geplaatst aan de zijde van de Kleineweg en de 
camping die ervoor zorgen dat voetgangers worden geweerd. Dit dient eveneens te worden 
vastgelegd in een overeenkomst en te worden gesanctioneerd. 
 
Reclamant hoopt dat zijn zienswijze leidt tot een aanzienlijke aanpassing van de voorgestelde 
plannen. 
 
Reactie 
Dit is één van de 13 zienswijzen die betrekking heeft op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55. In het kader van zienswijze nummer 9 is aan de gemeenteraad al geadviseerd hoe 
om te gaan met deze zienswijzen. Voor de afweging over deze zienswijze verwijzen wij 
kortheidshalve naar wat dat is verwoord onder zienswijze nummer 9. 
 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 10 
Voor het voorstel over deze zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar het voorstel zoals 
opgenomen onder zienswijze nummer 9. 
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Zienswijze 11, Perceel Plenkertstraat 90 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op kadastraal perceel 2036 (Plenkertstraat 90). In het 
ontwerpbestemmingsplan heeft het betreffende perceel de bestemming ‘Agrarisch met waarden- 
landschappelijk en natuurlijk waarden’. Dit is niet correct omdat het perceel in gebruik is ten 
behoeve van wonen en tuin. Op de verbeelding ontbreken eveneens de opstallen (woning, garage en 
tuinhuis). Reclamant verzoekt het bestemmingsplan te wijzigen en hem te informeren over de 
vervolgprocedures en de aangebrachte wijzigingen. 
 
Reactie 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
Op de digitale versie van ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 zoals hierboven afgebeeld, is 
zichtbaar dat het perceel Plenkertstraat 90 de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden- 
landschappelijke en natuurlijke waarden (AW-LN) heeft. Deze bestemming is vergeleken met het 
vigerende bestemmingsplan uit 1994. Het onderhavige perceel is daarin bestemd tot 
‘woondoeleinden bebouwingsklasse E1 (1 vrijstaande woning), Erf en Tuin. De in het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 is dus niet correct. Temeer ook omdat tijdens de 
inventarisatiefase (zie inventarisatie) is gebleken dat het perceel in gebruik is ten behoeve van 
woondoeleinden. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 11 
De zienswijze honoreren en bij de vaststelling het bestemmingsplan Buitengebied 2012 als volgt 
wijzigen: 
 
Verbeelding 
De enkelbestemming van het perceel Plenkertstraat 90 te Valkenburg wijzigen van AW-LN in Wonen 
en de op het perceel aanwezige gebouwen voorzien van een ‘bouw-‘ en ‘bijgebouwvlak’ 
overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1994’ (uitsnede 61).  
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Zienswijze 12, Perceel Walem 55 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op de bedrijfsuitbreiding van het agrarische bedrijf op de locatie 
Walem 55. 
 
Het ontbreken van vroegtijdige informatie over bedrijfsuitbreiding Walem 55 

In september 2007 is door de gemeente (portefeuillehouder en ambtenaar) aan de heren J.G.H. 
Keulers, H.M.G. Maessen, H. Theunissen en mevr. Theunissen-Colpa kenbaar gemaakt dat het 
buurtschap op de hoogte zou worden gehouden bij voornemens van de gemeente die zouden kunnen 
leiden tot een bedrijfsuitbreiding van de locatie Walem 55. Er heeft geen overleg plaatsgevonden, 
de bedrijfsuitbreiding is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 en de buurt 
is daarover niet (separaat) ingelicht. Reclamant vindt de gehele gang van zaken ongehoord en niet 
acceptabel. 
 

Uitbreiden van agrarische bouwkavel in Oostelijke en Zuidelijke richting 

Het is voor reclamant niet acceptabel dat sprake is van een uitbreiding van het bedrijf Walem 55 
zonder een goed onderbouwd postzegelplan waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de gestelde 
afmetingen van de gewenste uitbreiding, inclusief de berging voor materieel, landbouwmachines 
e.d. nodig is. Daarnaast is het onduidelijk dat meer opslagruimte nodig is. Er mag immers geen 
uitbreiding van vee plaatsvinden (dat is in het verleden officieel kenbaar gemaakt aan het agrarisch 
bedrijf door de gemeente). De noodzaak voor meer opslagruimte moet duidelijk zijn. Om tot een 
weloverwogen besluit te kunnen komen dient een goed onderbouwd postzegelplan te worden 
opgesteld. 
 
Retrospectieve toets 

Verzocht wordt om de retrospectieve toets aan te passen op die onderdelen die ook de belangen 
van de buurtbewoners beschermen. Op dit moment ontbreekt het daar aan in het ontwerpplan. 
Reclamant is graag bereid de zaak door nader aan te wijzen personen uit het buurtschap nader te 
laten toelichten. 
 
Reactie 
Dit is één van de 13 zienswijzen die betrekking heeft op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55. In het kader van zienswijze nummer 9 is aan de gemeenteraad al geadviseerd hoe 
om te gaan met deze zienswijzen. Voor de afweging over deze zienswijze verwijzen wij 
kortheidshalve naar wat dat is verwoord onder zienswijze nummer 9. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 12 
Voor het voorstel over deze zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar het voorstel zoals 
opgenomen onder zienswijze nummer 9. 
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Zienswijze 13, Perceel Walem 55 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012 en houdt in dat: 
 
De zienswijze heeft betrekking op de bedrijfsuitbreiding van het agrarische bedrijf op de locatie 
Walem 55. 
 
Het ontbreken van vroegtijdige informatie over bedrijfsuitbreiding Walem 55 

In september 2007 is door de gemeente (portefeuillehouder en ambtenaar) aan de heren J.G.H. 
Keulers, H.M.G. Maessen, H. Theunissen en mevr. Theunissen-Colpa kenbaar gemaakt dat het 
buurtschap op de hoogte zou worden gehouden bij voornemens van de gemeente die zouden kunnen 
leiden tot een bedrijfsuitbreiding van de locatie Walem 55. Er heeft geen overleg plaatsgevonden, 
de bedrijfsuitbreiding is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 en de buurt 
is daarover niet (separaat) ingelicht. Reclamant vindt de gehele gang van zaken ongehoord en niet 
acceptabel. 
 

Uitbreiden van agrarische bouwkavel in Oostelijke en Zuidelijke richting 

Het is voor reclamant niet acceptabel dat sprake is van een uitbreiding van het bedrijf Walem 55 
zonder een goed onderbouwd postzegelplan waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de gestelde 
afmetingen van de gewenste uitbreiding, inclusief de berging voor materieel, landbouwmachines 
e.d. nodig is. Daarnaast is het onduidelijk dat meer opslagruimte nodig is. Er mag immers geen 
uitbreiding van vee plaatsvinden (dat is in het verleden officieel kenbaar gemaakt aan het agrarisch 
bedrijf door de gemeente). De noodzaak voor meer opslagruimte moet duidelijk zijn. Om tot een 
weloverwogen besluit te kunnen komen dient een goed onderbouwd postzegelplan te worden 
opgesteld. 
 
Retrospectieve toets 

Verzocht wordt om de retrospectieve toets aan te passen op die onderdelen die ook de belangen 
van de buurtbewoners beschermen. Op dit moment ontbreekt het daar aan in het ontwerpplan. 
Reclamant is graag bereid de zaak door nader aan te wijzen personen uit het buurtschap nader te 
laten toelichten. 
 
Reactie 
Dit is één van de 13 zienswijzen die betrekking heeft op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55. In het kader van zienswijze nummer 9 is aan de gemeenteraad al geadviseerd hoe 
om te gaan met deze zienswijzen. Voor de afweging over deze zienswijze verwijzen wij 
kortheidshalve naar wat dat is verwoord onder zienswijze nummer 9. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 13 
Voor het voorstel over deze zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar het voorstel zoals 
opgenomen onder zienswijze nummer 9. 
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Zienswijze 14, Perceel Walem 55 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op de bedrijfsuitbreiding van het agrarische bedrijf op de locatie 
Walem 55. 
 
Het ontbreken van vroegtijdige informatie over bedrijfsuitbreiding Walem 55 

In september 2007 is door de gemeente (portefeuillehouder en ambtenaar) aan de heren J.G.H. 
Keulers, H.M.G. Maessen, H. Theunissen en mevr. Theunissen-Colpa kenbaar gemaakt dat het 
buurtschap op de hoogte zou worden gehouden bij voornemens van de gemeente die zouden kunnen 
leiden tot een bedrijfsuitbreiding van de locatie Walem 55. Er heeft geen overleg plaatsgevonden, 
de bedrijfsuitbreiding is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 en de buurt 
is daarover niet (separaat) ingelicht. Reclamant vindt de gehele gang van zaken ongehoord en niet 
acceptabel. 
 

Uitbreiden van agrarische bouwkavel in Oostelijke en Zuidelijke richting 

Het is voor reclamant niet acceptabel dat sprake is van een uitbreiding van het bedrijf Walem 55 
zonder een goed onderbouwd postzegelplan waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de gestelde 
afmetingen van de gewenste uitbreiding, inclusief de berging voor materieel, landbouwmachines 
e.d. nodig is. Daarnaast is het onduidelijk dat meer opslagruimte nodig is. Er mag immers geen 
uitbreiding van vee plaatsvinden (dat is in het verleden officieel kenbaar gemaakt aan het agrarisch 
bedrijf door de gemeente). De noodzaak voor meer opslagruimte moet duidelijk zijn. Om tot een 
weloverwogen besluit te kunnen komen dient een goed onderbouwd postzegelplan te worden 
opgesteld. 
 
Retrospectieve toets 

Verzocht wordt om de retrospectieve toets aan te passen op die onderdelen die ook de belangen 
van de buurtbewoners beschermen. Op dit moment ontbreekt het daar aan in het ontwerpplan. 
Reclamant is graag bereid de zaak door nader aan te wijzen personen uit het buurtschap nader te 
laten toelichten. 
 
Reactie 
Dit is één van de 13 zienswijzen die betrekking heeft op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55. In het kader van zienswijze nummer 9 is aan de gemeenteraad al geadviseerd hoe 
om te gaan met deze zienswijzen. Voor de afweging over deze zienswijze verwijzen wij 
kortheidshalve naar wat dat is verwoord onder zienswijze nummer 9. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 14 
Voor het voorstel over deze zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar het voorstel zoals 
opgenomen onder zienswijze nummer 9. 
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Zienswijze 15, Perceel Walem 55 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op de bedrijfsuitbreiding van het agrarische bedrijf op de locatie 
Walem 55. 
 
Het ontbreken van vroegtijdige informatie over bedrijfsuitbreiding Walem 55 

In september 2007 is door de gemeente (portefeuillehouder en ambtenaar) aan de heren J.G.H. 
Keulers, H.M.G. Maessen, H. Theunissen en mevr. Theunissen-Colpa kenbaar gemaakt dat het 
buurtschap op de hoogte zou worden gehouden bij voornemens van de gemeente die zouden kunnen 
leiden tot een bedrijfsuitbreiding van de locatie Walem 55. Er heeft geen overleg plaatsgevonden, 
de bedrijfsuitbreiding is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 en de buurt 
is daarover niet (separaat) ingelicht. Reclamant vindt de gehele gang van zaken ongehoord en niet 
acceptabel. 
 

Uitbreiden van agrarische bouwkavel in Oostelijke en Zuidelijke richting 

Het is voor reclamant niet acceptabel dat sprake is van een uitbreiding van het bedrijf Walem 55 
zonder een goed onderbouwd postzegelplan waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de gestelde 
afmetingen van de gewenste uitbreiding, inclusief de berging voor materieel, landbouwmachines 
e.d. nodig is. Daarnaast is het onduidelijk dat meer opslagruimte nodig is. Er mag immers geen 
uitbreiding van vee plaatsvinden (dat is in het verleden officieel kenbaar gemaakt aan het agrarisch 
bedrijf door de gemeente). De noodzaak voor meer opslagruimte moet duidelijk zijn. Om tot een 
weloverwogen besluit te kunnen komen dient een goed onderbouwd postzegelplan te worden 
opgesteld. 
 
Retrospectieve toets 

Verzocht wordt om de retrospectieve toets aan te passen op die onderdelen die ook de belangen 
van de buurtbewoners beschermen. Op dit moment ontbreekt het daar aan in het ontwerpplan. 
Reclamant is graag bereid de zaak door nader aan te wijzen personen uit het buurtschap nader te 
laten toelichten. 
 
Reactie 
Dit is één van de 13 zienswijzen die betrekking heeft op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55. In het kader van zienswijze nummer 9 is aan de gemeenteraad al geadviseerd hoe 
om te gaan met deze zienswijzen. Voor de afweging over deze zienswijze verwijzen wij 
kortheidshalve naar wat dat is verwoord onder zienswijze nummer 9. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 15 
Voor het voorstel over deze zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar het voorstel zoals 
opgenomen onder zienswijze nummer 9. 
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Zienswijze 16, Perceel Walem 55 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op de bedrijfsuitbreiding van het agrarische bedrijf op de locatie 
Walem 55. 
 
Het ontbreken van vroegtijdige informatie over bedrijfsuitbreiding Walem 55 

In september 2007 is door de gemeente (portefeuillehouder en ambtenaar) aan de heren J.G.H. 
Keulers, H.M.G. Maessen, H. Theunissen en mevr. Theunissen-Colpa kenbaar gemaakt dat het 
buurtschap op de hoogte zou worden gehouden bij voornemens van de gemeente die zouden kunnen 
leiden tot een bedrijfsuitbreiding van de locatie Walem 55. Er heeft geen overleg plaatsgevonden, 
de bedrijfsuitbreiding is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 en de buurt 
is daarover niet (separaat) ingelicht. Reclamant vindt de gehele gang van zaken ongehoord en niet 
acceptabel. 
 

Uitbreiden van agrarische bouwkavel in Oostelijke en Zuidelijke richting 

Het is voor reclamant niet acceptabel dat sprake is van een uitbreiding van het bedrijf Walem 55 
zonder een goed onderbouwd postzegelplan waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de gestelde 
afmetingen van de gewenste uitbreiding, inclusief de berging voor materieel, landbouwmachines 
e.d. nodig is. Daarnaast is het onduidelijk dat meer opslagruimte nodig is. Er mag immers geen 
uitbreiding van vee plaatsvinden (dat is in het verleden officieel kenbaar gemaakt aan het agrarisch 
bedrijf door de gemeente). De noodzaak voor meer opslagruimte moet duidelijk zijn. Om tot een 
weloverwogen besluit te kunnen komen dient een goed onderbouwd postzegelplan te worden 
opgesteld. 
 
Retrospectieve toets 

Verzocht wordt om de retrospectieve toets aan te passen op die onderdelen die ook de belangen 
van de buurtbewoners beschermen. Op dit moment ontbreekt het daar aan in het ontwerpplan. 
Reclamant is graag bereid de zaak door nader aan te wijzen personen uit het buurtschap nader te 
laten toelichten. 
 
Reactie 
Dit is één van de 13 zienswijzen die betrekking heeft op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55. In het kader van zienswijze nummer 9 is aan de gemeenteraad al geadviseerd hoe 
om te gaan met deze zienswijzen. Voor de afweging over deze zienswijze verwijzen wij 
kortheidshalve naar wat dat is verwoord onder zienswijze nummer 9. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 16 
Voor het voorstel over deze zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar het voorstel zoals 
opgenomen onder zienswijze nummer 9. 
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Zienswijze 17, Perceel Walem 55 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op de bedrijfsuitbreiding van het agrarische bedrijf op de locatie 
Walem 55. 
 
Het ontbreken van vroegtijdige informatie over bedrijfsuitbreiding Walem 55 

In september 2007 is door de gemeente (portefeuillehouder en ambtenaar) aan de heren J.G.H. 
Keulers, H.M.G. Maessen, H. Theunissen en mevr. Theunissen-Colpa kenbaar gemaakt dat het 
buurtschap op de hoogte zou worden gehouden bij voornemens van de gemeente die zouden kunnen 
leiden tot een bedrijfsuitbreiding van de locatie Walem 55. Er heeft geen overleg plaatsgevonden, 
de bedrijfsuitbreiding is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 en de buurt 
is daarover niet (separaat) ingelicht. Reclamant vindt de gehele gang van zaken ongehoord en niet 
acceptabel. 
 

Uitbreiden van agrarische bouwkavel in Oostelijke en Zuidelijke richting 

Het is voor reclamant niet acceptabel dat sprake is van een uitbreiding van het bedrijf Walem 55 
zonder een goed onderbouwd postzegelplan waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de gestelde 
afmetingen van de gewenste uitbreiding, inclusief de berging voor materieel, landbouwmachines 
e.d. nodig is. Daarnaast is het onduidelijk dat meer opslagruimte nodig is. Er mag immers geen 
uitbreiding van vee plaatsvinden (dat is in het verleden officieel kenbaar gemaakt aan het agrarisch 
bedrijf door de gemeente). De noodzaak voor meer opslagruimte moet duidelijk zijn. Om tot een 
weloverwogen besluit te kunnen komen dient een goed onderbouwd postzegelplan te worden 
opgesteld. 
 
Retrospectieve toets 

Verzocht wordt om de retrospectieve toets aan te passen op die onderdelen die ook de belangen 
van de buurtbewoners beschermen. Op dit moment ontbreekt het daar aan in het ontwerpplan. 
Reclamant is graag bereid de zaak door nader aan te wijzen personen uit het buurtschap nader te 
laten toelichten. 
 
Reactie 
Dit is één van de 13 zienswijzen die betrekking heeft op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55. In het kader van zienswijze nummer 9 is aan de gemeenteraad al geadviseerd hoe 
om te gaan met deze zienswijzen. Voor de afweging over deze zienswijze verwijzen wij 
kortheidshalve naar wat dat is verwoord onder zienswijze nummer 9. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 17 
Voor het voorstel over deze zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar het voorstel zoals 
opgenomen onder zienswijze nummer 9. 
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Zienswijze 18, Perceel Walem 55 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op de bedrijfsuitbreiding van het agrarische bedrijf op de locatie 
Walem 55. 
 
Het ontbreken van vroegtijdige informatie over bedrijfsuitbreiding Walem 55 

In september 2007 is door de gemeente (portefeuillehouder en ambtenaar) aan de heren J.G.H. 
Keulers, H.M.G. Maessen, H. Theunissen en mevr. Theunissen-Colpa kenbaar gemaakt dat het 
buurtschap op de hoogte zou worden gehouden bij voornemens van de gemeente die zouden kunnen 
leiden tot een bedrijfsuitbreiding van de locatie Walem 55. Er heeft geen overleg plaatsgevonden, 
de bedrijfsuitbreiding is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 en de buurt 
is daarover niet (separaat) ingelicht. Reclamant vindt de gehele gang van zaken ongehoord en niet 
acceptabel. 
 

Uitbreiden van agrarische bouwkavel in Oostelijke en Zuidelijke richting 

Het is voor reclamant niet acceptabel dat sprake is van een uitbreiding van het bedrijf Walem 55 
zonder een goed onderbouwd postzegelplan waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de gestelde 
afmetingen van de gewenste uitbreiding, inclusief de berging voor materieel, landbouwmachines 
e.d. nodig is. Daarnaast is het onduidelijk dat meer opslagruimte nodig is. Er mag immers geen 
uitbreiding van vee plaatsvinden (dat is in het verleden officieel kenbaar gemaakt aan het agrarisch 
bedrijf door de gemeente). De noodzaak voor meer opslagruimte moet duidelijk zijn. Om tot een 
weloverwogen besluit te kunnen komen dient een goed onderbouwd postzegelplan te worden 
opgesteld. 
 
Retrospectieve toets 

Verzocht wordt om de retrospectieve toets aan te passen op die onderdelen die ook de belangen 
van de buurtbewoners beschermen. Op dit moment ontbreekt het daar aan in het ontwerpplan. 
Reclamant is graag bereid de zaak door nader aan te wijzen personen uit het buurtschap nader te 
laten toelichten. 
 
Reactie 
Dit is één van de 13 zienswijzen die betrekking heeft op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55. In het kader van zienswijze nummer 9 is aan de gemeenteraad al geadviseerd hoe 
om te gaan met deze zienswijzen. Voor de afweging over deze zienswijze verwijzen wij 
kortheidshalve naar wat dat is verwoord onder zienswijze nummer 9. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 18 
Voor het voorstel over deze zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar het voorstel zoals 
opgenomen onder zienswijze nummer 9. 
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Zienswijze 19, Perceel Walem 55 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op de bedrijfsuitbreiding van het agrarische bedrijf op de locatie 
Walem 55. 
 
Het ontbreken van vroegtijdige informatie over bedrijfsuitbreiding Walem 55 

In september 2007 is door de gemeente (portefeuillehouder en ambtenaar) aan de heren J.G.H. 
Keulers, H.M.G. Maessen, H. Theunissen en mevr. Theunissen-Colpa kenbaar gemaakt dat het 
buurtschap op de hoogte zou worden gehouden bij voornemens van de gemeente die zouden kunnen 
leiden tot een bedrijfsuitbreiding van de locatie Walem 55. Er heeft geen overleg plaatsgevonden, 
de bedrijfsuitbreiding is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 en de buurt 
is daarover niet (separaat) ingelicht. Reclamant vindt de gehele gang van zaken ongehoord en niet 
acceptabel. 
 

Uitbreiden van agrarische bouwkavel in Oostelijke en Zuidelijke richting 

Het is voor reclamant niet acceptabel dat sprake is van een uitbreiding van het bedrijf Walem 55 
zonder een goed onderbouwd postzegelplan waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de gestelde 
afmetingen van de gewenste uitbreiding, inclusief de berging voor materieel, landbouwmachines 
e.d. nodig is. Daarnaast is het onduidelijk dat meer opslagruimte nodig is. Er mag immers geen 
uitbreiding van vee plaatsvinden (dat is in het verleden officieel kenbaar gemaakt aan het agrarisch 
bedrijf door de gemeente). De noodzaak voor meer opslagruimte moet duidelijk zijn. Om tot een 
weloverwogen besluit te kunnen komen dient een goed onderbouwd postzegelplan te worden 
opgesteld. 
 
Retrospectieve toets 

Verzocht wordt om de retrospectieve toets aan te passen op die onderdelen die ook de belangen 
van de buurtbewoners beschermen. Op dit moment ontbreekt het daar aan in het ontwerpplan. 
Reclamant is graag bereid de zaak door nader aan te wijzen personen uit het buurtschap nader te 
laten toelichten. 
 
Reactie 
Dit is één van de 13 zienswijzen die betrekking heeft op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55. In het kader van zienswijze nummer 9 is aan de gemeenteraad al geadviseerd hoe 
om te gaan met deze zienswijzen. Voor de afweging over deze zienswijze verwijzen wij 
kortheidshalve naar wat dat is verwoord onder zienswijze nummer 9. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 19 
Voor het voorstel over deze zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar het voorstel zoals 
opgenomen onder zienswijze nummer 9. 
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Zienswijze 20, Perceel Walem 55 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op de bedrijfsuitbreiding van het agrarische bedrijf op de locatie 
Walem 55. 
 
Het ontbreken van vroegtijdige informatie over bedrijfsuitbreiding Walem 55 

In september 2007 is door de gemeente (portefeuillehouder en ambtenaar) aan de heren J.G.H. 
Keulers, H.M.G. Maessen, H. Theunissen en mevr. Theunissen-Colpa kenbaar gemaakt dat het 
buurtschap op de hoogte zou worden gehouden bij voornemens van de gemeente die zouden kunnen 
leiden tot een bedrijfsuitbreiding van de locatie Walem 55. Er heeft geen overleg plaatsgevonden, 
de bedrijfsuitbreiding is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 en de buurt 
is daarover niet (separaat) ingelicht. Reclamant vindt de gehele gang van zaken ongehoord en niet 
acceptabel. 
 

Uitbreiden van agrarische bouwkavel in Oostelijke en Zuidelijke richting 

Het is voor reclamant niet acceptabel dat sprake is van een uitbreiding van het bedrijf Walem 55 
zonder een goed onderbouwd postzegelplan waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de gestelde 
afmetingen van de gewenste uitbreiding, inclusief de berging voor materieel, landbouwmachines 
e.d. nodig is. Daarnaast is het onduidelijk dat meer opslagruimte nodig is. Er mag immers geen 
uitbreiding van vee plaatsvinden (dat is in het verleden officieel kenbaar gemaakt aan het agrarisch 
bedrijf door de gemeente). De noodzaak voor meer opslagruimte moet duidelijk zijn. Om tot een 
weloverwogen besluit te kunnen komen dient een goed onderbouwd postzegelplan te worden 
opgesteld. 
 
Retrospectieve toets 

Verzocht wordt om de retrospectieve toets aan te passen op die onderdelen die ook de belangen 
van de buurtbewoners beschermen. Op dit moment ontbreekt het daar aan in het ontwerpplan. 
Reclamant is graag bereid de zaak door nader aan te wijzen personen uit het buurtschap nader te 
laten toelichten. 
 
Reactie 
Dit is één van de 13 zienswijzen die betrekking heeft op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55. In het kader van zienswijze nummer 9 is aan de gemeenteraad al geadviseerd hoe 
om te gaan met deze zienswijzen. Voor de afweging over deze zienswijze verwijzen wij 
kortheidshalve naar wat dat is verwoord onder zienswijze nummer 9. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 20 
Voor het voorstel over deze zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar het voorstel zoals 
opgenomen onder zienswijze nummer 9. 
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Zienswijze 21, Perceel Walem 55 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op de bedrijfsuitbreiding van het agrarische bedrijf op de locatie 
Walem 55. 
 
Een toelichting over het gebruik van de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl ontbreekt waardoor 
het kan zijn dat belangrijke informatie niet wordt gezien en/ of opgehaald. Na attendering van een 
naaste buur is reclamant op de hoogte gesteld van de bedrijfsuitbreiding ter plaatse van Walem 55. 
De bovenstaande gang van zaken past niet in het gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid m.b.t. 
openheid en transparantie. Reclamant betreurt het ten zeerste dat hij niet in een eerder stadium in 
kennis is gesteld over de gewenste bedrijfsuitbreiding, terwijl dat wel was toegezegd door de 
gemeente aan omwonenden. Door de gemeente is aan de belangen van buurtbewoners 
voorbijgegaan. Reclamant maakt de volgende zienswijzen kenbaar: 
 
Beargumentatie beleid gemeente 
Gelet op het in de zienswijze geciteerde gemeentelijke beleid uit de Toekomstvisie 2030, de 
welstandsnota en het afwijkingenbeleid meent reclamant dat er contradicties bestaan tussen het 
beleid en het goedgekeurde welstandsplan d.d. 06.12.2011 met kenmerk PA/ 10034 (Oprichten 
agrarische bedrijfsruimte Walem 55) evenals de privaatrechtelijke overeenkomst BOM+ d.d. 
16.09.2011.  
 
Ontwerpbestemmingsplan 
In paragraaf 4.8 (Nieuwe ontwikkelingen) van het ontwerpbestemmingsplan wordt onder punt 3 
gesteld dat de bedrijfsontwikkeling BOM+ een kwaliteitsmenu heeft doorlopen. Aan de hand van 
bijlage 5 concludeert reclamant enkel dat een plan voor landschappelijke inpassing met 
tegenprestatie (BOM+) is opgesteld. Een gedetailleerd en compleet plan waarin de ruimtelijke 
onderbouwing is verwerkt is niet opgesteld. Een uitbreiding van de bouwkavel in oostelijke en 
zuidelijke richting acht reclamant dan ook onacceptabel. Tevens ontbreekt een goed onderbouwd 
postzegelbestemmingsplan waarin wordt aangegeven wat de noodzaak is voor de gewenste 
uitbreiding inclusief de machineberging. Reclamant betwijfelt of het agrarisch bedrijf wel meer 
opslagruimte nodig heeft omdat een uitbreiding van de veestapel volgens de gemeente niet meer is 
toegestaan. 
 
Eindverslag inspraak 
Het eindverslag inspraak dat is vastgesteld op 19.07.2011 geeft een andere voorgestelde wijziging 
van het bestemmingsplan. De omwonenden zijn niet op de hoogte gesteld van de gewijzigde 
inspraak. 
 
BOM+ overeenkomst 
Aan de BOM+ overeenkomst liggen onjuiste uitgangspunten ten grondslag, daarom worden er 
verkeerde overwegingen gemaakt in de overeenkomst. Daardoor blijven een groot aantal vragen 
onbeantwoord en dat leidt tot onduidelijkheden. Het betreft volgens reclamant o.a.: 

• Gezien de situering van de machineberging is geen sprake van een passende 
omgevingskwaliteit (zie bijlage 1,2 en 3); 

• De onderbouwing van de noodzaak voor een opslagruimte van 600 m2 voor stalling van 
machines en werktuigen en de opslag van stro, hooi en landbouwproducten is te algemeen. 
Verder vreest reclamant voor de brandveiligheid en vindt hij dat te weinig aandacht is 
besteed aan de visuele impact van een dergelijk grote machineberging. Het is 
onvoorstelbaar dat de gemeente een perceel van hoge landschappelijke waarden wijzigt in 
een agrarische bouwkavel; 

• De onderbouwing van de noodzaak voor de uitbreiding van de bestaande ruwvoeropslag 
ontbreekt omdat het bedrijf van initiatiefnemer op slot zit volgens milieuregelgeving; 
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• Op basis van de landschappelijke inpassing dient het gebouw te worden ingepast door 
bomen. De buurt heeft hier geen vertrouwen in omdat de initiatiefnemer in het verleden 
ook zonder vergunning bomen en landschapselementen heeft verwijderd. Punt 3 van de 
overeenkomst heeft dan ook geen nut; 

• In bijlage 3 van het landschapsinpassingsplan zijn de landschapselementen, de afstanden tot 
(geplande nieuwe) bouwwerken en bestaande beplanting niet juist weergegeven; 

• De vraag rijst hoe de kroon van de bomen tussen de dakgoot en de nok wordt gerealiseerd; 
• Tot slot wordt geattendeerd op de lijn van data in de bescheiden. In het Eindverslag 

inspraak (nr. 48) wordt als voorwaarde gesteld dat initiatiefnemer uiterlijk 12.09.2011 de 
gewenste bescheiden bij de gemeente moet indienen; 

• Het BOM+ advies van 12.09.2011 is negatief, deze beoordeling (en de motivatie daarvan) is 
correct; 

• Het bijgestelde BOM+ advies van 06.10.2011 (na een bedrijfsbezoek) is positief bijgesteld 
met de voorwaarde dat de hoogte van de machineberging maximaal 8 meter mag bedragen. 
Deze omwenteling bevreemdt reclamant. Tevens is deze brief niet tijdig ingediend gezien 
het Eindverslag inspraak; 

• Hoe kan de BOM+ overeenkomst door de gemeente worden ondertekend op 16.09.2011 
terwijl een positief advies van de provincie pas op 06.10.2011 werd gegeven. De maatschap 
van initiatiefnemer ondertekend pas op 17.11.2011 

 
Geen goede ruimtelijke onderbouwing 
Een bestemmingsplan dient te voldoen aan een goede ruimtelijke ordening, danwel hieraan dient 
een goede ruimtelijke onderbouwing ten grondslag te liggen. Daarbij dient de gemeente het behoud 
van Natuur en leefbaarheid van iedereen in het oog te houden. Reclamant beroept zich op de 
belangen van omwonenden m.b.t. het uitzicht, de privacy, de mate van zonlicht op het perceel/ de 
woning, geluids- en stankoverlast. De leefbaarheid wordt geschaad als de gemeenteraad positief 
reageert op de bedrijfsuitbreiding. Zie ook bijlage 1, 2 en 3. 
 
Verzoek tot handhaving 
Er wordt verzocht handhavend op te treden tegen de volgende feiten: 

• De hoogte van de omringende haag op het terrein kamperen bij de boer is te laag; 
• Richtafstand voor geur, stof, geluid en gevaar, voor ‘Fokken en houden van rundvee’ geldt 

een richtafstand van 100 meter, deze wordt niet gehaald; 
• De huidige opslag van mest buiten de silo’s is niet toegestaan en ligt op een niet correcte 

bestemming; 
• Het aantal campingplaatsen wordt in het seizoen overschreden; 
• De huidige opslag van ‘rotzooi’ op het perceel is volgens de APV niet op deze wijze 

toegestaan; 
• Deze lijst is niet limitatief en kan nog worden aangevuld door mede aanwonenden van de 

kleine kern Walem 
 
Verzoek 
Om via openheid en transparantie in communicatie het bereiken van een goede oplossing tussen 
bedrijf en omwonenden. De raad wordt verzocht zich persoonlijk op de hoogte te komen stellen van 
de situatie en in de besluitvorming te zorgen dat voor iedereen een goede oplossing wordt bereikt. 
Naar de mening van reclamant zijn op het bestaande erf voldoende alternatieve oplossingen 
aanwezig. 
 
Reactie 
Dit is één van de 13 zienswijzen die betrekking heeft op de voorgenomen bedrijfsontwikkeling op de 
locatie Walem 55. In het kader van zienswijze nummer 9 is aan de gemeenteraad al geadviseerd hoe 
om te gaan met deze zienswijzen. Voor de afweging over deze zienswijze verwijzen wij 
kortheidshalve naar wat dat is verwoord onder zienswijze nummer 9. 
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Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 21 
Voor het voorstel over deze zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar het voorstel zoals 
opgenomen onder zienswijze nummer 9. Het in de zienswijze opgenomen verzoek tot handhaving 
wordt kortgesloten met de ter zake deskundige ambtenaar en wordt apart afgehandeld. 
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Zienswijze 22, Perceel Walem 24 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012 en houdt in dat: 
De zienswijze heeft betrekking op het perceel Walem 24. In het ontwerpbestemmingsplan is niet 
terug te vinden dat rekening is gehouden met de volgende besluiten: 

- BR/ 9052; 
- BR/ 10046; 
- Aanlegvergunning met kenmerk 2009/ 970 d.d. 30.09.2009 

Dit is o.a. op te maken uit: 
- Het ontbreken van de huidige en vergunde stal (hobbymatig) voor paarden met paddock 

en de bijbehorende mestopslag; 
- Het ontbreken van de uitloopvoorziening (paardenbak); 
- Het niet op correcte locatie weergeven van de mestopslag en bijgebouwen (oude 

situatie voor bouw en verbouwing). 
 
Verzocht wordt dat de drie hiervoor genoemde besluiten duidelijk en correct worden overgenomen 
in het bestemmingsplan.  
 
Reactie 
Bouwvergunning bijgebouw 

Op 15 oktober 2009 is een bouwvergunning verleend aan reclamant voor het bouwen van een 
bijgebouw met de functie garage en paardenstallen. De oppervlakte van het bijgebouw bedraagt 
ongeveer 160 m2. Ten behoeve van deze bouwvergunning is tevens vrijstelling verleend van het 
geldende bestemmingsplan op basis van artikel 3.23 Wro. In het ontwerpbestemmingsplan is het 
perceelsgedeelte waarop het bijgebouw is gerealiseerd bestemd tot ‘Wonen’ met de 
bouwaanduiding ‘bijgebouwen’. Op basis van artikel 30.2.3 van de regels mogen ter plaatse van de 
aanduiding ‘bijgebouwen’ worden gebouwd: bijgebouwen tot een maximum van 70 m2 per 
hoofdgebouw. Het onderhavige bijgebouw is 160 m2 en valt daarmee gedeeltelijk onder het 
overgangsrecht van artikel 56.1. Op basis van het overgangsrecht is dit gebouw rechtens aanwezig, 
wat betekent dat dit gebouw ter plaatse mag blijven bestaan en gedeeltelijk mag worden 
vernieuwd of veranderd. De gekozen plansystematiek houdt in dat bijgebouwen en andere 
bouwwerken binnen het bijgebouwvlak mogen worden gebouwd, deze hoeven niet specifiek te 
worden aangeduid. Aan de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan ligt echter een recente 
kadastrale ondergrond ten grondslag waarop de aanwezige bebouwing zichtbaar is. Bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan moet in het besluit worden aangegeven op welke kadastrale 
ondergrond het bestemmingsplan is vastgesteld. Deze kadastrale ondergrond (bijvoorbeeld juni 
2011) en de GBKN kaart worden separaat bij het bestemmingsplan gearchiveerd en bewaard, zodat 
deze altijd oproepbaar zijn. De software van ruimtelijkeplannen.nl biedt inderdaad geen 
mogelijkheid om deze kadastrale ondergrond via de landelijke voorziening raadpleegbaar te maken, 
echter dit is ook niet wettelijk verplicht. Het probleem met de raadpleegbaarheid van recent 
kadastraal materiaal is bekend bij de rijksoverheid, wellicht dat hier in de toekomst een oplossing 
voor komt. Het bestemmingsplan hoeft voor dit onderdeel van de zienswijze niet te worden 
aangepast. 
 
Bouwvergunning uitbreiding woning (mantelzorg) 

Op 24 augustus 2010 is aan reclamant een bouwvergunning verleend m.b.t. het uitbreiden van de 
woning Walem 24 ten behoeve van mantelzorg. Ten behoeve van deze bouwvergunning is tevens 
vrijstelling verleend van het geldende bestemmingsplan op basis van artikel 3.23 Wro. In het 
ontwerpbestemmingsplan is ten behoeve van de woning Walem 24 een bouwvlak opgenomen van 15 
x 15 meter. Op het perceel is de bestemming Wonen van toepassing (artikel 30 van de regels). De 
vergunde woning (na uitbreiding) heeft op het diepste punt een oppervlakte van 18 meter en een 
breedte van ongeveer 13,8 meter. Enkel aan de achterzijde van de woning vindt dus een 
gedeeltelijke overschrijding van het bouwvlak plaats. Om misverstanden te voorkomen is het beter 
om het bouwvlak zodanig aan te passen dat het hele hoofdgebouw hierbinnen valt (op basis van de 
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verleende bouwvergunning BR/ 10046). In artikel 30.1.1 onder 2 is bepaald dat de voor ‘Wonen’ 
bestemde gronden tevens bestemd zijn voor ondergeschikte functies zoals: mantelzorg, in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 30.5.3 van de regels. Ten behoeve van mantelzorg is 
geen specifieke aanduiding noodzakelijk. Uit controle van artikel 30.5.3 (mantelzorg) is gebleken 
dat het vergunde gebruik als mantelzorgwoning in een gedeelte van de woning is toegestaan tot een 
maximale oppervlakte van 70 m2 (de maximale toelaatbare oppervlakte van bijgebouwen). De 
aanvraag is destijds getoetst en beoordeeld zonder dat specifiek beleid bestond op het gebied van 
mantelzorg. Het is niet wenselijk om de in het ontwerpplan opgenomen maximaal toegestane 
gebruiksoppervlakte ten behoeve van mantelzorg te verruimen, want 70 m2 is hiervoor echt 
voldoende. Het onderhavige gebruik ten behoeve van mantelzorg valt daarmee gedeeltelijk onder 
het overgangsrecht van artikel 56.2. Op basis van het overgangsrecht is dit gebruik rechtens 
aanwezig, wat betekent dat dit ter plaatse mag worden voortgezet. Het bestemmingsplan hoeft 
voor dit onderdeel van de zienswijze dus niet te worden aangepast, enkel voor wat betreft de 
omvang van het bouwvlak. 
 
Aanlegvergunning paardenbak 

Op 30 september 2009 is aan reclamant een aanlegvergunning verleend voor het aanleggen van een 
uitloopvoorziening voor paarden (hobbymatig gebruik en voor eigen paarden) op het perceel 
kadastraal bekend SCH02, sectie B, nummer 1880 (t.b.v. woning Walem 24). De uitloopvoorziening 
heeft een oppervlakte van 20 x 40 meter en is voorzien van een zandlaag van ongeveer 7,5 cm dik. 
In het ontwerpbestemmingsplan is het onderhavige perceelsgedeelte bestemd tot AW-LN (artikel 5 
van de regels) zonder aanduiding ‘paardenbak’. Op basis van de ter plaatse opgenomen bestemming 
is de paardenbak niet toegestaan. De aanlegvergunning is verleend en is inmiddels onherroepelijk. 
Verder is ambtshalve gebleken dat de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch- 
paardenbak’ per abuis aan de achterzijde van het bijgebouwvlak is geprojecteerd. Deze omissies 
moeten worden hersteld 
 
Ontwerpbestemmingsplan 
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Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 22 
De zienswijze gedeeltelijk honoreren en bij de vaststelling het bestemmingsplan op de volgende 
onderdelen wijzigen: 
 
Verbeelding 

• Ter plaatse van de vergunde paardenbak de bestemming van het perceel SCH02, sectie B, 
nummer 1880 wijzigen van ‘AW-LN’ in ‘Agrarisch’ en voorzien van de aanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch- paardenbak’ (op basis van besluit 2009/ 970). 

• Aan de achterzijde van het bijgebouwvlak van Walem 24 de functieaanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch – paardenbak’ verwijderen. 

• het bouwvlak zodanig aanpassen dat het hele vergunde hoofdgebouw hierbinnen valt (op 
basis van de verleende bouwvergunning BR/ 10046). 

 
Regels 
In artikel 3 onder 3.1.1 ‘met daaraan ondergeschikt’ toevoegen een opsomteken 10. met de 
volgende tekst: ‘een bestaande paardenbak, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch – paardenbak’. 
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Zienswijze 23, Perceel Walem 23-25 
 
De zienswijze is binnengekomen op 17 januari 2012 en heeft betrekking op de agrarische 
bedrijfslocatie Walem 23. 
 
Verbeelding 

Diverse objecten op het terrein Walem 23 zijn niet op de verbeelding opgenomen, althans digitaal 
niet of nauwelijks zichtbaar, terwijl uit artikel 4 van de regels (Agrarisch- agrarisch bedrijf (A-Ab)) 
blijkt dat het opnemen van deze objecten relevant is vanwege het gebruik en de functie van deze 
objecten uit planologisch oogpunt. Zie bijlage 1 waarop de aanwezige objecten en functies zijn 
aangegeven. Reclamant merkt op dat verouderd kaartmateriaal is gebruikt voor de ondergronden en 
geeft in overweging actueel kaartmateriaal te gebruiken om de beoordeling van het 
bestemmingsplan te vergemakkelijken. 
 
Reactie 
Er zijn een aantal zaken binnen artikel 4 (A-Ab) die op grond van de gekozen plansystematiek in het 
ontwerpbestemmingsplan een specifieke aanduiding behoeven op het perceel Walem 23, het 
betreft: 

- bestaande vakantieappartementen (aanduiding: ‘specifieke vorm van recreatie – 
vakantieappartementen’. 

- gebruik van recreatiewoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘maximum 
aantal recreatiewoningen’ en maximaal het aangeduide aantal. 

- Een (bestaande) tweede bedrijfswoning (uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 
‘bedrijfswoning’. 

De gekozen systematiek houdt in dat zowel gebouwen als andere bouwwerken binnen het bouwvlak 
mogen worden gebouwd, deze hoeven niet specifiek te worden aangeduid. Bouwwerken die in dit 
geval geen specifieke aanduiding behoeven, zijn: de eerste bedrijfswoning (nr. 1), de stal (nr. 3), 
de schuur (nr. 4), de stalling werktuigen (nr. 5) en de schuilplaats voor vee (nr. 7). Op grond van de 
toegekende bestemming mogen deze gebouwen ter plaatse aanwezig zijn. Binnen de bestemming 
(A- Ab) in het ontwerpbestemmingsplan is een hondenkennel niet toegestaan, hierover zal apart een 
advies worden gegeven onder het paragraafje ‘Hondenkennel’. Over de tweede bedrijfswoning en 
de twee vakantiewoningen wordt ook een separaat advies gegeven onder de paragraafjes ‘twee 
bedrijfswoningen’ en ‘twee vakantiewoningen’.  
Aan de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan ligt een recente kadastrale ondergrond ten 
grondslag. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan moet in het besluit worden aangegeven op 
welke kadastrale ondergrond het bestemmingsplan is vastgesteld. Deze kadastrale ondergrond 
(bijvoorbeeld juni 2011) en de GBKN kaart worden separaat bij het bestemmingsplan gearchiveerd 
en bewaard, zodat deze altijd oproepbaar zijn. De software van ruimtelijkeplannen.nl biedt 
inderdaad geen mogelijkheid om deze kadastrale ondergrond via de landelijke voorziening 
raadpleegbaar te maken, echter dit is ook niet wettelijk verplicht. Het probleem met de 
raadpleegbaarheid van recent kadastraal materiaal is bekend bij de rijksoverheid, wellicht dat hier 
in de toekomst een oplossing voor komt. 
 
Twee bedrijfswoningen 

Binnen het bestemmingsvlak A-Ab zijn van oudsher twee agrarische bedrijfswoningen aanwezig 
(Walem 23 en Walem 25 aangeduid als nr. 1 op bijlage 1), gelieve de verbeelding hierop aan te 
passen.  
 
Reactie 
Onder artikel 4.1.1 onder d van het ontwerpbestemmingsplan is bepaald dat de voor Agrarisch- 
Agrarisch bedrijf (A- Ab) aangewezen gronden bestemd zijn voor wonen in een bestaande of 
toegestane tweede bedrijfswoning. In de plansystematiek is ervoor gekozen dat per agrarisch 
bedrijf één bedrijfswoning rechtstreeks is toegestaan binnen het bouwvlak. Enkel de eventueel 
aanwezige tweede bedrijfswoning moet worden voorzien van een aanduiding ‘bedrijfswoning’. Voor 
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de systematiek tot het aanduiden van de tweede bedrijfswoning is gekozen omdat dit 
uitzonderingsgevallen betreft. Normaliter beschikt een agrarisch bedrijf over één bedrijfswoning en 
dit is rechtstreeks toegestaan (o.b.v. de planregels). Omdat het aanwezig zijn van een tweede 
bedrijfswoning, eerder uitzondering dan regel is, is ervoor gekozen hiervoor conform de Standaard 
Voor Bestemmingsplannen (SVBP) een aanduiding voor op te nemen. De bedrijfswoning Walem 23 
ligt binnen de agrarische bouwkavel en mag op basis van artikel 4.1.1 onder d worden gebruikt als 
bedrijfswoning. De woning Walem 25 is voorzien van de functieaanduiding ‘bedrijfswoning’ en is op 
basis van artikel 4.2.3 onder a dus bestemd als tweede bedrijfswoning. De opmerking van reclamant 
is op dit punt niet correct, het bestemmingsplan behoeft geen aanpassing. 
 
Hondenkennel 

Al sinds 1981 is aan Walem 23 op de thans vigerende bestemming een vergunde hondenkennel 
aanwezig (nr. 6 op bijlage 1). Verzocht wordt om de aanduiding ‘hondenkennel op te nemen’ en 
daarmee het langjarig te continueren gebruik positief te bestemmen. Een dergelijk feitelijk en 
vergund gebruik mag niet onder het overgangsrecht worden gebracht.  
 
Reactie 
Uit dossieronderzoek is gebleken dat op 11.08.1981 een Hinderwetvergunning (oprichting) is 
verleend voor een rundveehouderij annex hondenkennel. De inrichting heeft betrekking op 
kadastraal perceel Valkenburg-Houthem sectie B, nr. 1088, adres Walem 11. De aanvrager de vader 
van de huidige inrichtinghouder. De vergunde rechten betreffen: 20 mestkoeien, 75 honden en 
puppies. Op 23.11.1999 is een revisievergunning verleend voor de hele inrichting m.b.t. het fokken 
en mesten van rundvee en het fokken van honden. De inrichting heeft betrekking op kadastraal 
perceel Valkenburg, sectie B nr. 1878. De aanvrager is de huidige inrichtinghouder. De vergunde 
rechten voor wat betreft dierenaantallen bedragen: 15 melk- of kalfkoeien, 15 stuks vrouwelijk 
jongvee, 5 vleesstieren tot ca 2 jaar, 65 fokteven >15 maanden, 20 opfokteven 3-15 maanden, 100 
pups 0-3 maanden, 13 reuen >7 a 8 maanden en 2 opfokreuen 3-7 maanden. Vanwege het feit dat in 
de buitenlucht honden worden gehouden is sprake van een vergunningplichtig bedrijf 
(milieuregelgeving). De inrichtinghouder is door de gemeente aangeschreven dat hij een nieuwe 
vergunning volgens artikel 8.4 van de Wet milieubeheer moet aanvragen die tevens dient te worden 
vergezeld van een akoestisch onderzoek. De hondenkennel op zich staat in het kader van die 
(milieu)vergunning niet (meer) ter discussie, enkel het feit of de buitenplaats (uitloopvoorziening) 
voor de honden akoestisch gezien toelaatbaar is. Het is planologisch gezien noodzakelijk dat de 
bestaande hondenkennel (2 gebouwen op de bijlage bij de zienswijze aangeduid als nr. 6) als 
zodanig wordt bestemd. 
 
Twee vakantiewoningen 
Binnen de karakteristieke carréboerderij Walem 23 zijn in de zuidgevel twee vakantiewoningen 
aanwezig (nr. 2 op bijlage 1). Deze zijn vergund en al lang in gebruik. Ontbreekt de aanduiding 
‘vakantiewoning’ dan is sprake van strijdig gebruik op grond van artikel 4.5.1 onder p.  
 
Reactie 
De inspreker beschikt inderdaad over 2 vergunde vakantieappartementen. Deze dienen te worden 
aangeduid op de plankaart. Er is in de plansystematiek voor gekozen om tevens aanduiding van het 
maximaal aantal vakantieappartementen op te nemen op de verbeelding. Het is planologisch gezien 
dus noodzakelijk dat de twee bestaande vakantieappartementen (op de bijlage bij de zienswijze 
aangeduid als nr.2) als zodanig worden bestemd. 
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Grens bouwkavel 

De bouwkavelgrens van de bestemming A-Ab aan de zuidzijde van het object Walem 23, tussen 
Walem 23 en 21 is niet correct ingetekend. Het bestemmingsvlak, niet zijnde de bouwkavelgrens is 
aan deze zijde overigens wel correct ingetekend. 
 
Aan de zuidzijde, de zijde van Walem 21, heeft reclamant enige jaren geleden een vergunde potstal 
gerealiseerd. (nr. 5 op bijlage 1). De zuidzijde van deze stal ligt deels buiten de bouwkavel. 
Reclamant verzoekt de bouwkavelgrens van de bestemming A-Ab in zuidelijke richting te 
verschuiven zodat de bedrijfsgebouwen daar geheel binnenvallen. 
 
Reactie 
De opmerking van reclamant is correct, dat is ook te zien op basis van de luchtfoto. De betreffende 
stal is met vergunning gerealiseerd en moet worden voorzien van de aanduiding ‘bouwvlak’ 
 

Karakteristieke bebouwing 
In bijlage 2 behorende bij de planregels is het object Walem 25 aangemerkt als karakteristiek 
bouwwerk en het object Walem 23 niet. Reclamant meent dat dit andersom moet zijn omdat het 
pand Walem 25 niet over karakteristieke waarden beschikt en het pand Walem 23 wel. Verzocht 
wordt het object Walem 25 te verwijderen uit de lijst met karakteristieke bouwwerken en het 
object Walem 23 hier alsnog aan toe te voegen en dit als zodanig aan te geven op de verbeelding. 
 
Reactie 
De bouwaanduiding ‘karakteristiek’ is op exact dezelfde plaatsen opgenomen als in het vigerende 
bestemmingsplan Buitengebied 1994. Daarin is niet het object Walem 23 aangeduid als zijnde 
karakteristieke bebouwing, maar het object Walem 25. in het ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied 2012 is de bouwaanduiding ‘karakteristiek’ wederom opgenomen voor Walem 25. 
tevens is dit pand opgenomen in bijlage 2 bij de planregels. Op basis van de obeliekfoto’s is 
inderdaad vastgesteld dat het pand Walem 23 (onderdeel van de oorspronkelijke carréboerderij 
karakteristiek van aard is. Het pand Walem 25 is van veel recentere datum en oogt als een 
eigentijdse woning zonder karakteristieke waarden. Vermoedelijk is bij het opstellen van het 
bestemmingsplan Buitengebied 1994 een fout gemaakt in die zin dat de aanduiding (open driehoek) 
op het verkeerde pand is gezet. Deze omissie moet worden hersteld. 
 
Wijzigen bestemming AW-LN 

De gronden direct aansluitend en ten westen van de bestemming A-Ab hebben op de verbeelding de 
bestemming Agrarisch met waarden- Landschappelijke en natuurlijke waarden, terwijl ter plaatse 
geen landschappelijke en natuurlijke waarden aanwezig zijn. Het weiland ter plaatse wordt zeer 
intensief gebruikt als ontsluiting van de bouwkavel/ inrichting, uitloop voor de paarden en het 
rundvee, opslag van gewikkelde balen, kuilvoer, stalling van werktuigen en het gebruik van 
landbouwmachines. Reclamant verzoekt om (conform bijlage 2) ter plaatse de bestemming te 
wijzigen in A-Ab. Hiermee wordt recht gedaan aan de situatie ter plaatse. 
 
Reactie 
In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994 is het onderhavige perceelsgedeelte bestemd 
tot ‘agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarden’. In het POL is het betreffende perceel 
aangeduid als P3 (Ruimte voor veerkrachtige watersystemen). In de uitgangspuntennotitie zoals 
vastgesteld door de raad in december 2009 is onder 2.7 het volgende opgenomen m.b.t. de 
bestemming van agrarische gebieden. ‘Binnen het geldende bestemmingsplan is het agrarisch 
gebied van de gemeente opgedeeld in twee bestemmingen. Er is onderscheid gemaakt in agrarische 
gebieden met landschappelijke waarden en agrarische gebieden met hoge landschappelijke 
waarden. Deze opdeling wordt ook in het nieuwe bestemmingsplan aangehouden, het betreft dan de 
bestemming ‘Agrarisch’ en de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. Een verdere nuancering wordt 
overbodig geacht. Onder de bestemming ‘Agrarisch’ vallen de grotere aaneengesloten gebieden met 
P4. Binnen dit perspectief is de landbouw bepalend voor de inrichting en verdere ontwikkeling. De 
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bestemming ‘Agrarisch met waarden’ omvat de perspectieven P2 (Provinciale Ontwikkelingszone 
Groen) en P3 (Veerkrachtige watersystemen). In het ontwerpbestemmingsplan is aan de gronden ten 
westen van de bouwkavel van reclamant dus terecht de bestemming AW-LN toegekend. 
Op basis van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is binnen de bestemming AW-LN (artikel 5) 
het volgende gebruik, als ondergeschikte activiteit, toegestaan:  
Agrarisch grondgebruik (bijvoorbeeld uitloop van paarden en koeien en gebruik van 
landbouwmachines) en als ondergeschikte activiteit: 

- opslag van hooi- en strobalen aansluitend aan de agrarische bouwkavel 
- opslag van kuil- en ruwvoer  
- ontsluiting van de afzonderlijke percelen 

De op het perceelsgedeelte aanwezige bestemming staat het huidige gebruik dus niet in de weg. Dit 
onderdeel van de zienswijze behoeft dus geen aanpassing van het bestemmingsplan. Door het 
bedrijf is in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan niet gereageerd. Nu wordt feitelijk 
gevraagd om een aanzienlijke uitbreiding van het bestemmingsvlak (bedrijfsbestemming) aan de de 
noord-/ oostzijde die planologisch gezien niet noodzakelijk is. Er is dus sprake van een niet nader 
gemotiveerd verzoek tot substantiële uitbreiding. Op het opnemen van een grotere bouwkavel is het 
Limburgs kwaliteitsmenu (LKM), module bouwkavel op maat + (BOM+) van toepassing die is vertaald 
in de binnenplanse wijzigingsbevoegdheid van artikel 5.8.1. 
Na afweging van alle in de wijzigingsbevoegdheid opgenomen belangen (randvoorwaarden) kan een 
besluit genomen worden over de vraag óf en zo ja, in welke vorm en omvang 
voor het betreffende bedrijf een grotere bouwkavel kan worden toegekend. Daartoe is het o.a. 
noodzakelijk dat het bedrijf een concreet plan kan voorleggen in de vorm van een 
bedrijfsontwikkelingsplan (BOP). In het BOP dient de ondernemer onder andere te omschrijven hoe 
de tegenprestaties naar verwachting ingevuld gaan worden. Op basis van het BOP wordt vervolgens 
een Bouwkavel Op Maat toegekend. In dit geval is daarvan geen sprake. 
 
Ontwerpbestemmingsplan 
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Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 23 
De zienswijze gedeeltelijk honoreren en het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd 
vaststellen: 
Verbeelding 

1. de bestaande vakantieappartementen voorzien van de aanduiding: ‘specifieke vorm van 
recreatie- vakantieappartementen’ en ‘maximum aantal recreatiewoningen (2); 

2. de bestaande gebouwen die in gebruik zijn als hondenkennel (nr. 6 op de bijlage bij de 
zienswijze) voorzien van de aanduiding: ‘specifieke vorm van bedrijf – hondenkennel’; 

3. de verbeelding zodanig aanpassen dat het bouwvlak aan de kant van de linkerperceelsgrens 
gelijk komt te vallen met het bestemmingsvlak A-Ab; 

4. de bouwaanduiding ‘karakteristiek’ verwijderen van het object Walem 25 en toevoegen op 
het object Walem 23; 

 
Regels 

• Artikel 4.1.1 toevoegen onder ‘met daaraan ondergeschikt:’ opsomnummer 19. met de 
volgende tekst: ‘een bestaande hondenkennel ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
vorm van bedrijf – hondenkennel’; 

• In bijlage 2 bij de regels (Lijst karakteristieke panden) het object Walem 25 wijzigen in 
Walem 23; 
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Zienswijze 24, Algemeen archeologie 
 
De zienswijze is binnengekomen op 17 januari 2012 en houdt in dat: 
 
Wat de LLTB betreft resteert ten opzichte van de inspraakreactie nog één punt wat aanpassing 
behoeft in het bestemmingsplan, namelijk de regels voor de bestemming Waarde-archeologie. In de 
inspraakreactie op het voorontwerp heeft de LLTB aangegeven dat zij van mening zijn dat gronden 
in het buitengebied die in agrarisch gebruik zijn tot 50 cm diepte vrijgesteld dienen te worden van 
archeologisch onderzoek, tenzij het een beschermd archeologisch monument betreft. Het 
ontwerpbestemmingsplan hanteert een grens van 30 cm. 
 
De gemeente geeft in de beoordeling op de inspraakreactie aan dat het niet mogelijk is om de 
diepte van het bodemarchief gedetailleerd aan te geven en daarom kiest voor een vrijstelling van 
archeologisch onderzoek tot 30 cm in gebieden met een hoge en zeer hoge verwachtingswaarde en 
40 cm in gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde. De LLTB vindt het vreemd dat de 
gemeente het recente agrarische gebruik (de verstoring) niet heeft geïnventariseerd, terwijl ze wel 
een uitgebreide inventarisatie heeft gemaakt van de te verwachten archeologische waarden. Zij 
geeft in overweging om een zogenaamde verstoringskaart te laten opstellen. Hierin hoort niet 
alleen het agrarisch gebruik te worden vermeld, maar ook leidingstroken, egalisatie of andere 
kavelaanpassingen.  
 
Tenslotte wordt gewezen op een vonnis van de Raad van State van 07.09.2011 over het 
bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Haaren (Noord-Brabant). Op basis van het 
deskundigenbericht opgesteld door de Stichting Advisering Bestuursrechtstpraak (StAB) concludeert 
de Afdeling dat tengevolge van agrarisch gebruik gronden tot 50 cm als verstoord moeten worden 
beschouwd. (Ref. : StAB/ 38617/H). dit sterkt de LLTB in hun opvatting dat gronden in het 
buitengebied tot 50 cm vrijgesteld dienen te zijn van archeologisch onderzoek.  
 
De LLTB verzoekt de gemeente dan ook om het bestemmingsplan aan te passen naar aanleiding van 
de uitspraak van de Raad van State en geeft ons in overweging om een verstoringskaart op te 
stellen. 
 
Reactie 
Ter beantwoording van deze zienswijze is advies gevraagd aan de externe deskundige die heeft 
ondersteund bij het opstellen van het gemeentelijk archeologiebeleid. Wij hebben ons 
geconformeerd aan de inhoud van dit advies dat onderstaand is weergegeven.  
 
Ten aanzien van de zienswijzen van de LLTB zijn diverse opmerkingen te maken, waarbij enerzijds 
de essentie is dat de argumenten geen hout snijden en dat aan het verzoek niet tegemoet kan 
worden gekomen, maar dat anderzijds gezegd kan worden dat de LLTB zich ook onnodig ongerust 
maakt, omdat in de praktijk de archeologische bescherming van het buitengebied zich richt op niet-
agrarische werkzaamheden. Onderstaand wordt dit puntsgewijs verwoord. 
 
 In het Valkenburgs archeologiebeleid (dat o.a. is vertaald in het bestemmingsplan Buitengebied 
2012) is gekozen voor een zo genuanceerd mogelijke benadering, waarbij andere belangen zoveel 
mogelijk ontzien worden. Niet alleen in de gehele bebouwde kom, maar ook voor de erven van 
agrarische bedrijfsgebouwen (hoewel die formeel vallen in het buitengebied) wordt een generale 
vrijstellingsdiepte van 50 cm gehanteerd. In grote gebieden (zones met lage trefkans) is geen 
enkele beperking qua diepte. In andere grote delen van het buitengebied is de vrijstellingsdiepte 40 
cm. Alleen binnen de (archeologische) monumenten en binnen de zones met hoge trefkans geldt een 
diepte van 30 cm. Dat is een aanzienlijke versoepeling ten opzichte van het voorheen geldende 
provinciale beleid (0 cm in deze gebieden). 
 
De gekozen diepte is weloverwogen. Karakteristiek voor het heuvelland zijn hellingen en plateaus. 
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Hellingen steiler dan 8% zijn in ieder geval vrij van archeologische beperkingen, omdat als gevolg 
van 
erosie hier geen archeologische waarden meer verwacht worden. Op minder steile hellingen zijn 
archeologische resten door erosie vaak ernstig aangetast. Alleen op vlakke stukken, de zogenaamde 
radebrikgronden, is de situatie wat beter. Archeologische resten, zoals funderingen van Romeinse 
villa’s, gingen meestal niet dieper dan zo’n 80 cm onder het maaiveld. Als gevolg van erosie 
bevinden de sporen zich nu vaak op een diepte tussen de 30 en 50 cm onder het maaiveld en is er 
vaak niet meer dan zo’n 20 cm van bewaard. Alleen uitzonderlijke sporen (kelders, waterputten en 
– soms, maar niet altijd- graven kunnen op grotere diepte bewaard zijn. Vrijgeven tot een diepte 
van 50 cm zoals de LLTB wil komt in het Limburgse heuvelland neer op een volkomen vrijgave 
omdat onder de 50 cm eigenlijk niets meer te verwachten is. De 40 cm norm in de gebieden met 
middelhoge trefkans is al een aanzienlijke concessie. 

 

Een aldus volkomen vrijgeven van archeologische waarden aan wat ‘normaal’ agrarisch gebruik 
wordt genoemd is in strijd met het Verdrag van Malta waarin geconstateerd wordt dat archeologisch 
cultureel erfgoed ( ‘het collectieve geheugen van Europa’) door bodemingrepen bedreigd wordt en 
derhalve beschermd moet worden. In alle stukken over monumentenbeleid wordt intensieve 
landbouw als bedreiging genoemd. In Zuid-Limburg valt de schade tot nu toe wel mee, zoals 
hieronder toegelicht zal worden. Het is daarom in strijd met het principe van Malta dat schade 
voorkomen moet worden, om op voorhand een generaal pardon te geven waardoor werkzaamheden 
in Zuid-Limburg tot op 50 cm worden toegestaan, omdat dat ‘normaal’ gebruik zou zijn. In die zin is 
er geen principieel verschil met het aanleggen van een tunnel of autosnelweg of het bouwen van 
een parkeergarage in een historische binnenstad, wat vanuit het perspectief van de initiatiefnemers 
van die activiteiten ook ‘normaal’ gebruik van de bodem is, maar waarop Malta zonder discussie van 
toepassing is. 
 
Bij uitgevoerd inventariserend onderzoek, dat in Zuid-Limburg overigens zeer beperkt is 
vergeleken met elders, blijkt dat de schade die agrarische werkzaamheden tot nu toe hebben 
aangericht, erg divers is en van plaats tot plaats verschillend. Soms is de verstoring te 
verwaarlozen, soms is die zo groot dat geen archeologische waarden meer aanwezig zijn. De 
effecten van ploegen zijn verschillend en vallen – en dat is dan een positief punt – vaak mee. Omdat 
grote delen van de plateaus altijd als weide zijn gebruikt, blijkt regelmatig dat de verstoring hier 
niet dieper gaat dan circa 20 cm (onlangs nog bij een onderzoek in Eckelrade). Ook het gebruik als 
hoogstamboomgaard heeft in het verleden geen diepe schade aangericht. Daar waar regelmatig 
geploegd wordt, is de bouwvoor thans tussen de 30 en 40 cm dik. Van een verstoring tot 50 cm en 
meer blijkt vooral in de nabijheid van bedrijfspercelen sprake te zijn, hoewel er soms ook sprake is 
van ophoging waardoor archeologische resten juist afgedekt zijn. Dat onder in de laatste decennia 
geplante laagstamboomgaarden de bodem volkomen verstoord is, kan juist zijn, maar hierin zijn  
geen archeologische onderzoeken bekend. 

 

De situatie in Zuid-Limburg is niet te vergelijken met Noord-Brabant. In Noord-Brabant bevinden 
zich op veel plaatsen esdekken (plaggenbodems / hoge enkeerdgronden). Deze zijn meer dan 50 cm 
dik en kunnen onderliggend bodemarchief beschermen. Wat in Brabant veilig kan, is in Zuid-Limburg 
gezien de geringe diepte van de archeologische resten onmogelijk. De enige uitzondering in Zuid- 
Limburg is de situatie in de beekdalen. Hier kunnen archeologische resten onder dikke pakketten 
colluvium (van de hellingen afgespoelde grond) liggen. In die gebieden geldt dan ook geen 30 cm 
norm, maar 40, 50 cm of een algehele vrijstelling. 
 
Terecht wil de LLTB dat van te voren beter bekend zou zijn waar de bodem verstoord is en dus 
vergunningvrij zou zijn. Het is onbetaalbaar om van tevoren een kaart te maken die op 
perceelsniveau de verwachte verstoring aangeeft. Daarom wordt vanuit een model gewerkt, waarbij 
‘inschattingsfouten’ naar boven en beneden onvermijdelijk zijn. Om onnodig onderzoek te 
voorkomen, dat bovendien snel kan verouderen, is het vaststellen van de bestaande verstoring 
gekoppeld aan het moment dat er pas daadwerkelijk sprake is van een voornemen tot (verdere) 
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verstoring. 
 
In lang niet alle gevallen hoeft een vergunningsaanvraag in een gebied met een verwacht 
archeologisch belang tot een ingrijpend onderzoek te leiden. Op perceelsniveau kan in de eerste 
fase van de vergunningsaanvraag vaak al blijken dat er geen sprake is van archeologisch risico. Dan 
is daarmee al aan de onderzoeksplicht voldaan. Soms is een beperkt booronderzoek nodig. Van 
duurder, gravend onderzoek is slechts zelden sprake. Dan dient echt wel van een behoorlijke 
verwachte archeologische waarde en een aanzienlijke ingreep sprake te zijn. 

 

Op grond van het in 2.7 gestelde is de angst voor archeologie vanuit de landbouw al overtrokken. 
Daar komen twee zaken bij. Het gaat in het buitengebied nooit om bescherming van de archeologie 
alleen. Archeologie is slechts een van de vergunningscriteria en archeologie sluit aan bij andere 
bodembeschermende aspecten. Een tweede is dat ondanks het risico dat de landbouw voor de 
archeologie kan zijn, de bescherming van het archeologisch erfgoed in het buitengebied zich in de 
praktijk toch vooral richt op grote ingrepen, zoals het aanleggen van infrastructuur en ondergrondse 
leidingen, uitgraven van buffers en ‘Ruimte voor Ruimte’ (e.d.) projecten. Dergelijke projecten zijn 
groter, risicovoller en organisatorisch, vergunningstechnisch en qua handhaving beter hanteerbaar. 
Deze pragmatische afweging kan echter niet leiden tot het ten principale vrijgeven van agrarische 
projecten. Van geval tot geval moet een afweging gemaakt kunnen worden. 

 

Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 24 
Samengevat adviseren wij om niet tegemoet te komen aan de wens van de LLTB om de 
vrijstellingsdiepte van 30, respectievelijk 40 cm te veranderen in 50 cm, omdat dat in het 
kwetsbare heuvelland - waar een compleet andere situatie geldt dan op de Brabantse zandgronden - 
het einde kan betekenen van praktisch het gehele bodemarchief buiten de beekdalen, terwijl in de 
praktijk agrarische werkzaamheden buiten monumenten zelden aanleiding zijn voor archeologisch 
onderzoek, ook al is het risico van de landbouw voor de archeologie niet uit te vlakken. 
Dat betekent dat wij voorstellen om de zienswijze niet honoreren en het bestemmingsplan op dit 
onderdeel ongewijzigd vaststellen.  
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Zienswijze 25, Percelen Walem 55, 39 en 39a en 47 
 
De zienswijze is binnengekomen op 17 januari 2012 en houdt in dat: 
Cliënt exploiteert een rundveehouderij met logeer- en kampeerfaciliteiten op het adres Walem 55. 
ten behoeve van de bedrijfsvoering moet hij beschikken over voldoende bouwblokmogelijkheden, 
mede gericht op het toekomstige gebruik. Ook is het voor het op een juiste manier ontwikkelen van 
het recreatiebedrijf van belang dat voldoende ruimte wordt gecreëerd om volwaardige 
kampeerplaatsen en –faciliteiten aan te kunnen bieden.  
 
Bouwkavel en begrenzing 

Cliënt heeft geconstateerd dat zijn inspraakreactie heeft geleid tot belangrijke aanpassingen van 
zijn kavel zodat deze grotendeels in overeenstemming zijn met de feitelijke situatie en de 
toekomstplannen. Toch zijn er nog de volgende punten die tot een zienswijze leiden: 

• Aan de achterzijde van het bedrijf heeft het perceel dat grenst aan de huiskavel, de 
bestemming AW-LN. Voor het eigendom van cliënten (sectie U, nr. 42) is het van belang dat 
hier een agrarische bestemming aan wordt toegekend waarin de mogelijkheid wordt 
geboden om dit perceel als kampeergelegenheid in te richten. Het bestaande 
kampeerterrein wordt nu namelijk omgeven door een koeienpad en doorsneden door een 
ontsluitingsweg. De oppervlakte van het koeienpad bedraagt 416 m2 en dat van de 
ontsluitingsweg (met een soort van veiligheidszone 714 m2). In totaal blijft dus 1130 m2 
onbenut. Deze ruimte kan niet meer voor de camping worden gebruikt. Verzocht wordt om 
het weggevallen oppervlak aan de achterzijde toe te voegen aan de camping (zie bijlage 1). 
Mocht dit verzoek niet worden gehonoreerd, dan bestaat de wens om aan dit 
perceelsgedeelte de agrarische bestemming toe te kennen omdat anders een smalle strook 
een agrarische bestemming krijgt. 

Reactie 
Met betrekking tot de begrenzing van het bestemmingsvlak (gedeeltelijke legalisatie en 
gedeeltelijke uitbreiding) en met betrekking tot de omvang van het bouwvlak zijn in totaal 12 
zienswijzen ingediend. Uit de inhoud van deze zienswijzen blikt dat een groot aantal direct 
omwonenden grote moeite hebben met de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen 
bedrijfsontwikkeling op Walem 55. In het kader van de afweging over deze zienswijze is aan de raad 
het volgende voorgesteld: De voorgenomen bedrijfsontwikkeling op het perceel Walem 55 en de 
afwijkingen op de percelen Walem 39 en 39A ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan (die 
niet zijn vergund) worden separaat afgewogen en in procedure gebracht op basis van een partiële 
herziening van het bestemmingsplan (postzegelbestemmingsplan). Hiertoe zal door de gemeente 
kort na besluitvorming door de raad een overleg worden geïnitieerd met alle betrokkenen. Voor de 
volledige afweging wordt kortheidshalve verwezen naar wat in deze notitie is opgenomen onder 
Zienswijze 9. Aan dit onderdeel van de zienswijze wordt daarom geen medewerking verleend. 
 
Bestemmingen voor de woningen Walem 39, 39A en 41 

Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan worden de gebruiksmogelijkheden voor de 
woningen Walem 39, 39A en 41 aanzienlijk vergroot. Het bouwblok wordt eveneens vergroot. 
Hierdoor schuift de grens van de milieugevoelige bestemming in de richting van het bedrijf van 
cliënten, waardoor conflictsituaties kunnen ontstaan. Het getuigt niet van een goede ruimtelijke 
ordening dat zowel de gebruiksmogelijkheden als de bouwmogelijkheden worden verschoven in de 
richting van het bedrijf Walem 55. 
 
Verder blijkt uit het plan dat binnen de bestemming Wonen maximaal 1 woning per bouwvlak is 
toegestaan. Het moet de gemeente bekend zijn dat op het adres Walem 39 twee woningen zijn 
gerealiseerd. De 2e woning heeft huisnummer 39A. Het is vanwege de bedrijfsactiviteiten van cliënt 
niet gewenst dat op korte afstand van het bedrijf extra woningen worden gerealiseerd. Vanuit het 
oogpunt van belemmering van de bedrijfsvoering en het garanderen van een goed woon- en 
leefklimaat voor de bewoners moet een voldoende mate van ruimtelijke scheiding worden 
aangehouden. Dat is niet het geval met de woning die in strijd met het bestemmingsplan is 
gerealiseerd.  
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Reactie m.b.t. Walem 39 en 39A 
Walem 39 en 39A betreft één gebouw. In het vigerende bestemmingsplan ligt dit op 
perceelsnummer 1504 en is daarin bestemd tot ‘Bebouwingsklasse E1’ met de aanduiding ‘omcirkeld 
getal 1’. Dat betekent dat binnen het betreffende bebouwingsoppervlak maximaal 1 woning 
aanwezig mag zijn. Uit dossieronderzoek blijkt dat in het verleden geen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of bouwvergunning is verleend voor het splitsen van de woning Walem 39 ten 
behoeve van een tweede (aparte) woning. Wel is door de gemeente medewerking verleend aan een 
uitbreiding van de woning ten behoeve van een ‘inwoonsituatie’. Voorwaarde daarbij was dat geen 
aparte woning mocht ontstaan. Reclamant stelt dat op het betreffende adres sprake is van twee 
afzonderlijke woningen. Dit onderdeel van de zienswijze zal worden besproken met de ter zake 
deskundige juriste en afzonderlijk worden afgehandeld. Wellicht moet de gemeente ter plaatse een 
controle gaan uitvoeren. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek moet worden beoordeeld 
of de situatie kan worden gelegaliseerd of dat de gemeente handhavend moet gaan optreden. In 
deze eventuele afweging zullen ook de belangen van reclamant moeten worden meegewogen.  
In het ontwerpbestemmingsplan is ter plaatse van de woning Walem 39 (en 39A) één woning 
toegestaan. Bij raadpleging van www.ruimtelijkeplannen.nl blijkt dat het adres Walem 39A niet 
wordt herkend en daarom op basis van de onderliggende kadastrale informatie niet bestaat. Op 
basis van artikel 30.2.2 onder c blijkt dat per bouwvlak maximaal 1 woning is toegestaan. Voor wat 
betreft het maximaal aantal toegelaten woningen ter plaatse van Walem 39 is de conclusie dat er 
geen verschil zit tussen het vigerende bestemmingsplan en het nieuwe bestemmingsplan.  
 
Het overige perceelsgedeelte van 1504 is bestemd tot ‘Erf’(bijgebouwvlak) en ‘Tuin’(onbebouwd 
deel). Verder is het bij de woning behorende perceel 1105 bestemd tot ‘agrarisch gebied met hoge 
landschappelijke waarden’. In het ontwerpbestemmingsplan is het resterende deel van perceel 1504 
en het hele perceel 1105 bestemd tot woondoeleinden. Ook is het bijgebouwvlak ten opzichte van 
het vigerende bestemmingsplan aanzienlijk uitgebreid. Dat betekent inderdaad dat voor de woning 
Walem 39 de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden aanzienlijk zijn toegenomen ten opzichte van 
het vigerende bestemmingsplan. De eerste inschatting is dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor 
de bedrijfsvoering Walem 55 omdat (planologisch gezien) het aantal woningen op het perceel 
Walem 39 niet is toegenomen. Echter door de bewoners van Walem 39 (en 39A) is ook een 
zienswijze ingediend over de voorgenomen bedrijfsontwikkeling van Walem 55, die ertoe heeft 
geleid aan uw raad te adviseren de planologische situatie op de percelen Walem 55 en Walem 39 
(en 39A) te bevriezen. Met name omdat enkel het perceel Walem 39 (en 39A) grenst aan het 
perceelsgedeelte waarop de voorgenomen bedrijfsontwikkeling van Walem 55 is voorzien. 
Dat betekent dat de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 in 
overeenstemming moet worden gebracht met de plankaart uit 1994 (uitsnede 27). Daarnaast 
moeten eventueel in het verleden verleende vrijstellingen of bouwvergunningen worden verwerkt in 
het nieuwe bestemmingsplan. In het kader van het op te starten ‘mediationtraject’ zal worden 
bekeken of en welke ruimtelijke ontwikkelingen toelaatbaar zijn op de onderhavige percelen. Deze 
mogelijk toelaatbare ontwikkelingen zullen moeten worden vertaald in een wijzigingsplan, partiële 
herziening van het bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Hierover zal in een later stadium 
separaat worden geadviseerd. 
 
Reactie m.b.t. Walem 41 
Het pand Walem 41 is in het vigerende bestemmingsplan bestemd tot ‘Bebouwingsklasse E1’ met de 
aanduiding ‘omcirkeld getal 1’. Dat betekent dat binnen het betreffende bebouwingsoppervlak 
maximaal 1 woning aanwezig mag zijn. Het overige perceelsgedeelte de woning is bestemd tot 
‘Erf’(bijgebouwvlak) en ‘Tuin’(onbebouwd deel). Verder is het achter de woning gelegen perceel 
bestemd tot ‘agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarden’. In het 
ontwerpbestemmingsplan is het hele perceel Walem 41 bestemd tot woondoeleinden ten behoeve 
van maximaal 1 woning. Wel is het bijgebouwvlak ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan 
aanzienlijk uitgebreid. Dat betekent inderdaad dat voor de woning Walem 41 de gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden zijn toegenomen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. De 
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eerste inschatting is dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering Walem 55 omdat 
het aantal woningen op het perceel Walem 41 niet mag toenemen. De eigenaar van de woning 
Walem 41 heeft het gedeelte achter zijn woning (voorheen agrarisch met hoge landschappelijk 
waarden) toebedeeld gekregen in het kader van de herindeling Centraal Plateau. Voorheen was het 
betreffende perceel in eigendom van de ondernemer van Walem 55 en om die reden was dit 
bestemd tot agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde. De woning Walem 41 had toen 
geen achtertuin. Door de ruilverkaveling heeft de woning Walem 41 nu een achtertuin gekregen die 
ook planologisch als zodanig is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Door de bewoners van 
Walem 41 is geen zienswijze ingediend over de voorgenomen bedrijfsontwikkeling van Walem 55. 
Waarschijnlijk omdat geen directe relatie bestaat tussen het achterperceel van de woning en het 
perceelsgedeelte waarop de voorgenomen bedrijfsontwikkeling is voorzien. De eigenaar van de 
woning Walem 41 zal dan ook niet hoeven te worden betrokken in het mediationtraject. Dat 
betekent ook dat de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 voor wat 
betreft Walem 41 niet hoeft te worden gewijzigd. Dit onderdeel van de zienswijze is ongegrond. 
 
Walem 47 

Op deze locatie is een woonbestemming gelegd. Op 7 december 2011 heeft de gemeente cliënt een 
brief gestuurd waarin wordt aangegeven dat voor de betreffende locatie een verzoek is gedaan voor 
een horecabestemming met parkeren. Hoewel de aanduiding ‘horeca’ en ‘parkeren’ niet is 
opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, voelt cliënt zich toch geroepen om te reageren. Als op 
de locatie Walem 47 een horecagelegenheid wordt gerealiseerd heeft dit om 2 redenen 
consequenties voor de bedrijfsvoering van cliënt: 

• Er is onvoldoende parkeergelegenheid op het perceel waardoor in de openbare ruimte moet 
worden geparkeerd. Vanwege de smalle straten van Walem en de beperkte 
parkeervoorzieningen, bestaat bij cliënt de vrees dat de doorgang met landbouwvoertuigen 
onmogelijk wordt gemaakt; 

• Het is niet gewenst dat op zeer korte afstand van een veehouderij een horecagelegenheid 
wordt gerealiseerd. Vanwege de aard van het bedrijf kan sprake zijn van geur, geluid en 
stof. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat 
conflicterende bestemmingen niet naast elkaar worden gelegd. 

Reactie 
• Het pand Walem 47 is als woonhuis in gebruik en volgens de vastgestelde ‘Beleidsnota 

parkeernormen 2007’ gelegen in parkeergebied 3. De meeste woningen langs de straat 
beschikken over eigen parkeergelegenheid. Parkeren in het openbare gebied is niet 
gereguleerd. Er is geen parkeerverbod. De straat is niet direct geschikt om langs te 
parkeren, maar ter hoogte van de woning met adres Walem 47 kunnen op de smalle 
rabatstrook voor de woning twee tot drie auto’s geparkeerd worden. Er zijn, afgezien van 
enkele rabatstroken, geen openbare parkeerplaatsen in de nabije omgeving voorhanden. De 
parkeernorm voor een woonhuis wordt berekend op 1,3 parkeerplaatsen per 80 m² 
brutovloeroppervlak (bvo). Het woonhuis heeft een bvo van circa 100 m². Om die reden zijn 
voor de woonfunctie 100/80 x 1,3 = 1,56 (afgerond 2) parkeerplaatsen noodzakelijk. Deze 
plaatsen zijn al aanwezig direct voor het woonhuis (rabatstrook). Voor een cafetaria wordt 
een parkeernorm gehanteerd van 5 parkeerplaatsen per 100 m² bvo. Uitgangspunt daarbij is 
dat de ruimte volledig bezet is en dat alle bezoekers met de auto komen. De te exploiteren 
cafetaria heeft een brutovloeroppervlak van circa 140 m². Om die reden zijn 1,4 x 5 = 7 
parkeerplaatsen noodzakelijk. Op het zijterrein+hof zijn 6 + 2 = 8 parkeerplaatsen te 
realiseren. Dat wil zeggen dat op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd 
kunnen worden om in het pand Walem een cafetaria te exploiteren. Daar komt nog bij dat 
het pand Walem 47 is gelegen aan een doorgaande weg en een kruispunt. De te verwachten 
verkeerstoename van de cafetaria zal, in verhouding tot de huidige verkeersbelasting, zeer 
beperkt zijn. Uitgaande van de toepasselijke parkeernorm, worden voldoende 
parkeerplaatsen gerealiseerd om overlast en onveilige situaties als gevolg van parkeren 
langs de straat te voorkomen. De bestaande situatie zal als gevolg van de te vestigen 
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cafetaria niet zodanig veranderen dat gesproken kan worden van een onevenredige 
verslechtering, ook niet voor de ondernemer van Walem 55. 

• In het kader van de (principe)medewerking is het plan voor vestiging van een daghorecazaak 
o.a. getoetst aan de gemeentelijke geurverordening (Gebiedsvisie t.b.v. Verordening 
geurhinder en veehouderij, gemeente Valkenburg a/d Geul 2009). De definitie van een 
geurgevoelig object (ggo) is: ‘Conform artikel 1 van de Wgv wordt onder een Geurgevoelig 

object verstaan: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om 

te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent 

of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.’ Op basis van de door de 
raad vastgestelde geurverordening is een (dag)horecazaak dus geen geurgevoelig object. 
Dat betekent dat het toelaten van een daghorecazaak op de locatie Walem 47 niet van 
invloed is op de huidige en toekomstige situatie bij het bedrijf Walem 55. Het bedrijf wordt 
dus daaruitvolgend niet beperkt in zijn bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden.  

• kleinschalige recreatie. Veelvoorkomend 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 25 
De zienswijze gedeeltelijk honoreren en het bestemmingsplan bij de vaststelling op de volgende 
onderdelen wijzigen: 
 
Verbeelding: 
Voor de percelen Walem 55, 39 en 39A enkel de bestaande rechten vastleggen.  

1. Dat betekent dat voor wat betreft het perceel Walem 55 in het vast te stellen 
bestemmingsplan Buitengebied 2012 de vigerende bouwkavel uit het bestemmingsplan 
Buitengebied 1994 wordt overgenomen met dien verstande dat ook de bestaande (en 
vergunde) boerderijcamping wordt aangeduid. 

2. Voor de percelen Walem 39 en 39A betekent dit dat in het vast te stellen bestemmingsplan 
Buitengebied 2012 de vigerende planologische situatie uit het bestemmingsplan 
Buitengebied 1994 wordt overgenomen met dien verstande dat ook eventueel verleende 
vrijstellingen en (bouw)vergunningen in het vast te stellen bestemmingsplan worden 
verwerkt. 
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Zienswijze 26, Perceel Euverem 1 
 
De zienswijze is binnengekomen op 17 januari 2012 en heeft betrekking op het pand  
Euverem 1. 
 
Algemeen 

• Door reclamant wordt nogmaals aandacht gevraagd voor de wenselijkheid om de toegelaten 
nachtelijke verlichtingssterkte in het buitengebied zorgvuldig te bekijken. Een voorbeeld is 
de felle verlichting van het oefenveld van VV Walram die het gebied naar Euverem 
binnenschijnt uren na zonsondergang. Van de gemeente wordt verwacht dat deze ingrijpt; 

• In de begrippenlijst s.v.p. geen afkortingen bezigen, tenzij er een aparte lijst met 
ongebruikelijke afkortingen wordt opgenomen; 

• Bij begrippen s.v.p. toevoegen: dubbelbestemming, milieuzonering, structuurvisie. 
• Onder 4.5 van bijlage 4 (Uitwerking LKM) komt in het stappenplan ‘verzoek afwijzen’ voor. 

Zou het ook mogelijk zijn om in het stappenplan ‘verzoek toewijzen’ op te nemen? 
• Betreffende bronnenvermelding, verzoek: 

- om net als in professionele publicaties: uitgever, jaar van uitgave en ISBN te noemen en 
eventueel en lijst van aangehaalde publicaties met deze gegevens; 

- de ‘Handreiking Ruimtelijke Ordening’ van de provincie Limburg verdient uitgebreider 
aandacht. In 4.2.7.k van de inleiding lijkt de handreiking slechtste verwijzen naar de 
behulpzame houding van de provincie. 

- Onder art. 4 van de Toelichting meer aandacht schenken aan kwaliteitsachteruitgang 
i.h.b. doordat objecten niet voor de meest geschikte toepassing wordt gebruikt. 

• Onder algemene inleiding 6.1 wordt de digitale raadpleegbaarheid genoemd. Wat er niet 
staat en wel bijzonder is: 
- er geen gedrukte documenten, teksten nog kaarten beschikbaar zijn; 
- dat aan de gedrukte documenten (die men zelf kan afdrukken) geen rechten kunnen 

worden ontleend 
- betwijfeld wordt of dit in overeenstemming is met het rechtssysteem en men vindt dit 

discriminatie; 
• De kop van 7.6 ‘sanctionering’ lijkt dubbelzinnig, bedoeld is vermoedelijk ‘sancties 

toepassen’ 
 
Reactie: 

• ‘Donkerte’ is nog een relatief onontgonnen beleidsterrein dat met name op provinciaal 
niveau en in samenwerking met het Rijk moet worden uitgewerkt. Binnen de provincie 
Limburg is nog geen specifiek beleid voor dit thema opgesteld, zodat doorvertaling daarvan 
op structuurvisie en bestemmingsplanniveau nog niet mogelijk is. Wel biedt de 
milieuregelgeving en de regelgeving op het gebied van natuurbescherming (v.w.b. Natura 
2000 gebieden en Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) de gemeente en de provincie 
instrumenten om de ‘donkerte’ te beschermen in het geval van nieuwe ontwikkelingen die 
niet in het bestemmingsplan passen. 

• De begrippenlijst zal nog eens worden nagelopen op ‘ongebruikelijke’ afkortingen en wordt 
indien nodig aangevuld. 

• Het is geen probleem om ter verduidelijking de begrippenlijst aan te vullen met de drie 
gevraagde begrippen: dubbelbestemming, milieuzonering, structuurvisie. 

• Het schema op blz. van Bijlage 4 bij de regels is een op een overgenomen uit de 
Intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg die op 13 februari 
2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. Ten opzichte van de vastgestelde versie van de 
structuurvisie kan daarin niets worden gewijzigd. 

• De onder dit punt gemaakte (3) opmerkingen hebben betrekking op de toelichting bij de 
regels. Hierin wordt altijd verwezen naar het meest recente beleid. De toelichting heeft 
juridisch gezien geen status (daaraan kunnen geen rechten worden ontleend). Deze is 
slechts bedoeld als (informatieve) aanvulling op de verbeelding en de regels, bijvoorbeeld 
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als onduidelijkheid bestaat over de uitleg hiervan. Aanvulling/ wijziging op de gevraagde 
onderdelen heeft geen toegevoegde waarde.  

• Algemene inleiding 6.1 van de toelichting: in dit onderdeel van de toelichting wordt 
beschreven aan welke digitale verplichtingen een bestemmingsplan momenteel moet 
voldoen. Dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om de digitale versie van het 
bestemmingsplan via de landelijke voorziening te raadplegen (de versie die juridisch 
bindend is) is evident. Er is wel een analoge versie van het bestemmingsplan beschikbaar 
(en raadpleegbaar) dus deze opmerking is niet correct. Als er afwijkingen bestaan tussen de 
vastgestelde analoge versie en de digitale versie, dan is de digitale versie doorslaggevend 
en juridisch gezien bindend. Om die reden worden geen kopieën van analoge versies van het 
bestemmingsplan beschikbaar gesteld aan derden, daaraan kan men immers geen rechten 
ontlenen. Als een burger niet zelf in staat is om de digitale versie te raadplegen, kan deze 
terecht in het gemeentehuis voor uitleg of digitaal raadplegen. 

• 7.6 Toelichting: sanctionering is inderdaad een woord dat niet voorkomt in de ‘Dikke van 
Dale’ het is beter om dit woord te vervangen door: ‘Toepassen van sancties’. 

 
Planologische koppeling van de panden Euverem 1 en 3(Toelichting 5.5.2 en bijlage 1 bij regels) 

De gebouwen Euverem 1 en Euverem 3 lopen weliswaar in de lengterichting evenwijdig, echter de 
verschillen zijn legio: afwijkende bouwstijl, eigendom is gesplitst, bij pand Euverem 3 behoort een 
moderne schuur, een deel van het pand van reclamant is ingrijpend verbouwd. Planologische 
koppeling is daarom niet meer gerechtvaardigd. 
 
Reactie 
Er is geen sprake van planologische koppeling tussen beide panden, want ze hebben beiden een 
aparte bestemming te weten Wonen (Euverem 1) en Agrarisch- Agrarisch bedrijf (Euverem 3). Het 
enige wat beiden gemeen hebben (en wat reclamant waarschijnlijk bedoeld) is de bouwaanduiding 
‘karakteristiek’ die is gebaseerd op het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994 (uitsnede 26) 
en voor wat betreft het oorspronkelijke hoofdgebouw voor beide panden nog gerechtvaardigd is. 
 
Sociaaldemografische koppeling Euverem 1 en 3 

Vanwege de geïsoleerde ligging van Euverem 1 en 3 is het gunstig als hier meer dan slechts 2 
partijen wonen. (bijv. bij calamiteiten of zorgbehoeften). Vroeger woonden er veel meer mensen in 
een dergelijk gebouw. Om zorg te kunnen dragen voor huishoudelijk onderhoud is het logisch dat in 
een groot gebouw (> 3.000m3) meer dan 1 wooneenheid kan worden gerealiseerd. 
 
Reactie 
Het in het bestemmingsplan opgenomen beleid voor wat betreft woningsplitsing is met name 
gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspuntennotitie en het strikte 
provinciale beleid zoals opgenomen in de POL Aanvulling Gebiedsontwikkeling, Verstedelijking en 
kwaliteitsverbetering’. In een bestemmingsplan is het niet toegestaan ontwikkelingen toe te staan 
die in strijd zijn met provinciaal beleid. 
 
Verbeelding blz. 143 en 117 

• Het laatste stuk van de openbare weg is weggevallen, deze dient door te lopen tot aan de 
bouwvlakgrens. De openbare weg loopt door tot aan de zuidelijke begrenzing van het 
perceel van reclamant en deze is openbaar toegankelijk, dat moet zo blijven. 

• Het is wenselijk in de verbeelding aan te geven dat het gebouw 2 woningen bevat. Deze 
situatie bestaat na de vergunde verbouwing van de schuren aan de westzijde van het pand 
(alleen de woning ten oosten van de garage en de huidige schuur aan de oostzijde bleef in 
de oorspronkelijke toestand. 

• De begrenzing van de bestemming ‘Wonen’ aan de west- en noordzijde lijkt willekeurig. 
Reclamant geeft in overweging het hele perceel Euverem 1 te bestemmen tot ‘Wonen’, 
waarbij als ‘Groene tegenprestatie’ wordt aangedragen: de aangelegde onderhouden 
gemengde haag rondom het perceel, de geplante hoogstamfruitbomen in de tuin, de 
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geplante bomen rondom de poel, het maaien van het grasland en het onderhouden van het 
wandelpad. 

 
Reactie 

• Het laatste stuk van de openbare weg is niet weggevallen, echter bestemd tot ‘Agrarisch-
Agrarisch bedrijf’ zonder aanduiding bouwvlak. Binnen deze bestemming is als 
ondergeschikt gebruik ook toegestaan ‘ontsluiting van de afzonderlijke percelen’ (artikel 
4.1.1 onder 11). Dat betekent dat de het perceel van reclamant gewoon toegankelijk is en 
blijft. Aanpassing van de bestemming is dus niet noodzakelijk. 

• De bestemming ‘Wonen’ op het pand Euverem 1 is gelegaliseerd o.b.v. de 
vrijstellingsprocedure van artikel 19 WRO. In het voorliggende ontwerpbestemmingsplan is 
de verleende vrijstelling (en bouwvergunning) verwerkt. Echter aan de destijds verleende 
vrijstelling is de voorwaarde verbonden dat in het pand Euverem 1 slechts een woning 
aanwezig mag zijn. Dit omdat toen al de vrees bij de gemeente bestond dat het pand in de 
toekomst zou worden gebruikt ten behoeve van meerdere woningen, terwijl de aanvraag 
behelsde het uitbreiden van de bestaande woning (dus in totaal 1 woning). 

• De bestemming Wonen is gebaseerd op het perceelsgedeelte van Euverem 1dat in het 
vigerende bestemmingsplan uit 1994 was bestemd tot ‘Agrarische bedrijfsdoeleinden’. De 
omliggende gronden zijn overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan bestemd tot 
‘Agrarisch met Waarden- Landschappelijke en Natuurlijk Waarden’. Dit om de daar 
voorkomende landschappelijke waarden te behouden. Een bestemming ‘Wonen’ zou afbreuk 
kunnen doen aan het behoud van de landschappelijke waarden ter plaatse. De bestemming 
komt ook overeen met de inrichting en het gebruik ter plaatse. 

 
De verbouwing 

Reclamanten wonen sinds 1994 in het pand Euverem 1. De bestemming is gewijzigd van ‘Agrarisch’ 
Naar ‘Wonen’. Voor de verbouwing is een bouwvergunning verleend. De bouwvergunning bracht met 
zich mee dat, behalve de oorspronkelijke woning, in het verbouwde deel van de woning een nieuwe 
woning ontstond. De verbouwing kan volgens reclamant worden aangemerkt als woningsplitsing. 
Verzocht wordt de bestemming zodanig te wijzigen dat ter plaatse twee woningen zijn toegestaan 
omdat de recent gerealiseerde woning wordt bewoond door 3 personen, terwijl reclamant in de 
oorspronkelijke woning wonen. 
 
Reactie 
Het pand Euverem 1 is vergund als burgerwoning (max. 1 woning). Ten behoeve van woningsplitsing 
is in artikel 30.4.2 van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 een afwijkingsbevoegdheid 
opgenomen onder strikte voorwaarden. Nu blijkt dat het pand in strijd met de verleende vergunning 
wordt gebruikt ten behoeve van twee woningen, dient (na vaststelling van het bestemmingsplan 
Buitengebied 2012) aan de hand van deze afwijkingsbevoegdheid te worden onderzocht of 
legalisatie tot de mogelijkheden behoort. Deze afweging kan nog niet plaatsvinden in het kader van 
de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 
betreft een algehele herziening om te kunnen voldoen aan de wettelijke digitale verplichtingen per 
1 juli 2013. Het is nooit de bedoeling geweest om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mee te nemen 
in deze herziening. Er is enkel een uitzondering gemaakt voor gevallen waarvan de planologische 
procedure al helemaal was doorlopen. In de onderhavige situatie is dat niet het geval. In het kader 
van het illegale gebruik ten behoeve van twee woningen heeft de buurman van reclamant bij de 
gemeente een verzoek tot handhaving ingediend. Op basis van dat handhavingsverzoek dient een 
zorgvuldig onderzoek en een goede belangenafweging plaats te vinden, met name ook omdat sprake 
is van een aangrenzend agrarisch bedrijf. Dit onderzoek en de goede afweging van alle belangen 
(m.n. ook indiener handhavingsverzoek van naastgelegen agrarisch bedrijf) neemt meer tijd in 
beslag dan de tijd die nu ter beschikking staat in het kader van de vaststelling van het 
bestemmingsplan Buitengebied. De vaststellings- en inwerkingtredingsdatum van het 
bestemmingsplan Buitengebied komt daarmee onnodig onder druk te staan. 
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Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 26 
De zienswijzen gedeeltelijk honoreren en het bestemmingsplan voor wat betreft de volgende 
onderdelen gewijzigd vaststellen: 
 
Regels: 

• Artikel 1 (Begrippen) nog eens laten nalopen op ‘ongebruikelijke’ afkortingen en indien 
nodig aanvullen. 

• Ter verduidelijking artikel 1 aanvullen met de volgende begrippen: ‘dubbelbestemming’, 
‘milieuzonering’ en ‘structuurvisie’. 

 
Toelichting: 
De naam van paragraaf 7.6 op blz. 98  wijzigen door ‘Sanctionering’ te vervangen door: ‘Toepassen 
van sancties’. 
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Zienswijze 27, Perceel Valkenburgerweg 128 e.o. 
 
De zienswijze is binnengekomen op 16 januari 2012, heeft betrekking op camping Schoonbron en 
houdt in dat: 
 
Perceel nr. 1459, later 3174 en nu 334 

Met de toenmalige gemeente Wijlre is discussie geweest over wie eigenaar was van het 
perceelsgedeelte dat op Bijlage A is aangeduid met cijfer 1. In 1968 is juridisch rechtgezet dat het 
onderhavige perceelsgedeelte eigendom was van de heer B.F.J. Marcus (toenmalige campinghouder) 
en tevens in gebruik was ten behoeve van camping Schoonbron. Dit is dus 43 jaar geleden. Bij 
meerdere gesprekken met de gemeente in 1994 is afgesproken dat dit gerepareerd zou worden in 
het volgende bestemmingsplan (nu dus) 17 jaar later. Gelieve dit nu te verwerken. 
 
Reactie 
Uit de door reclamant overgelegde bijlagen bij de zienswijze blijkt dat deze opmerking correct is. 
Tevens blijkt uit een luchtfoto van 1993 dat het onderhavige perceelsgedeelte inderdaad toen al in 
gebruik was ten behoeve van de camping. Dus dat was al voor de vaststelling van het vigerende 
bestemmingsplan Buitengebied 1994 een bestaande situatie. Het is niet gerechtvaardigd om het 
gebruik (dat al meer dan 40 jaar bestaat) van het betreffende perceel wederom onder het 
overgangsrecht te laten vallen. Om die reden moet in het nieuwe bestemmingsplan de bestemming 
van het perceel dat op de plankaart van het vigerende bestemmingsplan (uitsnede 35) is aangeduid 
met nummer 135 worden gewijzigd van ‘AW-LN’ in ‘Recreatie- Verblijfsrecreatie’ met de 
aanduiding ‘kampeerterrein 2’. 
 
Maastrichter voetpad 

Het Maastrichter voetpad dat op Bijlage A is aangeduid met cijfer 2 is vervallen sinds 1973 (bijna 40 
jaar geleden). Verzocht wordt dan ook om dit pad bij het kadaster te laten vervallen. 
 
Reactie 
Gebleken is dat het betreffende voetpad niet (meer) is opgenomen in de wegenlegger. Het 
betreffende voetpad is kadastraal bekend als … en in eigendom van onze gemeente. Reclamant kan 
via een notaris verzoeken om het betreffende perceel in eigendom te krijgen op basis van verjaring. 
De kosten van een dergelijke verklaring/ akte door de notaris zullen in rekening worden gebracht 
bij reclamant. Op basis van de notariële akte/ verklaring kan reclamant aan het kadaster verzoeken 
om de wijziging in de kadastrale ondergrond door te voeren. In het kader van het bestemmingsplan 
Buitengebied is het niet mogelijk om deze wijziging in de kadastrale ondergrond door te voeren. 
 
Perceel Wijlre A, nr. 3083 

Dit perceel, op Bijlage A aangeduid met cijfer 3, is in 1979 verdeeld tussen meerdere bewoners van 
de Valkenburgerweg die allen een stuk tuin erbij kregen. Ook hierover is in 1994 met de gemeente 
afgesproken dat dit gerepareerd zou worden in het nieuwe bestemmingsplan. Gelieve deze 
correctie aan te brengen. 
 
Reactie 
Ook deze opmerking van reclamant is correct. Op de luchtfoto uit 1993 is te zien dat het 
betreffende perceel toen al in gebruik was ten behoeve van de camping. Dus dat was al voor de 
vaststelling van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994 een bestaande situatie. Het is 
niet gerechtvaardigd om het gebruik (dat al meer dan 30 jaar bestaat) van het betreffende perceel 
wederom onder het overgangsrecht te laten vallen. Om die reden moet in het nieuwe 
bestemmingsplan de bestemming van het perceel dat op de plankaart van het vigerende 
bestemmingsplan (uitsnede 35) is aangeduid met nummer 149 worden gewijzigd van ‘AW-LN’ in 
‘Recreatie- Verblijfsrecreatie’ met de aanduiding ‘kampeerterrein 2’. 
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Speelvelden sport en spel 

Deze percelen staan al op tekening in het besluit van de gemeente Wijlre van 31.07.1974, nr. 1013. 
Zoals ook op het besluit van B&W van Valkenburg a/d Geul d.d. 08.07.1991, nr. 38 en het besluit 
van de gemeenteraad van 06.07.1994, nr. 10. Verzocht wordt het bestemmingsplan aan te passen 
zodat de percelen op Bijlage A aangeduid met cijfer 4 worden bestemd tot ‘Sport en spel’.  
 
Reactie 
Archiefonderzoek (dossier NV 921) heeft aangetoond dat de gemeenteraad op 06.07.1994 (rondom 
de vaststelling van het BP Buitengebied 1994) uitvoerig heeft gediscussieerd over het vastleggen van 
een planologische regeling van Camping Schoonbron. Aan de hand van de luchtfoto uit 1993 en de in 
het dossier aanwezige situatietekening I heeft de raad destijds vastgesteld welke percelen zichtbaar 
in gebruik waren voor jaarplaatsen. Het betrof de percelen nrs. 171, 176 en 177. Overeenkomstig 
het raadsbesluit zijn deze percelen destijds bestemd tot ‘verblijfsaccommodatie II’. Hoewel ook de 
percelen nrs. 178 gedeeltelijk en 187 op de situatietekening I als gedoogde percelen waren 
aangegeven, zijn deze niet betrokken in de besluitvorming van de raad omdat aan de hand van de 
luchtfoto’s bleek dat op die percelen geen caravans aanwezig waren.  
 
Bij de behandeling in de raad van het voorstel tot instellen van beroep tegen de door GS onthouden 
goedkeuring aan onderdelen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1994’ is de planologische 
regeling van camping Schoonbron opnieuw in de gemeenteraad aan de orde geweest (vergadering 
van 24 april 1995, agendapunt 3). De gemeenteraad heeft het college in die vergadering opgedragen 
om na te gaan of op historische gronden redenen zijn om percelen nrs. 178 gedeeltelijk en 187 in 
het komende reparatieplan alsnog te bestemmen tot verblijfsaccommodatie II’. 
 
Dit heeft geresulteerd in een overleg met de ondernemer en een convenant dat het volgende omvat 
en op 24 juni 1996 door de raad is vastgesteld: 

• De percelen nrs. 178 gedeeltelijk en 187 (op de bij het raadsbesluit behorende tekening 
uitsnede 35 in rode arcering aangegeven) worden alsnog bestemd tot 
‘verblijfsaccommodatie II’; 

• Een gedeelte van het perceel nr. 198 op de bij het raadsbesluit behorende tekening 
uitsnede 35 met groene arcering aangegeven) wordt gewijzigd van ‘verblijfsaccommodatie 
II’ in ‘Verblijfsaccommodatie I’. 

Concreet betekende dit dat van het totaal aantal jaarplaatsen van 289 er 32 zouden worden 
geprojecteerd op de percelen met nummer 178 en 187 gedeeltelijk en dat dit aantal plaatsen (32) 
zou verdwijnen van het uit landschappelijk oogpunt kwetsbare gedeelte van perceel nummer 198. 
De hiervoor genoemde afspraken zijn correct verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied 2012. De reden dat reclamant destijds akkoord gegaan is met het convenant tot 
verplaatsen van de jaarplaatsen was het feit dat ook de percelen die in gebruik waren ten behoeve 
van ‘speelweide’ positief zouden worden bestemd in het reparatieplan. Op de luchtfoto uit 1993 is 
te zien dat de betreffende perceel toen al in gebruik waren ten behoeve van speelweide voor 
campinggasten. Dus dat was al voor de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan 
Buitengebied 1994 een bestaande situatie. Het is niet gerechtvaardigd om het gebruik (dat al bijna 
40 jaar bestaat) wederom onder het overgangsrecht te laten vallen. Om die reden moet in het 
nieuwe bestemmingsplan de bestemmingen van de percelen die op de plankaart van het vigerende 
bestemmingsplan (uitsnede 35) zijn aangeduid met de nummers 171, 177 en 178 (en tevens zijn 
voorzien van een rode omlijning) worden gewijzigd van ‘AW-LN’ in ‘Recreatie- Verblijfsrecreatie’ 
met de aanduiding ‘sportveld’. 
 
Perceel 152 en 153 gedeeltelijk  

Deze percelen zijn in gebruik als ligweide bij het zwembad (op Bijlage A aangeduid met cijfer 5). 
 
Reactie 
Op de luchtfoto uit 1993 is te zien dat het betreffende perceel toen al in gebruik was ten behoeve 
van de camping als ligweide bij het zwembad. Dus dat was al voor de vaststelling van het vigerende 
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bestemmingsplan Buitengebied 1994 een bestaande situatie. Het is niet gerechtvaardigd om het 
gebruik (dat al zeker 20 jaar bestaat) van het betreffende perceel wederom onder het 
overgangsrecht te laten vallen. De betreffende percelen vallen onterecht binnen de plangrens van 
het bestemmingsplan Kernen 2010 en zijn daarin bestemd tot ‘Agrarisch met waarden’. Om deze 
zaak planologisch goed te regelen moet in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied de plangrens 
worden aangepast (uitgebreid) en de bestemming van een gedeelte van de percelen die op de 
plankaart van het vigerende bestemmingsplan (uitsnede 35) zijn aangeduid met de nummers 152 en 
153 worden gewijzigd van ‘Agrarisch met waarden’ (BP Kernen 2010) in ‘Recreatie- 
Verblijfsrecreatie’  
 
Percelen 196, 197 en 198 gedeeltelijk 

Deze percelen zijn in gebruik als losloopgebied honden en overloopkampeerterrein (op Bijlage A ook 
aangeduid met cijfer 5 (in pen)). 
 
Reactie 
Ook deze opmerking van reclamant is correct. Op de luchtfoto uit 1993 is te zien dat het 
betreffende perceel toen al in gebruik was ten behoeve van de camping. Dus dat was al voor de 
vaststelling van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994 een bestaande situatie. Het is 
niet gerechtvaardigd om het gebruik (dat al bijna 20 jaar bestaat) van het betreffende perceel 
wederom onder het overgangsrecht te laten vallen. Om die reden moet in het nieuwe 
bestemmingsplan de bestemming van de percelen die op de plankaart van het vigerende 
bestemmingsplan (uitsnede 35) zijn aangeduid met nummer 196, 197 en 198 (gedeeltelijk) worden 
gewijzigd van ‘AW-LN’ in ‘Recreatie- Verblijfsrecreatie’. 
 
Pand 128, 130 en 132 

Op pand 128, 130 en 132 is een gebruiksvergunning aanwezig d.d. 08.05.2007 als centraal 
dienstgebouw met kantine/ bar, restaurant, recreatieruimte, keuken, frituur, supermarkt, 
toiletten, magazijnen en kinderrecreatieruimte. De panden zijn samengevoegd tot 1 pand met 
huisnummer 128. Verzocht wordt dit op de verbeelding juist in te tekenen (zie Bijlage a, cijfer 6). 
 
Voor de toekomstplannen en de huidige gebruiksfuncties van de camping wordt kortheidshalve 
verwezen naar het inrichtingsplan van Taken Landschapsplanning, Roermond nummer 982-9 d.d. 
13.12.2006. 
 
Reactie 
De betreffende percelen vallen onterecht binnen de plangrens van het bestemmingsplan Kernen 
2010 en zijn daarin bestemd tot ‘Wonen’. Om deze zaak planologisch goed te regelen moet in het 
nieuwe bestemmingsplan Buitengebied de plangrens worden aangepast (uitgebreid) en de 
bestemming van een gedeelte van de percelen die op de plankaart van het 
ontwerpbestemmingsplan zijn aangeduid met de huisnummers 130 en 132 worden gewijzigd van 
‘Wonen’ (BP Kernen 2010) in ‘Recreatie- Verblijfsrecreatie’ met de aanduiding ‘kampeerterrein 2’. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Zienswijzennota Bestemmingsplan Buitengebied 2012 

Behandeld in de raadsvergadering van 2 april 2012 

 

 68

Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 27 
De zienswijzen honoreren en het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd 
vaststellen: 
 
Verbeelding 

1. de bestemming van het perceel dat op de plankaart van het vigerende bestemmingsplan 
(uitsnede 35) is aangeduid met nummer 135 wijzigen van ‘AW-LN’ in ‘Recreatie- 
Verblijfsrecreatie’ met de aanduiding ‘kampeerterrein 2’. 

2. de bestemming van het perceel dat op de plankaart van het vigerende bestemmingsplan 
(uitsnede 35) is aangeduid met nummer 149 wijzigen van ‘AW-LN’ in ‘Recreatie- 
Verblijfsrecreatie’ met de aanduiding ‘kampeerterrein 2’. 

3. de bestemmingen van de percelen die op de plankaart van het vigerende bestemmingsplan 
(uitsnede 35) zijn aangeduid met de nummers 171, 177 en 178 (en tevens zijn voorzien van 
een rode omlijning) wijzigen van ‘AW-LN’ in ‘Recreatie- Verblijfsrecreatie’ met de 
aanduiding ‘sportveld’. 

4. de plangrens aanpassen (uitbreiden) en de bestemming van een gedeelte van de percelen 
die op de plankaart van het vigerende bestemmingsplan (uitsnede 35) zijn aangeduid met de 
nummers 152 en 153 wijzigen van ‘Agrarisch met waarden’ (BP Kernen 2010) in ‘Recreatie- 
Verblijfsrecreatie’. 

5. de bestemming van de percelen die op de plankaart van het vigerende bestemmingsplan 
(uitsnede 35) zijn aangeduid met nummer 196, 197 en 198 (gedeeltelijk) wijzigen van ‘AW-
LN’ in ‘Recreatie- Verblijfsrecreatie’. 

6. de plangrens aanpassen (uitbreiden) en de bestemming van een gedeelte van de percelen 
die op de plankaart van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangeduid met de huisnummers 
130 en 132 wijzigen van ‘Wonen’ (BP Kernen 2010) in ‘Recreatie- Verblijfsrecreatie’ met de 
aanduiding ‘kampeerterrein 2’. 

 



Zienswijzennota Bestemmingsplan Buitengebied 2012 

Behandeld in de raadsvergadering van 2 april 2012 

 

 69

Regels 
Artikel 23 (Recreatie- verblijfsrecreatie) nog eens goed laten screenen (door het stedenbouwkundig 
bureau) en eventueel zodanig aanpassen dat de in het kader van deze zienswijze gehonoreerde 
aanpassingen van de verbeelding ook op basis van de regels toelaatbaar zijn. 
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Zienswijze 28, Perceel Rijksweg 7 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Rijksweg 7 en 
houdt in dat: 
 
In 2001 hebben reclamanten met goedkeuring van de gemeente de berging uitgebreid c.q. 
paardenstallen geplaatst. Deze staan niet op tekening (A op bijlage). 
 
Reactie 
Het is correct dat reclamanten bouwvergunning hebben gekregen voor het uitbreiden van de berging 
en het realiseren van paardenstallen (t.b.v. hobbymatig houden van paarden). De betreffende 
bijgebouwen zijn in het ontwerpbestemmingsplan niet voorzien van een bouwvlak omdat dit op 
basis van de gekozen plansystematiek niet noodzakelijk is. De betreffende bijgebouwen vallen wel 
binnen de aanduiding ‘bijgebouwen’. Binnen dit ‘bijgebouwvlak’ mag op basis van het 
ontwerpbestemmingsplan maximaal 70 m2 aan bijgebouwen worden gerealiseerd. De berging en 
paardenstallen zijn dus op basis van de regels (artikel 32) toegestaan en hoeven niet te worden 
aangeduid. Op grond van de toegekende bestemming mogen deze gebouwen ter plaatse aanwezig 
zijn. Aan de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan ligt een recente kadastrale ondergrond 
ten grondslag. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan moet in het besluit worden aangegeven 
op welke kadastrale ondergrond het bestemmingsplan is vastgesteld. Deze kadastrale ondergrond 
(bijvoorbeeld juni 2011) en de GBKN kaart worden separaat bij het bestemmingsplan gearchiveerd 
en bewaard, zodat deze altijd oproepbaar zijn. De software van ruimtelijkeplannen.nl biedt 
inderdaad geen mogelijkheid om deze kadastrale ondergrond via de landelijke voorziening 
raadpleegbaar te maken, echter dit is ook niet wettelijk verplicht. Het probleem met de 
raadpleegbaarheid van recent kadastraal materiaal is bekend bij de rijksoverheid, wellicht dat hier 
in de toekomst een oplossing voor komt. Aanpassing van het bestemmingsplan is dus niet 
noodzakelijk. 
 
In 2005/2006 hebben reclamanten de woning boven de bestaande garage uitgebreid en een 
propaantank op het perceel geplaatst. In de uitsnede vigerend bestemmingsplan buitengebied 1994 
staat de garage nog als bijgebouw, gezien de uitbreiding van de woning boven de garage, zou deze 
nu als onderdeel van het hoofdgebouw dienen te worden benoemd. Mede gezien de goothoogte, 
voldoet deze niet meer aan de criteria van een bijgebouw ( B op bijlage). De gastank staat ook niet 
vermeld op de verbeelding ( C op bijlage).  
 
Reactie 
De opmerking van reclamanten is correct. Op basis van de gekozen plansystematiek moet zowel de 
vergunde uitbreiding van het hoofdgebouw  als de vergunde propaantank worden voorzien van de 
aanduiding ‘bouwvlak’. Als dat niet gebeurd ontstaat strijdigheid met de planregels (artikel 32) en 
dat is niet correct omdat beide bouwwerken met bouwvergunning tot stand zijn gekomen. 
 
Reclamanten verzoeken om de bestaande paardenbak te laten voorzien van de aanduiding 
“specifieke vorm van agrarisch-paardenbak “ ( D op bijlage). 
 
Reactie 
De opmerking van reclamanten is correct. Op basis van artikel 32.1.1 onder 8 is binnen de 
bestemming ‘Wonen’ een (hobbymatige) paardenbak uitsluitend toegestaan ter plaatse van de 
aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch- paardenbak’. Op basis van het vigerende 
bestemmingsplan was binnen de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’ geen aanlegvergunning noodzakelijk 
voor het aanleggen van een hobbymatige paardenbak. De op het perceel aanwezige paardenbak is 
dus op legale wijze tot stand gekomen, echter deze moet op basis van de gekozen plansystematiek 
voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ wel worden voorzien van een aanduiding. 
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Op het perceel ligt een opslagplaats van vaste mest t.b.v. hobbymatig agrarisch gebruik (E op 
bijlage). 
 
Reactie 
Het perceelsgedeelte waar de mestopslag ligt, is bestemd tot ‘Wonen’ (onbebouwd deel). Uit 
artikel 32.1.1 onder 9 van de regels blijkt dat deze mestopslag moet worden voorzien van de 
aanduiding ‘mestopslag’. Echter op basis van artikel 32.2.2 mag binnen het bouwvlak rechtstreeks 
een opslagplaats van vaste mest worden gerealiseerd met  een inhoud van 10 m3 (dus hiervoor is 
geen specifieke functieaanduiding noodzakelijk). Bij het opstellen van het bestemmingsplan is 
overleg geweest met de collega’s van het team vergunningen (milieu). Op hun verzoek was het de 
bedoeling om hobbymatige opslag van vaste mest rechtstreeks toe te staan tot een inhoud van 10 
m3 binnen het hele bestemmingsvlak ‘Wonen’. De regels in het ontwerpbestemmingsplan zijn dus 
niet correct en moeten zodanig worden aangepast dat opslag van vaste mest t.b.v. hobbymatig 
agrarisch gebruik (tot maximaal 10 m3) rechtstreeks is toegestaan binnen de bestemming ‘Wonen’. 
De toelaatbare afstanden ten opzichte van woningen van derden worden gereguleerd op basis van 
milieuregelgeving, dus die hoeven niet in het bestemmingsplan te worden opgenomen. 
  
Verzocht wordt om het bijgebouwvlak zodanig te wijzigen ( bijvoorbeeld door een vormverandering 
van het bijgebouwvlak) dat de bestaande kippenstal ( F op  bijlage) hierin komt te vallen. 
Reclamanten zouden deze eventueel willen slopen en vervangen door een hooi-/stro-opslag. Dit 
i.v.m. de brandveiligheid van de woning, daar de huidige hooi-/stro-opslag tegen het woonhuis 
gelegen is . Daarnaast zijn ze in 2011 begonnen met herinrichting van de tuin m.n. aan de 
westelijke zijde van het perceel, ze hebben het plan om hier een tuinhuisje te plaatsen . Ze 
dachten dat hiervoor geen vergunning c.q. meldingsplicht vereist was. Op het 
ontwerpbestemmingsplan zou deze echter net buiten het bijgebouwvlak vallen ( G op schets ), ook 
hiervoor zouden zij u willen vragen het bijgebouwvlak zodanig te wijzigen dat dit mogelijk is.  
 
Reactie 
Het perceel van reclamanten is een zeer ruim en geïsoleerd gelegen perceel met de bestemming 
Wonen. Op basis van de gekozen plansystematiek is bij elke woning een symmetrisch bijgebouwvlak 
op de verbeelding opgenomen. Met name omdat dat de meeste planologische flexibiliteit biedt in 
het kader van het eventueel vergroten van het woongenot. Het in het ontwerpbestemmingsplan 
opgenomen bijgebouwvlak heeft een oppervlakte van ongeveer 1600 m2. in feite verzoeken 
reclamanten niet om een vergroting van het bijgebouwvlak, maar om een vormverandering c.q. 
wijziging van de ligging van het bijgebouwvlak. Zeker omdat hier sprake is van een afzonderlijk 
gelegen woonperceel (zonder aangrenzend gelegen woningen) kan aan het verzoek van reclamanten 
zonder eventuele belemmeringen medewerking worden verleend.  
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Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 28 
De zienswijze gedeeltelijk honoreren en het bestemmingsplan bij de vaststelling op de volgende 
onderdelen gewijzigd vaststellen: 
 
Verbeelding 

• de vergunde uitbreiding van het hoofdgebouw (aangeduid als B in de zienswijze) voorzien 
van de aanduiding ‘bouwvlak’. 

• de vergunde propaantank (aangeduid als C in de zienswijze) voorzien van de aanduiding 
‘bouwvlak’.  

• de bestaande paardenbak (aangeduid als D in zienswijze) voorzien van de aanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch - paardenbak’. 

• het vlak  van de aanduiding ‘bijgebouwen’ zodanig wijzigen (door een vormverandering en 
andere situering) dat de in de toekomst gewenste bijkomende bouwwerken (in de 
zienswijze aangeduid met G en F) rechtstreeks gerealiseerd kunnen worden.  

 
Regels 
Artikel 32 zodanig redigeren dat opslag van vaste mest t.b.v. hobbymatig agrarisch gebruik (tot 

maximaal 10 m3) rechtstreeks is toegestaan binnen de bestemming ‘Wonen’. 
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Zienswijze 29, Perceel Walem 47 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Walem 47 en 
houdt in dat: 
 
De aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan maken het mogelijk om een horecagelegenheid 
met bijbehorende parkeerplaats te realiseren op het perceel Walem 47. Al in de brief van 
24.08.2009 heeft reclamant zijn bezwaren hierover bij de gemeente kenbaar gemaakt. Op dit 
moment staat hij nog steeds achter deze zienswijzen en wil daar nog aan toevoegen dat zijns 
inziens geen enkele commerciële ruimte die enkel inkomsten kan genereren door het aantrekken 
van externe bezoekers op deze locatie zal passen om de volgende redenen: 

• De openbare ruimte in Walem biedt net voldoende plaats voor haar eigen inwoners en de 
bezoekers van de twee boerderijcampings verderop in de straat. Op het terrein Walem 47 
kunnen maximaal 5-6 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, waardoor de parkeerbalans in 
Walem negatief wordt beïnvloed bij de vestiging van een horecagelegenheid. Deze 
negatieve parkeerbalans zal zorgen voor overlast voor het veelvuldige agrarische verkeer, 
de eigen inwoners en de bezoekers. De verkeersveiligheid op de viersprong wordt in gevaar 
gebracht. Alternatieve parkeermogelijkheden zijn er op loopafstand nadrukkelijk niet. De 
dichtstbijzijnde alternatieven (door de eigenaar van het perceel in het verleden 
aangehaald) liggen op een loopafstand van 6 tot 10 minuten.  

• Reclamant woont in Walem voor de rust. Een horecagelegenheid verstoort deze rust 
voorgoed. Gevreesd wordt voor extra verkeersdrukte, teveel auto’s langs straten, boze 
bestuurders van vrachtwagens en tractoren die niet kunnen passeren, onveilige situaties 
voor wandelaars. 

 
Verzocht wordt om de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. Walem 47 niet door 
te zetten en nadrukkelijk vast te houden aan de huidige bestemming ‘Wonen’. 
 
Reactie 

• Het pand Walem 47 is als woonhuis in gebruik en volgens de Beleidsnota parkeernormen 
2007 gelegen in parkeergebied 3. De meeste woningen langs de straat beschikken over eigen 
parkeergelegenheid. Parkeren in het openbare gebied is niet gereguleerd. Er is geen 
parkeerverbod. De straat is niet direct geschikt om langs te parkeren, maar ter hoogte van 
de woning met adres Walem 47 kunnen op de smalle rabatstrook voor de woning twee tot 
drie auto’s geparkeerd worden. Er zijn, afgezien van enkele rabatstroken, geen openbare 
parkeerplaatsen in de nabije omgeving voorhanden.  

 
De parkeernorm voor een woonhuis wordt berekend op 1,3 parkeerplaatsen per 80 m² 
brutovloeroppervlak (bvo). Het woonhuis heeft een bvo van circa 100 m². Om die reden zijn 
voor de woonfunctie 100/80 x 1,3 = 1,56 (afgerond 2) parkeerplaatsen noodzakelijk. Deze 
plaatsen zijn al aanwezig direct voor het woonhuis (rabatstrook). 

 
Voor een cafetaria wordt een parkeernorm gehanteerd van 5 parkeerplaatsen per 100 m² 
bvo. Uitgangspunt daarbij is dat de ruimte volledig bezet is en dat alle bezoekers met de 
auto komen. De te exploiteren cafetaria heeft een bvo van circa 140 m². Om die reden zijn 
1,4 x 5 = 7 parkeerplaatsen noodzakelijk. Op het zijterrein + hof zijn 6 + 2 = 8 
parkeerplaatsen te realiseren. Dat wil zeggen dat op eigen terrein voldoende 
parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden om in het pand Walem een cafetaria te 
exploiteren.  

 
• Het pand Walem 47 is gelegen aan een doorgaande weg en een kruispunt. De te verwachten 

verkeerstoename van de cafetaria zal, in verhouding tot de huidige verkeersbelasting, zeer 
beperkt zijn. Uitgaande van de toepasselijke parkeernorm, worden voldoende 
parkeerplaatsen gerealiseerd om overlast en onveilige situaties als gevolg van parkeren 
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langs de straat te voorkomen. De bestaande situatie zal als gevolg van de te vestigen 
cafetaria niet zodanig veranderen dat gesproken kan worden van een onevenredige 
verslechtering. 

 

Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 29 
De zienswijzen niet honoreren en het bestemmingsplan ongewijzigd vaststellen. Deze zienswijze 
moet mede worden beoordeeld in relatie met de zienswijzen in deze nota opgenomen onder de 
nummers 25, 35, 40. 
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Zienswijze 30, Perceel Geulhemmerweg 37 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Geulhemerweg 
37 en houdt in dat: 
 
De grond naast het huis gelegen en aangrenzend aan Geulhemmerweg 33 is agrarisch gebied 
waarvan een gedeelte oprit van bestrating is voorzien. Deze is bestemd tot ‘agrarisch gebied’. Is het 
mogelijk om het voorste gedeelte van het agrarisch gebied als Tuin aan te merken? Met name om 
misverstanden te voorkomen wordt verzocht e.e.a. waar mogelijk aan te passen. 
 
Reactie 
Voorafgaand aan de bestemmingsplanopstelling heeft een gebiedsinventarisatie plaatsgevonden. 
Daarbij is voor het plangebied aangegeven wat het huidige gebruik is. Dit gebruik is vergeleken met 
het vigerende bestemmingsplan. Wat daarbij is opgevallen is dat sinds 1994 (opstellingsperiode 
vigerend bestemmingsplan) een behoorlijk aantal situaties is ontstaan waarbij de tuin van 
bestaande woningen is uitgebreid binnen de bestemming ‘Agrarisch’ of ‘Agrarisch met waarden’. 
Met betrekking tot het perceel links naast Geulhemmerweg 37 is op basis van de luchtfoto blijkbaar 
geen afwijkend gebruik geconstateerd. Wat betekent dat we er bij de opstelling van het 
ontwerpbestemmingsplan van uit zijn gegaan dat het perceel nog in gebruik is ten behoeve van AW 
LN en niet ten behoeve van tuin. Op basis van de luchtfoto uit  2009 valt echter te constateren dat 
het voorste gedeelte van het perceel links naast de woning Geulhemmerweg 37 is ingericht als tuin 
met een verharde oprit. Tijdens de inventarisatie is dat blijkbaar onterecht niet opgemerkt. 
Feitelijk is dus sprake van bestaand gebruik waarvan afgewogen moet worden of dat in het nieuwe 
bestemmingsplan positief kan worden bestemd. Afgewogen moeten worden of sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. Het betreffende perceel (nr. 3894) ligt deels binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur (Bos- en natuurgebied ), echter niet het voorste gedeelte dat inmiddels is ingericht 
als Tuin. Het als tuin ingerichte deel ligt binnen het Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). Zie 
onderstaande uitsnede uit de POL-kaart.  
 

 
 
De Provinciale ontwikkelingszone groen (POG, P2 gebied) vormt samen met de EHS de ecologische 
structuur in Limburg. Binnen de POG geldt een ontwikkelingsgerichte basisbescherming. Behoud en 
ontwikkeling van natuur en landschapswaarden zijn richtinggevend voor ontwikkelingen in de POG. 
Her en der komen binnen de POG bestaande functies voor op het gebied van o.a. wonen die mogen 
worden voortgezet. Op basis van provinciaal beleid is het toelaatbaar om binnen deze gebieden 
voorkomende bestaande functies positief te bestemmen. Dit is in het hele plangebied van het 
bestemmingsplan Buitengebied op meerdere plekken gebeurd. Voor deze afwijkingen is afgewogen 
of de afwijking inpasbaar is binnen het toekomstige beleid. Belangrijkste maatstaf voor de regeling, 
voor zover die afwijkt van de bestaande, is de over 10 jaar gewenste ruimtelijke en 
gebruikssituatie. Echter daarnaast is ook rekening gehouden met de kans dat de strijdige situatie 
binnen de planperiode wordt beëindigd en de mogelijkheid tot legalisatie van de strijdigheid.  
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Om het bestaande gebruik beter tot uitdrukking te brengen is het noodzakelijk om de voorste strook 
van het perceel links naast de woning Geulhemmerweg 33 te bestemmen tot ‘Tuin’. Op basis van de 
regels behorende bij deze bestemming (artikel 27)mogen de gronden met deze bestemming worden 
gebruikt als tuin en mogen deze niet worden bebouwd (behoudens andere bouwwerken die binnen 
de bestemming passen). Er wordt met deze wijze van bestemen (net als op andere vergelijkbare 
plekken) in feite een ‘tuinstrook’ geconstateerd als overgang naar het ‘echte’ buitengebied dat wel 
nog een landelijke inrichting heeft. Op deze manier wordt ook ten behoeve van Toezicht en 
Handhaving een goede en duidelijke nulsituatie gecreëerd waar men in de toekomst mee uit de 
voeten kan. Als in de toekomst opnieuw situaties worden geconstateerd waarbij (illegaal) de tuin is 
uitgebreid ten koste van het ‘buitengebied’ zal de gemeente slechts meewerken aan een legalisatie 
als dit ruimtelijk gezien aanvaardbaar is en daar een passende kwaliteitsverbetering tegenover 
staat. Als peildatum gaat dan gelden de datum van ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan ( 8 december 2011). 
 

Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 30 
Deze zienswijze honoreren en het bestemmingsplan bij de vaststelling op het volgende onderdeel 
wijzigen: 
 
Verbeelding 
van de voorste strook van het perceel gelegen links naast de woning Geulhemmerweg 33 (kadastraal 
bekend BER01, sectie A, nummer 3894) tot een diepte van ongeveer 20 meter de bestemming 
wijzigen van AW-LN in ‘Tuin’ 
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Zienswijze 31, Perceel Geulhemmerweg 33 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel 
Geulhemmerweg 33 en houdt in dat: 
 

• Geconstateerd is dat de aangebouwde garage deels buiten het gele vlak met bestemming 
wonen valt. Deze valt dus nu in het agrarisch gebied. 

• Naast de garage staat een pergola ( stond er al ruim voor de garage ) en het gedeelte tussen 
de pergola en onze buren is van bestrating voorzien. Dit valt nu in het agrarisch gebied. Is 
het mogelijk dat dit gedeelte als tuin aangemerkt wordt? Met name om misverstanden te 
voorkomen wordt verzocht e.e.a. waar mogelijk aan te passen. 

• Op een oude foto blijkt dat er nog een woning op het stuk grond tussen onze woning en de 
buren vroeger bebouwing heeft gestaan. Deze blijkt er op het bestemmingsplan van 1994 
niet te staan. We kunnen er van uitgaan dat deze kavel waarschijnlijk niet meer voor 
bebouwing in aanmerking komt? 

 
Reactie 
Voorafgaand aan de bestemmingsplanopstelling heeft een gebiedsinventarisatie plaatsgevonden. 
Daarbij is voor het plangebied aangegeven wat het huidige gebruik is. Dit gebruik is vergeleken met 
het vigerende bestemmingsplan. Wat daarbij is opgevallen is dat sinds 1994 (opstellingsperiode 
vigerend bestemmingsplan) een behoorlijk aantal situaties is ontstaan waarbij de tuin van 
bestaande woningen is uitgebreid binnen de bestemming ‘Agrarisch’ of ‘Agrarisch met waarden’. 
Met betrekking tot het perceel rechts naast Geulhemmerweg 33 is op basis van de luchtfoto 
blijkbaar geen afwijkend gebruik geconstateerd. Wat betekent dat we er bij de opstelling van het 
ontwerpbestemmingsplan van uit zijn gegaan dat het perceel nog in gebruik is ten behoeve van AW 
LN en niet ten behoeve van tuin. Op 18 december 2008 is daarnaast aan reclamant een 
bouwvergunning verleend ten behoeve van het bouwen van een garage bij de woning 
Geulhemmerweg 33. Deze garage is inmiddels gebouwd en er voor de garage is een verharde oprit 
aangelegd. Tevens valt op basis van de luchtfoto uit 2009 te constateren dat het voorste gedeelte 
van het perceel rechts naast de woning Geulhemmerweg 33 is ingericht als tuin met o.a. een 
pergola. Tijdens de inventarisatie zijn deze feiten blijkbaar onterecht niet opgemerkt. Feitelijk is 
dus sprake van bestaande vergunde bebouwing (die in elk geval in het nieuwe bestemmingsplan 
positief moet worden bestemd) en gebruik waarvan afgewogen moet worden of dat in het nieuwe 
bestemmingsplan positief kan worden bestemd. Afgewogen moeten worden of sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. Het betreffende perceel ligt deels binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur (Bos- en natuurgebied ), echter niet het voorste gedeelte dat is ingericht als Tuin. 
Het als tuin ingerichte deel ligt binnen het Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). Zie 
onderstaande uitsnede uit de POL-kaart.  
 

 
 
De Provinciale ontwikkelingszone groen (POG, P2 gebied) vormt samen met de EHS de ecologische 
structuur in Limburg. Binnen de POG geldt een ontwikkelingsgerichte basisbescherming. Behoud en 
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ontwikkeling van natuur en landschapswaarden zijn richtinggevend voor ontwikkelingen in de POG. 
Her en der komen binnen de POG bestaande functies voor op het gebied van o.a. wonen die mogen 
worden voortgezet. Op basis van provinciaal beleid is het toelaatbaar om binnen deze gebieden 
voorkomende bestaande functies positief te bestemmen. Dit is in het hele plangebied van het 
bestemmingsplan Buitengebied op meerdere plekken gebeurd. Voor deze afwijkingen is afgewogen 
of de afwijking inpasbaar is binnen het toekomstige beleid. Belangrijkste maatstaf voor de regeling, 
voor zover die afwijkt van de bestaande, is de over 10 jaar gewenste ruimtelijke en 
gebruikssituatie. Echter daarnaast is ook rekening gehouden met de kans dat de strijdige situatie 
binnen de planperiode wordt beëindigd en de mogelijkheid tot legalisatie van de strijdigheid.  
Om het bestaande gebruik beter tot uitdrukking te brengen is het noodzakelijk om de voorste strook 
van het perceel rechts (nr. 3893) naast de woning Geulhemmerweg 33 te bestemmen tot ‘Tuin’. Op 
basis van de regels behorende bij deze bestemming (artikel 27)mogen de gronden met deze 
bestemming worden gebruikt als tuin en mogen deze niet worden bebouwd (behoudens andere 
bouwwerken die binnen de bestemming passen). Er wordt met deze wijze van bestemen (net als op 
andere vergelijkbare plekken) in feite een ‘tuinstrook’ geconstateerd als overgang naar het ‘echte’ 
buitengebied dat wel nog een landelijke inrichting heeft. Op deze manier wordt ook ten behoeve 
van Toezicht en Handhaving een goede en duidelijke nulsituatie gecreëerd waar men in de toekomst 
mee uit de voeten kan. Als in de toekomst opnieuw situaties worden geconstateerd waarbij 
(illegaal) de tuin is uitgebreid ten koste van het ‘buitengebied’ zal de gemeente slechts meewerken 
aan een legalisatie als dit ruimtelijk gezien aanvaardbaar is en daar een passende 
kwaliteitsverbetering tegenover staat. Als peildatum gaat dan gelden de datum van ter inzage 
leggen van het ontwerpbestemmingsplan ( 8 december 2011). 
 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Als laatste punt van de zienswijzen vraagt reclamant of de strook grond gelegen tussen 
Geulhemmerweg 33 en 37 ooit voor woonbebouwing in aanmerking komt. Op basis van het 
vigerende en toekomstige bestemmingsplan (ook na gewijzigde vaststelling) is dat niet het geval. 
Wellicht dat er mogelijkheden bestaan op basis van het gemeentelijk kwaliteitsmenu zoals 
opgenomen in de recent vastgestelde intergemeentelijke structuurvisie. Als reclamant de 
haalbaarheid daarvan wil onderzoeken kan hij het beste een afspraak maken met de RO-specialist 
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van het team vergunningen en desgewenst een informele aanvraag indienen. Een dergelijke nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling met bijbehorende afweging kan nu niet (meer) worden meegenomen bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied 2012. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze31 
Deze zienswijze honoreren en het bestemmingsplan bij de vaststelling op het volgende onderdeel 
wijzigen: 
 
Verbeelding 

• Van het gedeelte van het perceel Geulhemmerweg 33 (kadastraal bekend BER01, sectie A, 
nummer 1607) waarop de in 2008 vergunde garage is gerealiseerd met daarvoor gelegen de 
oprit de bestemming wijzigen van AW-LN in ‘Wonen’ en tevens ter plaatse van de vergunde 
garage de aanduiding ‘bijgebouwen’ opnemen 

• Van de voorste strook van het perceel gelegen rechts naast de woning Geulhemmerweg 33 
(kadastraal bekend BER01, sectie A, nummer 3893) tot een diepte van ongeveer 20 meter de 
bestemming wijzigen van AW-LN in ‘Tuin’ 
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Zienswijze 32, Perceel Engwegen 6 
 
De zienswijze is binnengekomen op 17 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Engwegen 6 in 
Schin op Geul en houdt in dat: 
 
A) Met betrekking tot de belangenafweging wordt geconstateerd dat in het voorliggende 
ontwerpbestemmingsplan: 

• Een gewogen motivatie voor het ingenomen standpunt van de gemeente m.b.t. legalisatie 
ontbreekt; 

• Aan de belangen van de omwonenden van de Engwegerhof en de effecten op de omgeving 
wordt voorbijgegaan, danwel worden deze niet inzichtelijk gemaakt. 

Reactie 
Naar onze mening is in het voorliggende ontwerpbestemmingsplan geen sprake van een legalisatie. 
Enkel bestaande rechten en vergunde zaken zijn positief bestemd in het ontwerpbestemmingsplan. 
In het kader van het eindverslag inspraak is, naar aanleiding van de inspraakreactie van de 
ondernemer van het bedrijf Engwegen 6 (Inspraakreactie 60), namelijk besloten om in het 
ontwerpbestemmingsplan (ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan de volgende 
wijzigingen aan te brengen: 

1. conform de Handreiking van de VNG de op productiegerichte paardenhouderij bestemmen 
tot A-AB en de bestemming A-PF laten vervallen. De op productiegerichte paardenhouderij 
wordt dan bestemd tot een grondgebonden agrarisch bedrijf (wat dit feitelijk ook is); 

2. de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch- paardenpension’ (sa-pp) opnemen t.p.v. de 
bestaande pensionstalling die als ondergeschikte nevenactiviteit is toegestaan (in het 
nieuwe bestemmingsplan is deze nevenactiviteit toegestaan bij elk agrarisch bedrijf); 

3. de verkoop van koetsen en kleinschalige paardensportartikelen niet toestaan en daarom 
geen aanduiding ‘detailhandel’ opnemen; 

4. de verkoop van (zelfgemaakt) ijs aanmerken als verkoop van ‘eigen en streekgebonden’ 
producten wat op grond van de regels bij elk agrarisch bedrijf rechtstreeks is toegestaan; 

5. de bestemming A-AB (onbebouwd deel bouwkavel) uitbreiden overeenkomstig het 
wijzigingsbesluit van 06.04.2004 (destijds genomen ten behoeve van de aanleg van de 
buitenrijbak) en (indien conform plansystematiek noodzakelijk) voorzien van de aanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch- paardenrijbak’ (sa-pab); 

6. het zelfde bouwvlak handhaven als in het vigerende bestemmingplan Buitengebied. 
Naar onze mening is dus geen sprake van een legalisatie. Voor de afweging m.b.t. het besluit over 
de inspraakreactie wordt kortheidshalve verwezen naar het Eindverslag inspraak onder 
Inspraakreactie 60.  
 
B) Forse vergroting van de bestemming ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf (A-AB) in Noordelijke richting 
t.o.v. het vigerende bestemmingsplan 

• In 2004 is een aanlegvergunning verleend voor het inrichten van een paddock (buitenbak) 
onder de voorwaarde dat deze niet overkapt en/ of ommuurd mocht worden (geen 
uitbreiding van het bouwvlak van toepassing). In het ontwerpbestemmingsplan wordt de 
bestemming veranderd van AW-LN in A-AB; 

• In het voorontwerpbestemmingsplan is het perceel ter plaatse van de paardenbak bestemd 
tot ‘Agrarisch’; 

• In het ontwerpbestemmingsplan wordt het onderhavige perceel aangeduid als onderdeel van 
de bestemming A-Ab met aanduiding (sa-pab) ‘paardenbak’; 

• Hierdoor kan een forse vergroting van het agrarische bedrijfskavel met 800 m2 als 
mogelijkheid worden gezien; 

• Nergens wordt in het ontwerpbestemmingsplan vermeld dat nu en in de toekomst 
bebouwingsmogelijkheden zijn uitgesloten en zullen blijven; 

• Het verruimen van de ontwikkelingsmogelijkheden (bebouwing, ommuring, overkapping) 
wordt mogelijk, dit staat haaks op eerder beleid; 

• Gezien het raadsbesluit van 11.04.2011 is dit zonder motivatie niet mogelijk; 
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• Conform de ‘Handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening 2006’is het niet nodig 
om een paardenbak binnen de bedrijfskavel te bestemmen: een paardenbak mag in 
aanliggende agrarische percelen worden gerealiseerd (zie artikel 4.2.5: ‘buiten het 
bouwvlak mag tevens een paardenbak of paddock’) 

• Geattendeerd wordt op het raadsbesluit van 11 april 2011 (afwijzen partiele herziening BP 
Engwegerhof). Geciteerd uit de raadsnota: ‘het standpunt van het college is altijd duidelijk 
geweest. De bestaande bebouwing mag niet worden uitgebreid’. Dit blijkt nu niet te zijn 
geëffectueerd in het ontwerpbestemmingsplan. 

• Verzoek: de bestemming A-Ab niet te vergroten ofwel een duidelijke restrictie toe te 
voegen dat nu en in de toekomst een uitbreiding met bebouwing, overkapping of ommuring 
niet mogelijk is. 

Reactie 
In het ontwerpbestemmingsplan is de bestemming ‘Agrarisch- agrarisch bedrijf (A-Ab)’ inderdaad 
uitgebreid ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Ook heeft (zoals hiervoor ook al 
vermeld, naar aanleiding van inspraakreactie 60) een aanpassing plaatsgevonden ten opzichte van 
het voorontwerp bestemmingsplan. De enkelbestemming A-Ab is uitgebreid ter plaatse van de in 
2004 verleende vrijstelling van het bestemmingsplan (artikel 19 procedure) en verleende 
aanlegvergunning voor een (onoverkapte) paardenbak. Omdat de paardenbak behoort bij (en in 
gebruik is ten behoeve van) het agrarisch bedrijf Engwegen 6. moet deze op grond van de gekozen 
plansystematiek onderdeel uitmaken van de agrarische bedrijfsbestemming. Enkel het 
bestemmingsvlak is ter plaatse van de paardenbak verruimd en voorzien van de functieaanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch- paardenbak’. Ter plaatse van de paardenbak is geen ‘bouwvlak’ 
aanwezig, wat betekent dat de paardenbak niet mag worden overdekt, in het betreffende 
perceelsgedeelte zijn namelijk geen gebouwen toegestaan. Buiten het bouwvlak, binnen de 
bestemming A-Ab mogen enkel bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd met een totale 
oppervlakte van maximaal 50 m2 (niet zijnde erfafscheidingen). Een muur rondom de paardenbak 
kan niet worden aangemerkt als een erfafscheiding. Stel de ondernemer zou zijn paardenbak willen 
ommuren (wat in theorie kan). De paardenbak heeft een omtrek van (20+40+20+40). Uitgaande van 
een muurdikte van 30 cm. Zou hij al 0,3 x 120 = 36 m2 opofferen van zijn toelaatbare oppervlakte 
aan bouwwerken, geen gebouw zijnde. Hij zou zijn bedrijfsvoering voor wat betreft het realiseren 
van bouwwerken geen gebouw zijnde daarmee dan ook behoorlijk beperken, wat niet in de rede 
ligt. Verder is ons in de praktijk geen situatie bekend van een ommuurde buitenrijbak, omdat dat 
een zeer kostbare aangelegenheid is, die voor wat betreft het gebruik van de paardenbak geen 
voordelen oplevert. Reclamant heeft het bestemmingsplan op dit onderdeel dan ook deels verkeerd 
geïnterpreteerd en gaat verder uit van theoretische bouwmogelijkheden, die in de praktijk niet 
zullen worden gerealiseerd.  
 
Op dit moment is aan de noordoostzijde van de paardenbak een haag aanwezig die in het 
ontwerpbestemmingsplan is voorzien van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van natuur- 
landschappelijke inpassing (lai)’. Op basis van de regels van artikel 3 (onder 10) is de 
landschappelijke inpassing positief bestemd. Het verwijderen van natuur- en landschapselementen 
is omgevingsvergunningplichtig gesteld in artikel 3.7.1. Om te voorkomen dat de op het onderhavige 
perceel (en tevens verschillende andere agrarische percelen aanwezige) landschappelijke inpassing 
zomaar verwijderd kunnen worden is het verstandig om als extra waarborg op te nemen dat het 
verwijderen van de tot ‘lai’ bestemde landschappelijke inpassingen eveneens 
omgevingsvergunningplichtig zijn. 
 
C) Gunning t.b.v. stalling van pensionpaarden 

• Uit Blz. 134 van de bijlage Eindverslag Inspraak kan worden opgemaakt dat aan het bedrijf 
pensionstalling zal worden gegund (legalisatie). Citaat: ‘de bestaande pensionstalling die 
als ondergeschikte nevenactiviteit is toegestaan’ 

• In de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan is deze gunning niet terug te vinden. 
Volgens de bijbehorende regels zou dit aangegeven moeten worden (artikel 4.1.1): 
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‘paardenpension uitsluitend ter plaatse van de aanduiding: ‘specifieke vorm van agrarisch- 

paardenpension’. 
• Ondanks handhavingsverzoeken gericht op het aspect stallen van pensionpaarden ontkende 

de gemeente er weet van te hebben dat pensionstalling een gegeven is op de locatie 
Engwegerhof. Deze ontkenning werd zelfs volgehouden tijdens een zitting bij de Rechtbank 
Maastricht. Dat de pensionstalling nu wordt toegestaan omdat deze ‘bestaand’ is wordt als 
opmerkelijk en niet-begrijpelijk ervaren. 

• Een zorgvuldige afweging van belangen wordt gemist; 
• Omdat de belangenafweging zoals opgesomd in de Handreiking Paardenhouderij en 

Ruimtelijke Ordening 2006 niet is uitgevoerd (in het ontwerpbestemmingsplan zijn deze 
aspecten i.i.g. niet onderbouwd) wordt gesteld dat de gunning van pensionstalling niet 
verleend kan worden; 

• Citaat raadsnota Afwijzing partiele herziening Engwegerhof: ‘Een pensionstalling heeft een 
grotere verkeersaantrekkende werking en neigt meer naar een gebruiksgerichte 

paardenhouderij, omdat het risico bestaat dat de eigenaren van de paarden in de 

pensionstalling ter plekke gebruik maken van de paarden. Daarmee komen ruiter/amazone 

meer centraal te staan en dat is bij een productiegerichte paardenhouderij nu juist niet 

aan de orde. .Nevenactiviteiten worden in de begripsbepaling van onderhavig 
bestemmingsplan omschreven als activiteiten die blijkens de jaarrekeningen van de 

afgelopen 3 jaren gemiddeld maximaal 45% van de omzet van de onderneming vormen. 

Hoofdactiviteiten vormen volgens dezelfde omschrijving dan 55% van de omzet’. 

Reclamanten gaan ervan uit dat de gemeente consequent beleid voert en nog steeds achter 
deze stelling staat. 

• In de realiteit worden de stallingpaarden dagelijks bezocht door de eigenaren, hierdoor 
ontstaat een forse verkeerstoename op een geen normale doorgaande weg (Engwegen). 
Deze straat is immers afgesloten voor alle verkeer, behoudens bestemmingsverkeer en 
fietsers.  

• Het bedrijf is feitelijk een handelsstal/ stoeterij. (hobbymatig begonnen naast een fulltime 
baan). Op deze basis hebben buurtbewoners geen bezwaar gehad tegen de 
vergunningverlening uit 2002. het toestaan van pensionpaarden wordt echter als zeer 
ongewenst geact vanwege: veel verkeer, intensiever gebruik paardenbak, toename 
geluidsoverlast; afname privacy etc. een geluidsmeting ten behoeve van gebruik voor 
pensionpaarden heeft nooit plaatsgevonden, enkel t.b.v. een gangbaar agrarisch bedrijf. 

• De pensionstalling is bekend bij de gemeente door de steunbetuigingen van de klanten van 
de pensionstalling in het kader van een handhavingsverzoek. 

•  Pensionstalling is in het ontwerpbestemmingsplan enkel vergunbaar als ondergeschikte 
nevenactiviteit. In het ontwerp BP is geen afweging of feitelijkheid te vinden dat het 
hoofdinkomen van het bedrijf stoeterij/ handelsstal betreft en de pensionstalling 
ondergeschikt is en blijft; 

• omwonenden verklaren dat rond de 15 paarden van derden staan gestald op Engwegerhof. 
De gemiddelde gangbare prijs voor paardenstalling ligt rond de €250, - per maand. Dit zou 
dus een jaaromzet van €45.000, - kunnen betreffen. Wat zou het hoofdinkomen dan moeten 
bedragen om hoofdinkomen te moeten zijn? de verhouding tussen hoofd- en neveninkomsten 
is niet duidelijk. De gemeente en de exploitant moeten dit aantonen en bewijzen wat 
hoofdinkomen is en wat neveninkomen is. 

• Verzoek: de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch- paardenpension niet op te nemen 
bij de vaststelling.  

 
Reactie 
In het ontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied is conform de Handreiking van de VNG de op 
productiegerichte paardenhouderij bestemmen tot A-AB. De in het voorontwerp bestemmingsplan 
nog opgenomen aparte bestemming Agrarisch bedrijf- Paardenfokkerij (A-PF) is naar aanleiding van 
de besluitvorming over inspraakreactie 60 komen te vervallen. De op productiegerichte 
paardenhouderij is nu bestemd tot een grondgebonden agrarisch bedrijf (wat dit feitelijk ook is). De 
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reden hiervan is, dat is gebleken dat binnen het grondgebied van onze gemeente enkel op productie 
gerichte paardenhouderijen aanwezig zijn, dus een onderscheid met overige grondgebonden 
agrarische bedrijven is niet (langer) noodzakelijk. Op basis van de besluitvorming over 
inspraakreactie 60 heeft het college ook besloten om de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch- 
paardenpension’ (sa-pp) opnemen t.p.v. het toelaten van een pensionstalling bij het bedrijf 
Engwegen 6 als ondergeschikte nevenactiviteit. In het ontwerpbestemmingsplan is ter plaatse van 
het bedrijf Engwegen 6 echter geen functieaanduiding opgenomen ten behoeve van pensionstalling. 
De reden daarvan is niet bekend. Op basis van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage 
heeft gelegen, is een pensionstalling dus niet toegestaan. De ondernemer zelf heeft over dit aspect 
overigens geen zienswijze ingediend.  
 
Voorafgaand aan het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied  is een inventarisatie 
uitgevoerd van de aanwezige bedrijfsactiviteiten per bedrijf. Als sprake is van een bestaande (en 
vergunde) situatie ten behoeve van een paardenpension als ondergeschikte nevenactiviteit, dient 
deze positief te worden bestemd. Verder is binnen de bestemming A-Ab een afwijkingsbevoegdheid 
onder voorwaarden opgenomen voor het toestaan van een ondergeschikt paardenpension. Uit 
archief- en dossieronderzoek (ook milieudossiers) is gebleken dat geen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of (milieu)vergunning is verleend voor het houden van pensionpaarden (niet als 
hoofdactiviteit en ook niet als ondergeschikte nevenactiviteit). Een pensionstalling past in principe 
niet binnen de bedrijfsactiviteiten van een op productiegerichte paardenhouderij als Engwegen 6. 
Een dergelijke agrarische bedrijfsvoering is immers gericht op het fokken en africhten van paarden 
sec en wordt daarom bestemd als ‘agrarisch bedrijf’. Een pensionstalling heeft een grotere 
verkeersaantrekkende werking en neigt meer naar een gebruiksgerichte paardenhouderij, omdat het 
risico bestaat dat de eigenaren van de paarden in de pensionstalling ter plekke gebruik maken van 
de paarden. Daarmee komen ruiter/amazone meer centraal te staan en dat is bij een 
productiegerichte paardenhouderij nu juist niet aan de orde. In het ontwerpbestemmingsplan is 
enkel een afwijkingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van het toestaan van een paardenpension 
als ondergeschikte nevenactiviteit mits kan worden aangetoond dat: 
4.6.2 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van ondergeschikte paardenpensions 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in 

artikel 4.5, ten behoeve van het toestaan van onderschikte paardenpensions, met dien verstande 

dat: 

• de paardenpensions uitsluitend binnen de bestaande 

bebouwing mogen worden gerealiseerd;  

• de natuurlijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden en belangen en het 

aangrenzende woon- en leefmilieu niet onevenredig 

worden aangetast;  

• de belangen van derden en de waarden van 

aangrenzende bestemmingen niet onevenredig 

worden geschaad;  

• in voldoende mate wordt voorzien in de 

parkeerbehoefte.  

Als we ter plaatse van het bedrijf Engwegerhof een paardenpension als ondergeschikte 
nevenactiviteit rechtstreeks zouden willen toestaan, moeten we bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan gemotiveerd kunnen aantonen dat aan alle bovenvermelde randvoorwaarden 
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wordt voldaan. Op dit moment beschikken we niet over voldoende informatie, bijvoorbeeld in de 
vorm van een toetsingsrapport of een ruimtelijke onderbouwing, om te kunnen aantonen dat aan 
alle voorwaarden wordt voldaan. Om die reden adviseren wij om de functieaanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch- paardenpension niet alsnog op te nemen bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan. Mocht de ondernemer in de toekomst nog steeds de wens hebben om ter plaatse 
een paardenpension als nevenactiviteit te gaan exploiteren, dan kan hij daarvoor een 
omgevingsvergunning aanvragen op basis van artikel 4.6.2 van het bestemmingsplan Buitengebied 
2012. van deze wijzigingsbevoegdheid kan gebruik worden gemaakt nadat het bestemmingsplan in 
werking is getreden.  
 
D) regels betreffende opslag hooi, stro e.d. 
Uit het bestemmingsplan en de regels in zijn algemeenheid en specifiek t.a.v. Engwegerhof valt niet 
op te maken hoe de zaken geregeld zijn t.a.v. opslag van hooi, stro e.d. men vreest voor 
brandgevaar en de opslag zoals die voorheen plaatsvond. 
Verzoek: door de gemeente actief te worden geïnformeerd over hoe de opslag ter plaatse in de 
toekomst mag plaatsvinden en hierover een duidelijk standpunt in te nemen bij de vaststelling. 
 
Reactie 
Binnen de hele bestemming A-Ab (artikel 4), dus zowel binnen als buiten het bouwvlak is opslag 
toegestaan van ruwvoer en kuilvoer en ook van hooi- en strobalen (dit betreft normale agrarische 
bedrijfsvoering). Als ten behoeve van de opslag een bouwwerk wordt gerealiseerd, dan bedraagt de 
maximale hoogte daarvoor 5 meter. Op basis van het ‘Gebruiksbesluit opslag van brandbare stoffen 
anders dan in een gebouw’ gelden maximale afstanden ten opzichte van bijvoorbeeld woningen. Op 
basis van het Besluit landbouw gelden afstandseisen voor wat betreft geur (als de hooi- en strobalen 
niet zijn omsloten door folie) en geluid. Op basis van aanpalende regelgeving worden dus al 
zodanige waarborgen gesteld om een onveilige situatie te voorkomen, dat dit niet nog eens apart in 
het bestemmingsplan hoeft te worden overgenomen. Opslag van mest is enkel toegestaan binnen 
het bouwvlak tot maximaal 1000 m3.  
 
Verder is binnen de bestemming ‘Agrarisch’ (artikel 3) en ‘Agrarisch met waarden- landschappelijke 
en natuurlijke waarden’ (artikel 5) als ondergeschikte activiteit toegestaan de opslag van hooi- en 
strobalen (enkel aansluitend aan de agrarische bouwkavel). In het ontwerpbestemmingsplan zijn 
verder geen voorwaarden opgenomen ten behoeve van de hoogte en de oppervlakte van de opslag 
van hooi- en strobalen. In het voorontwerpbestemmingsplan was de oppervlakte en de hoogte van  
de hooi- en strobalen gemaximeerd tot een oppervlakte van maximaal 25 m² en een bouwhoogte 
van maximaal 2,00 m. In het kader van de ambtshalve wijzigingen is aangegeven dat de bepalingen 
over opslag van hooi- en stro een gebruiksbepaling betreft, daarom is deze bepaling verwijderd uit  
paragraaf 3.2 en opgenomen onder 3.1.1 onder 4. Echter men is vergeten de restricties voor wat 
betreft hoogte en oppervlakte mee over te nemen. Dit was ambtshalve ook al geconstateerd en is 
opgenomen op de lijst ambtshalve wijzigingen. Hetzelfde geldt voor artikel 5 van het 
bestemmingsplan. Op dit onderdeel moet het bestemmingsplan dan ook gewijzigd worden 
vastgesteld. 
 
E) Bijlage 7, Retrospectieve toets 
Het bedrijf Engwegerhof zou niet mogen ontbreken in de retrospectieve toets. Een vermelding van 
geconstateerd strijdig gebruik ontbreekt. Tevens ontbreekt een overzicht welke zaken worden 
gewroken en welke zaken worden gelegaliseerd. Verzoek: de retrospectieve toets aanpassen 
 
Reactie 
In het kader van het bedrijf Engwegen 6 is geen sprake van legalisatie van strijdig gebruik, derhalve 
is de retrospectieve toets niet van toepassing. 
Ontwerpbestemmingsplan 
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Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 32 
De zienswijze gedeeltelijk honoreren en het bestemmingsplan bij de vaststelling op de volgende 
onderdelen wijzigen: 
 
Regels 
De oppervlakte en de hoogte van de hooi- en strobalen beperken binnen de bestemmingen 
‘Agrarisch’ en ‘Agrarisch met waarden’ tot een oppervlakte van maximaal 25 m² en een bouwhoogte 
van maximaal 2,00 m. Door artikel 3.1.1 onder 3 en artikel 5.1.1 onder 4 als volgt te wijzigen: ‘de 
opslag van hooi- en strobalen aansluitend aan de agrarische bouwkavel tot een oppervlakte van 
maximaal 25 m2 en een hoogte van maximaal 2 meter’. 
 
Om te voorkomen dat de als zodanig met ‘lai’ aangeduide (dus bestaande) landschappelijke 
inpassingen zomaar verwijderd kunnen worden dient als extra waarborg in de artikelen waarin deze 
functieaanduiding voorkomt (artikel 3, 5 e.a.) te worden opgenomen dat het verwijderen van de tot 
‘lai’ bestemde landschappelijke inpassingen eveneens omgevingsvergunningplichtig is. 
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Zienswijze 33, Sportveld Houthem Putweg 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op de locatie van het 
sportveld in Houthem en houdt in dat: 
 
N.a.v. het ter inzage liggende ontwerp bestemmingsplan buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012 
verzoekt reclamant om bij de vaststelling het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat het 
oprichten van een schietboom met kogelvanger op het sportcomplex te Houthem - St. Gerlach 
rechtsreeks mogelijk wordt.  
 
Nadat duidelijk werd dat het schieten in de vrije lucht ten gevolge van landelijke wetgeving niet 
meer lang toegestaan zou worden, hebben de schutterijen St. Martinus Houthem-St. Gerlach en de 
Jonge en oude Nobele Schutterijen Valkenburg gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om hier 
passend op in te spelen. Dat heeft geleid tot het inzicht dat, rekening houdend met en inspelend op 
tal van de maatschappelijke ontwikkelingen, het goed zou zijn om de schietoefeningen van beide 
schutterijen op één plaats te laten plaats vinden en wel op het sportcomplex de Krommesteeg te 
Houthem - St. Gerlach. Dit voornemen past niet alleen naadloos in de ontwikkeling van het initiatief 
"Vereniging van de Toekomst Houthem - St. Gerlach", het is daarvoor ook randvoorwaardelijk: 
zonder schutterij(en) is de structurele verankering van dat initiatief onwaarschijnlijk. 
 
Diverse onderzoeken (o.m. op gebied van geluid, water, natuur en omgeving) tonen aan dat 
hiervoor op die locatie, gelet op de geldende wetgeving, goede mogelijkheden zijn. Om tot 
daadwerkelijke realisering te komen is de Beheerstichting Schutterslocatie Houthem-Valkenburg 
opgericht, zijn in nauw overleg met het college o.m. diverse onderzoeken uigevoerd en zijn door 
gemeente en provincie subsidies voor de aanschaf van een schietboom met kogelvanger en 
geluiddemper toegekend. Alleen de bestemmingsplantechnische inpassing moet nog vorm gegeven 
worden. Daarom verzoeken we u in het vast te stellen plan het oprichten van een schietboom met 

kogelvanger op het sportcomplex te Houthem - St. Gerlach rechtsreeks mogelijk te maken. 

 
Reactie 
In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 rust op de locatie de bestemming ‘Sport’. In 
artikel 24.1.1. luidt de algemene bestemmingsomschrijving voor de locatie als volgt: 
“De voor ‘Sport’ aangewezen gronden zijn bestemd voor het uitoefenen van sportactiviteiten met  
daaraan ondergeschikt o.a.: een schietboom, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
vorm van sport – schietboom (ss-sch)’. Ter plaatse van het sportterrein in Houthem is op de 
verbeelding van het ontwerpplan geen aanduiding (ss-sch) opgenomen, wat betekent dat het 
bouwen van een schietboom ter plaatse niet rechtstreeks mogelijk is. In artikel 24.4 (afwijken van 
de bouwregels) is onder 24.4.1. het volgende geformuleerd: “Het bevoegd gezag kan een 
omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 24.2.2. ten behoeve van 
het oprichten van een schietboom, al dan niet met kogelvanger, mits: 
a. de schietboom past binnen het stedenbouwkundig en landschappelijk beeld ter plaatse; 
b. de schietboom en/of de activiteiten die gepaard gaan met het gebruik van de schietboom,   geen 
hinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende bedrijven of woningen; 
c. de activiteiten die gepaard gaan met het gebruik van de schietboom, niet leiden tot 
onevenredige verkeersoverlast en parkeeroverlast; 
d. andere waarden en belangen niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; 
e. de hoogte van een schietboom maximaal 20,0 m mag bedragen; 
f. rekening wordt gehouden met de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zoals 
beschreven in de Nota Ruimte. 
 
Op basis van het toekomstige bestemmingsplan Buitengebied is het planinitiatief dus realiseerbaar  
door toepassing van een binnenplanse afwijking mits het initiatief voldoet aan de eisen die zijn  
gesteld in artikel 24.2.2.  
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Het is de bedoeling van de twee samenwerkende schutterijen om op het perceel een permanente 
schietmast te plaatsen met een opbouw kogelvanger. Deze kogelvanger wordt alleen tijdens 
schietoefeningen in positie gebracht. Gemiddeld 4 uur per week zijn er schietoefeningen tijdens het 
schietseizoen. Alleen dan zal de schietmast plus kogelvanger zijn totale hoogte van 18,3 meter 
bereiken. Als de kogelvanger niet is opgebouwd, is de hoogte van de permanente schietmast 15,7 
meter. De kogelvanger, een bak van 4 bij 2 meter, hangt dan aan de voet van de schietmast. De 
kleur van de kogelvanger is donkergroen. Het perceel waarop de schietmast komt te staan is circa 
15 bij 25 meter. Tussen het perceel, waarop de schietmast komt te staan, en de bestaande 
tennisvelden is een grasveld gepland met enkele zitjes. De bestaande bosschages worden gebruikt 
om het terrein een groene uitstraling te geven. Drie zijden van het terrein, inclusief het deel waar 
het grasveld met zitjes is gepland, wordt omzoomd door een meidoornhaag met daarachter een 
afrastering van circa 1,5 meter hoogte. De tweede toegangspoort is gepland aan de uiterste zuid-
west kant van het terrein, grenzend aan de tennisvelden. 
 
Het initiatief van de Beheerstichting Schutterslocatie Houthem-Valkenburg om een schietmast met 
kogelvanger op het sportcomplex in Houthem op te richten, is tevens in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 1994’. De enige afwijking van de bestemmingsplanvoorschiften is 
hier de hoogte van de schietmast. Toegestaan zijn (op basis van het vigerende bestemmingsplan)  
bouwwerken met een maximale hoogte van acht meter. De schietmast, inclusief opgebouwde 
kogelvanger, bedraagt 18,3 meter. Binnen de bestemming is het echter zonder meer toegestaan om 
bij alle sportvelden lichtmasten en ballenvangnetten tot een hoogte van 8 meter aan te brengen. De 
strijdigheid met de bestemmingsplanvoorschriften is in dit geval alleen op te lossen door het nemen 
van een projectbesluit zoals bedoeld in artikel 3.10 van de Wet op de ruimtelijke ordening of een 
herziening van het bestemmingsplan.  
 
Het plaatsen van een schietmast op een terrein binnen een bestaand sportcomplex is een initiatief 
dat past binnen de gebruiksbepalingen van het vigerende en het ontwerpbestemmingsplan. Vanuit 
functioneel oogpunt gaat het om een gebiedseigen activiteit. Het uitoefenen van het traditioneel 
schieten is immers een activiteit die valt onder de categorie sport- en spel en is daardoor het best 
op zijn plaats is binnen een dergelijke bestemming. Niet alleen de activiteit zelf, ook de 
bijkomende zaken zijn goed te reguleren op een sportcomplex. Zo is er een parkeerplaats aanwezig, 
een kantine, ruimtes waar de schutterij spullen kan opbergen, enz.  
 
Ten behoeve van dit initiatief is een ruimtelijke onderbouwing ‘Plaatsing schietmast met 
kogelvanger op sportcomplex De Kromme Steeg’ opgesteld. In deze onderbouwing vindt de toetsing 
plaats van het plan aan stedenbouwkundige, verkeerskundige, milieuhygiënische, juridische en 
beleidsmatige randvoorwaarden. Op basis van de ruimtelijke onderbouwing wordt duidelijk dat het 
initiatief past binnen het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleidskader. Ook blijkt hieruit dat er 
vanuit ruimtelijk, functioneel en stedenbouwkundig oogpunt geen zwaarwegende belemmeringen 
aanwezig zijn. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is duidelijk dat er voor de aspecten bedrijfshinder, 
water, ecologie en archeologie geen belemmeringen bestaan en dat er voldoende voorzieningen 
worden getroffen om eventuele (milieu)schade zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. 
Daarnaast heeft het initiatief geen negatieve ruimtelijke effecten op de omgeving. Op basis van de 
onderwerpen die in onderbouwing zijn beschreven en de conclusies die daaraan zijn verbonden, is 
het oordeel te rechtvaardigen dat door het realiseren van dit initiatief de belangen van derden niet 
worden geschaad. Om die reden kan het initiatief bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
rechtstreeks worden meegenomen door het aanpassen van de verbeelding en het toevoegen van de 
ruimtelijke onderbouwing aan de toelichting. 
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Ontwerpbestemmingsplan 

 

 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 33 
De zienswijze honoreren en het bestemmingsplan bij vaststelling op de volgende onderdelen 
gewijzigd vaststellen: 
 
Verbeelding 
Op het perceel, kadastraal bekend HHM00, sectie A, nummer 2874 (dat deel uitmaakt van het 
sportcomplex Houthem) een bouwvlak opnemen met een oppervlakte van ongeveer 15 x 25 meter 
met de aanduiding: ‘Specifieke vorm van sport – schietboom’.  (zoals hieronder aangeduid met roze) 
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Toelichting 
In bijlage 6 (Overige ruimtelijke ontwikkelingen) van de toelichting opnemen de ruimtelijke 
onderbouwing ‘Plaatsing schietmast met kogelvanger op sportcomplex De Kromme Steeg, Putweg in 
Houthem (die als bijlage bij de raadsnota is gevoegd). 
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Zienswijze 34, Algemeen vooroverleg, archeologie en EHS 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het hele 
ontwerpbestemmingsplan en houdt in dat: 
 
De opmerkingen die gemaakt zijn in het kader van het vooroverleg (per brief van 29.04.2011) zijn 
niet (volledig) in het ontwerpbestemmingsplan meegenomen. Dit geeft aanleiding tot het indienen 
van de volgende zienswijzen: 
 
Behandeling advies voorontwerp 

• De brief van 29.04.2011 (vooroverlegreactie) dient mede als onderdeel van deze zienswijze 
te worden beschouwd. In de Notitie vooroverleg wordt vaak aangegeven dat de opmerking 
correct is en dat aanpassing zal plaatsvinden in het ontwerpplan. De aanpassingen zijn 
echter niet allemaal op de verbeelding terug te vinden. Verzocht wordt deze correcties 
alsnog door te voeren bij de vaststelling van het plan.  

• Bedrijf Rijksweg 8 (tuincentrum): het bestemmingsvlak is groter geworden t.o.v. het 
vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994. daarnaast heeft het vlak dat de bestemming 
AW-LN had nu de bestemming bedrijf gekregen. College heeft eerder besloten deze 
gedeeltelijke legalisatie en uitbreiding niet mee te nemen in het BP Buitengebied. Verzocht 
wordt dit aan te passen. 

Reactie 
Naar aanleiding van dit onderdeel van de zienswijze heeft een ambtelijke inventarisatie 
plaatsgevonden aan de hand van de Notitie Vooroverleg. Daarbij is geconstateerd dat de volgende 
percelen niet zijn opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig de besluitvorming 
door het college op 19.07.2011: 

• Geulhemmerweg 32 (zie uitsnede 4 vigerend bestemmingsplan); 
• Geulhemmerweg 27 en 27A (zie uitsnede 83 vigerend bestemmingsplan); 
• Rijksweg 88 (zie uitsnede 75 vigerend bestemmingsplan); 
• Plenkertstraat 59 (zie uitsnede 61 vigerend bestemmingsplan); 
• Vinkenbergstraat 22 (zie uitsnede 31 vigerend bestemmingsplan); 
• Graafstraat 18 (zie uitsnede 32 vigerend bestemmingsplan); 
• Valkenburgerweg 124 (zie uitsnede 35 vigerend bestemmingsplan); 
• Bemelerweg 8 (zie notitie vooroverleg en uitsnede 55 vigerend bestemmingsplan); 
• Heerstraat 8-10 (zie uitsnede 43 vigerend bestemmingsplan); 
• Limietstraat 27-31 (zie notitie vooroverleg); 
• Heihofweg 1 (zie notitie vooroverleg en uitsnede 15 vigerend bestemmingsplan); 
• Walemerweg 6 (zie uitsnede 29 vigerend bestemmingsplan); 
• Rijksweg 8 (zie uitsnede 76 vigerend bestemmingsplan); 
• Tankstation Emmaberg (zie uitsnede 21A vigerend bestemmingsplan); 
• Heerstraat 3 (bijgebouwvlak verwijderen). 

De bestemmingen van de bovenstaande percelen moeten bij de vaststelling worden gecorrigeerd 
overeenkomstig de Notitie vooroverleg. 
 
Archeologie 

• Het archeologisch aspect is in het bestemmingsplan niet volledig verbeeld. De contouren 
van het provinciaal archeologisch aandachtsgebied (PAA) ontbreken, waardoor met name bij 
waarde archeologie 6 niet duidelijk is of al dan niet een vergunningvrije onderzoeksgrens 
geldt en welke dat dan is. Het PAA dient te worden opgenomen in de verbeelding 
(bijvoorbeeld via een aanduiding) ten behoeve van juridische bescherming Via Belgica. 

• Bij waarde- archeologie 6 dient de quickscan te worden verwijderd uit de regels (voldoet 
niet aan normen in PAA en is niet conform KNA). Bovendien dient de geldende ondergrens 
voor de diepte van vergunningvrij verstoren te worden opgenomen in de regels (30 cm). 
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Reactie 
Het provinciale aandachtsgebied Via Belgica is aangegeven op de door Archol gemaakte 
archeologische beleidskaart van de gemeente. Deze kaart is de basis voor de verbeelding van het 
bestemmingsplan. Indien de begrenzing van het provinciale aandachtsgebied Via Belgica daar niet 
op staat, is dat een omissie die inderdaad moet worden gecorrigeerd. 
 
Het is niet nuttig om in discussie te gaan over de opmerking van de provincie over de quick scan, in 
dit geval kan hun verzoek tot wijziging zonder consequenties worden ingewilligd. De tekst in 
38.2.1.a wordt dan “ … een rapport (quickscan of op basis van een bureauonderzoek ) te worden 
…”. De tekst van 38.3. moet vervangen worden door die van 34.3 (= 35.3; 36.3; 37.2.3). De 
opmerking van de provincie is irrelevant, want met de quick scan bedoelen we de beoordeling door 
de deskundige. Feitelijk verandert er dus niets. Quick scan is inderdaad geen KNA-term, maar wel 
alom gebruikt. Het is overigens de provincie zelf die dit begrip in Limburg heeft ingevoerd, want ze 
boden zelf via het steunpunt archeologie quick scans van bouwplannen aan. 

 

Voor wat betreft de diepte  in het gebied met lage trefkans is ons geen richtlijn bekend over 
provinciale aandachtsgebieden waarin een diepte is voorgeschreven. Het gemeentelijk beleid t.a.v. 
provinciale aandachtsgebieden is gebaseerd op het volgende document: 
 
 “Provincie Limburg, Provinciale aandachtsgebieden, archeologisch selectiedocument, Maastricht, 
13 maart 2008, Piet van der Gaauw, Cluster Erfgoed, afdeling Cultuur, Welzijn en Zorg”. Op pag. 34 
worden daarin alleen oppervlaktegrenzen genoemd, voor gebieden met hoge, middelhoge en lage 
verwachting. Van dieptegrenzen is geen sprake. Ter herinnering: in het provinciale 
ondergrenzenbeleid in het POL was ook geen sprake van dieptegrenzen en waren bovendien zones 
met lage trefkans/verwachting volledig vrij (ook geen oppervlakterestrictie). De gemeente 
Valkenburg heeft er voor gekozen om voor gebieden met hoge (30 cm) en middelhoge 
(40 cm) trefkans (50 cm in bebouwde kom) behalve de oppervlaktegrenzen ook dieptegrenzen op te 
nemen om daarmee te voorkomen dat voor werkzaamheden in al verstoorde grond een 
inventariserend onderzoek moet worden ingesteld. Ten aanzien van gebieden met een lage trefkans 
is ervoor gekozen om een oppervlaktegrens te nemen zonder dieptegrens, conform het 
bovengenoemde provinciale beleidsstuk, waardoor werkzaamheden altijd vrij zijn tenzij ze 
betrekking hebben op een plangebied groter dan 2,5 ha (1 ha Via Belgica). De gedachte is dat je de 
zones met lage trefkans niet volledig moet vrij geven, maar dat er een mogelijkheid moet zijn om 
bij hele grote projecten in een vroeg stadium van planvorming het archeologisch risico in beeld te 
brengen. Anderzijds is een overweging dat dieptegrenzen veel weerstand vanuit de landbouw 
oproepen. Dat is ongewenst als er geen echt sprake is van een groot archeologisch risico. Daarom 
zijn de oppervlaktegrenzen in gebieden met een lage trefkans alleen gericht op plangebieden (bij 
projectbesluiten en postzegelbestemmingsplannen) en niet op de omtrekken van “bouw- en 
aanlegvergunningen”. Hierbij is de gedachte dat op het moment waarop hier wordt ingestoken, 
dieptes van ingrepen meestal nog niet bekend zijn. Deze zaken zijn overigens besproken met mevr. 
Van Waveren van de provincie tijdens het opstellen van de gemeentelijke beleidskaart i.v.m. de 
door de provincie verleende subsidie. Het kan overigens blijken naarmate er meer ervaring 
opgedaan is met archeologie in de ruimtelijke ordening, dat dit een overbodige bepaling is, als bij 
deze projecten geen sprake is van projectbesluit of postzegelbestemmingsplan, maar een 
volwaardig bestemmingsplan wordt opgesteld, waarbij de inschatting van het risico archeologie 
zonder meer verplicht is. 
 
Bestemmingsplan Rotonde N590 

De plangrenzen van het al vastgestelde bestemmingsplan Rotonde N590 ontbreken op de 
verbeelding. Verzocht wordt om hiermee rekening te houden, zodat wordt voorkomen dat het 
bestemmingsplan buitengebied (gedeeltelijk) in de plaats treedt van het BP Rotonde N590. 
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Reactie 
Deze opmerking van de provincie is correct en was ambtshalve ook al geconstateerd. Het 
plangebied van het onlangs vastgestelde en inwerking getreden Bestemmingsplan ‘Rotonde N590 
moet geen onderdeel meer uitmaken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012’.  
 
Natuurcompensatie 

De LKM overeenkomst (natuurcompensatie) van het bedrijf Maastrichterweg 1 in Sibbe ontbreekt. 
Verzocht wordt om deze overeenkomst in de bijlagen toe te voegen of separaat toe te zenden. Ten 
overvloede wordt opgemerkt dat om te zorgen dat de regeling natuurcompensatie  rechtsgeldig is, 
het bestemmingsplan Buitengebied niet kan worden vastgesteld voor de vaststelling van de 
structuurvisie. 
 
Reactie 
Deze opmerking was nog een van de ambtelijke actiepunten voorafgaand aan de vaststelling van het 
bestemmingsplan Buitengebied 2012. Inmiddels is het concept van de kwaliteitsbijdrage 
overeenkomst ambtelijk beoordeel door de gemeente en de provincie en worden hierin kleine 
wijzigingen aangebracht. Tussen partijen is afgesproken dat deze overeenkomst wordt ondertekend 
z.s.m. nadat de intergemeentelijke structuurvisie door de gemeenteraad is vastgesteld. Tevens 
wordt dan de overeengekomen kwaliteitsbijdrage gestort in het gemeentelijke kwaliteitsfonds. 
Inmiddels is dit allemaal gebeurd (dus voordat het bestemmingsplan buitengebied 2012 door de raad 
is vastgesteld). Het is niet noodzakelijk dat de overeenkomst deel uitmaakt van het vastgestelde 
bestemmingsplan. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze overeenkomst financiële gegevens 
bevat.   
 
Borging EHS in bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan moet, in het kader van een goede ruimtelijke ordening het gebruik van de 
grond worden vastgelegd (eventueel met een dubbelbestemming of wijzigingsbevoegdheid). 
Geconstateerd wordt dat percelen natuurgrond (en dan m.n. gerealiseerde natuurgrond binnen EHS-
nieuwe natuur) niet of in ieder geval niet volledig zijn opgenomen. De betreffende percelen zijn 
veelal via subsidieverstrekking omgezet in natuur, echter de daarbij behorende 
bestemmingsplanwijziging heeft niet plaatsgevonden (het aanvragen van deze bestemmingswijziging 
is de verantwoordelijkheid van de beheerder). Als bijlage 2 is een kaart toegezonden met daarop de 
locaties waar de gerealiseerde natuur zich bevind. Verzocht wordt om in de definitieve versie van 
het bestemmingsplan de natuurbestemming op te nemen voor deze percelen, zodat het 
bestemmingsplan in overeenstemming wordt gebracht met het feitelijk gebruik. 
 
Recht tot aanvulling 

Provincie behoudt zich het recht voor om binnen 2 weken na verzending van de brief een aanvulling 
op de zienswijzen toe te zenden. De aanvulling op de zienswijze is ingekomen op 1 februari 2012 en 
heeft betrekking op de EHS. Kort gezegd komt de zienswijze neer op: 
Nogmaals verzoekt de provincie om de bestemming ‘Natuur’ toe te kennen aan alle gronden binnen 
de gemeente valkenburg waarop het feitelijk grondgebruik natuur betreft. Bij de aanvullende 
zienswijze is een bijlage opgenomen (natuurkaart) waarop de betreffende natuurgronden zijn 
opgenomen. De provincie geeft  aan dat de kwaliteit van de meegeleverde bijlage niet op alle 
onderdelen van zodanige aard is, dat deze 1 op 1 kan worden overgenomen in het bestemmingsplan 
(omdat in deze kaart ‘vervuilingen’ voorkomen die niet stroken met de natuurbestemming. Volgens 
de provincie kan dit echter worden opgelost door een eenvoudige GIS-actie (die door de gemeente 
moet worden uitgevoerd). De GIS-bestanden, waarin de gemeente dus nog een opschoningsactie 
moet uitvoeren, kunnen worden opgevraagd bij de provincie   
 
Reactie 
Over het onderwerp ‘borging van de EHS in ons bestemmingsplan Buitengebied’ is in december 2011 
namens het college een zeer uitgebreide brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten waarin is 
uitgelegd hoe in ons bestemmingsplan Buitengebied is omgegaan met de borging van de EHS en 
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waarom dat op deze wijze is gebeurd. Een kopie van deze brief is desgewenst op te vragen bij de 
Afdeling Bouwen en Wonen. Onze reactie op dit  onderdeel van de zienswijze is gebaseerd op het 
standpunt dat is verwoord in die brief en komt neer op het volgende: 
 
Het college heeft op 19 juli 2011 als volgt besloten over dit onderdeel van de vooroverlegreactie:  
‘In de uitgangspuntennotitie zoals vastgesteld door de gemeenteraad is bepaald dat percelen met 
de POL-aanduiding P1 (Ecologische Hoofdstructuur, EHS) de bestemming ‘Natuur’ dienen te krijgen. 
Echter niet alle gronden met de aanduiding EHS zijn als natuur ingericht of niet staat 100% vast dat 
binnen de planperiode van 10 jaar alle gronden binnen de EHS als natuur worden ingericht. Derhalve 
is het verstandig om enkel die gronden binnen de EHS de bestemming natuur te geven die: 

• Zijn gelegen in de EHS, ‘bestaande natuur’ (zie o.a. vooroverlegreactie provincie, geen 
uitputtende lijst); 

• In het bezit zijn van Stichting Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en natuur en Milieu en 
die de status ‘EHS nieuwe natuur’ hebben. De provinciale ecoloog (R. Bruinen) heeft 
aangegeven deze informatie (tijdig) ter beschikking te stellen). 

Uitgangspunt voor dit besluit was dat de ecoloog van de provincie had aangegeven de juiste 
informatie voor een gedetailleerde verwerking van de EHS tijdig aan ons ter beschikking te stellen. 
Het was niet mogelijk om tijdig over de juiste informatie te beschikken om een aantal redenen. 
Tijdens het overleg met de ter zake deskundige medewerkers van gemeente en provincie bleek al 
snel dat het probleem binnen onze gemeente veel groter was dan vantevoren ingeschat en dat er 
drie uitdagingen/ problemen bestaan die in onze ogen door provincie en gemeente gezamenlijk 
moeten worden opgelost: 

• In het verleden hebben veel meer subsidieverstrekkingen plaatsgevonden (door) de Dienst 
Regelingen dan verwacht door de gemeente zonder daaraan voorafgaand de waarborging 
van de vereiste bestemmingswijziging op initiatief van de subsidieontvanger(dus het betreft 
zeer veel percelen waarvan de bestemming ineens bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan alsnog gewijzigd moet worden in natuur). Dit is geen zorgvuldige gang van 
zaken ten opzichte van de belanghebbenden in het buitengebied en de juridische gevolgen 
daarvan zijn niet te overzien. 

• Onnauwkeurigheid van de noodzakelijke gegevens (de gemeente moet een 
kwaliteitsverbetering aanbrengen in de bij de provincie beschikbare gegevens) met alle 
kosten van dien (meerwerk). De rekening van deze ‘opschoningsactie’ hoort niet bij de 
gemeente terecht te komen omdat deze helemaal niet is geïnformeerd over de uitgekeerde 
subsidie en de daarbij behorende percelen die worden omgezet in ‘Natuur’ en verder omdat 
de provincie zelf eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van hun (digitale) gegevens. 

• Planschadeproblematiek, als we akkoord gaan met het verzoek van de provincie vormt de 
planschadeveroorzakende maatregel: het bestemmingsplan Buitengebied 2012’. Op dit 
moment is niet te overzien of en welke gevolgen dit heeft voor de financiële haalbaarheid 
van het bestemmingsplan. Aan die afweging zou op zijn minst een planschaderisicoanalyse 
ten grondslag moeten liggen. Als blijkt dat sprake is van risico op planschade zou de 
gemeente daar niet voor moeten opdraaien omdat deze totaal niet bij de besluitvorming tot 
functiewijziging in Natuur is betrokken. De provincie zou op zijn minst hierover moeten 
meedenken en bereid moeten zijn de eventuele kosten te betalen. 

 
In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is de EHS als volgt  opgenomen: de EHS, bestaande 
natuur is bestemd tot ‘Natuur’ en de EHS nieuwe natuur is bestemd tot Aw-Ln met daarop een 
dubbelbestemming ‘Waarde-Ecologie’. In de regels behorende bij de bestemming Aw-Ln is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen (onder een aantal voorwaarden) voor wat betreft het wijzigen 
van de bestemming Aw-Ln in Natuur, mits de gronden tevens de dubbelbestemming ‘Waarde-
Ecologie’ hebben. Dit is geheel in overeenstemming met de conclusie die tijdens de ambtelijke 
overleggen is getrokken en door de provincie als zijnde juridisch juist is geaccordeerd. 
 
Dit is voor ons een voorlopige oplossing, echter daarmee heeft nog niet de noodzakelijke 
bestemmingswijziging plaatsgevonden van die percelen die inmiddels als Natuur zijn ingericht of 
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waarvoor al subsidie is verstrekt voor een waardedaling als gevolg van de bestemming Natuur. Er is 
een aantal mogelijkheden om de functiewijzigingen die met 100% zekerheid doorgang vinden (of al 
hebben plaatsgevonden), planologisch goed te regelen: 

1. Nadat het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in werking is getreden, wordt door de 
gemeente in samenwerking met de provincie, op basis van nader te maken afspraken over 
te verrekenen kosten (o.a. opstellen wijzigingsplan, legeskosten, eventuele 
planschadekosten), capaciteit etc. een wijzigingsplan opgesteld voor de betreffende 
percelen waarbij de bestemming Aw-Ln wordt gewijzigd in Natuur. Het afwentelen van 
eventuele planschadekosten op de initiatiefnemers achten wij een moeilijk verhaal. Toch is 
het verstandig om per geval te onderzoeken of sprake is van het risico van planschade en of 
en hoe dit eventueel kan worden afgewenteld op de verschillende initiatiefnemers. De 
eerste gedachtegang van één van onze juristen is dat een dergelijk traject vele jaren kan 
duren met veel gesteggel. De vraag of de gemeente gelijk krijgt en wat daarvan de 
opbrengsten zijn, is uiterst onzeker; 

2. De provincie stelt zelf en voor eigen rekening een inpassingsplan op voor de betreffende 
percelen en wijzigt voor de betreffende percelen de bestemming Aw-Ln in Natuur. 

 
Om e.e.a. goed te kunnen bestemmen in het wijzigingsplan of inpassingsplan (ook hiervoor gelden 
de digitale verplichtingen omdat het wijzigingsplan is gebaseerd op een digitaal plan) zijn in ieder 
geval de volgende gegevens nodig: 

1. Een overzicht met daarin opgenomen die percelen die de hierboven omschreven 
functiewijziging hebben ondergaan met daarin minimaal opgenomen de volgende attribuut 
gegevens:  

• actueel kadastraal nummer;  
• oud) Kadastraal nummer (Indien dit perceel in een van de recente ruilverkavelingsgebieden 

ligt); 
• oude bestemming; 
• nieuwe bestemming (waarschijnlijk Natuur of Bos; 
• indicatiegegevens of de functiewijziging betrekking heeft op geheel perceel of deelperceel 

(indien het slechts om een gedeelte van het perceel gaat, dan moet dit nader worden 
verduidelijkt met een geografische verbeelding); 

• eigenaar (NAW); 
• aan wie zijn de subsidiegelden uitgekeerd? 
• welk compensatiebedrag is uitgekeerd? 
• Ingangsdatum. 
2. Door de Provincie ondertekende kaart(en) met deelkaarten waarin deze 

bestemmingswijzigingen zijn gevisualiseerd. Daarnaast een geografisch bestand waarin deze 
wijzigingen zijn verbeeld. Voorwaarde: de omzettingen zijn door de Provincie goedgekeurd 
en correct verbeeld. 

3. Een bijgewerkt bestand waarvan de contourlaag dusdanig is aangepast dat die gebieden die 
niet tot Natuur kunnen worden bestemd zijn verwijderd uit deze laag. Daarnaast een 
functionele afstemming van deze laag op minimaal kadastraal perceelsniveau.  

Verder dient de provincie deze gegevens in digitaal formaat beschikbaar te stellen opdat deze 
rechtstreeks in de verbeelding en in de planregels van het wijzigingsplan kunnen worden 
opgenomen. 
 
Tevens hebben wij de provincie in overweging gegeven om met betrekking tot de EHS een 
Provinciale verordening (PRV) op te stellen waarin zij o.a. de mogelijkheid heeft om het belang van 
de EHS in algemene regels uit te werken en te koppelen aan gedetailleerde (digitale) kaarten op 
perceelsniveau. Een PRV is een Algemeen verbindend voorschrift en gemeenten zijn verplicht dit op 
te volgen bij het opstellen van een bestemmingsplan. In dat verband hebben wij ook gewezen op 
het Alterra rapport 2123 (Borging van de EHS in bestemmingsplannen) dat in opdracht van het 
Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is opgesteld. Tot slot hebben wij de 
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provincie verzocht om in overleg te treden met de Dienst Regelingen teneinde voor de toekomst de 
volgende zaken beter te regelen c.q. afspraken te maken over: 

• Voorwaarde dat planologische wijziging moet worden doorgevoerd alvorens subsidie wordt 
verstrekt, moet ons inziens wederom gaan gelden (als stok achter de deur); 

• Communicatie over subsidieregeling EHS versus planologische wijzing richting 
initiatiefnemers moet beter. 

Hiervoor moet vanuit de provincie (of Dienst Regelingen) in samenwerking met de gemeente een 
communicatietraject worden opgezet, zodat een initiatiefnemer tijdig weet waar hij aan toe is en 
welke acties van hem worden verwacht en de gemeente hier tijdig op kan reageren met haar 
besluitvorming en het opstarten van de planologische wijzigingsprocedure.  

Het verbaasd ons dan ook dat de provincie op dit onderdeel een zienswijze indient, zonder 
inhoudelijk in te gaan op onze brief  over dit onderwerp van december 2011. Op dit moment is geen 
aanleiding om het standpunt in deze te wijzigen. We adviseren dan ook dit onderdeel van de 
zienswijze ongegrond te verklaren. Mocht in de tussentijd (voor vaststelling van het 
bestemmingsplan) ambtshalve of anderszins vanuit de provincie nog een oplossing worden 
aangedragen dan zal daarover nog een separaat advies aan uw raad worden voorgelegd als 
nagezonden stuk. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 34 
De zienswijze gedeeltelijk honoreren en het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd 
vaststellen: 
 
Verbeelding 

1. Van de percelen zoals hieronder opgesomd alsnog de bestemming aanpassen conform het 
collegebesluit over de notitie vooroverleg d.d. 19.07.2011: 
• Geulhemmerweg 32 (zie uitsnede 4 vigerend bestemmingsplan); 
• Geulhemmerweg 27 en 27A (zie uitsnede 83 vigerend bestemmingsplan); 
• Rijksweg 88 (zie uitsnede 75 vigerend bestemmingsplan); 
• Plenkertstraat 59 (zie uitsnede 61 vigerend bestemmingsplan); 
• Vinkenbergstraat 22 (zie uitsnede 31 vigerend bestemmingsplan); 
• Graafstraat 18 (zie uitsnede 32 vigerend bestemmingsplan); 
• Valkenburgerweg 124 (zie uitsnede 35 vigerend bestemmingsplan); 
• Bemelerweg 8 (zie notitie vooroverleg en uitsnede 55 vigerend bestemmingsplan); 
• Heerstraat 8-10 (zie uitsnede 43 vigerend bestemmingsplan); 
• Limietstraat 27-31 (zie notitie vooroverleg); 
• Heihofweg 1 (zie notitie vooroverleg en uitsnede 15 vigerend bestemmingsplan); 
• Walemerweg 6 (zie uitsnede 29 vigerend bestemmingsplan); 
• Rijksweg 8 (zie uitsnede 76 vigerend bestemmingsplan); 
• Tankstation Emmaberg (zie uitsnede 21A vigerend bestemmingsplan); 
• Heerstraat 3 (bijgebouwvlak verwijderen). 

2. Het aandachtsgebied van de Via Belgica opnemen met een dubbelbestemming die past 
binnen de SVBP 2008; 

3. De plangrens van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 zodanig wijzigen dat het 
plangebied van het onlangs vastgestelde bestemmingsplan ‘Rotonde N590’ buiten het 
plangebied komt te vallen; 

 
Regels  
De tekst in 38.2.1.a als volgt wijzigen “ … een rapport (quickscan of op basis van een 
bureauonderzoek ) te worden …”. De tekst van 38.3. moet vervangen worden door die van 34.3 (= 
35.3; 36.3; 37.2.3). 
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Zienswijze 35, Perceel Walem 47 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Walem 47 en 
houdt in dat: 

• De digitale versie van het ontwerp BP bevat geen aanduidingen ‘horeca’ en parkeren, 
terwijl de analoge versie deze wel bevat. Reclamant dient door de tegenstrijdige informatie 
voor de zekerheid zijn zienswijze in. 

Reactie 
Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak over de zaak Walem 47 heeft het college besloten 
de ‘daghorecazaak’ op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied. In de analoge versie 
van het ontwerpbestemmingsplan is dat ook te zien. Bij raadpleging van de digitale versie van het 
bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl is ambtshalve al gebleken dat de 
functieaanduiding ‘specifieke vorm van horeca- daghoreca’ ten onrechte niet is opgenomen. Er 
moet sprake zijn van een fout want het college heeft hierover wel een positief besluit genomen. De 
functieaanduiding parkeerterrein (ten behoeve van de daghorecazaak) is overigens wel goed 
opgenomen. Als de raad dus besluit tot niet honoreren van de verschillende zienswijzen en de 
daghorecazaak positief wenst te bestemmen, moet het bestemmingsplan op dit onderdeel gewijzigd 
worden vastgesteld. Op de (digitale) verbeelding moet dan eveneens (conform de analoge 
verbeelding) de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca-daghoreca’ worden opgenomen. 
 

• De voorgenomen bestemmingswijziging baart reclamant zorgen vanwege de mogelijke 
geluidsoverlast, parkeer- en verkeershinder. Wellicht dat de bestemming daghoreca met de 
beoogde omvang nu voldoet aan de balans vloeroppervlakte versus parkeergelegenheid is dit 
niet afdoende om parkeer- en verkeershinder te voorkomen. Er kunnen immers ook andere 
activiteiten plaatsvinden (ijsverkoop, terras) die substantieel meer bezoekers aantrekken 
dan waarin de te wijzigen bestemming voorziet. 

Reactie 
Op basis van de regels in het ontwerpbestemmingsplan behorende bij de bestemming (Wonen) van 
Walem 47 is daghoreca toegestaan uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 
horeca- daghoreca’. In de regels van artikel 30 (Wonen) is niks vermeld over de toelaatbaarheid van 
een terrasfunctie. In de begripsbepalingen van het ontwerpbestemmingsplan is onder 1.54 de 
volgende definitie opgenomen: 

1.54 daghoreca: 

een kleinschalig horecabedrijf dat is gericht op het (hoofdzakelijk) overdag verstrekken van 

dranken en etenswaren en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaakt. Onder 

een daghorecabedrijf wordt verstaan een cafetaria voor wandelaars en passanten of een naar de 

aard daarmee gelijk te stellen horecabedrijf met daarbij behorende terrasfuncties. 

 
Uit deze definitie blijkt dat bij de daghorecazaak een terrasfunctie is toegestaan. Uit de door de 
gemeente beoordeelde aanvraag van de initiatiefnemers blijkt niet dat sprake is van een 
terrasfunctie. Bij de toets aan de parkeernormen is daar evenmin rekening mee gehouden. Dat 
betekent dus dat de toelaatbaarheid van een terrasfunctie bij de daghorecazaak moet worden 
voorkomen door in de regels van artikel 30 een bepaling op te nemen dat een terrasfunctie niet is 
toegestaan. Tevens moet de begripsomschrijving van artikel 1.54 worden aangepast. Tevens zal 
(ijs)verkoop langs de straat worden uitgesloten. 
 

• Reclamant woont in Walem voor de rust. Een horecagelegenheid met bijbehorende 
verkeersdrukte verstoort deze rust. Voor horecagelegenheden lijkt de kern Valkenburg meer 
geschikt. Verzocht wordt om de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. 
Walem 47 niet door te zetten en nadrukkelijk vast te houden aan de huidige bestemming 
‘Wonen’. 
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Reactie 
Het pand Walem 47 is gelegen aan een doorgaande weg en een kruispunt. De te verwachten 
verkeerstoename van de cafetaria zal, in verhouding tot de huidige verkeersbelasting, zeer beperkt 
zijn. Uitgaande van de toepasselijke parkeernorm, worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd 
om overlast en onveilige situaties als gevolg van parkeren langs de straat te voorkomen. De 
bestaande situatie zal als gevolg van de te vestigen cafetaria niet zodanig veranderen dat gesproken 
kan worden van een onevenredige verslechtering.  
 

• Reclamant  behoudt zich het recht voor om alsnog te reageren op de inhoudelijke wijziging 
van de bestemming (na vaststelling). 

Reactie 
Voor indieners van een zienswijze bestaat de mogelijkheid om tegen het besluit tot vaststelling in 
beroep te gaan. Het beroep moet in dat geval wel betrekking hebben op hetzelfde aspect als 
waartegen een zienswijze is ingediend óf op een ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
gewijzigd onderdeel van het bestemmingsplan. 

 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 35 
De zienswijzen deels honoreren en het bestemmingsplan bij de vaststelling als volgt wijzigen: Deze 
zienswijze moet mede worden beoordeeld in relatie met de zienswijzen in deze nota opgenomen 
onder de nummers 25, 29, 40. 
 
Regels: 
In artikel 30 bij ‘daghorecazaak’ een bepaling opnemen dat een terrasfunctie en ijsverkoop langs de 
straat niet is toegestaan. Tevens moet de begripsomschrijving van artikel 1.54 overeenkomstig 
worden aangepast.  



Zienswijzennota Bestemmingsplan Buitengebied 2012 

Behandeld in de raadsvergadering van 2 april 2012 

 

 98

Zienswijze 36, Perceel Schansweg 1 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Schansweg 1 
en houdt in dat: 
 
Wijzigingsbevoegdheid 

In artikel 5.8.1 van het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen t.b.v. het 
wijzigen van de bestemming AW-LN  in A-Ab ten behoeve van de vergroting van een tot A-Ab 
bestemd bouwvlak onder diverse voorwaarden zoals opgenomen in artikel 5.8.1. Echter toetsing aan 
artikel 5.8.1 lid e maakt bedrijfsontwikkeling ter plaatse absoluut onmogelijk. Conform de 
planregels is bij de aanwezigheid van een intensieve veehouderij (in dit geval varkenshouderij) 
vergroting van het bouwvlak onmogelijk. Ook als de vergroting noodzakelijk is vanuit het oogpunt 
van de niet-intensieve sectoren (bijv. akkerbouw). Reclamant wenst dat artikel 5.8.1. lid e uit het 
plan wordt verwijderd, danwel dat de planregels zodanig tekstueel worden gewijzigd dat vergroting 
van het bouwvlak van de niet-intensieve sectoren altijd mogelijk is.  Voorgaand verzoek geldt 
eveneens voor artikel 3.8.1 lid e (wijzigingsbevoegdheid van A in A-Ab ten behoeve van vergroting 
bouwvlak). 
 
Reactie 
De opmerking is correct. Door de huidige systematiek van de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve 
van de vergroting van het bouwvlak (in het ontwerpbestemmingsplan) is het in het geval van een 
agrarisch bedrijf met en intensieve veehouderijtak onmogelijk om in de toekomst uit te breiden. 
Doel van de bepaling is om te voorkomen dat de intensieve tak kan worden uitgebreid, uitbreiding 
van de eventuele grondgebonden tak zou zondermeer moeten kunnen. Deze planregel moet dan ook 
tekstueel worden gewijzigd. 
 
Bestemming AW-LN 

In het ontwerpplan is ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan buitengebied 1994 de 
bestemming van de aangrenzende kavel ten oosten van de bestemming A-Ab gewijzigd van Agrarisch 
(A) in  Agrarisch met waarden-LN. Het betreft de kavel Valkenburg, sectie K, nr. 50. Reclamant 
heeft hier ernstige bezwaren tegen. De ruimtelijke afweging (in het veld) is niet duidelijk. Het 
gebruik en de waarden zijn gelijk aan de aangrenzende oostelijke kavel (sectie K, nrs. 43, 42, 57 en 
41) die wel de bestemming Agrarisch hebben. In bijlage 1 is een voorstel m.b.t. een 
overgangsgebied opgenomen van Agrarisch naar AW-LN. 
 
Reactie 
De opmerking van reclamant is correct. Om aan bestaande rechten niet te tornen en recht te doen 
aan het huidige gebruik van het betreffende perceel moet de bestemming worden gewijzigd 
overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994. De  
 
Vergroting bouwvlak bestemming A-Ab 

Het meest westelijk gelegen bedrijfsgebouw is in gebruik als vleesvarkensstal. Reclamant gaat op 
korte termijn deelnemen aan het LIVAR-project, een extensief varkenshouderijsysteem waarbij de 
varkens gebruik maken van een uitloop (in de wei). Hierbij is het noodzakelijk dat de 
vleesvarkensstal wordt verbouwd, het bouwvlak aan de westzijde wordt vergroot en de zijdelingse 
perceelsgrens 10 meter in westelijke richting opschuift. In bijlage 2 is de gewenste uitbreiding op 
de plankaart aangegeven. Verzocht wordt de wijziging in het vast te stellen bestemmingsplan op te 
nemen. 
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Reactie 
Het perceel ten westen van de huidige bouwkavel is in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 
2012  bestemd tot AW-LN (artikel 5 van de regels). In artikel 5.8.1 van het bestemmingsplan 
Buitengebied 2012 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van vergroting van het 
bouwvlak. Aan de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid zijn een aantal randvoorwaarden 
gekoppeld. Toetsing aan deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden aan de hand van concreet 
uitgewerkte plannen (o.a. bedrijfsontwikkelingsplan en landschappelijk inrichtingsplan. Deze 
plannen vormen onderdeel van de voor bestemmingswijziging noodzakelijke ruimtelijke 
onderbouwing. Omdat dergelijke plannen ontbreken is het niet mogelijk om tegemoet te komen aan 
de wens van de ondernemer m.b.t. de uitbreiding van zijn bouwvlak. Nadat het bestemmingsplan 
Buitengebied 2012 in werking is getreden (m.n. voor wat betreft deze bouwkavel en de 
wijzigingsbevoegdheid van artikel 5.8.1) kan aan de hand van een concreet in te dienen 
(bedrijfsontwikkelings)plan een afweging tot medewerking wordt gemaakt. mocht de 
wijzigingsbevoegdheid om de e.o.a. reden niet in werking treden dan is wellicht de procedure van 
de Omgevingsvergunning (Wabo) een mogelijkheid. 
 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 36 
De zienswijze gedeeltelijk honoreren en bij de vaststelling het bestemmingsplan op de volgende 
onderdelen wijzigen: 
 
Regels 
Artikel 3.8.1, lid e en artikel 5.8.1. lid e zodanig tekstueel wijzigen dat vergroting van het bouwvlak 
ten behoeve van de niet-intensieve sectoren van een intensieve veehouderij wel mogelijk is.   
 
Verbeelding 
Van de kavel gemeente Valkenburg, sectie K, nr. 50 de bestemming wijzigen van ‘AW- LN’ in 
‘Agrarisch’ overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994. 
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Zienswijze 37, Perceel Engwegen 6 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Engwegen 6 en 
houdt in dat: 
 
Uitbreiding bouwkavel i.v.m. grotere paardenbak 

In het Eindverslag Inspraak is opgenomen dat niet wordt meegewerkt aan een uitbreiding van de 
bouwkavel i.v.m. een grotere paardenbak (30x60 m). op meerdere punten in de bijlagen wordt wel 
geopperd dat hieraan wordt meegewerkt (Bijlagenboek 3.10 handreiking Ruimtelijke ontwikkeling 
Limburg, 3.11 Landbouw duurzaam, veilig en concurrerend). Het grootste deel van de 
paardenafrichting die het bedrijf Engwegerhof verricht betreft paarden die worden aangespannen 
voor de koets. De maten van de paardenbak die hiervoor worden gehanteerd (dierenwelzijn 
richtlijnen) is minimaal 30 x 60 meter. De kleinere paardenbak (20 x 40) is bedoeld voor de dressuur 
onder man, dus volledig gericht op de ruiter. Daarnaast is het bedrijf (naast de door de overheid 
gestelde regels) gebonden aan o.a. de regels van de sportbond m.b.t. paardenbakmaten en 
huisvestingsmaten en waarbij waarschijnlijk medio 2012 de nieuwe welzijnsregels van kracht 
worden waaraan elk paardenbedrijf moet voldoen. 
 
Reactie 
Op basis van zowel het vigerende bestemmingsplan als het toekomstige bestemmingsplan is ter 
plaatse enkel een op productie gerichte paardenhouderij (grondgebonden agrarisch bedrijf) 
toegestaan. De maximale toelaatbare maat voor een paardenbak is toegesneden op deze 
bestemming en geldt voor elk agrarisch bedrijf binnen onze gemeente. De door reclamant gewenste 
grotere maat van een paardenbak is gebaseerd op een op recreatie gerichte paardenhouderij en is 
ter plaatse niet toelaatbaar. Temeer omdat de gemeenteraad op 11 april 2011 het besluit heeft 
genomen  om het bestemmingsplan ‘Engwegerhof’ waarin allerlei nieuwe  en te legaliseren 
bedrijfsactiviteiten en ruimtelijke ontwikkelingen op de locatie Engwegen 6 mogelijk werden 
gemaakt niet vast te stellen. Dit besluit is inmiddels onherroepelijk en reclamant kan dit in het 
kader van de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 niet opnieuw ter discussie 
stellen. 
 
Verkoop van ijs 

Verkoop van ijs kan niet onder verkoop van eigen en streekgebonden producten aangezien hier 
vanaf het begin een klein terras op het erf is toegestaan voor het eten van ijs en aangeboden 
koffie/ frisdrank. Hiervoor zou beter de aanduiding ‘horeca categorie 1 of 2’ noodzakelijk zijn. 
 
Reactie 
Engwegen 6 is in het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1994’ bestemd als ‘agrarische 
bedrijfsdoeleinden’. Binnen deze bestemming is het gebruik voor detailhandel niet toegestaan, 
behalve voor de verkoop van bedrijfsproducten afkomstig uit het eigen en ter plaatse gevestigde 
bedrijf en in eigen beheer. Horecadoeleinden zijn niet toegestaan. Op 10.02.2006 is voor de locatie 
Engwegen 6 een vergunning verleend voor het innemen van een standplaats ten behoeve van de 
verkoop van vers schepijs. Het gaat hier om de verkoop van eigen bereid ijs. De redenering gaat dus 
op dat het ijs een bedrijfsproduct is dat afkomstig is uit het eigen bedrijf. Op grond van het 
vigerende bestemmingsplan is de verkoop van ijs dan toegestaan. In feite betreft dit  een zeer 
kleinschalige nevenactiviteit die sinds 2006 ter plaatse jaarlijks is uitgevoerd. We kunnen dus zeker 
spreken van bestaand gebruik. Aan de verleende vergunning is immers geen maximale termijn 
verbonden. Om de reden dat het ijs ter plaatse wordt bereid, zijn wij van mening dat dit kan 
worden ondergebracht onder ‘de verkoop van eigen en streekgebonden producten in de vorm van 
een boerderijwinkel’. In het ontwerpbestemmingsplan is Engwegen 6 bestemd als ‘agrarisch – 
agrarisch bedrijf’. Ondergeschikt aan het agrarische bedrijf is de verkoop van eigen en 
streekgebonden producten in de vorm van een boerderijwinkel tot een maximum vloeroppervlakte 
van 200 m², toegestaan. Omdat het om eigen bereid ijs gaat, is de verkoop van het ijs niet in strijd 
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met het bestemmingsplan. Aanpassing van het bestemmingsplan is op dit punt dan ook niet 
noodzakelijk. 
 
Zorgboerderij 

Kan op basis van de regels van artikel 1.186 (zorgboerderij) de conclusie worden getrokken dat een 
zorgfunctie binnen de agrarische bouwkavel rechtstreeks wordt toegestaan. Reclamant is namelijk 
in gesprek met diverse instanties over een zorgfunctie of recreatieve functie, ondergeschikt aan de 
agrarische functie. 
 
Reactie 
In artikel 1.186 is inderdaad de definitie opgenomen van ‘zorgboerderij’. Binnen de bestemming 
‘Agrarisch- Agrarisch bedrijf (artikel 4) is een zorgboerderij niet rechtstreeks toegestaan. Wel is in 
artikel 4.6.3 een (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor ondergeschikte, niet- 
agrarische nevenactiviteiten onder een aantal (in dat artikel genoemde) voorwaarden. Een 
zorgboerderij als ondergeschikte nevenactiviteit is ook specifiek benoemd in artikel 4.6.3 onder c. 
Als reclamant kan voldoen aan de in de afwijkingsbevoegdheid opgenomen voorwaarden, is het 
college bevoegd om een besluit te nemen over de toelaatbaarheid van de nevenactiviteit 
zorgboerderij. Uiteraard wordt de concrete aanvraag van reclamant getoetst aan alle relevante 
regelgeving en vindt besluitvorming plaats op basis van een integrale belangenafweging.  
 
Niet volgen advies RAG 

Het advies van Ruijters Adviesgroep wordt in het geval van reclamant niet gevolgd, terwijl dat bij 
diverse andere bedrijven wel het geval is. Is er binnen de bestemming A-Ab een 
uitbreidingsmogelijkheid opgenomen t.a.v. de bouwkavel? Zo niet, dan worden deze bedrijven in de 
nabije toekomst op slot gezet. 
 
Reactie 
In het kader van de bedrijfsinventarisatie hebben wij Ruijters Adviesgroep ingeschakeld om ons te 
adviseren over de toekomst plannen die door sommige agrarische bedrijven zijn aangekaart. Dit om 
te kunnen bepalen of het eventueel opnemen van een grotere agrarische bouwkavel niet op 
belemmeringen stuit vanuit andere regelgeving. In het adviesrapport over Engwegen 6 is de 
conclusie als volgt: Milieuhygiënisch kan dit bedrijf in de toekomst de veranderingen doorvoeren, 
mits voldaan kan worden aan de eisen van o.a. Wav, Wgv en de Handreiking vergunningverlening en 
industrielawaai. Daarnaast dient een BOM+ procedure te worden doorlopen voor het ontwikkelen 
van een overdekte rijhal met paardenstalling. In het kader van een dergelijke procedure dienen alle 
milieuaspecten in kaart te worden gebracht (geluid, lucht, flora en fauna, Natura 2000, bodem en 
dergelijke). Indien voldaan kan worden aan de wettelijke kaders kan medewerking worden verleend 
aan deze ontwikkeling. Uit dit adviesrapport blijkt dus dat op dit moment nog niet duidelijk is of 
aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen kan worden meegewerkt. Daarnaast heeft de 
gemeenteraad op 11 april 2011 een besluit genomen waaruit blijkt dat de door de ondernemer 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen niet haalbaar zijn. dit besluit is inmiddels onherroepelijk. 
 
Geen onderscheid bedrijf en particulieren 

In het hele ontwerp BP wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven en particulieren/ 
hobbyisten. Zo ook voor de aanleg van een paardenbak of paddock. Bedrijven die hiervan moeten 
leven zouden toch over betere faciliteiten moeten kunnen beschikken dan de gemiddelde hobbyist 
i.v.m. de uitstraling van het bedrijf. Tevens is enkel een paardenbak of paddock toegestaan. Bij een 
bedrijf kan het voorkomen dat beide wenselijk zijn, waarbij bijv. de paddock als longeer/ africhting 
bak wordt gebruikt. Voor een bedrijf als Engwegerhof zou, indien wenselijk, de mogelijkheid 
moeten bestaan om zowel een paardenbak als paddock aan te kunnen leggen aansluitend aan de 
bouwkavel.  
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Reactie 
De mogelijkheden binnen de bestemming A-Ab zijn afgestemd op een op productie gerichte 
paardenhouderij. Per bedrijf is de aanleg van één paardenbak en één paddock mogelijk. De feitelijk 
door reclamant gewenste mogelijkheden ten behoeve van een gebruiksgerichte paardenhouderij 
zijn bewust uitgesloten binnen de agrarische bedrijfsbestemming omdat de raad inmiddels heeft 
besloten hieraan geen medewerking te willen verlenen.  De vergelijking met een woonbestemming 
is in onze ogen niet relevant omdat hierbinnen slechts het hobbymatig houden van paarden is 
toegestaan. 
 
Evenementen 

Evenementen worden in artikel 3.23 Wro vergund met een tijdsduur inclusief op- en afbouwen over 
maximaal 15 dagen. In het ontwerp BP wordt echter maar maximaal 2 dagen gegeven (zie regels, 
pag. 78, 6.4.1): ‘binnen de bestemming zijn tijdelijke parkeerterreinen ten behoeve van 
evenementen voor de duur van het evenement met een maximum van 2 dagen per evenement en 

maximaal 2 evenementen per jaar toegestaan’. Uw college heeft per brief van 03.12.2009, nummer 
5034 in beginsel akkoord bevonden evenementen planologisch vast te leggen voor deze locatie. 
 
Reactie 
Het onderdeel van de regels waar reclamant op doelt, heeft betrekking op het reguleren van 
tijdelijk parkeren in weilanden ten behoeve van grote evenementen binnen de bestemming 
‘Agrarisch’ of ‘Agrarisch met waarden’. Deze regeling heeft geen betrekking op de evenementen 
zelf. Reclamant heeft dit verkeerd begrepen.  
 
Regels  

4.4.8 recreatieve hoofdontsluitingsstructuur: in dit hoofdstuk wordt niet gesproken over men- en 
ruiterpaden. Alle omliggende gemeenten hebben deze men- en ruiterpaden al opgenomen of 
verwezenlijkt. In het plan ‘Limburg Paardenprovincie gaat over de toeristische recreatiebehoefte en 
het gebruik van het buitengebied. Hippische toeristen ontdekken ook steeds meer Zuid-Limburg. Dit 
wordt vergeten door een toeristengemeente als Valkenburg. 
 
Reactie 
De in onze gemeente aanwezige (bestaande) ruiterpaden zijn in het bestemmingsplan niet apart 
bestemd omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande verharde en onverharde openbare wegen die 
als zodanig zijn bestemd (bijvoorbeeld ‘verkeer’, ‘agrarisch’ of ‘agrarisch met waarden’. Gebruik 
ten behoeve van ruiterpad is binnen deze bestemmingen toegestaan. Planologische gezien hoeft dit 
niet apart te worden aangeduid of geregeld (hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld fiets- en voetpaden).  
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Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 37 
De zienswijzen niet honoreren en het bestemmingsplan ongewijzigd vaststellen. 



Zienswijzennota Bestemmingsplan Buitengebied 2012 

Behandeld in de raadsvergadering van 2 april 2012 

 

 104

Zienswijze 38, Algemeen, Natuur Schin op Geul 
 
De zienswijze is binnengekomen op 17 januari 2012, heeft betrekking op het hele 
ontwerpbestemmingsplan op het vlak van ‘natuur en milieu’ en houdt in dat: 
 
Ontbreken van voorlichting en verstrekken inzichtelijkheid 

Natuurbehoud is van mening dat niet zo maar zaken mogen worden gewijzigd van een vigerend 
bestemmingsplan naar een toekomstig. Burgers worden op die manier geconfronteerd met 
wijzigingen waar zij feitelijk en waarschijnlijk onbedoeld door de gemeente worden gepasseerd 
omdat de doorsnee burger vaak niet ter zake deskundig is. verzocht wordt om in de vorm van een 
rechtlijnige vergelijking te presenteren wat de wijzigingen zijn in het toekomstige (nu als 
voorontwerp) gepresenteerde bestemmingsplan; 
Reactie 
Het bestemmingsplan is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen, o.a. op basis van een 
uitgangspuntennotitie en inventarisatierapport. Verder is het voorontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerpbestemmingsplan op de wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd en ter inzage gelegd. 
Zowel tijdens inspraakperiode als de zienswijzenperiode zijn veel burgers het bestemmingsplan 
komen inzien. Desgewenst hebben zij uitleg gekregen over de wijze van raadplegen en de 
veranderingen voor hun percelen ten opzichte van het bestemmingsplan. Dit heeft in totaal geleid 
tot 120 reacties (66 inspraak en 54 zienswijzen), dus de stelling dat veel burgers onwetend zijn gaat 
naar onze mening niet op. De gemeente volgt bij een bestemmingsplanherziening de wettelijk 
voorgeschreven procedure en de ter zake deskundige ambtenaren zijn altijd bereid om vragen van 
burgers m.b.t. de consequenties van de bestemmingsplanherziening voor hun perceel te 
beantwoorden.  
 
Ontbreken van de nodige informatie 

• Het ontwerpbestemmingsplan is niet meer digitaal ter beschikking, bij eventuele 
vergelijkingen met het voorliggende ontwerpplan zou dat beter inzicht verschaffen; 

• Aan Natuurbehoud is meegedeeld dat geen afdrukken van (analoge) overzichtkaarten wordt 
verstrekt (ook niet tegen betaling). Het lijkt er nu op dat de gemeente niet kan of wil 
voldoen aan de eisen van de Wet Openbaarheid bestuur; 

• De software betreft inzake bijlage 7 een hiaat, namelijk bij de retrospectieve toets zijn 2 
bijbehorende kaarten niet leesbaar. De gemeente is hierdoor niet in staat binnen de 
inzagetermijn alle benodigde gegevens ter beschikking te stellen en blijft daarmee volgens 
de wetgeving op onderdelen in gebreke; 

• Natuurbehoud acht het van groot belang dat aan ieder dorp een nadere uitleg wordt 
gegeven over de redenen waarom en wat ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan 
wordt aangepast. 

Reactie 
Zoals al eerder gesteld volgt de gemeentelijk de wettelijk voorgeschreven regels, ook voor wat 
betreft het beschikbaar en raadpleegbaar stellen van bestemmingsplannen. We begrijpen dat het 
voor iedereen wennen is dat een bestemmingsplan nu (bij voorkeur) op digitale wijze geraadpleegd 
moet worden, echter dat is voor iedereen hetzelfde. De gemeente heeft in de ontwerpfase aan 
niemand analoge kaarten verstrekt (deze lagen in het gemeentehuis overigens wel ter inzage). De 
reden dat geen afdrukken van hele analoge kaarten zijn verstrekt is dat deze kaarten juridisch 
gezien geen status hebben en niet de volledige informatie bevatten die voor de raadpleegbaarheid 
van een bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Bij verschillen tussen de analoge en digitale versie van 
het plan, is de digitale versie doorslaggevend. Daarnaast toont de papieren versie niet alle lagen en 

bestemmingen die op een perceel van toepassing zijn. De dubbelbestemmingen zijn namelijk op een 

aparte papieren kaart aangegeven die door de hoeveelheid aan informatie niet meer goed leesbaar is. 

Alleen het digitale bestemmingsplan (in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl) heeft de juridisch 

bindende status. Iedereen die wil kijken of bepaalde percelen goed zijn bestemd, moet dus echt van 

de digitale plannen gebruik maken. Dit is ook aan reclamant zo uitgelegd. Ook is aangegeven dat hij 

een afspraak kan maken met een medewerker om op zijn vragen in te gaan of hem uit te leggen hoe 
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de digitale raadpleging gaat. De gemeente heeft tijdens de inzageperiode dagelijks vele bezoekers 

gehad die het BP Buitengebied wilden raadplegen. De meesten is met enige uitleg getoond hoe ze dat 

zelf kunnen doen, anderen hebben een afspraak gemaakt. Via de publicatie is duidelijk aangegeven 

dat men een afspraak kan maken. De gemeente heeft er dus alles gedaan om de burgers en 

bedrijven optimaal te ondersteunen en te informeren. 
 
Verschil in belangen m.b.t. inpassen van zaken in het ontwerpplan 

In het ontwerpbestemmingsplan zijn 2 partijen te onderscheiden:  
 

A) agrarische bedrijven (inrichten of vergroten agrarische bouwkavels) en recreatieve 
bedrijven (campings) omdat de wensen van deze ondernemers al zijn ingepast in het 
ontwerpplan. 

B) Andere bedrijven, niet zijnde recreatieve bedrijven en burgers. 
 
Bij een vergelijking blijkt dat de eerste partij bevoordeeld wordt t.o.v. de andere partij. De eerste 
partij wordt actief gevraagd deel te nemen aan vooroverleg en wordt persoonlijk benaderd om zijn/ 
haar wensen kenbaar te maken. De andere partij wordt die mogelijkheid niet geboden. Waarom 
worden zaken die voor burgers van belang zijn niet meegenomen in het ontwerpplan en wordt aan 
hen geen enkele mogelijkheid geboden om hun wensen kenbaar te maken. Als voorbeeld wordt 
aangehaald het BOM+ geval Walem 55, waarbij de omwonenden niet zijn ingelicht over de plannen. 
De omwonenden zijn niet in de gelegenheid geweest hun belangen en zienswijzen kenbaar te 
maken.  Er heeft geen zorgvuldige belangenafweging kunnen plaatsvinden. Voorkomen moet worden 
dat de ene groep wordt bevoorrecht t.o.v. de andere groep. Natuurbehoud verzoekt om in het vast 
te stellen bestemmingsplan deze zaken af te wegen.  
 
Reactie 
In het kader van het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan heeft een inventarisatie 
plaatsgevonden van de bestaande (in het veld aanwezige situatie) ten opzichte van de situatie in 
het vigerende bestemmingsplan. Tevens zijn alle in het verleden verleende vergunningen en 
vrijstellingen geïnventariseerd. Dit is gebeurd voor het hele plangebied en daarbij is geen 
onderscheid gemaakt tussen bedrijven en burgers. Wel heeft ten behoeve van agrarische bedrijven 
nog een aparte inventarisatie plaatsgevonden omdat zij de belangrijkste gebruikers van het 
buitengebied zijn en op die wijze een bouwkavel op maat tot stand is gekomen. Overigens is dit een 
hele gebruikelijke werkwijze bij totstandkoming van een bestemmingsplan voor het buitengebied 
sinds het wegvallen van de (provinciale) Agrarische Adviescommissie (AAV). Voor de reactie m.b.t. 
de agrarische bouwkavel Walem 55 verwijzen wij kortheidshalve naar wat is verwoord onder 
zienswijze nummer 9. 
 
Uniformiteit in erfafscheidingshoogtes en maximale bouwhoogte 

In de in 2011 door de raad vastgestelde bestemmingsplannen (Centrum Valkenburg en Kernen 2010) 
zijn erfafscheidingen toegestaan met een maximale hoogte van 2 meter. Rond de weides van 
kasteel Sjaloen en Genhoes mogen nu erfafscheidingen worden aangebracht met een hoogte van 2 
meter. In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied was dit onmogelijk, vanwege een maximaal 
toegestane hoogte van 1,5 meter. Een hoogte van 1,5 meter is meer dan voldoende in een 
kleinschalig cultuurlandschap. Voor het laten grazen van paarden en vee is 1,5 meter meer dan 
voldoende. Natuurbehoud blijft van mening dat een maximale hoogte voor erfafscheidingen van 1,5 
meter gehandhaafd moet blijven en niet, zoals in artikel 5.2.3 van het ontwerpbestemmingsplan 2,0 
meter. De redenen daarvoor zijn: 

• Past niet in het POL; 
• Past niet binnen ‘Nationaal Landschap Zuid-Limburg; 
• Er ligt geen planologische onderbouwing aan ten grondsslag; 
• In het landschapsplan van Guido Paumen wordt dit niet omschreven. 
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Het voorgaande geldt ook voor die gedeelten die zijn onttrokken aan het BP Buitengebied en zijn 
opgenomen in BP Kernen 2010. 
 
Reactie 
Op grond van het onlangs vastgestelde bestemmingsplan ‘Kernen 2010’ is het toegestaan om op 
gronden erfafscheidingen op te richten tot een hoogte van 2 meter bij de bestemmingen: 

• agrarisch (artikel 3.2.2 sub a) voorheen de bestemming ‘agrarisch gebied’; 
• agrarisch met waarden (artikel 5.2.2 sub a) voorheen de bestemming ‘agrarisch gebied met 

landschappelijke waarde’; 
• natuur (artikel 11.2.1 sub a) voorheen de bestemming ‘natuurgebied’. 

 
Op grond van het voorheen geldende bestemmingsplan “Buitengebied’ (1994) mogen 
erfafscheidingen binnen deze bestemmingen maximaal de hoogte hebben van 1,50 meter. 
Om de volgende reden is aansluiting gezocht bij de planregeling van het bestemmingsplan ‘Kernen 
Valkenburg aan de Geul’ (2010): vanuit een eenduidige plansystematiek is het onwenselijk is om 
twee soorten bebouwingsregelingen te hebben voor dezelfde bestemmingen (bijvoorbeeld Natuur), 
ookal vallen deze binnen verschillende bestemmingsplannen. Dat zou de leesbaarheid en 
gebruiksvriendelijkheid van verschillende bestemmingsplannen verminderen. 
O.a. met betrekking tot dit onderwerp heeft reclamant beroep ingesteld bij de Raad van State in 
verband met de vaststelling van het ‘Bestemmingsplan kernen 2010’. We verwachten op korte 
termijn uitspraak. Wellicht dat we voor de vaststellingsdatum van het BP Buitengebied 2012 weten 
hoe de Raad van State denkt over de hoogte van erfafscheidingen van 1,50 binnen landschappelijk 
‘hoogwaardige’ bestemmingen. Mocht reclamant in het gelijk worden gesteld, dan kunnen we de 
regels bij de bestemming ‘Natuur’ overeenkomstig aanpassen. Als op 2 april nog geen uitspraak is 
gedaan, dan kan eventueel achteraf nog ‘reparatie’ plaatsvinden in het kader van het reparatieplan 
BP Buitengebied. Op dit moment bestaat nog geen aanleiding om de hoogte van erfafscheidingen te 
herzien. 
 
BOM+ regelingen 

Als voorbeeld wordt de locatie Walem 55 aangehaald. De BOM+ regeling kan niet worden ingezet 
voor plannen die volgens het POL niet toelaatbaar zijn. het instrument BOM+ is bedoeld voor het 
inpassen in het landschap van bedrijfsontwikkelingen. In de uitvoeringsmaatregelen van Walem 55 
wordt tevens gebruik gemaakt van bestaande bomen op terreinen van derden. In een kleinschalige 
omgeving als Walem heeft een bouwwerk, ook al is het bekleed met een vergrijzende houtsoort een 
aanmerkelijk effect op de omgeving (ook in de verte). Een beplantingsstrook is ontoereikend om het 
storend element in het landschap te camoufleren. Vooral in de herfst en winter verhullen de bomen 
de bebouwing niet, als we ervan uitgaan dat enkel streekeigen beplanting mag worden toegepast. 
Aan de beleving van het landschap wordt afbreuk gedaan door het toelaten van storende 
bebouwing. Dit heeft zijn weerslag op recreatie en toerisme. Conclusie: als een uitbreiding van een 
agrarische bouwkavel nodig is, dan i.i.g. ruim terugliggend van de rand van een plateau. 
 
Natuurwaarden (artikel 4.6.4 vanaf punt sub a in de toelichting) 

Opmerkingen ter voorkoming van misverstanden: 
• De POL actualisatie van januari 2011 moet van toepassing worden verklaard in het vast te 

stellen bestemmingsplan; 
• Het is onduidelijk (betreffende EHS en POG gebieden) wat de strekking van de laatste zin 

onder punt sub a. exact inhoudt; 
• Punt sub b ontbreekt, wat is de reden daarvan? 
• De Natura 2000 gebieden zijn niet duidelijk aangegeven op de plankaart. Deze worden nu 

gerangschikt onder ‘Natuur’. Niet alle Natura 2000 gebieden worden als ‘Natuur’ bestemd 
(zie blz. 88 toelichting). Natuurbehoud acht een duidelijk onderscheid van groot belang; 

• Voor EHS, nieuwe natuur is onduidelijk hoe dit op de plankaarten is aangegeven. 
Onduidelijk is hoe de perspectieven P2 t/m/ P4 zijn ingepast in de nieuwe situatie. Uit 
nadere informatie bij de provincie Limburg blijkt dat gronden die nog in gebruik zijn t.b.v. 
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agrarisch grondgebruik niet als Natuurgebied kunnen worden aangemerkt. Indien dat het 
geval is, is Natuurbehoud de mening toegedaan dat het hoog tijd wordt, en wel voor dat een 
besluit wordt genomen over de vaststelling van het BP Buitengebied, dat wordt aangegeven 
welke gronden de bestemming Natuur niet kunnen krijgen; 

• P1, EHS en Bos en natuurgebied dienen te worden overgenomen uit het vigerende 
bestemmingsplan. De gemeente verzuimt een duidelijk en compleet overzicht te 
verstrekken, daarom is deze vergelijking door Natuurbehoud niet te maken; 

• Uit de dubbelbestemming waarde-ecologie (artikel 6.5.6 toelichting) blijkt dat de waarden 
EHS en Natura 2000 ineens identiek zijn. Natuurbehoud denkt dat dit een omissie is omdat 
de waarden toch duidelijk verschillen. Dit moet op de plankaarten duidelijker tot 
uitdrukking komen; 

• Gebieden Agrarisch met waarden’’  blijkt een waarde in P2 of P3 te kunnen krijgen. 
Wanneer geldt P2 en wanneer geldt P3, dit verdient nadere uitleg gekoppeld aan de 
plankaarten; 

• De nieuwe ontwikkelingen die de natuurwaarden aangaan, betreffen 7 verschillende 
situaties (BOM+ casussen), dit blijkt uit de toelichting blz. 46. Omwonenden zijn niet in de 
gelegenheid gesteld hun belangen en zienswijzen kenbaar te maken. Een dergelijke 
handelwijze maakt een zorgvuldige belangenafweging onmogelijk. 

 
Reactie 

• In het bestemmingsplan is verwezen naar de meest recente versie van het POL (2006, met 
actualisatie 2011); 

• Als POG-gebieden zijn ingericht als ‘Natuurgebied’ bijvoorbeeld als gevolg van een 
natuurcompensatieproject dan dienen deze overeenkomstig (dus als natuur) te worden 
bestemd. 

• Er is een fout gemaakt in de nummering, dus punt c. moet b. worden en zo verder. 
• Binnen het plangebied ligt het Natura2000 gebied Geuldal. De daarvoor geldende status van 

(Habitatrichtlijngebied en beschermd natuurmonument) is in het bestemmingsplan 
overgenomen door de speciale beschermingsgraad van de dubbelbestemming Waarde- 
Ecologie. Het is voor de juridisch- planologische bescherming niet noodzakelijk om tevens te 
benoemen dat dit natura 2000 gebied betreft. De bestemming moet immers ook passen 
binnen de systematiek van de RO-standaarden 2008. 

• Voor dit onderdeel van de zienswijzen verwijzen wij kortheidshalve naar de zienswijze 
nummer 34, onderdeel borging EHS. 

• De bestemming ‘agrarisch’, agrarisch met waarden en natuur is opgenomen overeenkomstig 
het vigerende bestemmingsplan Buitengebied en gebaseerd op de perspectieven Perspectief 
1 (EHS) en Perspectief 2 (POG) van het POL. Als reclamant daarover gedetailleerde uitleg 
wenst, kan hij een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het voert te ver om de 
gekozen systematiek en de wijze van raadplegen daarvan uit te leggen via een reactie op de 
zienswijzen. Wij verwijzen daarvoor ook kortheidshalve naar de Toelichting van het 
bestemmingsplan. 

 
Opmerkingen betreffende afbreuk Natuurwaarden: 

• Artikel 3.1.1 en 5.1.1 m.b.t. opslag van hooi en stro: wat wordt bedoeld met ‘aansluitend 
aan de bouwkavel’. Natuurbehoud is van mening dat duidelijker moet worden omschreven 
tot welke hoogteopslag mag plaatsvinden en waar wel en waar niet mag worden opgeslagen.  
De maximale hoogte van 1,5 meter uit het vigerende bestemmingsplan moet worden 
gehandhaafd; 

• De omschrijving onder artikel 5.2.3 overige regels doet afbreuk aan de architectuur van 
gebouwen en het aanzicht van de omgeving; 

• In artikel 21 wordt de volgende melding gedaan over hooi- en stro opslag: ‘strijdig 
gebruik…opslagdoeleinden, behoudens opslagdoeleinden die verband houden met de 
agrarische bedrijfsvoering of het natuurbeheer. Een dergelijke mogelijkheid past niet 
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binnen het ‘Nationaal Landschap’ Natuurbehoud verzoekt om vast te leggen dat opslag van 
hooi en stro in EHS en Natura 2000 gebied niet wordt toegestaan.  

 
Reactie 
Voor wat betreft de reactie over dit onderdeel van de zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar 
wat daarover is opgenomen onder zienswijze 32. 
 
Campings in de omgeving van Schin op Geul 

• Het verschil tussen de bestemmingen Kampeerterrein 1 en 2 blijft onduidelijk. Het geheel 
moet worden afgestemd op de ‘Nota Kampeerbeleid 2009-2013’; 

• Bij camping Vinkenhof wordt een mogelijkheid opengehouden om naar de Noordzijde uit te 
breiden, echter hoe groot die uitbreidingsmogelijkheid is wordt niet aangeduid. Van een 
uitbreiding mag geen sprake zijn volgens Natuurbehoud. Boven het café-restaurant  van de 
camping wordt nu ineens een 2e woongelegenheid toegestaan, dit wordt niet op de 
plankaarten aangegeven. In het verleden was deze ruimte als bergruimte bestemd en in het 
vigerende bestemmingsplan wordt ook gen woonruimte toegestaan; 

• Bij het ‘kamperen bij de boer’ van Walem 55 constateert Natuurbehoud dat de situatie niet 
overeenkomt met de verleende vergunning. Het terrein bestemd tot ‘kamperen’ is 
aanmerkelijk vergroot; 

• Iedere vergroting/ verruiming van ‘kamperen bij de boer’ zo ook op het perceel Walem 108-
110 is in strijd met de uitgangspunten zoals verwoord door de wethouder op 17.11.2011 
(informatieavond structuurvisie); 

• Natuurbehoud vraagt zich af in hoeverre de opmerkingen van de Provincie Limburg,  in het 
kader van het vooroverleg, zijn doorgevoerd omdat dit niet kan worden afgeleid uit het 
ontwerpplan; 

• Handhaving is binnen onze gemeente ver te zoeken al het gaat om de exploitatie van het 
kampeergebeuren. Er is steeds sprake van gedogen en legaliseren; 

• In het bestemmingsplan moet worden vastgelegd dat geen uitbreidingen bij inrichtingen van 
campings worden toegestaan. 

Reactie 
• De nota kampeerbeleid is als basis gebruikt voor de uitwerking van kampeerterrein 1 en 2; 
• In het ontwerpbestemmingsplan is camping Vinkenhof overgenomen conform de bestaande 

en vergunde situatie, er is geen sprake van een uitbreidingsmogelijkheid; 
• Voor het standpunt m.b.t. Walem 55 wordt kortheidshalve verwezen naar zienswijze 

nummer 9. 
• De in het bestemmingsplan opgenomen uitbreidingen van de agrarische bouwkavels voldoen 

wel aan de uitgangspunten van de recent vastgestelde structuurvisie want de daarvoor 
noodzakelijke kwaliteitsbijdrages zijn geleverd.  

• De provincie zelf heeft aangegeven dat niet alle zaken uit het vooroverleg zijn overgenomen 
in het ontwerpbestemmingsplan, dit zal bij de vaststelling worden hersteld. Zie hiervoor 
ook de reactie op zienswijze 34. 

• De opmerking over handhaven gedogen is van algemene aard en wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

• De opmerking over de uitbreidingsmogelijkheden van inrichtingen bij campings is ook 
algemeen van aard en niet gemotiveerd. Er zijn ten behoeve van campings geen 
rechtstreekse uitbreidingsmogelijkheden opgenomen in het bestemmingsplan. 

 
Stoeterij/ handelsstal Engwegerhof 

In het ontwerpplan vindt een forse vergroting van het agrarische bedrijfskavel van Engwegen 6. 
Gezien het raadsbesluit van 11.04.2011 is dit zonder motivatie niet mogelijk. Geattendeerd wordt 
op het raadsbesluit van 11 april 2011 (afwijzen partiele herziening BP Engwegerhof). Geciteerd uit 
de raadsnota: ‘het standpunt van het college is altijd duidelijk geweest. De bestaande bebouwing 
mag niet worden uitgebreid’. Dit blijkt nu niet te zijn geëffectueerd in het 
ontwerpbestemmingsplan. Uit de ‘Carnavalsgids 2012’ van CV de Waterratte te Schin op Geul, blz. 
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25 (advertentie Engwegerhof)  blijkt overduidelijk dat sprake is van strijdig gebruik als men deze 
vergelijkt met de vergunning die verleent is aan dat bedrijf. 
Verzoek: de bestemming A-Ab niet te vergroten ofwel een duidelijke restrictie toe te voegen dat nu 
en in de toekomst een uitbreiding met bebouwing, overkapping of ommuring niet mogelijk is. 
 
Reactie 
Voor wat betreft de reactie over dit onderdeel van de zienswijze verwijzen wij kortheidshalve naar 
wat daarover is opgenomen onder zienswijze 32. 
 
Retrospectieve toets 

Bij een aantal gevallen ontbreekt de Retrospectieve toets, namelijk; 
• De vergroting van de agrarische bouwkavel Walem 55 alsook de vergroting van ‘kamperen 

bij de boer’; 
• De vergroting van de agrarische bouwkavel Walem 108 alsook de vergroting van ‘kamperen 

bij de boer’; 
• De inrichting en mogelijke uitbreiding van camping Vinkenhof; 
• De inrichting en mogelijke uitbreiding van camping Schoonbron; 
• De vergroting van de bouwkavel van de Engwegerhof. 

Natuurbehoud is van mening dat de retrospectieve toets niet mag ontbreken voor de bovenvermelde 
situaties en verzoekt de raad deze aan te passen (v.w.b. de agrarische bedrijven en 
kampeergelegenheden). 
 
Reactie 
De retrospectieve toets is op het meren deel van bovenstaande gevallen niet van toepassing omdat 
in al deze gevallen geen sprake is van een uitbreiding van de bestemming die niet in het verleden is 
vergund of die niet is voorzien van een ruimtelijke afweging . Enkel voor wat betreft Walem 108 
moet deze worden aangevuld omdat hier sprake is van een gedeeltelijke legalisatie. Daarnaast is de 
in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen ‘legalisatie’ ter plaatse van Walem 55 in het kader van 
de zienswijzen van omwonenden daarover niet langer aan de orde. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 38 
De zienswijze gedeeltelijk honoreren en bij de vaststelling het bestemmingsplan als volgt wijzigen. 
 
Toelichting 
De retrospectieve toets aanvullen voor wat betreft Walem 108. 
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Zienswijze 39, Perceel Rijksweg 132 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het percelen Rijksweg 132 
en het terrein daarnaast en houdt in dat: 
 
Horecapand Rijksweg 132 

Dit object heeft in het ontwerpbestemmingsplan een horeca- en tuinbestemming. De 
horecabestemming is echter niet correct opgenomen, conform de systematiek van het ontwerpplan. 
De systematiek werkt met aanduidingen, waarmee de betreffende horecacategorie wordt 
weergegeven. Op de digitale verbeelding ontbreekt een aanduiding. In het Eindverslag inspraak 
wordt door de gemeente aangegeven dat tevens een aanduiding wordt opgenomen om ter plaatse 
‘verblijfsrecreatie’ toe te staan. De functieaanduiding ‘bed and breakfast’ is weliswaar opgenomen 
in de verbeelding, echter niet in de regels van het ontwerpbestemmingsplan. Verzocht wordt om 
deze omissie te repareren. 
 
Reactie 
De opmerking van reclamant is correct, het college heeft n.a.v. het eindverslag inspraak op 
19.07.2011 inderdaad besloten om de verblijfsrecreatieve bestemming op het pand Rijksweg 132 te 
handhaven. In het voorontwerp bestemmingsplan was het hele perceel bestemd tot Horeca 
categorie 3 (overeenkomstig het meest recente gebruik). Dat wil zeggen dat allerlei vormen van 
horeca waren toegestaan, echter geen verblijfsrecreatieve doeleinden. Het pand is tot nu toe niet 
voor verblijfsrecreatieve doeleinden gebruikt, maar er is wel sprake van een bestaand recht. De 
bestemming moet dan ook aansluiten op het gebruik dat ter plaatse de afgelopen jaren heeft 
plaatsgevonden. In het ontwerpbestemmingsplan is die besluitvorming ook verwerkt want op de 
verbeelding is te zien dat voor het hele perceel de functieaanduiding ‘bed and breakfast’ is 
opgenomen. Echter in de regels (artikel 18) is niet opgenomen dat ter plaatse van de aanduiding 
‘bed and breakfast’ een bedrijf is toegestaan ten behoeve van het verstrekken van nachtverblijf. 
Dit moet worden aangepast. Daarnaast is de bestaande horecagelegenheid niet positief bestemd 
omdat de horecacategorie 3 nu ineens ontbreekt op de verbeelding. Om de bestaande situatie goed 
weer te geven moet dus alsnog de functieaanduiding ‘Horeca categorie 3’worden opgenomen en 
moet in de regels van artikel 18 worden opgenomen dat ter plaatse van de aanduiding ‘bed en 
breakfast’ is toegestaan’ een pension of bed and breakfast als ondergeschikte nevenactiviteit. . 
 
Het object (cafézaal Noben – Rembrandt) wordt momenteel ter overname aangeboden, daarom 
hecht reclamant waarde aan een zo ruim mogelijke, doch passende bestemming. Op 26.03.2011 
heeft reclamant een principeverzoek ingediend voor het verkrijgen van een ruimere bestemming. 
Uit de reactie daarop (namens het college van B&W) blijkt dat de gemeente niet afwijzend staat 
tegenover initiatieven op het gebied van horeca, wellness of gezondheid.  
 
Verzocht wordt om (o.b.v. het eindverslag inspraak en de principe uitspraak) een zo ruim mogelijke 
bestemming op te nemen. Wellicht is het mogelijk de bestemming ‘Gemengd’ op te nemen omdat 
een dergelijke bestemming het meest tegemoet komt aan de gemeentelijke reactie. Daardoor kan 
de verkoop worden bespoedigd, waardoor leegstand en verloedering kan worden voorkomen. Als een 
horecabestemming niet de noodzakelijke flexibiliteit biedt, wordt verzocht de bestemming 
‘Gemengd’ op te nemen.  
 
Reactie 
Het is moeilijk in te schatten of de horecabestemming voldoende flexibiliteit biedt aan een 
toekomstige koper omdat op dit moment niet kan worden voorzien welke plannen de toekomstige 
koper met het bedrijfsobject heeft. Het ontwerpbestemmingsplan kent op dit moment twee 
‘gemengde’ bestemmingen, namelijk ‘Gemengd- 1’ en ‘Gemengd- 2’. De bestemming ‘Gemengd-1’ 
is specifiek toegesneden op de functies die aanwezig op het perceel Ravensbos 1 (voormalig klooster 
Ravensbos). De bestemming ‘Gemengd- 2’ is specifiek toegesneden op de functies die aanwezig zijn 
in Kasteel- Oost. Beide bestemmingen zijn te ruim om rechtstreeks van toepassing te worden 
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verklaard op het pand Rijksweg 132. Echter ten behoeve van vrijkomende agrarische bebouwing is 
binnen de bestemming Agrarisch- Agrarisch bedrijf’ een wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar de 
bestemming ‘Gemengd- 3’. Het doel van deze mogelijkheid tot bestemmingswijziging is het 
bevorderen van doelmatig gebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing. De regels behorende bij 
de bestemming ‘Gemengd-3’ zijn concreet uitgewerkt in bijlage 6 bij de regels. De door het college 
gedane principe-uitspraak sluit heel goed aan bij de toelaatbare functies binnen de bestemming 
‘Gemengd-3’. Het pand Rijksweg 132 ligt vrij geïsoleerd en beschikt over ruime parkeergelegenheid 
op eigen terrein. Planologisch gezien is het helemaal niet bezwaarlijk om de bestemming 
‘Gemengd-3’ op het onderhavige perceel rechtstreeks van toepassing te verklaren. Daarmee worden 
namelijk geen functies toegelaten die een grotere ruimtelijke impact hebben dan nu het geval is 
met de Horeca- (feestzaal/ restaurant) en verblijfsrecreatieve bestemming. Wel moet dan binnen 
de bestemming Gemengd- 3 worden toegevoegd dat ter plaatse van de functieaanduiding 
‘Horecacategorie 3’ horeca van categorie 3 is toegestaan.  
 
Terrein naast Rijksweg 132 

Het terrein rechts naast cafézaal Noben-Rembrandt heeft een Agrarische bestemming gekregen (zie 
bijlage 1), terwijl het een perceel betreft met verharding en grasbegroeiing. De agrarische 
bestemming komt niet overeen met het feitelijke gebruik van het terrein van de afgelopen 25 jaar: 

- parkeerterrein cafezaal; 
- Brand Revival; 
- Gulpener revival; 
- Country festival; 
- Heuvelland Wandelvierdaagse; 
- Aankomst tour de France; 
- Finish WK Wielrennen; 
- Overige kleinere evenementen. 

Vanwege voornoemd gebruik en het geheel ontbreken van agrarische activiteiten wordt verzocht 
(o.b.v. het beginsel van een goede ruimtelijke ordening) voor het perceel een passende 
(dubbel)bestemming op te nemen ‘evenemententerrein’ en ‘parkeerterrein’. Tevens kunnen 
bouwmogelijkheden worden toegestaan om het gebruik als evenemententerrein te kunnen 
verbeteren. In het verleden zijn bouwmogelijkheden afgewezen door de gemeente vanwege de hoge 
landschappelijke waarden van het achterliggende plateau. Door de bosaanplant van het 
achtergelegen Natuurgebied is het doorzicht naar het achtergelegen gebied geheel verdwenen. Het 
argument van de hooglandschappelijke waarde is dan ook niet meer aan de orde. 
 
Reactie 
Welke bestemmingen in het ontwerpbestemmingsplan zijn bestemd met de dubbelbestemming 
‘evenemententerrein’ en ‘evenementenparkeerterrein’ is gebaseerd op het evenementenbeleid. 
Het betreft gronden die worden ingezet als tijdelijk parkeerterrein of evenemententerrein ten 
behoeve van grootschalige evenementen. Het terrein van reclamant naast Rijksweg 132 is als 
zodanig niet uit de inventarisatie naar voren gekomen. Op basis van de meest recente luchtfoto is 
geconstateerd dat het perceel in ieder geval grotendeels in gebruik is ten behoeve van grasland. Uit 
archiefonderzoek is gebleken dat in het verleden geen aanlegvergunning is verleend voor het 
aanbrengen van verharding. Evenmin is een vrijstelling/ ontheffing verleend voor  het wijzigen van 
het gebruik van het onderhavige perceel. Er bestaat op dit moment dan ook geen aanleiding om dit 
perceel anders te bestemmen dan op basis van de uitgangspuntennotitie is bepaald. Het perceel 
links naast 132 is in het vigerende bestemmingsplan bestemd tot ‘AGHLW’. In het ontwerp 
bestemmingsplan tot ‘agrarisch’ omdat dit ligt binnen Perspectief 4 (vitaal landelijk gebied), omdat 
dit in de uitgangspuntennotitie zo is bepaald. De bestemming is dus een beetje minder beperkend 
geworden t.o.v. de vigerende bestemming. Overigens belemmert de bestemming ‘agrarisch’ een 
eigenaar niet om ter plaatse incidenteel evenementen te organiseren. Ten behoeve daarvan kan hij 
immers, net als tot nu toe is ter plaatse is gebeurd, per keer een evenementenvergunning 
aanvragen. De afweging over dergelijke aanvragen worden gemaakt op basis van het 
evenementenbeleid.  
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Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 39 
De zienswijze gedeeltelijk honoreren en het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd 
vaststellen: 
 
Verbeelding 
De bestemming van het perceel Rijksweg 132 wijzigen van ‘Horeca’ in ‘Gemengd-3’, echter wel de 
functieaanduiding ‘bed and breakfast’ handhaven en ‘Horeca categorie 3 opnieuw toevoegen. 
 
Regels 
Aan de regels de bestemming ‘Gemengd- 3’ toevoegen ten behoeve van Rijksweg 132 en hierin de 
volgende aanvullingen aanbrengen: 
h. ‘een bed and breakfast en/ of pension’ ter plaatse van de functieaanduiding ‘bed and breakfast’ 
i. ‘horeca van categorie 3 ter plaatse van de functieaanduiding ‘horeca categorie 3’  
 
Uit de ambtshalve controle van dit perceel is gebleken dat per abuis de in de achtertuin aanwezige  
(met bouwvergunning gebouwde) schietboom niet planologisch is geregeld. In de lijst ambtshalve 
wijzigingen wordt voorgesteld deze omissie te herstellen. 
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Zienswijze 40, Percelen Walem 49 en 47 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Walem 49 en 
47 en houdt in dat: 
 
Reclamant  kan zich niet  verenigen met de wijze waarop de locatie te Walem 49 in het 
ontwerpplan is  bestemd en maakt  daarom haar zienswijzen kenbaar. Deze zienswijze heeft deels 
betrekking op de locatie Walem 49 (woning en bedrijfsruimte van reclamant) en deels betrekking op 
de door de gemeente in het bestemmingsplan meegenomen ontwikkeling te Walem 47.   
 
Informatie/ontmoetingscentrum Walem 49 
Reclamant woont op het adres Walem 49 te Walem. Deze monumentale carréboerderij is gesplitst in 
2 woningen, respectievelijk Walem 47 en Walem 49. Reclamant exploiteert op het adres Walem 49 
een informatie/ontmoetingscentrum. Dit betreft een centrum voor rust en bezinning, waar kleine 
groepen mensen worden ontvangen voor het volgen van cursussen en workshops op artistiek, 
cultureel of filosofisch vlak. De workshops en lezingen worden gedurende de dag gegeven, ook in de 
weekenden. Tevens is reclamant actief als stresscounselor en ontspanningstherapeute. Deze 
bedrijvigheid past vanwege de aard en het vergunde vloeroppervlak mogelijk niet onder de regeling 
voor aan huis gebonden beroepen en bedrijven. Uit navraag bij de gemeente is gebleken dat door 
onbekende oorzaak het bedrijf van reclamant op de locatie Walem 49 niet (meer) gearchiveerd is.   
Ter verduidelijking zijn in bijlage 1 bescheiden toegevoegd, waaruit blijkt dat de gemeente 
vergunning heeft verleend voor het informatie/ontmoetingscentrum. Reclamant is vanaf 1 januari 
2012 volledig inkomensafhankelijk van haar bedrijf. Het is dan ook noodzakelijk dat het bedrijf op 
correcte wijze in het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied’ wordt bestemd.  
 
Verzocht wordt om voor de locatie Walem 49 een passende bedrijfsbestemming op te nemen, zodat 
de bedrijfsvoering binnen de verleende vergunningen ongehinderd kan worden uitgevoerd. 
 
Reactie 
Op het adres Walem 49 (destijds Walem 25a)  is in 1996 een bouwvergunning verleend voor het 
verbouwen van de schuur tot informatie/ ontmoetingsruimte (ongeveer 96 m2) en het inrichten/ 
exploiteren van de tuin als koffie – en theetuin. Ten behoeve van dat bouwplan is een artikel 19 
WRO procedure gevolgd. In het ontwerpbestemmingsplan is het perceel Walem 49 bestemd tot 
woondoeleinden (artikel 30). Er is geen functieaanduiding opgenomen ten behoeve van een 
bedrijfsactiviteit. Een informatie- en ontmoetingsruimte met bijbehorende theetuin is niet te 
scharen onder een ‘aan huis gebonden beroep’, met name omdat sprake is van horeca-activiteiten 
en een vloeroppervlak van bijna 100 m2 (exclusief theetuin). Uit de verleende vergunning blijkt dat 
de informatie- en ontmoetingsruimte is bedoeld voor passerende wandelaars. Uit de vergunning 
blijkt niet dat sprake is van een stiltecentrum. In feite vinden er onder begeleiding van reclamant 
workshops en cursussen plaats op creatief, cultureel en filosofisch vlak. Tevens biedt reclamant 
diensten aan op het gebied van stresscounseling en ontspanning. Ook is de mogelijkheid aanwezig 
van kleinschalige horeca (in de bijbehorende theetuin). Om deze beide functies positief te 
bestemmen is het noodzakelijk dat op de bij het pand Walem 49 behorende tuin de 
functieaanduiding ‘specifieke vorm van horeca- theetuin’ wordt opgenomen. Op het achterste 
gedeelte van het pand Walem 49, dient overeenkomstig de verleende vergunning de 
functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf- wellness te worden opgenomen (overeenkomstig de 
SVBP 2008). Wij adviseren deze bestemming omdat de begripsbepaling van ‘wellness’ (artikel 1.176 
van het ontwerpbestemmingsplan)  de bedrijfsactiviteiten van reclamant zeer goed tot uitdrukking 
brengt, namelijk: ‘activiteiten gericht op het lichamelijk welzijn (gezondheid en ontspanning) van 
de mens in de breedste zin van het woord. 

 
Bouwplan  Walem 47 
Ter plaatse van de woning Walem 47 bestaan plannen voor het realiseren van een cafetaria. Tegen 
het bouwplan van de initiatiefnemers is door verschillende belanghebbenden een bezwaarschrift 
ingediend. Van de verschillende bezwaargronden is door de gemeente slechts ingegaan op één 
aangevoerde bezwaargrond, namelijk de parkeerproblematiek te Walem. Vanwege een 
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onaanvaardbare verstoring van de parkeerbalans is door het college van burgemeester en 
wethouders van Valkenburg aan de Geul besloten geen planologische medewerking te verlenen, 
waardoor de planologische strijdigheden niet zijn opgeheven. De initiatiefnemers hebben echter 
beroep aangetekend tegen voornoemd besluit. Dit beroep is gegrond verklaard en de gemeente is 
opgedragen binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. Aangezien besluitvorming binnen 6 weken 
onmogelijk bleek, heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul besloten een voorlopige voorziening 
te vragen, waarin is verzocht de ontwikkeling mee te nemen in het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied’.  

 
Op 7 december 2011 is door de gemeente een brief gestuurd waarin melding wordt gemaakt van het 
voornemen om ter plaatse van de locatie Walem 47 de aanduiding ‘daghoreca’ en de aanduiding 
‘parkeren’ op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’. Ondanks dat de 
aanduidingen ‘daghoreca’ en ‘parkeren’ uiteindelijk niet zijn opgenomen op de digitaal 
raadpleegbare versie van het ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl, is de 
voorgenomen planwijziging voor reclamant aanleiding voor het opnieuw kenbaar maken en 
aanvullen van haar bezwaren.  
 
Reactie 
op 26 maart 2008 heeft de initiatiefneemster een bouwvergunning aangevraagd voor het verbouwen 
van de schuur behorende bij het pand Walem 47 tot cafetaria van ongeveer 87 m2. Tevens bestaat 
het voornemen tot het realiseren van een aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Op 30.07.2009 
heeft het college ten behoeve van de functiewijziging van ‘Woondoeleinden’ naar ‘cafetaria’ een 
buitenplanse ontheffingsprocedure opgestart (art. 3.23 Wro). Ook is een binnenplanse 
ontheffingsprocedure gestart (art. 3.6, eerste lid, onder c bestemmingsplan) voor het gebruik van 
de tuin van het perceel als parkeerplaats.  Tegen het ontwerpbesluit is een aantal  zienswijzen 
ingediend. In de zienswijzen wordt, samengevat weergegeven, gesteld dat de parkeervoorziening 
van het perceel ontoereikend is en de parkeerbalans verstoord zal raken vanwege het gebruik van 
de schuur als cafetaria. Daarnaast is gebleken dat de binnenplanse procedure (t.b.v. parkeren in 
tuin) ten onrechte is gevolgd. Na heroverweging heeft het college zich, gelet op hetgeen is 
aangevoerd in de zienswijzen, op het standpunt gesteld dat het bouwplan niet voldoet aan de 
geldende parkeernorm. Op 24.08.2010 heeft het college besloten geen medewerking te verlenen 
aan een ontheffing voor het verbouwen van de schuur tot cafetaria vanwege de verstoring van de 
parkeerbalans en tevens de bouwvergunning geweigerd. De initiatiefneemster heeft tegen dit 
besluit beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft beoordeeld of de gemeente in 
redelijkheid de ontheffing heeft kunnen weigeren en de bouwvergunning terecht heeft geweigerd.  
Tijdens de zitting bleek dat de gemeente de verkeerde wettelijke procedure ten grondslag heeft 
gelegd omdat in het onderhavige geval de oude WRO van toepassing is. De aanvraag dateert immers 
van voor 1 juli 2008. alleen al om die reden heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard en het 
bestreden besluit vernietigd. In dit geval leent de aard van het vastgestelde gebrek zich volgens de 
rechtbank niet voor een andere wijze van herstel dan door een nieuw besluit van de gemeente. Aan 
de overige beroepsgronden is de rechtbank niet toegekomen, maar de rechtbank heeft wel nog 
overwegingen ten overvloede opgenomen waarmee de gemeente bij het nieuw te nemen besluit 
rekening dient te houden. Betreffende overwegingen hebben o.a. betrekking op de berekening van 
de benodigde parkeerplaatsen. Aanvrager en gemeente gaan van verschillende gebruiksoppervlakten 
uit, waardoor het minimaal benodigde aantal parkeerplaatsen verschilt. De rechtbank heeft de 
gemeente opgedragen om binnen 6 weken een nieuw besluit te nemen. 
 
Het college diende voor 22 november een besluit te nemen. Bij overschrijding van de beslistermijn 
is de “wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen” van toepassing. Het college heeft de 
aanvraag beoordeelt op basis van het juiste wettelijk kader. Gebleken is dat aan het bouwplan 
alleen medewerking kan worden verleend indien de gemeenteraad op grond van (het oude) artikel 
19, lid 1 WRO vrijstelling verleent van het geldende bestemmingsplan. Het wijzigen van alleen het 
gebruik van de schuur tot cafetaria zou op basis van artikel 19 derde lid van de WRO in samenhang 
met artikel 20, lid 1 sub e van het (oude) Bro kunnen, maar omdat het bouwplan van voldoende 
parkeerplaatsen moet zijn voorzien, ontstaat er een probleem. De benodigde parkeerplaatsen zijn 
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gesitueerd op de bestemming tuin. Het gebruik van tuin als parkeerplaats is planologisch niet 
toegestaan. Het gebruik van tuin als parkeerplaats is slechts toelaatbaar indien de procedure op 
basis van artikel 19 lid 1 WRO is doorlopen. Aangezien de parkeerplaatsen een onlosmakelijk 
onderdeel van het bouwplan uitmaken, dient voor het hele bouwplan de artikel 19, lid 1 procedure 
gevolgd te worden. Dit is echter niet haalbaar binnen een termijn van zes weken.  

Gelet op de overwegingen van de rechtbank is het bouwplan opnieuw voorgelegd aan de 
verkeersdeskundige van de gemeente. Hij is van mening dat het plan wel voldoet aan de 
parkeernorm. Op basis van een redelijke uitleg van de parkeernota dient de beoogde daghorecazaak 
over minimaal 7 parkeerplaatsen te beschikken en de woning over 2. Op de bestemming tuin zijn 
volgens het bouwplan 8 parkeerplaatsen te realiseren en de vereiste 2 parkeerplaatsen voor het 
woonhuis liggen in de rabatstrook voor de woning (bestaande situatie).  

Omdat er sinds 26.03.2008 een aanvraag ligt waarover een besluit moet worden genomen en voor 
het buitengebied een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld, waarvan het ontwerp in december 
ter inzage zou worden gelegd, heeft het college op 15.11.2011 besloten de ‘daghorecazaak’ alsnog 
op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan. De belangrijkste reden van dit besluit was kiezen 
voor een planologische procedure die juist en relatief snel is (gezien de uitspraak van de rechtbank) 
en tevens is omkleed met voldoende waarborgen. Het bestemmingsplan was toch al in voorbereiding 
en zou spoedig ter inzage worden gelegd. In het verleden is al een afweging gemaakt over en een 
besluit genomen tot het opstarten van een andere planologische procedure (buitenplanse 
ontheffing). Het gebrek dat kleefde aan dat besluit (niet de juiste procedure) en de juiste toets aan 
de parkeernorm kan nu worden hersteld. De overwegingen tot het rechtstreeks mogelijk maken van 
de daghorecazaak in het ontwerpbestemmingsplan zijn dezelfde overwegingen als die destijds 
hebben geleid tot het opstarten van de buitenplanse ontheffing. Het feit dat dit niet de juiste 
planologische procedure was, doet aan de planologische overwegingen niets af.   

In de analoge versie van het ontwerpbestemmingsplan is de besluitvorming van het college te zien. 
Bij raadpleging van de digitale versie van het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl is 
ambtshalve al gebleken dat de functieaanduiding ‘specifieke vorm van horeca- daghoreca’ ten 
onrechte niet is opgenomen. Er moet sprake zijn van een fout want het college heeft hierover wel 
een positief besluit genomen. De functieaanduiding parkeerterrein (ten behoeve van de 
daghorecazaak) is overigens wel goed opgenomen. Als de raad dus besluit tot niet honoreren van de 
verschillende zienswijzen en de daghorecazaak positief wenst te bestemmen, moet het 
bestemmingsplan op dit onderdeel gewijzigd worden vastgesteld. Op de (digitale) verbeelding moet 
dan eveneens (conform de analoge verbeelding) de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca-
daghoreca’ worden opgenomen. 

 
Aanwezigheid ontmoetings-/stiltecentrum niet bij de besluitvorming betrokken 
Bij de hele besluitvorming met betrekking tot de horecaontwikkeling te Walem 47 is de 
aanwezigheid van het ontmoetings- en stiltecentrum van reclamant niet betrokken. Een centrum 
voor rust en bezinning kan niet worden geëxploiteerd naast een horecaonderneming. Reclamant 
heeft 35 jaar geleden gekozen voor een woning met veel ruimte, waar het rustig is. Voor de 
bedrijvigheid van cliënte is dit een absolute must.  
 
Reactie 
Op het adres Walem 49 is een vergunning verleend voor een informatie - en ontmoetingscentrum en 
het exploiteren van een koffie – en theetuin. Er is nooit vergunning verleend voor een stiltecentrum. 
De verleende vergunning heeft dus geen betrekking op activiteiten waarvoor absoluut geen sprake 
van enige geluidshinder mag zijn. Bovendien is niet aangetoond dat ter plaatse daadwerkelijk een 
stiltecentrum geëxploiteerd wordt. Er bestaat daarom geen enkele reden om het gebruik van het 
pand Walem 49 als stiltecentrum juridisch planologisch te beschermen. 
Daarnaast wordt met het exploiteren van een daghorecazaak geen wettelijke geluidsbepalingen 
overtreden omdat de bedrijfsactiviteiten enkel gedurende de dag plaatsvinden. Daar komt nog bij 
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dat reclamant zelf ook een vergunning heeft voor het exploiteren van een horeca-activiteit in haar 
tuin (theetuin) die bij de vaststelling van het bestemmingsplan planologisch wordt verankerd. 
 
Woon- en leefklimaat 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient een goed woon- en leefklimaat voorop te staan. De Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft richtafstanden opgesteld, die in acht moeten worden genomen 
bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het doel van deze richtafstanden is het voorkómen van voorzienbare 
hinder en gevaar. Op basis van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, editie 2009, blijkt dat 
voor de categorie ‘Restaurants, cafetaria’s, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen 
e.d.’ een grootste afstand van 10 meter is opgenomen. Aangezien de binnenplaats grenst aan de 
woning van reclamant, wordt aan deze richtafstand bij lange na niet voldaan.  Hierbij speelt als 
verzwarende omstandigheid mee dat het monumentale pand geluidgevoelig is. De bouwwijze 
rondom een binnenplaats betekent dat geluid wordt weerkaatst, wat extra geluidsoverlast tot 
gevolg heeft.  
 
Reactie 
Onderstaand is de uitsnede opgenomen uit Bijlage 2 bij de regels van het ontwerpbestemmingsplan 
(Toegesneden lijst van bedrijfstypen). Daaruit valt af te leiden dat voor een cafetaria (zonder 
beperking in openingstijden) een maximale richtafstand (ten opzichte van omliggende woningen 
geldt van 10 meter). Het betreft een bedrijf van bedrijvencategorie 2 (de lichtste vorm van 
bedrijvigheid). De maximaal genoemde afstand is een richtafstand waarvan, mits voldoende 
onderbouwd, kan worden afgeweken. 

 

 
 
Voornaamste criterium voor het al dan niet toelaten van bedrijfsactiviteiten is dat bedrijven qua 
omvang en aard passen binnen de omgeving, geen onevenredige toename van het aantal 
verkeersbewegingen kan plaatsvinden en geen vergroting van de milieubelasting optreedt. Hiertoe 
wordt in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 gerekend bedrijven tot maximaal 
categorie 2. in dit geval is sprake van een kleinschalige horeca activiteit die gedurende de dag is 
geopend (maximaal van 09.00 tot 19.00 uur) en die zich richt op de doelgroep wandelaars en 
fietsers. De staat ‘bedrijfstypen: bedrijven’ omvat bedrijfstypen met de desbetreffende SBI-codes.  
 
Voor elk bedrijfstype zijn kenmerken zoals afstanden tot een rustige woonwijk weergegeven.  
De weergegeven kenmerken zijn van toepassing op ‘gemiddelde’, moderne bedrijven binnen een 
bedrijfstype. Hierbij is rekening gehouden met de normaliter bij deze bedrijven voorkomende 
opslagen en installaties.  
 
Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de richtafstanden 
aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf 
en woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaarde normen houden. 
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gekozen: 

• Het betreft ‘gemiddelde’ nieuwe bedrijven met voor nieuwe bedrijven gangbare 
voorzieningen binnen het gedefinieerde bedrijfstype. 

• Het betreft woningen in een rustige woonwijk met weinig verkeer. 
• De afstand geldt in principe tussen de perceelgrens van het bedrijf (bij een gangbare 

perceelsgrootte en -indeling) en anderzijds de gevel van een woning. 
De volgende afstanden worden gehanteerd: 10, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 
1500m. Achter de afstand voor geluid is -waar van toepassing- de letter C van continu opgenomen. 
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Hiermee is dan aangegeven dat de meeste bedrijven binnen het desbetreffende bedrijfstype 
continu dag en nacht in bedrijf zijn met die activiteiten die (mede) bepalend zijn voor het 
geluidniveau. 
 
In een aparte kolom is de grootste afstand voor geur, stof, geluid en gevaar in de staat opgenomen. 
Van deze grootste afstand is de zogenaamde categorie afgeleid. 
 
De zogenaamde categorie loopt uiteen van 1 tot en met 6 en is direct afgeleid van de 
grootste afstand:categorie 1: grootste afstand 0 of 10 m. Bij de bepaling van de afstanden voor de 
onderscheiden bedrijfstypen is telkens uitgegaan van een ‘gemiddeld’ modern, nieuw bedrijf met 
gebruikelijke voorzieningen.  
 
De aspecten verkeersaantrekkende werking en visuele hinder zijn kwalitatief beoordeeld 
en weergegeven met een index. De index loopt uiteen van 1 tot en met 3, met de volgende 
betekenis: 
1: potentieel geen of geringe emissie of hinder; 
2: potentieel aanzienlijke emissie of hinder; 
3: potentieel zeer ernstige emissie of hinder. 
Daarbij is bij verkeer onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer (G) en personenvervoer 
(P). 
 
Het plan van de initiatiefneemster behelst een inpandige daghorecazaak (9:00-19:00 uur) van 
ongeveer 87 m2 zonder terras met daarbij 8 parkeerplaatsen op eigen terrein (voor bezoekers) en 2 
parkeerplaatsen op eigen terrein voor de woondoeleinden.  De beïnvloeding van de naaste woon- en 
leefomgeving is sterk afhankelijk van de situatie ter plaatse. De daghorecazaak wordt gerealiseerd 
in de voormalige schuur van de carréboerderij. De gevel van de voormalige schuur grenst aan de 
bedrijfsruimte van het pand Walem 49. De horecaruimte van Walem 47 heeft, naast de ingang aan 
de zuidzijde, enkel gevelopeningen aan de tot het pand behorende binnenplaats (echter geen toe- 
of uitgangsdeuren). Zowel de noordelijke als de westelijke gevel betreffen blinde muren. Van 
eventuele geluidsoverlast kan ons inziens dus nauwelijks sprake zijn, zeker omdat op de 
binnenplaats geen terrasfunctie is toegestaan en via de binnenplaats geen toegang naar de 
horecazaak aanwezig is. Voor wat betreft de ingang en ontsluiting naar de parkeerplaatsen zou dit 
in onze ogen enkel geluidshinder kunnen veroorzaken voor de percelen die grenzen aan de 
westzijde van het plangebied (de tuin van Walem 51 en het erf van het naastgelegen agrarisch 
bedrijf). Deze tuin wordt echter begrensd door het erf van het agrarisch bedrijf, wat meer overlast 
zal geven dan de 8 parkeerplaatsen van de horecazaak. De doelgroep van de horecazaak bestaat uit 
wandelaars en fietsers, dus de verkeersaantrekkende werking van de functie zal beperkt zijn. In het 
verleden is ten behoeve van het naastgelegen pand Walem 49 een vergunning verleend voor een 
vergelijkbare bedrijvencategorie. Deze bedrijfsruimte is ook aangrenzend aan de voormalige schuur 
van de woning Walem 47 gerealiseerd. In dit geval  is sprake van twee naast elkaar gelegen 
bedrijfsactiviteiten van de lichtste bedrijvencategorie (1) die qua aard, omvang en milieubelasting 
vergelijkbaar zijn. om die reden vinden wij het gerechtvaardigd om af te wijken van de richtafstand 
van 10 meter en een maximale afstand aan te houden van 0 meter. Ook omdat in het geval van 
Walem 47 slechts sprake is van een inpandige horecafunctie. 
 
De panden Walem 47 en Walem 49 maken deel uit van één carréboerderij die in het verleden in 
twee woningen opgedeeld is. In het midden van de carréboerderij bevindt zich een binnenplaats. 
Deze binnenplaats behoort bij het pand Walem 47, het pand waarin de dagcafetaria gevestigd zal 
worden. Voor de exploitatie van een stiltecentrum is volgens reclamant stilte noodzakelijk. 
Vanwege de bouwkundige staat van de schuur waarin het vermeende stiltecentrum gevestigd is, 
betekent dit dat in de directe omgeving vrijwel geen geluid geproduceerd mag worden. Ook 
geluiden zoals spelende kinderen op de binnenplaats van de carréboerderij of gesprekken van de 
bewoners van het pand Walem 47 op deze binnenplaats zouden de stilte al kunnen verstoren. 
Gezien de situering van de ingang van de cafetaria en het feit dat geen terras geëxploiteerd mag 
worden, zal de toename van de geluidhinder voor het pand Walem 49 beperkt zijn. Verder is geen 
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vergunning verleend voor het exploiteren van een stiltecentrum, zodat een dergelijke functie niet 
bij de afweging hoeft te worden betrokken. 
 
Voor wat betreft milieuaspecten wordt ervan uitgegaan dat sprake is van een type –B inrichting, 
bereiden van voedingsmiddelen. Van belang zijn de aspecten met betrekking tot lozen afvalwater, 
geur- en bakdampen. Alvorens de initiatiefneemster kan overgaan tot het exploiteren van een 

horecazaak, dient zij te beschikken over een omgevingsvergunning. De (nieuwe) aanvraag 

omgevingsvergunning wordt o.a. getoetst aan het Barim (Besluit algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer), ook wel bekend als het Activiteitenbesluit. 
De volgende artikelen uit het Barim zijn van toepassing: 
 
Barim, artikel 4.109  
1. Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen 
en daarmee samenhangende activiteiten wordt ten minste voldaan aan het derde tot en met het vijfde 
lid.  
2. Indien niet in een vuilwaterriool geloosd kan worden, is lozen anders dan in een vuilwaterriool 
toegestaan indien het afvalwater gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater wordt geloosd en de  
voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn berekend op het zuiveren van het 
 afvalwater van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten.  
3. Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of 
vermalen, wordt niet geloosd.  
4. Het vethoudende afvalwater wordt voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend 
 afvalwater geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform  
NEN-EN 1825-1 en 2. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het 
 ledigen en reinigen dan daarin vermeld worden volstaan indien een lagere frequentie geen nadelige 
gevolgen heeft met het oog op het doelmatig functioneren van de afscheider.  
5. Bij maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag het vierde lid niet van toepassing verklaren en het 
lozen  zonder een vetafscheider en slibvangput toestaan indien gelet op het vetgehalte in het te lozen 
 afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, het lozen geen nadelige gevolgen 
heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater. Artikel 2.2, 
vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.  
  
Barim, artikel 4.110  
Bij het bereiden van voedingsmiddelen worden ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover 
dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder de bij ministeriële 
regeling te bepalen maatregelen toegepast. Uit de regeling volgen dan de volgende verplichtingen ten 
aanzien van geur (ter voorkoming hinder omgeving):  
  
Barim, Artikel 4.107  
1. Ten behoeve van het voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar 
niveau beperken van geurhinder worden afgezogen dampen en gassen van het bedrijfsmatig bereiden 
van voedingsmiddelen die naar de buitenlucht worden geëmitteerd:  
a. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen 
bebouwing afgevoerd; of  
b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie. 

  
Overbelaste parkeersituatie 
Ondanks dat al veel is aangevoerd over de overbelaste parkeersituatie te Walem, blijkt dat bij de 
parkeersituatie geen rekening is gehouden met de benodigde parkeerplaatsen voor het 
informatie/ontmoetingscentrum van reclamant. Zij heeft voor haar bedrijvigheid ook behoefte en 
recht op parkeergelegenheid. Uit inzage van de kadastrale kaart bij de gemeente is tevens gebleken 
dat de twee parkeerplaatsen, gelegen vóór de carréhoeve Walem 47-49, op gemeentegrond zijn 
gelegen. Uit de in bijlage 2 bijgevoegde vergunningtekening van de familie Langenslag-Wouters, 
blijkt dat zij deze parkeerplekken (p9 en p10) meetellen bij de berekening van het benodigde 
aantal parkeerplaatsen voor het cafetaria. Hierdoor wordt niet voldaan aan het uitgangspunt van 
parkeren op eigen terrein. De benodigde parkeernorm wordt dan ook niet gehaald. 
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Walem heeft al grote parkeerproblemen, vanwege de smalle wegen met veel doorgaand verkeer. 
Het doorgaan van de horecaplannen te Walem 47 betekent een verslechtering van de toch al 
overbelaste situatie en is onverantwoord voor omwonenden. 
 
Reactie 
De parkeerplaatsen ten behoeve van de cafetaria zullen op eigen terrein gerealiseerd worden. De 
parkeerplaatsen langs de straat zijn ten behoeve van de bestaande woonfunctie. Omdat nu ook al in 
het pand gewoond mag worden en er geen parkeerplaatsen op eigen terrein opgeofferd worden, 
hoeven ten behoeve van de functie ‘wonen’ geen extra parkeerplaatsen op eigen terrein 
gerealiseerd te worden. De extra parkeerplaatsen ten behoeve van de cafetaria zullen wel allemaal 
op eigen terrein gerealiseerd moeten worden en hierin wordt ook voorzien. 
Bezoekers van het pand Walem 49 kunnen aan de voorzijde van dit pand (om de bocht) langs de 
straat parkeren. Voor het overige wordt verwezen naar de reactie op zienswijze 29. 
 
Financiële uitvoerbaarheid en handhaving 
Het beeld bestaat dat de initiatiefnemers een aanvraag indienen voor een horecabedrijf met een 
omvang welke nog net voldoet aan de gestelde parkeernorm. Het mag echter duidelijk zijn dat met 
een horecabedrijf van beperkte omvang geen volledig inkomen kan worden behaald. Gelet op de 
impact voor de buurt, wordt verzocht  de financiële uitvoerbaarheid van de ontwikkeling goed in 
ogenschouw te nemen. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met het feit dat het 
info/ontmoetingscentrum van reclamant al de mogelijkheid biedt voor eenieder om tegen betaling 
een kopje koffie /thee te drinken en een broodje te eten. Dit is bij de vergunningverlening 
afgesproken met de gemeente. Aldus wordt door reclamant al in deze behoefte voorzien.  
 
Vanwege de omvang van de voorgestelde ontwikkeling te Walem 47 liggen toekomstige (illegale) 
uitbreidingen voor de hand. In dit kader wil reclamant nu al aangeven dat zij niet zal nalaten de 
gemeente te verzoeken handhavend op te treden op basis van de beginselplicht tot handhaving. 
 
Reactie 
Financiële uitvoerbaarheid moet niet verward worden met levensvatbaarheid. Beoordeeld moet 
worden of een bestemming te verwezenlijken is, niet of een plan levensvatbaar is. De 
uitvoerbaarheid van het plan en daarmee de verwezenlijking van de toegekende bestemming is 
voldoende aannemelijk om het bestemmingsplan aan te passen. Eventuele toekomstige illegale 
uitbreidingen zijn geen reden om geen medewerking te verlenen aan het plan om op het adres 
Walem 47 een cafetaria te exploiteren.  
 
Conserverend bestemmingsplan 
Het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied’ heeft een conserverend karakter. Nieuwe 
ontwikkelingen worden alleen meegenomen indien deze in een bepaald stadium zijn, dan wel op 
weinig bezwaren stuiten. De ontwikkeling te Walem 47 stuit wél op aanzienlijke bezwaren vanuit de 
omgeving. Verder wordt op basis van de dossierstukken geconcludeerd dat een zorgvuldige 
belangenafweging, volgens reclamant noodzakelijk om mee te kunnen liften met een 
bestemmingsplan, niet heeft plaatsgevonden. Het enige argument om de ontwikkeling van de 
initiatiefnemers mee te nemen in het ontwerpbestemmingsplan, betreft de angst voor het 
verbeuren van dwangsommen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. De 
gemeente Valkenburg gaat eraan voorbij dat ook het opnieuw afwijzend beslissen op de aanvraag 
van de initiatiefnemers tot de mogelijkheden behoort.  
 
Reactie 
in het kader van het bestemmingsplan is er wellicht sprake van een nieuwe ontwikkeling, echter 
gezien de voorgeschiedenis van dit project, de besluitvorming die al heeft plaatsgevonden en de 
rechterlijke uitspraken hierover is  er ons inziens sprake van een lopend project. Volgens de 
gemeente is sprake van een project: 
1. dat niet in strijd is met gemeentelijk en provinciaal beleid; 
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2. waarbij de belangen van derden en de waarde van aangrenzende bestemmingen niet 
onevenredig worden geschaad. De privacy van aangrenzende woningen en tuinen is voldoende 
gewaarborgd; 

3. waarbij het parkeren plaatsvindt op eigen terrein en voldoet aan de geldende parkeernorm; 
4. waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de kwaliteit ter 

plaatse; 
5. waarbij in de directe omgeving aanwezige bedrijven niet onevenredig in hun functioneren 

worden beperkt. 
 
Er blijft sprake van een bepaalde mate van aantasting, omdat horeca, ongeacht de vorm een 
bepaalde druk legt op de omgeving. Daar staat tegenover dat door de horeca te beperken tot 
daghoreca, die druk in onze ogen aanvaardbaar blijft, zeker omdat een terrasfunctie niet is 
aangevraagd en planologisch niet wordt toegestaan. De doelgroep van de horecazaak bestaat uit 
wandelaars en fietsers waardoor de ruimtelijke impact in onze ogen beperkt blijft. Deze is zeker 
niet groter dan de op het naastgelegen perceel aanwezige bedrijfsvoering (welness en theetuin). 
Verder is een belangrijke overweging dat door het verwerven van extra inkomsten, het 
rijksmonument (beter) in stand kan worden gehouden. 
 
Samenvatting Verzoek 

• Om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ op de locatie Walem 49 te 
Walem een aanduiding dan wel bestemming op te nemen waarbinnen reclamant haar 
vergunde bedrijfsactiviteiten kan uitoefenen.   

• Het eerder ingenomen standpunt, namelijk géén planologische medewerking verlenen aan 
de voorgestelde ontwikkeling te Walem 47, te handhaven en aldus géén aanduidingen voor 
‘daghoreca’ en ‘parkeren’ op te nemen. Bij de behandeling van deze ontwikkeling is door 
de gemeente onvoldoende zorgvuldig gehandeld. Teneinde onomkeerbare gevolgen te 
voorkomen, wordt verzocht  zeer zorgvuldig te beoordelen of de voorgestelde ontwikkeling 
toelaatbaar is. In dit stadium dient een volledige heroverweging plaats te vinden, waarbij 
rekening dient te worden gehouden met voorliggende zienswijze van reclamant en andere 
belanghebbenden.  

 

Ontwerpbestemmingsplan 
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Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 40 
De zienswijzen deels honoreren en het bestemmingsplan bij de vaststelling als volgt wijzigen: Deze 
zienswijze moet mede worden beoordeeld in relatie met de zienswijzen in deze nota opgenomen 
onder de nummers 25, 29, 35. 
 
Regels 

• In artikel 30 bij ‘daghorecazaak’ een bepaling opnemen dat een terrasfunctie en ijsverkoop 
langs de straat niet is toegestaan. Tevens moet de begripsomschrijving van artikel 1.54 
overeenkomstig worden aangepast.  

• In de regels van artikel 30 opnemen dat ter plaatse van de nog aan te brengen 
functieaanduidingen ten behoeve van theetuin en welness de genoemde bedrijfsactiviteiten 
zijn toegestaan 

 
Verbeelding 

• Op het achterste gedeelte van het pand Walem 49 de functieaanduiding ‘specifieke vorm 
van bedrijf- wellness opnemen; 

• Ter plaatse van de tuin van Walem 49 de functieaanduiding ‘specifieke vorm van horeca- 
theetuin’ opnemen; 

• Ter plaatse van de gewenste daghorecazaak op het pand Walem 47 de functieaanduiding 
‘specifieke vorm van horeca- daghoreca’ opnemen.  

 
NB: Mocht uw raad, in tegenstelling tot ons college, van mening zijn dat een daghorecazaak op het 
perceel Walem 47 niet toelaatbaar is, dan dient dat in uw besluitvorming specifiek te worden 
aangegeven en tevens voldoende worden onderbouwd. Er ligt immers een aanvraag bouwvergunning 
van 26.03.2008 waarover hoe dan ook een besluit moet worden genomen door ons college. Ten 
behoeve daarvan is het noodzakelijk te weten of uw raad kan instemmen met de voorgestelde 
planologische procedure te weten: het bij de vaststelling van het bestemmingsplan rechtstreeks 
mogelijk maken van een horecafunctie (daghoreca) met bijbehorende parkeerplaatsen op het 
perceel Walem 47.
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Zienswijze 41, Perceel Keutenberg 9 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Keutenberg 9 
en houdt in dat reclamant zich niet kan verenigen met de wijze waarop zijn  bedrijfslocatie aan de 
Keutenberg 9 te (6305 PP) Schin op Geul in het ontwerpplan is bestemd en  maakt hierbij zijn 
zienswijzen kenbaar. 
 
Bestaande bedrijfssituatie 
Reclamant exploiteert op het adres Keutenberg 9 te Schin op Geul een agrarisch bedrijf. Het betreft 
een gezinsbedrijf, bestaande uit het houden van 60 stuks zoogkoeien en 45 stuks (vrouwelijk) 
jongvee. Het totale in exploitatie zijnde areaal grasland bedraagt circa 30 hectare. Op de 
bedrijfslocatie bevindt zich momenteel, naast de bedrijfswoning en bijbehorende privégarage, een 
koeienstal met aansluitende overkapping, een jongveestal, een werkplaats en een 
hooiopslagruimte. Ook zijn betonplaten voor de opslag van snijmaïs en gras en een opslag voor vaste 
mest aanwezig.  
 
Medio 2011 is een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een nieuwe rundveestal 
met bijbehorende machineberging/werkplaats. Voor de bedrijfsvoering – en de vanwege het 
bouwplan gewijzigde inrichting – is medio 2011 een melding Besluit landbouw milieubeheer 
ingediend. De huidige situatie ter plekke van onderhavige agrarische bedrijfslocatie is schetsmatig 
weergegeven op bijlage 1. Als bijlage 2 is daarnaast de vergunde nieuwe rundveestal en 
machineberging/werkplaats ingetekend op de bestaande situatie.  
 
Vrijkomende agrarische bebouwing: vakantieappartementen 
Met de bouw van het nieuwe bedrijfsgebouw komt een deel van de sterk verouderde agrarische 
bedrijfsgebouwen vrij. Daarnaast zullen de huidige werkplaats en hooiopslag worden gesloopt om de 
bouw van het nieuwe bedrijfsgebouw mogelijk te maken. In de resterende vrijkomende agrarische 
bebouwing beoogt reclamant herbenutting daarvan in de vorm van een recreatieve neventak bij de 
agrarische bedrijfsvoering (vakantieappartementen). In eerste instantie is daartoe (d.d. 4 november 
2008 (kenmerk: 08/05807/V/M/JB)) een principeverzoek aan het college van burgemeester en 
wethouders gericht ten behoeve van het realiseren van één vakantiewoning, ter plekke van de 
huidige jongveestal. Per brief van 25 mei 2009 (kenmerk: 2009/1399 en 1747) heeft de gemeente 
reclamant geïnformeerd over het positieve principestandpunt voor wat betreft het realiseren van de 
verzochte vakantiewoning. Aan de principemedewerking is destijds een aantal voorwaarden 
verbonden. Vervolgens heeft reclamant de toekomst van haar agrarische bedrijfsvoering nader 
uitgewerkt en geconstateerd dat – naast het realiseren van het beoogde vakantieappartement – 
meerdere ontwikkelingen dienden te worden doorgevoerd teneinde de agrarische 
bedrijfsactiviteiten duurzaam naar de toekomst toe te kunnen continueren. Uit deze 
‘heroverweging’ is naar voren gekomen dat een nieuwe vervangende rundveestal en machineberging 
diende te worden gerealiseerd. Daartoe is inmiddels de omgevingsvergunning medio 2011 verleend 
door de gemeente. Na daadwerkelijke realisatie van het nieuwe bedrijfsgebouw komt meer dan 
enkel de bestaande jongveestal – alwaar de eerste vakantiewoning wordt beoogd – vrij. Immers, de 
aansluitend aan de bedrijfswoning oorspronkelijke (en in bepaalde opzichten karakteristieke) 
bebouwing – met daarbinnen de huidige koeienstal – komt eveneens vrij.  
 
Zodoende heeft reclamant (brief d.d. 15 november 2010 (kenmerk: 10/04857/V/A/SV)) een 
hernieuwd principeverzoek gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Daarbij is – 
naast het verzoek om medewerking aan het nieuwe bedrijfsgebouw – verzocht om in de vrijkomende 
agrarische bebouwing in totaal vijf vakantieappartementen te realiseren: één in de huidige 
jongveestal (als reeds eind 2008 verzocht) en vier in de huidige koeienstal. Ten behoeve van de 
vakantieappartementen is een principeplan uitgewerkt door Schreurs Architecten VOF te 
Ubachsberg (tekeningnummer: 2010-13) en voorgelegd aan de gemeente. De situatietekening 
hiervan is opgenomen als bijlage 3. Tevens is op deze tekening de te slopen bebouwing ter plekke 
van onderhavige bedrijfslocatie weergegeven.  
 
Voldoen aan de gestelde voorwaarden 
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Na indiening van het eerder vermelde principeverzoek van 15 november 2010 heeft diverse 
mondelinge en schriftelijke communicatie plaatsgevonden. Het verzoek van reclamant dient immers 
te voldoen aan de eerder door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorwaarden.  
 
Laatste schriftelijke communicatie van de gemeente betreft de brief van het college van 
burgemeester en wethouders van 19 december 2011 (kenmerk: PA 9154 6294). Deze is bijgevoegd 
aan deze zienswijze als bijlage 4. Uit deze brief blijkt dat het verzoek van reclamant met 
betrekking tot het (inpandig) realiseren van in totaal vijf vakantieappartementen voldoet aan alle 
door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorwaarden, met uitzondering van één 
voorwaarde.  
 
De voorwaarde waaraan volgens het college niet wordt voldaan, is het (cijfermatig) aantonen dat de 
vakantieappartementen een nevenactiviteit zijn ten opzichte van de gevoerde agrarische 
bedrijfsvoering. Hiertoe is aan de gemeente een financiële onderbouwing overlegd per  brief van 
september 2011. Uit deze financiële onderbouwing blijkt de ondergeschiktheid van de 
vakantieappartementen ten opzichte van de agrarische bedrijfsvoering. Ten aanzien van deze 
financiële onderbouwing merkt echter het college in de brief van 19 december 2011 op dat daarin 
gesproken wordt over een vleesveehouderij en dat daartoe geen vergunning is verleend. Conform de 
medio 2011 ingediende melding Besluit landbouw milieubeheer is sprake van het houden van 60 
stuks zoogkoeien en 45 stuks vrouwelijk jongvee. Op basis van vorenstaande stelt het college dat de 
financiële onderbouwing gebaseerd is op inkomsten uit een niet-vergunde agrarische 
bedrijfsvoering. Daaromtrent het volgende: 
 
Zoals blijkt uit raadpleging van de gegevens conform de rekenmodule van het LEI Wageningen, 
betreft ‘rundvee, vlees- of weidevee’ de benaming voor een hoofdgroep. Als categorieën behorende 
tot deze hoofdgroep zijn (onder andere) jongvee en zoogkoeien opgenomen. Met de in de financiële 
onderbouwing genoemde ‘vleesveehouderij’ wordt bedoeld de hoofdgroep en niet de (daaronder 
tevens opgenomen) categorie voor vleesvee.  
Hoewel de bewoording ‘vleesveehouderij’ anders kan suggereren, is in de beschikbaar gestelde 
financiële onderbouwing primair gerekend met de categorieën zoogkoeien en jongvee (die een 
onderdeel vormen van de hoofdgroep ‘rundvee, vlees- en weidevee’). Er is géénszins sprake van een 
financiële onderbouwing op basis van een niet-vergunde situatie, zoals door het college van 
burgemeester en wethouders gesteld in hun brief d.d. 19 december 2011. Enkel is sprake van een 
mogelijk verwarrende bewoording in de financiële onderbouwing, echter een aanpassing daarvan 
heeft geen gevolgen voor het cijfermatige deel.  
 
Nu met vorenstaande is aangegeven dat feitelijk sprake is van een ‘Babylonische’ spraakverwarring 
voor wat betreft het aantonen dat de vakantieappartementen een nevenactiviteit zijn ten opzichte 
van de gevoerde agrarische bedrijfsvoering, is reclamant van mening dat voldaan wordt aan alle 
door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorwaarden met betrekking tot de 
verzochte (vijf) vakantieappartementen. 
 
Zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ 

• De begrenzing van de agrarische bedrijfsbestemming en het daarbinnen opgenomen 
bouwvlak zijn conform de gewenste – en met de gemeente eerder besproken – situatie.  

• Namens reclamant wordt echter verzocht om – nu in voorliggende zienswijze is aangegeven 
dat wel degelijk voldaan wordt aan alle door het college van burgemeester en wethouders 
gestelde eisen ten behoeve van het realiseren van de (in totaal) vijf vakantieappartementen 
– dit gebruik ook als zodanig bij vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ 
rechtstreeks mogelijk te maken. 

• In het ontwerpplan wordt d.m.v. een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid in artikel 4.6.3, 
sub d, de mogelijkheid geboden om vakantieappartementen te realiseren. Onder artikel 
4.6.3, sub 1, wordt daartoe een aantal algemene voorwaarden gesteld. Aan deze 
voorwaarden wordt door reclamant voldaan, gelet op de met de gemeente (veelvuldig) 
gevoerde mondelinge en schriftelijke communicatie én wat in voorliggende zienswijze nader 
is uitgewerkt c.q. is toegelicht met betrekking tot de financiële onderbouwing. Verder 
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wordt onder artikel 4.6.3, sub 4, nog een aantal specifieke voorwaarden gesteld ten aanzien 
van het realiseren van vakantieappartementen. Ook aan deze voorwaarden kan reclamant 
voldoen.  

 
Verzoek 
Nu sprake is van een reeds ingediende concrete aanvraag door reclamant ten behoeve van het 
realiseren van (in totaal) vijf vakantieappartementen en wordt voldaan aan alle daaraan 
gestelde voorwaarden als genoemd in de regels behorende bij het ontwerpplan wordt verzocht 
om het gebruik van de vijf vakantieappartementen rechtstreeks te faciliteren bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’. De beoogde bestemmingswijze is weergegeven 
op bijlage 7. (Het daartoe opnemen van een specifieke functieaanduiding, en bijbehorende 
maatvoeringsaanduiding (voor wat betreft het maximaal toegestaan aantal eenheden), op de 
verbeelding (conform de in het ontwerpplan door uw gemeente toegepaste systematiek).  

 
Reactie 
In het kader van de informele aanvraag voor het realiseren van vijf vakantiewoningen heeft 
reclamant op verzoek van het college een financiële onderbouwing moeten aanleveren, waaruit 
blijkt dat het plan financieel haalbaar is en op basis waarvan kan worden aangetoond dat in het 
geval van de vijf vakantieappartementen sprake is van een ondergeschikte nevenactiviteit. Als geen 
sprake is van een ondergeschikte nevenactiviteit dan zijn de vakantieappartementen niet 
vergunbaar binnen een agrarische bedrijfsbestemming, maar zou de bestemming moeten worden 
gewijzigd in een recreatieve bestemming.  
 
Wat reclamant in het kader van de ingediende zienswijze m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied feitelijk vraagt is een heroverweging van het principebesluit waarin het college niet 
akkoord is gegaan met de financiële onderbouwing van zijn project. De door reclamant gekozen 
procedure is niet de juiste. Hij moet in het kader van zijn informele aanvraag een verzoek tot 
heroverweging aanvragen van het collegebesluit van 19 december 2011. Mocht het college op basis 
van de motivering akkoord gaan met de financiële onderbouwing, dan kan reclamant een formele 
aanvraag indienen die vervolgens door de gemeente wordt beoordeeld en in behandeling genomen. 
Ervan uitgaande dat het ontwerpbestemmingsplan begin april 2012 door de raad wordt vastgesteld 
(en voor het perceel van reclamant in werking treedt 6 weken na afloop van de inzagetermijn), kan 
gebruik worden gemaakt van de binnenplanse wijzigingsbevoegdheid van artikel 4.6.3 sub d van de 
regels. Tenminste als het college van mening is dat de (formele) aanvraag voldoet aan de daarin 
gestelde voorwaarden. Als reclamant de heroverweging van de financiële onderbouwing en dus de 
haalbaarheid van een bestemmingswijziging ten behoeve van vijf vakantieappartementen wil 
onderzoeken in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan, dan is dat niet haalbaar. In 
het kader van de ingediende zienswijzen kan de noodzakelijke financiële afweging niet meer tijdig 
worden gemaakt, omdat het bestemmingsplan buitengebied is geagendeerd voor de 
raadsvergadering van begin april. Deze zienswijze kunnen we dan ook niet honoreren, deze zullen 
bij het college separaat moeten worden ingebracht door reclamant als een verzoek tot 
heroverweging. 
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Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad  m.b.t. zienswijze 41 
De zienswijzen niet honoreren en het bestemmingsplan op dit onderdeel ongewijzigd vaststellen. 
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Zienswijze 42, Perceel Stevensweg 6 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Stevensweg 6 
en houdt in dat reclamant zich niet kan verenigen met de wijze waarop zijn bedrijfslocatie aan de 
Stevensweg 6 te (6301 PN) Valkenburg in het ontwerpplan is bestemd, daarom maakt hij zijn 
zienswijzen kenbaar.  
 
Feitelijke situatie Stevensweg 6 
Reclamant exploiteert op het adres Stevensweg 6 te Valkenburg een bedrijf gericht op de teelt en 
verkoop van een groot assortiment aan tuinplanten. Onderhavige bedrijfslocatie, betreffende de 
kadastrale percelen gemeente Valkenburg – sectie S – nummers 187 en 389 met een totale grootte 
van 1,67 hectare, is op een luchtfoto weergegeven in bijlage 1.  
In 2004 is het bedrijf van reclamant – dat reeds meer dan 100 jaar bestaat – verplaatst van het adres 
St. Gerlach 46 naar de huidige locatie, waarbij een bedrijfswoning met bedrijfsgebouw (circa 200 
m2) is opgericht. De overige gronden bij het bedrijf zijn de teeltgronden. Op 30 september 2010 
heeft het college van burgemeester en wethouders een vergunning verleend voor het oprichten van 
een koepeltunnel op de bedrijfslocatie. Op bijlage 2 is het gebruik van de bedrijfslocatie 
weergegeven.  
 
Vigerende bestemmingsplansituatie 
Op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1994’ ligt op de bedrijfslocatie van reclamant de 
bestemming ‘Hoveniersbedrijf’. Het bijbehorende bouwvlak (circa 1.500 m2) is weergegeven met 
een dikke zwarte belijning op de plankaart. Een uitsnede van de vigerende plankaart ter plekke van 
onderhavig bedrijfsadres is bijgevoegd als bijlage 3.  
 
Voornemen tot staking bedrijfsvoering en vervreemding (bedrijfs)locatie 
In 2004 is (bij de verplaatsing van het bedrijf) ervoor gekozen om een kleinschalig eenmansbedrijf 
zonder vast personeel te exploiteren. Echter, in 2005 wilde de vrouw van reclamant niet verder in 
de bedrijfsvoering en heeft echtscheiding aangevraagd. Als gevolg daarvan stond reclamant er 
alleen voor. Verder is reclamant in het voorjaar van 2011 als gevolg van ziekte twee maanden 
geheel en vier maanden 50% uit de running geweest. Ook heeft het college van burgemeester en 
wethouders van Valkenburg aan de Geul een verkeersbesluit genomen waarbij de Stevensweg is 
afgesloten en sprake is van een doodlopende weg. Als gevolg van dit besluit merkt reclamant dat de 
klanten, met name voor de zomerplanten, niet bereid zijn om te rijden waardoor de omzet – 
ondanks de zeer scherpe prijzen – met 25% is gedaald. Als gevolg van vorenstaande moet reclamant 
de bedrijfsvoering drastisch aanpassen. In dat kader wil hij de bedrijfsvoering aan de Stevensweg 6 – 
waarvoor geen bedrijfsopvolger is – staken en op een elders gelegen perceel verkoop van een 
beperkt assortiment direct vanaf het land laten plaatsvinden. Het voortzetten van het onderhavige 
bedrijf stuit op onoverkomelijke belemmeringen waardoor reclamant voornemens is de locatie te 
vervreemden.  
 
Principeverzoek d.d. 6 september 2011 
Het voornemen van reclamant tot staking van zijn bedrijfsvoering aan de Stevensweg 6 en de 
vervreemding daarvan is per brief van 6 september 2011 (kenmerk: 11/03740/V/M/SV) kenbaar 
gemaakt aan het college van burgemeester en wethouders. Daarbij is het (principe)verzoek 
ingediend om – ten behoeve van de verkoopbaarheid van onderhavige locatie – de bestemming te 
wijzigen in ‘Wonen’. Volledigheidshalve is het ingediende principeverzoek bijgevoegd als bijlage 4 
bij deze zienswijze. Naar aanleiding van het principeverzoek heeft het college van burgemeester en 
wethouders per brief van 23 november 2011 (kenmerk: PA/11055 zaaknummer 6073) 
ondergetekende geïnformeerd over zijn positieve (beginsel)medewerking onder voorwaarden aan 
het verzoek tot bestemmingswijziging. Deze brief van de gemeente is bijgevoegd als bijlage 5.  
 
Over de door het college gestelde voorwaarde om het huidige bedrijfsgebouw (deels) te slopen bij 
een bestemmingswijziging naar ‘Wonen’, heeft het college – op onderbouwd verzoek van cliënt – 
een heroverweging gedaan tijdens de vergadering van 17 januari 2012. Het college heeft op 17 
januari 2012 besloten om (alsnog) het gehele bedrijfsgebouw te handhaven als bijgebouw als de 
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bestemming ter plekke wordt gewijzigd in een woonbestemming en daaraan een aantal 
voorwaarden verbonden. Als bijlage 6 is het collegebesluit opgenomen. Naar aanleiding van 
vorenstaande maakt reclamant de volgende zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied 2012’ kenbaar.  
 
Verzoek 

• Reclamant is – gelet op het positieve standpunt van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 17 januari 2012 – voornemens om de bestemmingswijziging naar ‘Wonen’ 
door te zetten. Daartoe dient een aantal zaken aanvullend te worden aangeleverd bij uw 
gemeente ter accordering. Het betreft onder andere het gevraagde landschappelijk 
inpassingsplan, echter tevens zullen mogelijk een aantal (technische) onderzoeken – op 
aangeven van uw gemeente – dienen te worden verricht die noodzakelijk zijn om de 
bestemmingswijziging te kunnen doorvoeren (bijvoorbeeld een bodemonderzoek). Naar 
mening van ondergetekende is het mogelijk de vereiste aanvullende gegevens tijdig aan te 
reiken ter beoordeling, zodat dit vóór vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2012’ door de Raad is afgerond. Met het toevoegen van de aanvullende gegevens bij het 
vast te stellen bestemmingsplan is het voor de Raad mogelijk om de in het ontwerpplan 
opgenomen bestemming bij vaststelling te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’. Verzocht 
wordt – bij honorering van deze zienswijze –om de locatie op het adres Stevensweg 6 te 
Valkenburg te bestemmen als schetsmatig is weergegeven in bijlage 7.  

• Het is echter mogelijk dat om de één of andere reden bij uw Raad niet de genegenheid 
(danwel de mogelijkheid) bestaat om de bestemming van de locatie Stevensweg 6 te 
Valkenburg gewijzigd vast te stellen in ‘Wonen’ en u de bestemming ‘Bedrijf – Bomenteelt’ 
handhaaft conform het ontwerpplan. In dat geval verzoekt reclamant om een 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen die het mogelijk maakt om de bestemming ‘Bedrijf – 
Bomenteelt’ middels een wijzigingsprocedure (onder voorwaarden) te wijzigen in de 
bestemming ‘Wonen’. Dergelijke planologisch-juridische regeling in het bestemmingsplan 
impliceert een ‘eenvoudigere’ procedure voor reclamant danwel een potentiële koper van 
de locatie van cliënt.  

 
Bouw- en gebruiksmogelijkheden bestemming ‘Bedrijf – Bomenteelt’ 
Als de Raad onderhavige locatie van reclamant niet gewijzigd vaststelt in de bestemming ‘Wonen’, 
echter de bestemming ‘Bedrijf – Bomenteelt’ handhaaft, maakt reclamant de volgende zienswijzen 
daarover kenbaar. Als bijlage 8 is een uitsnede van de (digitale) verbeelding van het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ opgenomen.  
 
Handhaven vigerend bouwvlak ter handhaving vigerende rechten 
Op grond van het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1994’ vigeert voor onderhavige 
bedrijfslocatie de bestemming ‘Hoveniersdoeleinden’ met bijbehorend bouwvlak van circa 1.500 m2.  
In het ontwerpplan is de bestemming ‘Bedrijf – Bomenteelt’ bepaald, met een bouwvlak van amper 
850 m2. Hoewel de gemeente naar aanleiding van een door cliënt zelfstandig ingediende 
inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan het destijds ingetekende bouwvlak zodanig 
heeft verruimd dat dit rondom de feitelijk aanwezige gebouwen is getrokken, betreft dit nu 
geprojecteerde oppervlak slechts 55% van het op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
1994’ vigerende bouwvlak. Daarmee worden vigerende planologisch-juridische rechten aanzienlijk 
ingeperkt. Met name met het oog op de verkoop van onderhavige locatie en als de Raad geen 
bestemmingswijziging tot ‘Wonen’ bij vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan doorvoert, 
wordt een mogelijke verkoop behoorlijk belemmerd. Mocht – tegen de huidige verwachtingen in – 
zich toch een potentiële koper aandienen die alsnog ter plekke een bedrijf wenst te exploiteren, 
wordt deze met de nu voorliggende wijze van bestemmen aanzienlijk beperkt.  
 
Handhaving bouwvlak ten behoeve van bestaand containerveld 
Naast handhaving van het bouwvlak om vigerende rechten te handhaven, is handhaving van het 
bouwvlak een must vanwege het volgende. Reclamant gebruikt momenteel de ruimte ten 
noordoosten van zijn bedrijfswoning en ten westen van het bedrijfsgebouw en koepeltunnel als 
containerveld. Ter plekke worden gewassen op een afdeklaag los van de ondergrond geteeld in 
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potten. Gelet op artikel 8.2.2, sub b, van de regels behorende bij het ontwerpplan mogen o.a. 
containervelden uitsluitend worden gebouwd in het bouwvlak. Het geprojecteerde bouwvlak in het 
ontwerpplan ligt echter niet over het aanwezige containerveld heen.  
 
Bij ongewijzigde vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan op dit punt zou feitelijk het 
bestaande containerveld ter plekke van onderhavige bedrijfslocatie onder het overgangsrecht 
worden gebracht. Daarvan kan naar mening van reclamant geen sprake zijn en hij verzoekt dan ook 
om (tenminste) het bouwvlak ten opzichte van het ontwerpplan te verruimen op zodanige wijze dat 
het bestaande containerveld daarbinnen valt.  
 
Hoveniersactiviteiten 
Ter plekke van onderhavige bedrijfslocatie vigeert op grond van het bestemmingsplan ’Buitengebied 
1994’ de bestemming ‘Hoveniersdoeleinden’. Met het voorliggende ontwerpplan wordt deze 
bestemming gewijzigd in ‘Bedrijf – Bomenteelt’, feitelijk een specificatie – en daarmee beperking – 
van de (nog) vigerende bestemming. D.m.v. een  inspraakreactie op het voorontwerpplan heeft 
reclamant verzocht om binnen de bestemming ‘Bedrijf – Bomenteelt’ hoveniersactiviteiten mogelijk 
te maken. In het ontwerpplan is deze inspraakreactie vertaald in het toestaan van 
hoveniersactiviteiten als ondergeschikte activiteit. De (vigerende) gebruiksmogelijkheden worden 
met deze wijze van bestemmen beperkt. Met name gelet op de beoogde vervreemding van de 
locatie door reclamant wenst deze het gebruik voor hoveniersactiviteiten in het nieuwe 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ te handhaven en deze niet als ondergeschikt aan te merken.  
De volgende voorgestelde aanvulling van artikel 8.1.1, sub a, zou vorenstaande mogelijk maken: ‘de 
uitoefening van een agrarisch bedrijf in bomen- en plantenteelt, daaronder mede begrepen 
hoveniersactiviteiten’. Artikel 8.1.1, sub 3, zou dan kunnen vervallen.  
 
Resumerend 

• In beginsel wordt verzocht om – met name gelet op het ingediende principeverzoek d.d. 6 
september 2011 en de naar aanleiding daarvan door het college van burgemeester en 
wethouders ingenomen standpunten – de bestemming ‘Bedrijf – Bomenteelt’ bij vaststelling 
te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’. De omliggende bijbehorende gronden worden in 
dergelijk geval bestemd tot ‘Agrarisch met Waarden – Natuur- en Landschapswaarden’ en 
daarmee ‘terug gegeven’ aan het buitengebied, waarmee een meerwaarde voor de 
landschappelijke waarde van het gebied wordt gerealiseerd. Deze beoogde wijze van 
bestemmen is schetsmatig visueel weergegeven in bijlage 7.  

• Als geen gewijzigde vaststelling door de Raad zal plaatsvinden, verzoekt reclamant om 
tenminste een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan op te nemen waarmee het 
mogelijk wordt om de bestemming ‘Bedrijf – Bomenteelt’ d.m.v. een wijzigingsprocedure te 
wijzigen in de bestemming ‘Wonen’.  

• Bij geen gewijzigde vaststelling (in de bestemming ‘Wonen’) verzoekt reclamant om het 
bouwvlak ter plekke van zijn bedrijfslocatie zodanig vast te leggen dat daarmee vigerende 
(planologisch-juridische) rechten blijven gewaarborgd, alsmede dat het bestaande 
containerveld daarbinnen is gelegen. Aanvullend daarop verzoekt reclamant om het gebruik 
voor hoveniersactiviteiten tevens als hoofdactiviteit mogelijk te maken en niet als 
ondergeschikt gebruik toe te staan.  

• Ter verduidelijking is als bijlage 9 de beoogde wijze van bestemmen schetsmatig 
weergegeven als de Raad besluit om niet de bestemming ‘Wonen’ te vestigen, maar de 
bestemming ‘Bedrijf – Bomenteelt’ (vooralsnog) handhaaft.  

• Reclamant streeft echter zonder meer naar een bestemmingswijziging naar ‘Wonen’. Mocht 
de Raad dit verzoek niet honoreren bij vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2012’, dan zal reclamant meteen daarna het college van burgemeester en wethouders 
verzoeken om gebruik te maken van de in tweede instantie aan uw Raad verzochte 
wijzigingsbevoegdheid.  
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Reactie 
Zowel het huidige als het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied laten bewoning van het pand met 
adres Stevensweg 6 als bedrijfswoning toe. Bewoning van het pand Stevensweg 6 als burgerwoning is 
niet toegestaan. Dat betekent concreet dat de heer Geuskens zijn woning alleen kan verkopen aan  
iemand die ter plaatse een bedrijf in de bomenteelt wil beginnen.  
 
Reclamant heeft inderdaad op 7 september 2011 een informele aanvraag ingediend voor het 
wijzigen van de bestemming van enkele percelen aan de Stevensweg 6 te Valkenburg van 
‘Bedrijfsdoeleinden (hoveniersbedrijf) naar ‘Wonen’ (ten behoeve van één burgerwoning). Op 23 
november 2011 heeft het college reclamant laten weten in principe en onder voorwaarden bereid te 
zijn om aan een bestemmingsplanwijziging mee te werken. In een reactie op onze brief van 23 
november 2011 heeft reclamant aangegeven dat één van de door het college gestelde voorwaarden 
de kansen op een spoedige verkoop van het bedrijf van reclamant ernstig verkleint. Om die reden 
heeft hij gevraagd om een heroverweging van het principestandpunt. Per brief van 18 januari 2012 
heeft het college aan reclamant meegedeeld dat het bereid is de bedoelde voorwaarde te laten 
vallen, met instandhouding van de overige voorwaarden. In de laatste brief is dus het nieuwe 
principestandpunt opgenomen en is tevens aangegeven wat de te volgen procedure en de te zetten 
vervolgstap is. Het collegestandpunt zoals verwoord in de brief is als volgt: 
 
Het college is in principe bereid om medewerking te verlenen aan een wijziging van de bestemming 
van het perceel Stevensweg 6 te Valkenburg in de bestemming ‘Wonen’ zonder sloop van de 
aanwezige bedrijfsloods onder de volgende voorwaarden: 
 

1. de bestemming van de aangrenzende teeltgronden eveneens gewijzigd wordt en deze 
teeltgronden de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ krijgen; 

Deze bestemmingswijziging moet worden opgenomen in het bestemmingsplan waarin de 
burgerwoning mogelijk wordt gemaakt (aan deze voorwaarde kan dus worden voldaan) 
 

2. voor de huidige teeltgronden en de woning een landschapsinpassingsplan opgesteld wordt; 
de aanwezige koepeltunnel verwijderd wordt; 

Het landschapsinpassingsplan is inmiddels ingediend maar is ambtelijk als onvoldoende beoordeeld, 
wat betekent dat dit moet worden aangepast. Het aangepaste landschapsinpassingsplan moet 
vervolgens door het college worden geaccordeerd (aan deze voorwaarde kan dus (in ieder geval 
voorlopig) niet worden voldaan. 
 

3. het uiterlijk van de aanwezige bedrijfsloods zo veranderd wordt, dat de bedrijfsmatige 
uitstraling verdwijnt (bijvoorbeeld door bekleding met houten planken en aanplant van 
begroeiing). 

Of aan deze voorwaarde kan worden voldaan moet blijken uit het wijzigingsplan (opnemen 
voorwaardelijke bestemming) en de in dit soort gevallen standaard af te sluiten 
kwaliteitsbijdrageovereenkomst. (het is op dit moment dus niet duidelijk dat aan deze voorwaarde 
wordt voldaan) 
 
4. de eigenaar van de percelen met de gemeente een planschadeverhaalsovereenkomst sluit. 
De planschadeverhaalsovereenkomst is nog niet opgesteld en ondertekend (aan deze voorwaarde 
wordt op dit moment dus nog niet voldaan). 
 
Op dit moment wordt dus aan een groot deel van de door het college gestelde voorwaarden nog niet 
voldaan. Verder is het niet meer haalbaar om binnen de tijd die bestaat voordat het 
bestemmingsplan buitengebied wordt vastgesteld voldoende garantie dat aan alle voorwaarden 
wordt voldaan. Als reclamant dit verzoek had ingediend tijdens de inspraak (april 2011) was het 
wellicht wel mogelijk geweest ‘mee te liften’ met de herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied. Het is op dit moment dan ook geen optie om een burgerwoning op het adres 
Stevensweg 6 rechtstreeks mogelijk te maken (door het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf- 
Bomenteelt’ in ‘Wonen’. De bedoeling van het college is ook altijd geweest dat reclamant op zijn 
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kosten een (ontwerp) bestemmingsplan (postzegelbestemmingsplan) zou laten opstellen met daarin 
integraal opgenomen een landschapsinpassingsplan. De toepasselijke procedure is geregeld in 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Door de besluitvorming van het college  kan feitelijk maatwerk worden geleverd voor de gewenste 
bestemmingswijziging op Stevensweg 6 door het opnemen van een binnenplanse 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Buitengebied 2012. In de regels van artikel  8 moet 
dan een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen waarmee het mogelijk wordt om de bestemming 
‘Bedrijf – Bomenteelt’ d.m.v. een wijzigingsprocedure te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ onder 
de door het college gestelde voorwaarden. (deze wijzigingsbevoegdheid moet dan enkel van 
toepassing worden verklaard op het perceel Stevensweg 6, omdat voor de andere bedrijven die zijn 
bestemd tot ‘Bedrijf- bomenteelt’ een andere situatie van toepassing is. De bevoegdheid voor het 
toepassen van de wijzigingsbevoegdheid is sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wro altijd een 
bevoegdheid van het college. Als uw raad akkoord gaat met dit voorstel, dan kan de 
wijzigingsbevoegdheid worden toegepast vanaf het moment dat het bestemmingsplan Buitengebied 
voor het onderhavige perceel in werking treedt. Tevens kan dan parallel de procedure van de 
omgevingsvergunning worden gestart. Het voordeel voor reclamant is dat de procedure tot wijziging 
van een bestemmingsplan veel korter is dan de procedure tot partiële herziening van een 
bestemmingsplan. Voor de gemeente bestaat hetzelfde voordeel, want de wijzigingsprocedure is 
veel minder omslachtig. 
 

Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Bij geen gewijzigde vaststelling (in de bestemming ‘Wonen’) zoals nu dus wordt voorgesteld, 
verzoekt reclamant om het bouwvlak ter plekke van zijn bedrijfslocatie zodanig vast te leggen dat 
daarmee vigerende (planologisch-juridische) rechten uit 1994 gewaarborgd blijven. Alsmede dat het 
bestaande containerveld daarbinnen is gelegen. Aanvullend daarop verzoekt reclamant om het 
gebruik voor hoveniers activiteiten tevens als hoofdactiviteit mogelijk te maken en niet als 
ondergeschikt gebruik toe te staan. Aan de hand van (bovenstaande) kopie van het 
ontwerpbestemmingsplan is inderdaad geconstateerd dat het bouwvlak is verkleind ten opzichte van 
het vigerende bestemmingsplan uit 1994 (uitsnede 8B). Het in het ontwerpbestemmingsplan 
opgenomen bouwvlak bedraagt ongeveer 1160 m2. Gemeten ten opzichte van de in het vigerende 
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bestemmingsplan opgenomen bouwkavel (1710 m2) betekent dit een verkleining van ongeveer 30%. 
Het is in het kader van de herziening van het bestemmingsplan niet de bedoeling geweest om  
bestaande planologische en vergunde rechten te beperken. In dit geval is dat zeker niet verstandig 
omdat het betreffende perceel te koop staat en dat dus direct consequenties heeft voor de 
verkoopwaarde van het pand. De bouwkavel moet dus worden aangepast aan de vigerend situatie en 
het bestaande containerveld moet tevens planologisch worden geregeld. Het opnemen van de 
gevraagde bouwkavel voldoet aan de BOM+ uitgangspunten van het gemeentelijk kwaliteitsmenu 
omdat ij een algehele herziening van het bestemmingsplan een uitbreidingsruimte van 10-15% 
acceptabel wordt geacht. En zo wordt de ondernemer niet onnodig belemmerd in zijn eventuele 
(verdere) bedrijfsvoering. Tevens is het bedrijf nu bestemd als hoveniersbedrijf, dat wil zeggen dat 
daar de hoofdactiviteit uit bestaat (artikel 14 vigerend bestemmingsplan). Dit moet dus nu ook als 
zodanig worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Het is niet noodzakelijk om artikel 
8.1.1, sub 3, te laten vervallen omdat het toelaatbaar is dat bij de overige twee bedrijven met 
dezelfde bestemming ‘hoveniersactiviteiten’ plaatsvinden als ondergeschikte nevenactiviteit. 
 
In het ontwerpbestemmingsplan (artikel 8.2.2 onder b) is bepaald dat containervelden enkel binnen 
het bouwvlak mogen worden gebouwd. Het in het ontwerpbestemmingsplan geprojecteerde 
bouwvlak ligt echter niet over het aanwezige containerveld heen. Dat betekent inderdaad dat het 
bestemmingsplan zodanig moet worden gewijzigd dat het bestaande (binnen het vigerende 
bouwvlak aanwezige) containerveld hierbinnen valt (dit betreft de ruimte ten noordoosten van de 
bedrijfswoning en ten westen van het bedrijfsgebouw en koepeltunnel). 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 42 
De zienswijze deel honoreren en bij de vaststelling het bestemmingsplan op de volgende onderdelen 
wijzigen: 
 
Regels 

• In de regels van artikel 8 (bedrijf- bomenteelt) een wijzigingsbevoegdheid opnemen 
waarmee het mogelijk wordt om de bestemming ‘Bedrijf – Bomenteelt’ te wijzigen in de 
bestemming ‘Wonen’ onder de door het college in het besluit van 17.02.2012 gestelde 
voorwaarden (deze wijzigingsbevoegdheid moet enkel van toepassing zijn op het perceel 
Stevensweg 6). 

• In de regels onder 8.1.1 opnemen: een bestaand hoveniersbedrijf ter plaatse van de 
aanduiding ‘hoveniersbedrijf’. 

 
Verbeelding 

• De bestemming ‘Bedrijf – Bomenteelt’ handhaven, echter de bestaande rechten uit het 
vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994’ overnemen en derhalve het bouwvlak 
vergroten overeenkomstig uitsnede 8B (en aanvullend bijlage 9 bij de zienswijzen).  

• Ter plaatse van de bouwkavel Stevensweg 6 de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 
hoveniersbedrijf’ opnemen; 
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Zienswijze 43, Perceel Holleweg 2 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Holleweg 2 en 
houdt in dat: 
Reclamant exploiteert een biologisch melkveebedrijf op de locatie Holleweg 2 in Schin op Geul. Hij 
verzoekt om een kleine wijziging aan te brengen in het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter visie 
ligt, namelijk: 

• Hij wenst op korte termijn een vaste mestopslag voor stromest te realiseren, daarvoor is 
een kleine vergroting van het bouwvlak noodzakelijk (kleiner dan 2%); 

• Tevens vraagt hij om een vormverandering van het vlak enkelbestemming agrarisch om 
zonder problemen de sleufsilo’s te kunnen verlengen. 

• De gevraagde wijzigingen zijn aangeduid in de bijlagen 1 en 2. 
 
Reactie 
In dit geval is sprake van een zeer marginale wijziging ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012. Het betreft een uitbreiding van het bouwvlak met 2% 
en een vormverandering van het bestemmingsvlak. Met betrekking tot deze kavel zijn geen overige 
zienswijzen ingediend. Omdat sprake is van een zeer marginale uitbreiding ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 kan deze zienswijze zondermeer worden gehonoreerd. 
 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 43 
Deze zienswijze honoreren en bij de vaststelling het bestemmingsplan als volgt wijzigen: 
 
Verbeelding 
Conform de bij de zienswijze gevoegde bijlage 1 en 2 het bouwvlak vergroten t.b.v. een vaste 
mestopslag voor stromest en de vorm veranderen van het vlak enkelbestemming ‘Agrarisch’ om 
zonder problemen de sleufsilo’s te kunnen verlengen 
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Zienswijze 44, Perceel Rijksweg 5 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Rijksweg 5 en 
houdt in dat: 
 

A) Uitbreiding bestemmingsvlak/ bouwvlak ‘Bedrijf-agrarisch loonbedrijf (A-Ab)’ 
Bij brief van 25 november 2011 heeft reclamant aan de gemeente een volledig uitgewerkt 
bedrijfsontwikkelingsplan toegestuurd met het verzoek medewerking te verlenen aan de vergroting 
van het bestemmingsvlak en bouwvlak ten noorden van de bestemming ‘A-Ab’. Op grond van het 
ontwerpplan hebben de onderhavige gronden de bestemming ‘Agrarisch’. Reclamant is voornemens 
op de onderhavige gronden een mestzak aan te leggen met een capaciteit van 3.500 m2 dunne 
mest. De daarvoor in gebruik te nemen oppervlakte bedraagt 1.350 m2.  Voor het kunnen vullen en 
ledigen van de mestzaak is aan de westzijde van deze zak en ten noorden noordwesten van het uit 
te breiden bouwvlak manoeuvreerruimte noodzakelijk. Als onderbouwing van dit gedeelte van de 
zienswijze wordt kortheidshalve verwezen naar het bedrijfsontwikkelingsplan van 25.11.2011. in 
bijlage 1 is een overzichtstekening opgenomen. Verzocht wordt de gronden ten noorden van het 
bestemmingsvlak A-Ab te wijzigen in de bestemming A-Ab met een aanduiding bouwvlak voor het 
gedeelte van de mestzak. 
 
Reactie 
Op 28 november 2011 heeft reclamant inderdaad bij de gemeente een bedrijfsontwikkelingsplan 
(BOP)ingediend  inzake de verdere ontwikkeling van het agrarisch loonbedrijf aan de Rijksweg 5. 
verzocht werd dit BOP te accorderen en vervolgens de noodzakelijke uitbreiding van het bouwvlak 
rechtstreeks ‘mee te nemen’ bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2012. 
In de collegevergadering van 7 februari 2012 is het verzoek van reclamant aan de orde gekomen en 
het college heeft het volgende overwogen. 
 
Uit het BOP blijkt ook dat reclamant het bestemmingsvlak met 4.600 m² wil uitbreiden. Hiervan 
wordt ca. 3.200 m² verhard. De rest, ca. 1.400m², is nodig voor het aanbrengen van een mestzak. 
Het bedrijf van reclamant omvat op dit moment een oppervlakte van 16.100 m². De totale 
uitbreiding van het bestemmingsvlak/bouwvlak komt daarmee op 25% van het huidige oppervlak. 
Er is in dit geval dus geen sprake van een marginale uitbreiding. 
 
Zowel de bestemmingsplanvoorschriften van het huidige bestemmingsplan Buitengebied 1994  als de 
regels van het toekomstige bestemmingsplan Buitengebied 2012 (artikel 7.2.2 sub 6) schrijven voor 
dat mestopslag uitsluitend binnen het bebouwingsoppervlak/bouwvlak mag plaatsvinden. Om de 
ontwikkeling mogelijk te maken, is het dus noodzakelijk om (binnen een eventuele uitbreiding van 
de bestemming) ook het bebouwingsoppervlak uit te breiden. De vraag  die beantwoord moet 
worden is  dan ook of deze uitbreiding vanuit het oogpunt van ruimtelijk ordening gewenst is.  
 
In het ontwerpbestemmingsplan buitengebied is het bedrijf van reclamant bestemd als ‘Bedrijf - 
Agrarisch loonbedrijf’ (B-Al). De gronden waarop de gewenste uitbreiding is geprojecteerd zijn 
bestemd als ‘Agrarisch’. Jaren geleden heeft reclamant al met toepassing van de vrijstelling van 
artikel 19 lid 1 WRO zijn erfverharding zeer aanzienlijk mogen uitbreiden, door een uitbreiding van 
de bedrijfsbestemming. Destijds werd gezegd dat dit het eindplaatje van het bedrijf was. Dit is ook 
door de Provincie nadrukkelijk zo opgevat in haar goedkeuring aan dat plan. Nu blijkt er dus geen 
sprake te zijn van een eindplaatje. Het nieuwe bestemmingsplan geeft het college de bevoegdheid 
om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen in de bestemming ‘Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf’ ten 
behoeve van de vergroting van een tot ‘Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf’ bestemd bouwvlak, mits aan 
een aantal voorwaarden wordt voldaan De in de regels van het ontwerpplan opgenomen 
voorwaarden zijn (artikel 3.8.1): 
 
 

1. de wijziging is noodzakelijk in verband met een voorgenomen uitbreiding van het op het te 
vergroten bestemmingsoppervlak gevestigde bedrijf; 
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Uit de ingediende reden en motivatie voor de bedrijfsontwikkeling blijkt niet duidelijk waarom de 
voorgenomen ontwikkeling niet op de bestaande bouwkavel plaats kan vinden. Er wordt direct 
vanuit gegaan dat er een uitbreiding van de bouwkavel plaats moet vinden. Er wordt wel 
gemotiveerd waarom de uitbreiding van het bedrijf plaats moet vinden op de locatie Rijksweg 5 in 
Berg en Terblijt, maar niet waarom de bestaande bouwkavel te klein zou zijn. Sec wordt gesteld dat 
‘om het plan te kunnen realiseren moet het bestemmingsvlak ‘agrarische bedrijfsdoeleinden’ met 
circa 4600 m² worden verruimd’. Ons inziens is het niet op voorhand onmogelijk om op de huidige 
bouwkavel een mestzak te plaatsen. Zeker in het licht bezien van de vorige uitbreiding (waarbij ook 
het standpunt van de Provincie met betrekking tot het eindplaatje heel helder was) is het nodig dit 
te onderzoeken of ten minste duidelijk te motiveren waarom de huidige bouwkavel zou moeten 
worden verruimd. Evenmin is aangegeven waarom ook de erfverharding zou moeten worden 
uitgebreid. Een optie kan ook zijn om wel voor de mestzak de bouwkavel te verruimen, maar om dit 
gedeelte dan onverhard te laten. Bij verharding ontstaat direct het gevaar dat het terrein voor 
opslag- of parkeerdoeleinden gebruikt gaat worden. 
 

2. de bedrijfsuitbreiding is nodig in verband met een duurzame bedrijfsvoering; 
Uit de ingediende reden en motivatie voor de bedrijfsontwikkeling wordt wel aangegeven dat het 
bedrijf gegroeid is en over meer mestopslagmogelijkheden moet beschikken, maar ook hier 
ontbreekt de motivatie waarom dan ook de bouwkavel daadwerkelijk groter moet worden. Niet 
wordt aangegeven waarom de mestopslag niet binnen de grenzen van de huidige bouwkavel 
geplaatst kan worden. 
 

3. de noodzaak van de uitbreiding wordt aangetoond door het overleggen van een 
bedrijfsontwikkelingsplan; 

Het BOP is weliswaar overgelegd, echter de noodzaak van de uitbreiding wordt hierin onvoldoende 
aangetoond (zoals hierboven al aangegeven onder punt 1 en 2). 
 

4. de aanvrager heeft op de bestaande bouwkavel geen reële bedrijfseconomische en 
planologische verantwoorde uitbreidingsmogelijkheden, 

Zoals hierboven al aangegeven blijkt dit niet uit het ingediende BOP. 
 

5. de ontwikkeling draagt bij aan een verbetering van de omgevingskwaliteit als bedoeld in het 
gemeentelijk kwaliteitsmenu zoals opgenomen in bijlage 4 van het bestemmingsplan; 
hiertoe wordt een landschappelijk inrichtingsplan overgelegd waarin de landschappelijke 
inpassing van de bebouwing en andere te verrichten kwaliteitsverbeterende maatregelen 
zijn beschreven en waaromtrent advies is ingewonnen bij een onafhankelijke, objectieve 
commissie; 

Bij het BOP is een landschapsinpassingsplan plus tegenprestatie gevoegd. Met het inpassingsplan 
wordt aangesloten op het eerdere beplantingsplan van het Limburgs Erf uit 2006. Of dit 
inpassingsplan voldoet aan de voorwaarden van het gemeentelijk kwaliteitsmenu is op dit moment 
nog niet duidelijk en zal ook niet duidelijk zijn op het moment dat het bestemmingsplan ter 
vaststelling wordt aangeboden aan de raad. 
 

6. daarnaast wordt een aanvullende kwaliteitsbijdrage geleverd als bedoeld in het 
gemeentelijk kwaliteitsmenu; 

Als tegenprestatie wordt ten oosten van de bouwkavel van reclamant een hoogstamfruitboomgaard 
aangelegd. Of dit voldoet als aanvullende kwaliteitsbijdrage in de zin van het gemeentelijk 
kwaliteitsmenu is op dit moment nog niet duidelijk en zal ook niet duidelijk zijn op het moment dat 
het bestemmingsplan Buitengebied ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad. 
  

7. met het oog op hemelwaterproblematiek dienen, indien noodzakelijk, voorzieningen te 
worden getroffen voor de afkoppeling van hemelwater, 

In het landschapsinpassingsplan wordt vermeld dat het vrijkomende hemelwater kan worden 
opgevangen en geïnfiltreerd in de aanwezige, naar aanleiding van het plan uit 2006 gerealiseerde, 
infiltratievoorziening aan de westzijde van de bouwkavel. Of dit inpassingsplan voldoet aan de 
voorwaarden van het gemeentelijk kwaliteitsmenu is op dit moment nog niet duidelijk en zal ook 



Zienswijzennota Bestemmingsplan Buitengebied 2012 

Behandeld in de raadsvergadering van 2 april 2012 

 

 135

niet duidelijk zijn op het moment dat het bestemmingsplan ter vaststelling wordt aangeboden aan 
de raad. 
 

8. de activiteit sluit aan op bestaande en geplande infrastructuur; 
Dit is het geval. Ook in de nieuwe situatie wordt gebruik gemaakt van de uitrit op de Rijksweg. 
 

9. er is geen noodzaak voor aanpassing van het wegennet; 
Dit  is het geval. Er is geen noodzaak om het wegennet aan te passen. 
 

10. parkeren vindt op eigen terrein plaats; 
Het parkeren kan op de bouwkavel zelf (eigen terrein) plaatsvinden. 
 

11. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het woon- en leefmilieu van de omgeving; 
De locatie lijkt ver genoeg van overige functies gelegen om te kunnen spreken van een 
onevenredige aantasting van het woon- en leefmilieu van de omgeving. Dit zal echter wel nog uit 
onderzoek moeten blijken. 
 

12. er is sprake van een goede milieuhygiënische uitvoerbaarheid; 
Door het uitbreiden van de inrichting met de mestzak wordt de inrichting vergunningplichtig. 
Derhalve dient een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te worden aangevraagd inclusief 
indieningvereisten voor de gehele inrichting.  
 

13. de bestaande natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden 
worden niet onevenredig aangetast, 

Naar deze aspecten is in het BOP geen onderzoek gedaan. De locatie ligt niet in gevoelig gebied, 
zoals EHS of POG. Wel ligt de locatie in freatisch grondwaterbeschermingsgebied en 
bodembeschermingsgebied Mergelland.  
 

14. er wordt rekening gehouden met de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-
Limburg. 

Het BOP gaat hier niet op in. 
 
Limburg Kwaliteitsmenu (LKM) : 
Op de voorziene uitbreiding is het Limburgse Kwaliteitsmenu van toepassing. De ontwikkeling is 
namelijk gepland in het buitengebied, dat is het gebied waarvoor het kwaliteitsmenu geldt. 
Daarnaast is het uitbreiden van een (al dan niet agrarisch) bedrijf een ontwikkeling waarop het 
kwaliteitsmenu van toepassing is. In alle gevallen moet een aantal vaste stappen worden doorlopen 
in het proces van het kwaliteitsmenu. De eerste stap is de gemeentelijke afweging, die nu aan de 
orde is, of meewerken aan het initiatief gewenst is. Als dat zo is dan dient, op basis van het in de 
gemeentelijke structuurvisie opgenomen gemeentelijk kwaliteitsmenu, de gewenste inpassing, 
kwaliteitsbijdrage en kwaliteitsverbetering bepaald te worden. Vervolgens dient een onafhankelijke 
regionale kwaliteitscommissie te adviseren over de kwaliteit van de ontwikkeling inclusief de 
voorgenomen kwaliteitsverbeteringen. 
 
Gemeentelijk kwaliteitsmenu (GKM) : 
Op grond van het GKM is een beperkte uitbreiding van solitaire bedrijven in het buitengebied binnen 
agrarische gebieden mogelijk, zolang deze de kleinschaligheid of openheid van het landschap niet 
aantast en past binnen de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden. 
Met dergelijke uitbreidingen wordt volgens het GKM terughoudend omgegaan en maatwerk is 
noodzakelijk. In het kader van het gemeentelijk kwaliteitsmenu zal een bijdrage voor de uitbreiding 
gevraagd worden. De voorkeur gaat daarbij uit naar het uitvoeren van de maatregelen door de 
initiatiefnemer zelf. Bij gebiedseigen ontwikkelingen in het buitengebied (waarvan hier sprake is) is 
de inpassing zelf de belangrijkste kwaliteitsverbeterende maatregel.  
Slechts wanneer fysiek (feitelijk) compenseren niet mogelijk of gewenst is, kan een financiële 
bijdrage worden gestort in het kwaliteitsfonds. Of er, zowel voor LKM als GKM, sprake is van 
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voldoende landschapsinpassing en tegenprestatie zal door de genoemde onafhankelijke regionale 
kwaliteitscommissie, beoordeeld moeten worden. 
 
De hiervoor weergegeven afweging is overgenomen uit het collegebesluit van 7 februari 2012, 
waarin kort gezegd is geconstateerd is dat: 

• geen sprake is van een reguliere informele aanvraag; 
• pas na de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied sprake kan zijn 

van een wijziging ten behoeve van de uitbreiding van de bouwkavel; 
• een aantal zaken niet of onvoldoende onderbouwd is; het BOP mist vooral de onderbouwing 

voor het uitbreiden van de bouwkavel en de noodzaak van de verharding. Dit is belangrijk 
gezien het feit dat de laatste uitbreiding van een aantal jaren geleden als ‘eindplaatje’ 
werd gezien. 

• een aantal zaken nader onderzoek behoeft; het BOP bevat geen bodem- of, akoestisch 
onderzoek. Er is geen onderzoek gedaan naar een eventuele aantasting van het woon- en 
leefmilieu van de omgeving. Evenmin is onderzocht of de bestaande natuurlijke, 
landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden niet onevenredig worden 
aangetast door de uitbreiding. 

• nog geen duidelijkheid is over de mate van kwaliteit van de landschappelijke inpassing en 
tegenprestatie. 

•  op grond van het ingediende BOP kan de gemeente zich nog onvoldoende oordeel vormen 
over de voorgenomen uitbreiding.  

 
Daarom heeft het college op 07.02.2012 besloten om het BOP vooralsnog niet te accorderen. Aan 
reclamant is in de uitgaande brief geadviseerd om een informele aanvraag in te dienen, compleet 
met een aangepaste motivering en onderbouwing, indachtig de in de brief aangehaalde punten. De 
aanvraag zal vervolgens  in behandeling worden genomen en beoordeeld.  
 

B) Reikwijdte bestemmingsomschrijving ‘Bedrijf- agrarisch loonbedrijf’ 
Artikel 7.1.1 van de planvoorschriften heeft betrekking op de bestemming A-Ab. Bij de omschrijving 
van de activiteiten die qua gebruik zijn toegestaan binnen de bestemming A-Ab ontbreekt de 
‘kantoorfunctie’. In het kader van de door reclamant uit te voeren bedrijfsactiviteiten is een 
kantoorruimte (qua gebruiksoppervlakte ondergeschikt) essentieel voor de bedrijfsvoering. Verzocht 
wordt om in artikel 7.1.1 onder de opsomming ‘met daaraan ondergeschikt’ een punt 9 toe te 
voegen met de volgende formulering: ‘kantoor, ten behoeve van het in de aanhef toegestane 
gebruik’. 
 
Reactie 
Het is inderdaad gebruikelijk dat bij een agrarisch (loonbedrijf) een kantoorruimte noodzakelijk is 
voor een goede bedrijfsvoering. Op het onderhavige perceel is ook een bouwvergunning verleend 
m.b.t. het realiseren van een kantoorruimte. Om die reden is het nodig om de regels van het 
bestemmingsplan zodanig aan te passen dat als ondergeschikte nevenactiviteit eveneens wordt 
toegestaan: kantoor, ten behoeve van het ter plaatse toegestane (hoofd)gebruik. 
 

C) Wonen binnen de bestemming ‘Bedrijf-agrarisch loonbedrijf’ 
De bedrijfswoning Rijksweg 5a ligt in de zuidoosthoek van het bouwvlak (zie bijlage 2). In het 
ontwerpbestemmingsplan is dit object niet als bedrijfswoning aangeduid. Reclamant spreekt de 
vrees uit dat het ontbreken van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ de (toekomstige) bedrijfsexploitatie 
onnodig zou kunnen belemmeren. Dit dient voorkomen te worden. Verzocht wordt de onderhavige 
woning positief te bestemmen als bedrijfswoning. 
 
Reactie 
Onder artikel 7.1.1 onder b van het ontwerpbestemmingsplan is bepaald dat de voor Bedrijf- 
Agrarisch loonbedrijf (B- Al) aangewezen gronden bestemd zijn voor wonen in een bestaande of 
toegestane tweede bedrijfswoning. In de plansystematiek is ervoor gekozen dat per agrarisch 
(loon)bedrijf één bedrijfswoning rechtstreeks is toegestaan binnen het bouwvlak. Enkel de 
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eventueel aanwezige tweede bedrijfswoning moet worden voorzien van een aanduiding 
‘bedrijfswoning’. Voor de systematiek tot het aanduiden van de tweede bedrijfswoning is gekozen 
omdat dit uitzonderingsgevallen betreft. Normaliter beschikt een agrarisch bedrijf over één 
bedrijfswoning en dit is rechtstreeks toegestaan (o.b.v. de planregels). Omdat het aanwezig zijn 
van een tweede bedrijfswoning, eerder uitzondering dan regel is, is ervoor gekozen hiervoor 
conform de Standaard Voor Bestemmingsplannen (SVBP) een aanduiding voor op te nemen. De 
bedrijfswoning Rijksweg 5a ligt binnen de agrarische bouwkavel en mag op basis  van artikel 7.1.1 
onder b en 7.2.3 onder a worden gebruikt als (1e) bedrijfswoning. De woning Rijksweg 5b is voorzien 
van de functieaanduiding ‘bedrijfswoning’ en is op basis van artikel 7.2.3 onder a dus bestemd als 
tweede bedrijfswoning. De opmerking van reclamant is op dit punt niet correct, het 
bestemmingsplan behoeft geen aanpassing. 
 

D) Aanpassen begripsomschrijving ‘bouwvlak’ 
Op grond van artikel 1.46 wordt het ‘bouwvlak’ als volgt omschreven: ‘een geometrisch bepaald 
vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en 

bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten’. Volgens reclamant staat in deze 
begripsomschrijving een innerlijke tegenstrijdigheid die tot onnodige verwarring kan leiden. 
Verzocht wordt deze begripsomschrijving zodanig aan te passen dat binnen het bouwvlak zowel 
gebouwen als bouwwerken zijn toegelaten. 
 
Reactie 
De in artikel 1.46 opgenomen definitie van bouwvlak is in al onze recente bestemmingsplannen 
opgenomen omdat deze in heel Nederland gebruikelijk is. Deze definitie sluit aan op de 
begripsomschrijvingen uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uit deze definitie 
blijkt voldoende dat binnen het bouwvlak zowel gebouwen als bouwwerken geen gebouw zijnde 
(dus andere bouwwerken dan gebouwen) zijn toegestaan. Het bestemmingsplan hoeft op dit 
onderdeel dan ook geen aanpassing. 
 

E) Aanpassen regels bouwvlak 
In artikel 7.2.2 van de regels is opgenomen dat ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’ maximaal 
1 bedrijf is toegestaan. Volgens reclamant is dat te beperkend. Daarnaast ontgaat reclamant de 
planologische relevantie van deze bepaling.  Artikel 1.22 van de planvoorschriften verschaft wat dat 
betreft weinig duidelijkheid. Reclamant exploiteert een landbouwbedrijf, agrarisch loonbedrijf en 
transportbedrijf waarbij het transport van agrarische producten, gewassen, mest en andere 
agrarisch aanverwante zaken plaatsvindt vanaf Rijksweg 5. Deze activiteiten zijn volledig in lijn met 
de bestemmingsomschrijving ‘B-Al’. Door de onnodig beperkende voorwaarde aan de aanduiding 
‘bouwvlak’ te koppelen ontstaat een strijdige situatie. Verzocht wordt de formulering van artikel 
7.2.2 onder a aan te passen zodanig dat meerdere bedrijven binnen 1 bouwvlak zijn toegestaan dan 
wel een uitzondering te maken op deze voorwaarden voor reclamant. 
 
Reactie 
Uit de algemene bestemmingsomschrijving van artikel 7.1.1 blijkt dat binnen de bouwkavel van het 
B-Al één bedrijf aanwezig mag zijn met verschillende bedrijfsactiviteiten, namelijk: loonwerk, 
cultuurtechniek, grondverzet, transport en grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. Dat ten 
behoeve van deze verschillende bedrijfstakken meerdere BV’s zijn opgericht is planologisch gezien 
niet relevant. De genoemde bedrijfsactiviteiten, waarvan reclamant overigens zelf aangeeft dat ze 
de ter plaatse uitgevoerde activiteiten goed weergeven, mogen ter plaatse allemaal worden 
uitgevoerd. Om te voorkomen dat zich rechtstreeks meerdere bedrijven op een perceel kunnen 
vestigen, is artikel 7.2.2 onder a opgenomen. Dit is bewust gebeurd zodat de gemeente maatwerk 
kan leveren en een afweging kan maken over de toelaatbaarheid van meerdere bedrijven en de aard 
van de bedrijvigheid. Het rechtstreeks toelaten van meerdere bedrijven zou voor omwonenden en 
andere belanghebbenden ook tot rechtsongelijkheid leiden en dat is in een bestemmingsplan niet 
toegestaan. Aan dit onderdeel van de zienswijze kan derhalve niet tegemoet worden gekomen. 
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Ontwerpbestemmingsplan 

 
 

Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 44 
De zienswijzen gedeeltelijk honoreren en bij de vaststelling het bestemmingsplan op de volgende 
onderdelen wijzigen: 
 
Regels 
artikel 7.1.1 onder de opsomming ‘met daaraan ondergeschikt’ een punt 9 toe te voegen met de 
volgende formulering: ‘kantoor, ten behoeve van het in de aanhef toegestane gebruik’. 
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Zienswijze 45, Perceel Valkenburgerweg 131 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel 
Valkenburgerweg 131 en houdt in dat: 
Reclamant heeft geconstateerd dat de woning van zijn ouders nog steeds binnen het bouwkavel van 
zijn boerderij is gelegen. De vraag is of dit gewijzigd kan worden omdat zijn ouders niet meer 
betrokken zijn bij het agrarisch bedrijf en voornemens zijn om hun woning in de toekomst te 
verkopen. Om met eventueel toekomstige bewoners geen problemen te krijgen wordt verzocht de 
bestemming te wijzigen in Wonen. 
 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Reactie 
In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 is het perceel van reclamant bestemd tot 
Agrarisch- Agrarisch bedrijf. De woning waarin de ouders van reclamant nu nog wonen is in het 
verleden vergund als (tweede) bedrijfswoning. Om die reden is deze in het 
ontwerpbestemmingsplan ook als zodanig aangeduid. Uit de bedrijfsinventarisatie en de 
inspraakreactie van reclamant blijkt dat ter plaatse nog steeds sprake is van een agrarische 
bedrijfsvoering (akker- en tuinbouw). Reclamant heeft tijdens de inspraak zelfs aangegeven dat hij 
voornemens is om een nieuwe loods te bouwen. Bij de bedrijfsinventarisatie en de uit de door 
reclamant ingediende inspraakreactie blijkt niet dat de tweede bedrijfswoning niet meer als 
zodanig in gebruik is. Voor beantwoording van de vraag of de gemeente wil meewerken aan de 
omzetting van deze agrarische bedrijfswoning naar een (burger)woning zal in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening een brede (ruimtelijke) afweging moeten worden gemaakt. Een 
(burger)woning die niet tot de inrichting behoort, is planologische en milieuhygiënisch gezien een 
woning van derden en derhalve een geur- en geluidsgevoelig object. Als reclamant de haalbaarheid 
van een bestemmingswijziging naar burgerwoning wil onderzoeken dan is hij daarmee in het kader 
van de vaststelling van het bestemmingsplan te laat. In het kader van de ingediende zienswijzen kan 
de noodzakelijke ruimtelijke afweging niet meer tijdig worden gemaakt, omdat het 
bestemmingsplan buitengebied is geagendeerd voor de raadsvergadering van begin april. Aan 
reclamant wordt derhalve geadviseerd om een informele aanvraag in te dienen, compleet met een 
motivering en onderbouwing voor de gewenste bestemmingswijziging van de bedrijfswoning naar 
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een burgerwoning. Het team vergunningen zal vervolgens de aanvraag in behandeling nemen, een 
advies maken aan het college over de haalbaarheid van het verzoek en de eventueel noodzakelijke 
procedure. Tevens zal dan worden bekeken welke onderzoeken eventueel noodzakelijk zijn voor de 
bestemmingswijziging (bijv. bodem, geluid). 
 
Naar aanleiding va het overleg over deze zienswijze met het team vergunningen is overigens 
geconstateerd dat ten behoeve van onderhavig perceel recent een omgevingsvergunning is verleend 
voor het realiseren/exploiteren van een kattenpension. Omdat sprake is van een vergunde situatie 
moet deze in het vast te stellen bestemmingsplan worden verwerkt. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 45 
De zienswijze niet honoreren echter voor het betreffende perceel wel een ambtshalve wijziging 
doorvoeren m.b.t. de verleende vergunning voor een kattenpension. Derhalve bij de vaststelling het 
bestemmingsplan op de volgende onderdelen wijzigen: 
 
Verbeelding 
Het gebouw/de gebouwen die in gebruik zijn als kattenpension voorzien van de aanduiding: 
‘specifieke vorm van bedrijf – kattenpension’. 
 
Regels 
Artikel 4.1.1 toevoegen onder ‘met daaraan ondergeschikt:’ opsomnummer 20. met de volgende 
tekst: ‘een bestaand kattenpension ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 
kattenpension; 
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Zienswijze 46, Perceel Meldermunster 15 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 of 19 januari 2012, heeft betrekking op het perceel 
Meldermunsterweg 15 en houdt in dat: 
 
Het perceel waarop het scoutinggebouw is gelegen (aan de Meldermunsterweg 15) is in het 
ontwerpbestemmingsplan bestemd tot ‘Maatschappelijk’. In het ontwerpbestemmingsplan ontbreekt 
echter de aanduiding ‘Groepsaccommodatie’. Zoals u weet huren wij het onderhavige gebouw van 
de gemeente als groepsaccommodatie. De functieaanduiding geeft de scouting de waarborg dat ze 
de activiteiten zoals beschreven in het huurcontract kunnen blijven uitoefenen. Verzocht wordt de 
aanduiding ‘Groepsaccommodatie’ op te nemen. 
 
Reactie 
De bovenvermelde huurovereenkomst tussen de gemeente en scouting Sint Monulphus m.b.t. het 
scoutinggebouw aan de Meldermunsterweg 15 is ingegaan op 1 september 2004  en eindigt op 31 juli 
2034. Volgens deze overeenkomst is het scoutinggebouw bestemd om te worden gebruikt als 
ontmoetingsplaats en activiteitenruimte voor leden en gasten van de hurende partij. Uit 
archiefonderzoek blijkt niet dat aanvullend aan deze overeenkomst gebruiksvoorschriften zijn 
opgesteld en overeengekomen. Ook blijkt uit het besluit van 24.06.2003 m.b.t. de verleende 
bouwvergunning dat de functie van het gebouw een ‘bijeenkomstgebouw’ betreft. 
 
In het ontwerpbestemmingsplan is het betreffende perceel bestemd tot ‘Maatschappelijk’ (artikel 
21 van de regels). De gronden met deze bestemming zijn bestemd voor scoutingactiviteiten ter 
plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – scoutingactiviteiten’. Ambtshalve 
is geconstateerd dat de specifieke functieaanduiding t.b.v. scoutingactiviteiten ontbreekt op het 
pand Meldermunsterweg 15. Deze fout moet worden hersteld.  
 
Omdat het incidenteel kan voorkomen dat bij scoutingevenementen ter plaatse wordt overnacht 
(door de eigen leden of eventueel gasten) is het verstandig om in de regels van artikel 21 onder 
21.1.1 ‘met daaraan ondergeschikt: een opsomteken 4 toe te voegen met de volgende bepaling: 
‘overnachting in scoutinggebouwen ten behoeve van evenementen voor maximaal 1 dag of de duur 
van het evenement met een maximum van vier dagen’.   
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Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 46 
De zienswijze honoreren en bij de vaststelling het bestemmingsplan op de volgende onderdelen 
wijzigen: 
 
Verbeelding 
Op het perceel Meldermunsterweg 15 opnemen de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk 
– scoutingactiviteiten’. 
 
Regels 
onder 21.1.1 ‘met daaraan ondergeschikt’: een opsomteken 4 toevoegen met de volgende bepaling: 
‘overnachting in scoutinggebouwen ten behoeve van evenementen voor maximaal 1 dag of de duur 
van het evenement met een maximum van vier dagen’.   



Zienswijzennota Bestemmingsplan Buitengebied 2012 

Behandeld in de raadsvergadering van 2 april 2012 

 

 143

Zienswijze 47, Algemeen Water 
 
De zienswijze is binnengekomen op 19 januari 2012, heeft betrekking op het hele 
ontwerpbestemmingsplan en houdt in dat: 
 
Op 22 april 2011 heeft R&O een negatief wateradvies gegeven over het voorontwerp van dit 
bestemmingsplan, vanwege het ontbreken of incorrect opnemen van verschillende waterbelangen. 
Onze opmerkingen zijn deels verwerkt in het voorliggende plan, echter het ontwerpplan geeft toch 
aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Verzocht wordt om het plan op de volgende punten 
aan te passen: 
 
Regenwaterbuffers 
In het bestemmingsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen de bestemmingen ‘Water’ en ‘Water 
– primair water’. Verschillende regenwaterbuffers zijn in dit ontwerpplan met een bestemming 
‘Water’ opgenomen. De buffers zijn in eigendom en beheer van het Waterschap en zijn bedoeld 
voor het ontvangen, vasthouden, (tijdelijk) bergen en afvoeren van water. Dit komt overeen met de 
planregels van de bestemming ‘Water – primair water’, zoals opgenomen in uw 
ontwerpbestemmingsplan. De regenwaterbuffers, zoals opgenomen in de legger van primaire 
wateren van het Waterschap Roer en Overmaas, dienen logischerwijs dan ook op de verbeelding als 
‘Water - primair water’ bestemd te worden. Bij een aantal regenwaterbuffers is ook een 
beschermingszone van toepassing. Deze beschermingszones zijn niet in het 
ontwerpbestemmingsplan opgenomen.  
 
Reactie 
In de notitie ‘Water in Ruimtelijke plannen’ van het waterschap Roer en Overmaas d.d. augustus 
2011 wordt een aanzet gegeven voor het opnemen van de waterhuishoudkundige belangen in o.a. 
bestemmingsplannen. Deze notitie is bedoeld om een handvat te bieden voor het op uniforme wijze 
opnemen van de waterhuishoudkundige werken en belangen in de verbeelding en regels van 
bestemmingsplannen. Met betrekking tot regenwaterbuffers is daarin het volgende vermeld:  
‘In deze categorie vallen alle regenwaterbuffers zoals opgenomen in de leggers van de primaire 
wateren van het Waterschap Roer en Overmaas… Bestemming: Vanwege de primair 
waterhuishoudkundige functie krijgen primaire regenwaterbuffers (zoals vastgelegd in de legger van 
Waterschap Roer en Overmaas), evenals primaire waterlopen, de bestemming 'Water - Primair 
water' . Indien dit niet gewenst is vanwege het droge karakter van de buffer in het merendeel van 
de tijd kan ook gekozen worden voor 'Overig - Regenwaterbuffer'…. Langs een regenwaterbuffer 
kan, geheel of gedeeltelijk, een beschermingszone liggen voor de bescherming en het beheer en 
onderhoud van de buffer. Dit is voor elke regenwaterbuffer vastgelegd in de legger van Waterschap 
Roer en Overmaas. Deze beschermingszone heeft de dubbelbestemming 'Waterstaat – 
Beschermingszone primair water' . De beschermingszones dienen ter voorkoming van ongewenste 
ontwikkelingen die de bereikbaarheid van het primaire water verminderen. Tevens dient de 
beschermingszone om toekomstige verbeteringen of herinrichtingen mogelijk te houden. Op de 
beschermingszones zijn de gebod- en verbodsbepalingen van de Keur van het Waterschap Roer en 
Overmaas van toepassing. 

 
Het is jammer als verschillende overheden onderling discussie voeren over dit soort zaken. Het is 
energieverspilling om via juridische procedures het gelijk uit te vechten. Daarom is het verstandig 
(nu het nog kan) om aan dit onderdeel van de zienswijze tegemoet te komen. Dat wil zeggen: de 
regenwaterbuffers die zijn opgenomen in de legger van ‘primaire wateren’ van het Waterschap Roer 
en Overmaas alsnog bestemmen tot Water- primair Water en deze (indien als zodanig in de legger is 
opgenomen) tevens voorzien van een beschermingszone (beschermingszone Waterstaat- 
Beschermingszone Primair water.   
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Niet-permanent watervoerende watergangen 

In verschillende gevallen kiest de gemeente ervoor om niet-permanent watervoerende watergangen 
alleen met een dubbelbestemming ‘Waterstaat – beschermingszone primair water’ op te nemen. In 
zelfde gevallen in onder meer het bestemmingsplan Kernen 2010 en bestemmingsplan Gerendal 2,3 
en 7 bestemt u deze watergangen door middel van een kernzone met de bestemming ‘Water’ met 
aan weerszijden een beschermingszone. Dit geeft geen blijk van eenduidigheid in de wijze van 
bestemmen. Verzocht wordt om de betreffende watergangen op gelijke wijze op te nemen als alle 
andere open primaire watergangen en overeenkomstig andere reeds vastgestelde 
bestemmingsplannen binnen onze gemeente. Specifiek merkt R&O daarbij nog op dat het in 
situaties waar het een wegwatergang betreft voorstelbaar is de verkeerbestemming te laten 
prevaleren en de wegwaterwatergang wel middels alleen een dubbelbestemming op de verbeelding 
op te nemen.  
 
Reactie 
Uit de voormelde notitie ‘Water in Ruimtelijke plannen’ van het waterschap Roer en Overmaas d.d. 
augustus 2011 blijkt dat de gemeente zelf mag bepalen ( binnen de kaders van SVBP en IMRO) hoe 
de waterhuishoudkundige bestemmingen worden opgenomen in een plan.  
Voor de waterbeheerders is het van belang dat primaire wateren, lijnvormige elementen en 
waterkeringen (inclusief bijbehorende beschermingszones, meanderzones en inundatiegebieden), 
zuiveringstechnische werken (inclusief beschermingszones en milieuhinderzones) en waterwin- en 
grondwaterbeschermingsgebieden planologisch afdoende worden beschermd. Al deze gebieden 
worden bij voorkeur met het daadwerkelijke ruimtebeslag opgenomen op de verbeelding. Daarbij 
worden de ruimtelijk relevante aspecten rechtstreeks opgenomen in de bouwregels en 
gebruiksregels. Voor de overige aspecten wordt bij voorkeur een relatie gelegd met en verwezen 
naar de overige van toepassing zijnde regelgeving zoals de keur van het waterschap of provinciale 
verordeningen. Deze notitie bevat de visie van het Watertoetsloket Roer en Overmaas over de wijze 
waarop deze ruimtelijke vertaling het beste kan geschieden. De gemeente kan de voorbeelden naar 
eigen inzicht toepassen en waar nodig aanpassen aan de lokale situatie of de gemeentelijke 
systematiek, mits de waterbelangen voldoende (planologisch) geborgd zijn. 
 
De gevallen waar het waterschap in dit onderdeel van de zienswijze op doelt, betreft watergangen 
die niet permanent watervoerend zijn. Voortschrijdend inzicht bij de gemeente heeft ertoe geleid 
dat bij het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied ervoor is gekozen om deze 
watergangen (waar dus slechts een gedeelte van het jaar water in staat) niet te bestemmen met de 
enkelbestemming ‘Water’. Het is in onze ogen namelijk duidelijker voor de burger om een 
enkelbestemming te kiezen die recht doet aan het gebruik dat ter plaatse merendeels voorkomt. 
Een voorbeeld is een weiland dat agrarisch in gebruik is en waar enkel bij veel regen zich bepaalde 
waterlopen vormen. Een dergelijk perceel krijgt de bestemming ‘Agrarisch’ of ‘Agrarisch met 
waarden’. Om toch de waterschapsbelangen afdoende te beschermen is het wel noodzakelijk dat 
ter plaatse van de niet-permanent watervoerende waterloop een beschermingszone ‘waterstaat- 
beschermingszone primair water’ op te nemen. Onze wijze van bestemmen past binnen de 
systematiek van de SVBP en IMRO en doet in onze ogen meer recht aan het gebruik ter plaatse. 
Verder worden de belangen van het waterschap door onze systematiek afdoende planologisch 
beschermd. Verder is het in sommige gevallen niet mogelijk om de enkelbestemming ‘water’ op te 
nemen omdat de tijdelijke watergang ter plaatse veel te smal is.  
 
Afspraken 
In het overleg op 21 december 2011 tussen het waterschap en de gemeente zijn een aantal 
onvolkomenheden in het ontwerpbestemmingsplan nader besproken. Er is tevens telefonisch overleg 
geweest op 3 januari 2012. Per e-mail (d.d. 9 januari 2012) is ambtelijk door de gemeente 
aangegeven op welke wijze een deel van de onvolkomenheden wordt verwerkt. Wij vertrouwen erop 
dat de gemeente deze punten inderdaad wijzigt bij de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Volledigheidshalve benoemen wij ook deze punten in deze zienswijze. Het betreft: 

- Het ontbreken van de zijtak van de Stassenbeek (10.055F).  
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- Het incorrect weergeven van de Strabeker Vloedgraaf en het ontbreken van de Overlaat 
Strabekervloedgraaf nabij de Beekstraat 2. 

- Een gedeelte van de Strabekervloedgraaf (net ten noorden van de spoorbaan) is niet correct 
bestemd.  

- Watergang het Zijpke (ten westen van Schin op Geul) is niet correct op de verbeelding 
opgenomen. 

- Het deel van de Gerendals Vloedgraaf gelegen tussen de regenwaterbuffer Gerendal en de 
kern. Hiervan is ambtelijk aangegeven hoe de aanpassing plaatsvindt, maar deze is 
onvolledig. Nog steeds mist een deel van de Vloedgraaf (tot aan de kern). 

- De beschermingszone langs de Geul (10 meter) ontbreekt in de gebieden die ten oosten en 
ten westen direct aansluiten op het bestemmingsplan Kernen. 

- Een gedeelte van de Kattebeek ontbreekt nog. Het betreft het deel dat tegen de 
gemeentegrens met Nuth (nabij Kleingenhout) ligt, direct ten noorden van de Rijksweg A79.  

 
Indien wenselijk kan R&O ons nogmaals voorzien van de digitale gegevens, specifiek voor 
voornoemde onderdelen. 
 

Reactie 
De hiervoor opgesomde onvolkomenheden zijn grotendeels ook al ambtshalve geconstateerd en in 
overleg met bureau Tonnaer aangepast. Voor de onderdelen die ambtshalve nog niet correct zijn 
aangepast, worden onderstaand geadviseerd deze alsnog te herstellen bij de vaststelling. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 47 
De zienswijze gedeeltelijk honoreren en bij de vaststelling het bestemmingsplan op de volgende 
onderdelen wijzigen: 
 
Verbeelding 

• de regenwaterbuffers die zijn opgenomen in de legger van ‘primaire wateren’ van het 
Waterschap Roer en Overmaas alsnog bestemmen tot Water- primair Water en deze (indien 
als zodanig in de legger is opgenomen) tevens voorzien van een beschermingszone 
(beschermingszone Waterstaat- Beschermingszone Primair water.   

• Een gedeelte van de Kattebeek ontbreekt nog. Het betreft het deel dat tegen de 
gemeentegrens met Nuth (nabij Kleingenhout) ligt, direct ten noorden van de Rijksweg A79.  

• Het gedeelte van de Gerendals Vloedgraaf tussen regenwaterbuffer en kern is nu ambtshalve 

opgenomen. Deze is echter nog onvolledig. Nog steeds mist een deel van de Vloedgraaf (tot 
aan de kern). Dit moet bij de vaststelling nog worden aangepast. 
 

Tevens naar aanleiding van de wel correct verwerkte ambtshalve aanpassingen het bestemmingsplan 
gewijzigd vaststellen overeenkomstig onderstaande verbeeldingen: 
 

1. De Zijtak van de Stassenbeek is opgenomen 
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2. De Strabekervloedgraaf is (nabij de Beekstraat 2) is nu volledig op verbeelding opgenomen 
(inclusief De Overlaat Strabekervloedgraaf) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gedeelte van Strabekervloedgraaf is nu wel goed bestemd. De kernzone is heeft nu ook een 
bescherming van een dubbelbestemming. 
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4. Watergang Het Zijpke (ten westen van Schin op Geul) is vanaf de instroom in de Geul tot aan 

de kern nu wel goed opgenomen. 
 
 
 
Punt 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Het gedeelte van de Gerendals Vloedgraaf tussen regenwaterbuffer en kern is nu 

opgenomen. Deze is onvolledig. Nog steeds mist een deel van de Vloedgraaf (tot aan de 
kern). Dit moet bij de vaststelling nog worden aangepast. 
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6. De beschermingszone langs de Geul (10 meter) is nu volledig opgenomen in het laatste 

traject tot de aansluiting met BP van de kern. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aan de andere zijde van de kern is  precies hetzelfde gebeurt (bij Molentak Kruitmolen) 
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Zienswijze 48, Perceel Maastrichterweg 1 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel 
Maastrichterweg 1 en houdt in dat reclamant zich niet volledig kan verenigen met de wijze waarop 
de bedrijfslocatie aan de Maastrichterweg 1 te Sibbe in het ontwerpplan is opgenomen, derhalve 
maakt hij zijn zienswijze kenbaar.  
 
De bouwkavel zoals die nu in het ontwerpplan is opgenomen, is niet overeenkomstig het eerder met 
de gemeente en provincie gevoerde overleg en de besluitvorming daarover. Op 13 december 2011 
heeft met mevrouw W. Hendriks mondeling overleg plaatsgevonden over de juiste afmeting en 
invulling van de bouwkavel en het binnen die bouwkavel op te nemen bouwvlak. Dit op grond van 
het met de gemeente en de provincie gevoerde overleg van 8 september 2011 en de op grond van 
dat overleg door de gemeente goedgekeurde landschappelijke inpassing en tegenprestatie voor de 
bedrijfslocatie Maastrichterweg 1. De door de gemeente goedgekeurde landschappelijke inpassing 
en tegenprestatie is uitgewerkt door bureau Paumen (kenmerk: PNR 6301BH1- 171111). 
 
Op grond van het overleg van 13 december 2011 is voorgesteld de bouwkavel en het bouwvlak 
ambtshalve aan te passen aan de juiste maatvoering, zoals die eerder werd besproken en 
geaccordeerd. Het voorstel voor die ambtelijke aanpassing van de verbeelding is bijgevoegd als  
bijlage 1. In deze ambtshalve aangepaste verbeelding is de juiste afmeting van de bouwkavel, het 
bouwvlak en de aanduiding voor de realisatie van de landschappelijke inpassing opgenomen. 
Reclamant kan dan ook instemmen met de bouwkavel en aanduidingen zoals die in deze ambtshalve 
aangepaste verbeelding zijn opgenomen. 
 
Op grond van voorgaande overwegingen wordt verzocht deze ambtshalve gewijzigde verbeelding in 
het vast te stellen bestemmingsplan op te nemen. 
 

Reactie 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Op bovenstaande verbeelding is de bedrijfskavel weergegeven zoals opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan. Ambtelijk is inderdaad geconstateerd dat de opgenomen 
bestemmingsgrens niet overeenkomt met het collegebesluit d.d. 11.10.2011 waarin medewerking is 
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toegezegd aan de bedrijfsontwikkeling op Maastrichterweg 1 onder bepaalde voorwaarden. 
Voorafgaand aan de principemedewerking heeft overleg plaatsgevonden tussen initiatiefnemer, de 
gemeente en de provincie (8 september 2011)  en zijn afspraken gemaakt over de wijze van 
landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage ten behoeve van de gewenste bedrijfsontwikkeling 
op de locatie Maastrichterweg 1. De goedgekeurde landschappelijke inpassing en tegenprestatie zijn 
uitgewerkt door bureau Paumen (kenmerk: PNR 6301BH1- 171111) en is als bijlage opgenomen bij 
het ontwerpbestemmingsplan. Tevens is de noodzakelijke privaatrechtelijke overeenkomst tussen 
de gemeente en de initiatiefnemer ondertekend. Deze is noodzakelijk in het kader van de uitvoering 
van het gemeentelijk kwaliteitsmenu en op basis daarvan is gewaarborgd dat de initiatiefnemer de 
noodzakelijke kwaliteitsbijdrage levert. 
 
De bedrijfskavel is inmiddels op ambtelijk voorstel aangepast. Zie daarvoor onderstaande 
verbeelding. In deze aangepaste verbeelding is de juiste afmeting van de bouwkavel, het bouwvlak 
en de aanduiding voor de realisatie van de landschappelijke inpassing opgenomen. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 48 
De zienswijze honoreren en het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen overeenkomstig 
onderstaande verbeelding. De ondertekende privaatrechtelijke overeenkomst wordt opgeborgen in 
het archief, het is niet noodzakelijk dat deze in de bijlage van het bestemmingsplan wordt 
opgenomen. 
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Zienswijze 49, Percelen Walem 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op de percelen Walem 31 en 
33 en houdt in dat: 
 
In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied hebben de gronden behorende bij de objecten 
Walem 31 en 33 de volgende bestemmingen: bebouwingsklasse HT, Tuin, Erf en Agrarisch gebied 
met hoge landschappelijke waarden (AGHLW). Een groot gedeelte van de huidige tuin bij de 
objecten Walem 31 en 33 is reeds meerdere jaren in gebruik in strijd met de bestemming (AGHLW) 
zie hiervoor bijlage 1A. in het ontwerpbestemmingsplan zijn alle gronden die behoren bij de 
objecten Walem 31 en 33 bestemd tot ‘Wonen’ (zie bijlage 1B). Dat betekent dat gronden met de 
voormalige bestemming AGHLW zomaar zijn gewijzigd in Wonen. Dit wekt het idee dat handelen in 
strijd met de wet wordt beloond. Reclamant is van mening dat een dergelijke wijziging niet 
zondermeer is toegestaan om de volgende redenen: 

• Bodemkwaliteit: bij een dergelijke bestemmingswijziging met een intensivering van de 
communicatie over en weer met de bodem tot gevolg, moet worden beoordeeld of de 
bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde bestemming. Voor alle nieuwe ontwikkelingen 
die met ruimtelijke plannen mogelijk worden gemaakt moeten onderzocht, beoordeeld en 
beschreven worden. In dit geval wordt de oppervlakte die voor wonen in gebruik is bijna 
verdubbeld, dus er is geen sprake van een marginale wijziging.  

• Watertoets: de bewoners van Walem 31 en 33 hebben op hun perceel gebouwen, 
bouwwerken en verhardingen gerealiseerd in strijd met het vigerende bestemmingsplan en 
zonder de noodzakelijke vergunningen. De gemeente is daartegen nooit handhavend 
opgetreden. Walem is sterk geaccidenteerd, dit betekent dat het hemelwater afstroomt van 
hoger naar lager gelegen terreinen. Dat betekent ook dat daar waar hemelwater niet kan 
infiltreren (door bouwwerken of verhardingen) het water versneld zal afstromen naar de 
belendende percelen, in casu de weilanden van reclamant die daar hinder van ondervindt. 
Een degelijke watertoets heeft niet plaatsgevonden en hiermee zal bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan rekening moeten worden gehouden. Het uitgangspunt is dat 
regenwater moet worden afgekoppeld en moet worden geïnfiltreerd op eigen terrein. 
Nergens is gebleken dat de bewoners van Walem 31 en 33 hiermee rekening hebben 
gehouden (zie ook bijlage 2). 

• Verkeerssituatie: de bewoners van Walem 31 en 33 parkeren hun motorvoertuigen op de 
verharde weg ten noorden van of voor hun woningen. Het verkeer komende vanuit Klimmen 
heeft vanwege de flauwe bocht en de aanwezige beplanting  slecht zicht, waardoor 
regelmatig hachelijke verkeerssituaties ontstaan. Daarnaast wordt reclamant als eigenaar 
van de belendende percelen beperkt in zijn ontsluitingsmogelijkheden naar en van de 
weilanden die rondom en tegenover de woningen Walem 31 en 33 liggen. Als de raad al 
medewerking wil verlenen aan een legalisatie van illegale gebouwen en bestratingen 
(waaronder een garage) dan verzoekt reclamant in het belang van een goede parkeerbalans 
ter plaatse het parkeren op eigen terrein te laten plaatsvinden. Er is ruimte genoeg op de 
percelen. In een eerdere procedure is door de bewoners gesteld dat de inrit aan de 
noordzijde van Walem 33 eigendom is van een derde zodat om die reden het achtergelegen 
terrein slechts bereikbaar is via het eigendom van derden (zodat de bewoners geen 
parkeermogelijkheden op eigen terrein hebben). Een dergelijk argument is niet valide en 
zou de raad er niet van moeten weerhouden om alsnog, vanuit de parkeersituatie ter 
plaatse, de parkeerbalans en de ontsluiting van de belendende percelen, nadere eisen te 
verbinden m.b.t. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan. 

• Onderbouwing: aan de wijziging van de bestemming van AGHLW in Wonen ligt geen goede 
ruimtelijke onderbouwing ten grondslag. Het betreft immers een wijziging voor een gebied 
met een omvang van 550 m2. 

• Verzoek: reclamant verzoekt de raad daarom om geen medewerking te verlenen aan het 
vergroten van het bestemmingsvlak Wonen voor de objecten Walem 31 en 33. 
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Reactie 
 

Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
De percelen Walem 31 en 33 zijn, net als de naastgelegen woningen Walem 29 en 27, in het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied bestemd tot Wonen met daarop de aanduidingen ‘bouwvlak’ 
(ter plaatse van de bestaande hoofdgebouwen) ‘bijgebouwen’ (ter plaatse van de zonering waarop 
bijgebouwen zijn gerealiseerd) en onbebouwd deel (ter plaatse van de zone die in gebruik is als 
achtertuin). De reden voor deze wijze van bestemmen is als volgt. Voorafgaand aan de 
bestemmingsplanopstelling heeft een gebiedsinventarisatie plaatsgevonden. Daarbij is voor het 
plangebied aangegeven wat het huidige gebruik is. Dit gebruik is vergeleken met het vigerende 
bestemmingsplan. Wat daarbij binnen het hele plangebied is opgevallen, is dat sinds 1994 
(opstellingsperiode vigerend bestemmingsplan) een behoorlijk aantal situaties is ontstaan waarbij 
de tuin van bestaande woningen is uitgebreid binnen de bestemming ‘Agrarisch’ of ‘Agrarisch met 
waarden’. Ook met betrekking tot o.a. de percelen Walem 31, 33, 29 en 27, 21 en 17 is een 
dergelijk afwijkend gebruik geconstateerd. Zie daarvoor ook onderstaande kopie uit de 
Inventarisatiekaart, Blad 2. Met het rode raster is het bestaande en ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan afwijkende bestaande gebruik aangegeven. 
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Kopie Inventarisatiekaart, Blad 2 

 
 
Alle bovengenoemde liggen binnen Perspectief 4 (P4: Vitaal landelijk gebied). P4 heeft betrekking 
op overwegend landbouwgebieden met een van gebied tot gebied verschillende aard en dichtheid 
aan landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Daarnaast komen op kleinere schaal 
woonbebouwing, al dan niet solitaire bedrijfsgebouwen, toeristisch-recreatieve voorzieningen en 
infrastructuur voor. Op basis van provinciaal beleid is het toelaatbaar om binnen deze gebieden 
voorkomende bestaande functies positief te bestemmen. Dit is in het hele plangebied van het 
bestemmingsplan Buitengebied op meerdere plekken gebeurd. Voor deze afwijkingen is afgewogen 
of de afwijking inpasbaar is binnen het toekomstige beleid. Belangrijkste maatstaf voor de regeling, 
voor zover die afwijkt van de bestaande, is de over 10 jaar gewenste ruimtelijke en 
gebruikssituatie. Echter daarnaast is ook rekening gehouden met de kans dat de strijdige situatie 
binnen de planperiode wordt beëindigd en de mogelijkheid tot legalisatie van de strijdigheid. Deze 
wijze van legalisatie is in het kader van het vooroverleg met de provincie Limburg doorgesproken.  
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Naar aanleiding van de vooroverlegreactie is wel door het college besloten om het bestaande 
gebruik zo goed mogelijk tot uitdrukking te laten komen. Dat betekent dat de overgangsgebieden 
die zijn ingericht als tuin niet worden bestemd tot Wonen, maar de bestemming ‘Tuin’ krijgen. 
Naast het zo goed mogelijk weergeven van het bestaande gebruik (tuin) is ook een reden dat door 
het handhaven van de bestemming ‘Wonen’ wellicht onnodige verwachtingen worden geschapen 
met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden van de onderhavige percelen. In het kader van het 
een goede ruimtelijke ordening is het bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan 
noodzakelijk dat de bestaande situatie qua bebouwing en gebruik wordt geïnventariseerd en wordt 
opgenomen in het bestemmingsplan. 
 
Naar aanleiding van deze ingediende zienswijze is ambtshalve geconstateerd dat in ieder geval op 
de percelen Walem 31, 33, 29 en 27 niet tegemoet is gekomen aan het collegebesluit n.a.v. de 
vooroverlegreactie van de Provincie Limburg. In dat kader is het is het noodzakelijk om gedeelten 
(een strook) van de percelen kadastraal bekend VKB01, sectie U nummers 334, 30, 31 alsnog te 
bestemmen tot ‘Tuin’. Op basis van een recente kadastrale situatie is geïnventariseerd welke zone 
alsnog moet worden bestemd tot (achter)tuin. Onderstaan is deze zone aangeduid in groen met ‘T’. 
De gronden ten zuiden van deze zone moeten overeenkomstig het bestaande gebruik worden 
bestemd tot ‘Wonen met de aanduidingen bouwvlak en bijgebouwvlak. Voor het overige deel van 
het gehucht Walem zal door Tonnaer  opnieuw een vergelijkbare inventarisatie en aanpassing 
plaatsvinden. Dit zal ambtshalve worden gecoördineerd en worden toegevoegd aan de Lijst 
ambtshalve wijzigingen. 
 
Op basis van de regels behorende bij de bestemming  Tuin (artikel 25) mogen de gronden met deze 
bestemming worden gebruikt als tuin en mogen deze niet worden bebouwd (behoudens andere 
bouwwerken die binnen de bestemming passen, artikel 25.2). Er wordt met deze wijze van 
bestemen (net als op andere vergelijkbare plekken) in feite een ‘tuinstrook’ gerealiseerd als 
overgang naar het ‘echte’ buitengebied dat wel nog een landelijke inrichting heeft. De op perceel 
334 aanwezige schuur valt daarmee onder het overgangsrecht van artikel 56.1. Op basis van het 
overgangsrecht mag dit gebouw ter plaatse blijven bestaan en gedeeltelijk worden vernieuwd of 
veranderd. 
 
De hiervoor geschetste wijze van bestemmen in de algehele herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied  is met name gekozen ten behoeve van de gemeentelijk taken op het gebied van 
Toezicht en Handhaving. Op deze wijze wordt immers een goede en duidelijke nulsituatie gecreëerd 
waar men in de toekomst mee uit de voeten kan. Als in de toekomst opnieuw situaties worden 
geconstateerd waarbij (illegaal) de tuin is uitgebreid ten koste van het ‘buitengebied’ of illegale 
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bouwwerken zijn gerealiseerd zal de gemeente slechts meewerken aan een legalisatie als dit 
ruimtelijk gezien aanvaardbaar is en daar een passende kwaliteitsverbetering tegenover staat.  
 
Bij de gemeente bestaat sterk de indruk dat de door reclamant ingediende zienswijze enkel 
voortkomen uit een vertroebelde verhouding met de bewoners van Walem 31 en 33. De zienswijzen 
richten zich namelijk niet tegen andere omliggende percelen die op een vergelijkbare wijze zijn 
bestemd. Feitelijk is sprake van een bestaande situatie die al bestaat van voor 1994, dus ruimtelijk 
en fysiek veranderd er niks ten opzichte van het perceel van Reclamant. Door de hieronder 
voorgestelde ambtshalve wijzigingen (wijzigen van een gedeelte van de bestemming van de 
aangrenzende percelen in Tuin) wordt overigens toch tegemoet gekomen aan een aantal grieven van 
reclamant. 
 
Uitsnede vigerend bestemmingsplan 1994 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 49 
De zienswijze niet honoreren echter ambtshalve (op basis van het collegebesluit over het 
vooroverleg van de Provincie Limburg) het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd 
vaststellen.  
 
Verbeelding 
De gedeelten (een strook) van de percelen kadastraal bekend VKB01, sectie U nummers 334, 30, 31 
alsnog te bestemmen tot ‘Tuin’. Op basis van onderstaande kadastrale situatie aangeduid in groen 
met ‘T’. De gronden ten zuiden van deze zone moeten overeenkomstig het bestaande gebruik 
worden bestemd tot ‘Wonen met de aanduidingen bouwvlak en bijgebouwvlak.  
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Overig 
Voor het overige deel van het gehucht Walem zal door Tonnaer  opnieuw een vergelijkbare 
inventarisatie en aanpassing plaatsvinden (aan de hand van de inventarisatiekaart). Dit zal 
ambtshalve worden gecoördineerd en worden toegevoegd aan de Lijst ambtshalve wijzigingen. 
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Zienswijze 50, Perceel Walem 49 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Dorpstraat 49 
en houdt in dat: 
 
Reclamant exploiteert op de locatie Dorpstraat 49 te 6301 BB in Sibbe een agrarisch bedrijf 
bestaande uit akkerbouw, rundvee en schapenhouderij. Reclamant heeft tot zijn verbazing 
geconstateerd dat in het ontwerpbestemmingsplan aan zijn bedrijfslocatie de bestemming 
‘Agrarisch’ is toegekend en niet de bestemming ‘Agrarisch- Agrarisch bedrijf (A-Ab)’.De hele 
bouwkavel is in gebruik als bedrijfswoning, agrarische opstallen, opslag van mest en ruwvoer en 
stalling van machines en werktuigen. In februari 2008 heeft reclamant het inventarisatieformulier 
ingediend met de gegevens over de bedrijfsomvang en de gewenste grootte van het bouwvlak. 
 
Verzoek: 
Verzocht wordt om, conform de feitelijkheid de bestemming A-Ab en een bouwvlak toe te kennen 
aan de hele kavel, kadastraal bekend Oud-Valkenburg, sectie C, nr. 3265 zoals aangegeven in 
bijlage 1 en het bestemmingsplan dienovereenkomstig vast te stellen. Dit i.v.m. een doelmatige 
bedrijfsvoering en bewoning zowel nu als in de toekomst.  
 
Reactie 
Uit het hieronder opgenomen ontwerpbestemmingsplan blijkt dat de kavel Dorpstraat 49 is bestemd 
tot ‘Agrarisch’ (artikel 3). Op basis van de regels mag ter plaatse geen agrarisch bedrijf aanwezig 
zijn. Uit de inventarisatie van agrarische bedrijven is inderdaad gebleken dat het perceel in gebruik 
is ten behoeve van een bestaand gemengd agrarisch bedrijf (akkerbouw en veeteelt).  
 
Ontwerpbestemmingsplan 
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Onderstaand is ook een kopie uit het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen dat in het voorjaar 
van 2011 ter visie heeft gelegen. Daarin is het agrarisch bedrijf ook niet positief bestemd. De reden 
voor deze omissie is niet bekend. Helaas heeft de ondernemer destijds geen inspraakreactie 
ingediend anders had deze fout al kunnen worden hersteld in het kader van het opstellen 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012. 
 
Voorontwerpbestemingsplan Buitengebied 2012 

 
 
De vigerende agrarische bouwkavel uit 1994 is onderstaand opgenomen. Uit de 
bedrijfsinventarisatie formulieren blijkt dat sprake is van een jonge bedrijfsopvolger (ongeveer 40 
jaar). Het is dan ook niet verstandig om de bestaande rechten in te perken. De vigerende bouwkavel 
moet dan ook worden overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.   
 
Reclamant verzoekt feitelijk om een uitbreiding van het bouwvlak (door het toekennen van een 
bouwvlak aan de hele kavel). Dat is op dit moment niet mogelijk om twee redenen: 

1. de daarvoor noodzakelijk BOM+ procedure is niet doorlopen en daarvoor bestaat ook niet 
meer voldoende tijd voordat het bestemmingsplan Buitengebied 2012wordt vastgesteld. 
Nadat de bestemming van de bouwkavel wordt gewijzigd in A-Ab is wel toepassing mogelijk 
van de binnenplanse wijzigingsbevoegdheid van artikel 4.7.1 van het nieuwe 
bestemmingsplan. 

2. Op het onbebouwde deel van de bouwkavel zijn verschillende dubbelbestemmingen 
aanwezig (Waarde- ondergronds gangenstelsel en Veiligheidszone – 
ondergrondsgangenstelsel). Alvorens medewerking kan worden verleend aan uitbreidingen 
van het bouwvlak ter plaatse, moet eerst (kunnen) worden aangetoond dat aan de belangen 
die d.m.v. de dubbelbestemmingen worden beschermd, geen (onevenredige) schade wordt 
toegebracht. 
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Vigerend bestemmingsplan 1994 

 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 50 
De zienswijze gedeeltelijk honoreren en het bestemmingsplan bij de vaststelling op de volgende 
onderdelen wijzigen: 
 
Verbeelding 
De bestemming van het perceel Dorpstraat 49 wijzigen van ‘Agrarisch’ in ‘Agrarisch- Agrarisch 
bedrijf’ en daartoe de bouwkavel overnemen uit het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994 
(uitsnede 54). 
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Zienswijze 51, Perceel Hekerbeekweg 86 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Hekerbeekweg 
86 en houdt in dat: 
 
Reclamant kan zich niet verenigen met de wijze waarop zijn bedrijfslocatie aan de Hekerbeekweg 
86 in het ontwerpplan is opgenomen en maakt daarom zijn zienswijze kenbaar. De bouwkavel zoals 
die in het ontwerpplan is opgenomen, is niet overeenkomstig de voor de locatie verleende 
bouwvergunningen en het ambtelijk overleg dat daarover heeft plaatsgevonden. Op 13 december 
2011 heeft met mevrouw W. Hendriks mondeling overleg plaatsgevonden over de juiste afmeting 
van de bouwkavel en het binnen die bouwkavel op te nemen bouwvlak. Op grond van dat overleg is 
voorgesteld de bouwkavel ambtshalve aan te passen aan de juiste maatvoering, zoals die eerder in 
de zienswijze op het voorontwerpplan was ingediend. Die zienswijze op het voorontwerpplan werd 
ingediend bij brief van 19 april 2011 (kenmerk: 11/01739/V/A/PO). 
 
Het voorstel voor die ambtelijke aanpassing is opgenomen als bijlage 1. 
De aanduiding van het pension en de mogelijkheid om bij het pension een recreatieruimte te 
realiseren, is goed verwerkt in de ambtelijke aanpassing van de verbeelding. Dit behoeft niet te 
worden gewijzigd. In de ambtelijk aangepaste verbeelding van de bouwkavel zit echter nog een 
tekenfout voor wat betreft de breedte van het bouwvlak voor de bedrijfsgebouwen. Die tekenfout 
werkt door naar de plaats van de sleufsilo’s aan de oostzijde van de bouwkavel. Daardoor is de 
totale bouwkavel enkele meters te smal ingetekend en is ook het bouwvlak binnen die bouwkavel te 
smal getekend. Het probleem is ontstaan doordat het bouwvlak voor de realisatie van de nieuwe 
stal te smal is getekend. Namens reclamant heeft de adviseur de juiste maatvoering op de 
ambtshalve aangepaste verbeelding opgenomen (zie bijlage 2). Met de blauwe kleur heeft hij de 
juiste afmeting van het bouwvlak aangegeven. Met groen heeft hij de juiste plaats van de 
landschappelijke inpassing aangegeven. Daartussen moet 45 meter ruimte zijn voor de sleufsilo’s 
(buiten het bouwvlak, doch binnen de bouwkavel). 
 
Ook is de in het veld ingemeten situatietekening van de milieuvergunning nogmaals bijgevoegd als 
bijlage 3. Ook daarop is de juiste maatvoering van de gebouwen voor de duidelijkheid nogmaals 
aangegeven. Die maatvoering is gemeten in oostelijke richting, vanaf de muur van de achter de 
woning gelegen stal. Gemeten vanaf de achtergevel van de aan de westzijde van die stal gelegen 
vrijstaande loods, dient het bouwvlak totaal 120 meter breed te zijn (zie aanduiding in bijlage 2). 
Verzocht wordt de ambtelijk reeds gewijzigde verbeelding op deze punten aan te passen. 
 
Reactie 
Naar aanleiding van het overleg met de adviseur van reclamant heeft inderdaad een ambtshalve 
wijziging van de verbeelding plaatsgevonden, deze is onderstaand weergegeven. Hernieuwde 
controle van deze tekening heeft inderdaad uitgewezen dat een tekenfout is opgetreden voor wat 
betreft de breedte van het bouwvlak. Het is ook correct dat de tekenfout consequenties heeft voor 
de ligging van de sleufsilo’s aan de oostzijde van de bouwkavel en de strook voor landschappelijke 
inpassing. In 2007 is voor de uitbreiding van deze bouwkavel een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 
lid 1 WRO doorlopen en op basis daarvan zijn bouwvergunningen verleend voor de bouw van twee 
bedrijfsgebouwen. De aanleg van de sleufsilo’s is ook mogelijk gemaakt op basis van de artikel 19 
WRO procedure. In het nieuwe bestemmingsplan moet de bestaande situatie goed worden vertaald. 
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Voorgestelde ambtshalve wijziging 

 
Ontwerpbestemmingsplan 
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Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 51 
De zienswijze honoreren en het bestemmingsplan bij de vaststelling op de volgende onderdelen 
wijzigen: 
 
Verbeelding 
de omvang van de bedrijfskavel Hekerbeekweg 86 wijzigen conform bijlage 2 behorende bij de 
zienswijze. 



Zienswijzennota Bestemmingsplan Buitengebied 2012 

Behandeld in de raadsvergadering van 2 april 2012 

 

 163

Zienswijze 52, Perceel Walem 108 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Walem 108 en 
houdt in dat: 
 
Omdat reclamant zich niet volledig kan verenigen met de wijze waarop zijn  agrarische bedrijf op 
de locatie Walem 108-110 te Walem in het ontwerpplan is opgenomen, maakt deze zijn zienswijze 
kenbaar. De bouwkavel zoals die nu in het ontwerpplan is opgenomen, is niet overeenkomstig het 
eerder met de gemeente gevoerde overleg en de besluitvorming daarover. 
 
Op 13 december 2011 heeft met de behandelend ambtenaar mondeling overleg plaatsgevonden over 
de juiste afmeting en invulling van de bouwkavel. Dit op grond van het met de gemeente gevoerde 
overleg van 29 september 2011 en de op grond van dat overleg door de gemeente goedgekeurde 
landschappelijke inpassing en tegenprestatie voor de bedrijfslocatie Walem 108. Die door de 
gemeente goedgekeurde landschappelijke inpassing en tegenprestatie is uitgewerkt door bureau 
Paumen (kenmerk: PNR 6342PA108- 300911).Op grond van het overleg van 13 december 2011 is 
voorgesteld de bouwkavel en het bouwvlak ambtshalve aan te passen aan de juiste maatvoering, 
zoals die eerder met de gemeente werd besproken en door de gemeente werd geaccordeerd. 
 
Het voorstel voor die ambtelijke aanpassing van de verbeelding is bijgevoegd  als bijlage 1. 
In deze ambtshalve aangepaste verbeelding is de juiste afmeting van de bouwkavel, het bouwvlak 
en de oppervlakte met de aanduiding voor het kamperen bij de boer, de paardenbak en de 
realisatie van de landschappelijke inpassing opgenomen. Reclamant kan dan ook instemmen met de 
bouwkavel en aanduidingen zoals die in deze ambtshalve aangepaste verbeelding zijn opgenomen. 
 
Verzocht wordt de voorgestelde ambtshalve gewijzigde verbeelding, zoals opgenomen onder bijlage 
1, in het vast te stellen bestemmingsplan op te nemen. 
 
Reactie 
Op onderstaande verbeelding is de agrarische bedrijfskavel weergegeven zoals opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan. Ambtelijk is inderdaad geconstateerd dat de opgenomen 
bestemmingsgrens niet overeenkomt met het collegebesluit d.d. 04.10 2011 waarin medewerking is 
toegezegd aan de gedeeltelijke legalisatie en kleinschalige bedrijfsontwikkeling op Walem 108 
onder bepaalde voorwaarden. Voorafgaand aan de principemedewerking heeft overleg 
plaatsgevonden tussen initiatiefnemer en de gemeente (29 september 2011) en zijn afspraken 
gemaakt over de wijze van landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage ten behoeve van de 
vergroting van het bestemmingsvlak (en gedeeltelijk de bouwkavel) op de locatie Walem 108. De 
goedgekeurde landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage zijn uitgewerkt door bureau Paumen 
(kenmerk: PNR 6342PA108- 300911) en is als bijlage opgenomen bij het ontwerpbestemmingsplan. 
Tevens is de noodzakelijke privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de 
initiatiefnemer ondertekend. Deze is noodzakelijk in het kader van de uitvoering van het 
gemeentelijk kwaliteitsmenu en op basis daarvan is gewaarborgd dat de initiatiefnemer de 
noodzakelijke kwaliteitsbijdrage levert. 
 
De bedrijfskavel is inmiddels op ambtelijk voorstel aangepast. Zie daarvoor onderstaande 
verbeelding. In deze aangepaste verbeelding is de juiste afmeting van de bouwkavel, het bouwvlak 
en de aanduiding voor de realisatie van de landschappelijke inpassing opgenomen. 
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Ontwerpbestemmingsplan 

 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 52 
De zienswijze honoreren en het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen overeenkomstig 
onderstaande verbeelding.  
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Zienswijze 53, Perceel Rijksweg 6 
 
De zienswijze is binnengekomen op 19 januari 2012, heeft betrekking op het perceel Rijksweg 6 en 
houdt in dat: 
 
Reclamant exploiteert op de locatie Rijksweg 6 een omvangrijke camping met bijhorende 
voorzieningen en een overdekt zwembad. De camping omvat circa 350 standplaatsen en er zijn circa 
40 huurcaravans beschikbaar. Naast een beheerderswoning zijn er een receptie, een kantine, een 
cafetaria, een campingwinkel, 4 sanitairgebouwen, een garagegebouw, een wasserette, 
speelvoorzieningen, een sportterrein en parkeerplaatsen aanwezig. Reclamant kan zich niet volledig 
verenigen met de wijze waarop de bebouwingsmogelijkheden voor de bedrijfslocatie in het 
ontwerpplan zijn opgenomen. 
 
Ontbreken bouwvlakken van gebouwen waarvoor eerder al bouwvergunning is verleend  
 
Bouwvlak sanitairgebouw en bouwvlak garagegebouw 
Op de verbeelding ontbreken 2 bouwvlakken van op de camping aanwezige gebouwen. Voor deze 
gebouwen zijn bouwvergunningen verleend. Het betreft: 

- Een sanitairgebouw op het middenterrein (westzijde). De afmeting van dit gebouw bedraagt 
circa 7 x 14 meter. In bijlage 1 is dit gebouw op een uittreksel van de verbeelding 
aangeduid. 

- Een garage-/opslaggebouw aan de noordwestzijde van de camping (naast woning buren). De 
afmeting van dit gebouw bedraagt circa 25 x 8,5 meter. Ook voor dit gebouw is een 
bouwvergunning verleend en in bijlage 1 aangeduid. 

Verzocht wordt om voor beide gebouwen alsnog een bouwvlak op de verbeelding op te nemen als 
aangegeven in bijlage 1.  
 
Reactie 
Voor het sanitairgebouw aan de westzijde is inderdaad op 7 juni 1994 een bouwvergunning verleend 
na het doorlopen van de vrijstellingsprocedure van artikel 19 WRO (archiefdossier 2543). Reclamant 
heeft gelijk, dit gebouw moet op basis van de gekozen plansystematiek worden voorzien van een 
bouwvlak. 
 
Voor de berging/ opslagruimte aan de noordwestzijde van de camping is op 29 juli 2003 een 
bouwvergunning verleend na het doorlopen van de vrijstellingsprocedure van artikel 19 lid 1 WRO 
(archiefdossier 4300). Reclamant heeft gelijk, dit gebouw moet op basis van de gekozen 
plansystematiek worden voorzien van een bouwvlak. 
 
Bouwvlak rond nieuw sanitairgebouw 
Op het middenterrein is met bouwvergunning een nieuw en vergroot sanitairgebouw gerealiseerd 
(zie bijlage 1) dat ook goed toegankelijk is voor minder validen. Op de verbeelding ontbreekt 
echter een bouwvlak voor dit vergrote sanitairgebouw. Als bijlage 2 is de vergunde plattegrond van 
dat sanitairgebouw toegevoegd. De afmeting van dat sanitairgebouw bedraagt afgerond circa 14 x 
18,5 meter. Verzocht wordt voor dit vergunde en inmiddels gerealiseerde sanitairgebouw ook een 
vergroot bouwvlak op te nemen. 
 
Reactie 
Voor het nieuwe sanitairgebouw is op 25 november 2008 een bouwvergunning verleend na het 
doorlopen van de procedure van artikel 3.23 WRO (archiefdossier 5248). Reclamant heeft gelijk, dit 
gebouw moet op basis van de gekozen plansystematiek worden voorzien van een bouwvlak. 
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Het bouwvlak rond het hoofdgebouw is niet goed ingetekend en het overdekte zwembad is met 
bouwvergunning vergroot  
 
Bouwvlak rond hoofdgebouw 
Als bijlage 3 treft u een uittreksel van de verbeelding aan. Daarop is voor wat betreft het 
hoofdgebouw aangegeven dat de contour van het bouwvlak rond de bestaande bebouwing aan de 
noordzijde niet goed is ingetekend. Verzocht wordt het bouwvlak rond die bestaande bebouwing 
goed in te tekenen. De juiste contour van het bouwvlak is geschetst in bijlage 3. 
 
Reactie 
Aan de hand van de luchtfoto is inderdaad te zien dat de bestaande bebouwing is voorzien van een 
foutief begrensd bouwvlak. Dit moet worden hersteld door de ligging van het bouwvlak aan de 
noordzijde van het hoofdgebouw aan te passen overeenkomstig bijlage 3. 
 
Vergrote overdekte zwembad 
Het overdekte zwembad met kleedruimten is vergroot middels een daarvoor verleende 
bouwvergunning. Aan de oostzijde overschrijdt die vergroting van het zwembad het bouwvlak zoals 
dat bouwvlak in het ontwerpplan is opgenomen. Verzocht wordt het bouwvlak aan die oostzijde van 
het zwembad zondanig te vergroten, dat het met bouwvergunning vergrote zwembad wel binnen 
het bouwvlak past. 
 
Reactie 
Voor de vergroting van het overdekt zwembad t.b.v. een invalidentoilet en babywashokje-uitstort is 
op 5 januari 1996 een bouwvergunning verleend (archiefdossier 2777). Dus het bouwvlak bij het 
overdekt zwembad moet aan de zuidoostzijde worden verruimd zoals aangegeven in bijlage 3 bij de 
zienswijze.  
 
Verzoek tot het beperkt vergroten van het bouwvlak bij de hoofdbebouwing t.b.v. de realisatie van 
een binnenruimte (recreatieruimte) bij het zwembad  
Aan de zuidwestzijde van het bouwvlak van de hoofdbebouwing (zie bijlage 3) bevindt zich een 
kinderbadje in de open lucht. Naast dit kinderbadje wil reclamant in die hoek een speelruimte/ 
recreatieruimte inrichten voor kleine kinderen. Om deze voorzieningen ook bij slecht weer te 
kunnen gebruiken, moeten deze worden overdekt. De huidige vakantieganger vraagt daar om en 
reclamant wil aan dat verzoek voldoen om daarmee ook de kwaliteit van haar verblijfsrecreatieve 
voorziening te vergroten, zodat ook op termijn voldoende vakantiegangers worden aangetrokken. 
Dit is ook van belang voor de totale verblijfsrecreatie binnen de gemeente Valkenburg. Zonder het 
bieden van voldoende kwaliteit ontstaat leegloop. 
 
Om dit te realiseren moet het oprichten van een gebouw op deze locatie mogelijk worden gemaakt. 
Het ontwerpplan laat het oprichten van een gebouw op deze plaats niet toe. Om het geheel te 
overdekken is een gebouw nodig met een afmeting van circa 20 x 30 meter, met daarbinnen het 
kinderbadje en ruimte voor een binnenspeelgelegenheid/recreatieruimte. Om dit te realiseren dient 
het bouwvlak aan die zijde met circa 600 m2 te worden vergroot. Die vergroting van het bouwvlak 
ligt in het centrale gedeelte van de camping, verscholen achter de bestaande bebouwing en wordt 
uitgevoerd in één bouwlaag. Vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt stuit die bebouwing dan ook 
niet op problemen. 
 
Reclamant verzoekt om deze bebouwingsmogelijkheid nu op te nemen middels het vergroten van 
het bouwvlak als aangegeven in bijlage 3. Op die wijze kan reclamant op korte termijn tot realisatie 
van die voorziening overgaan en wordt een aparte planologische procedure voor het realiseren van 

deze bebouwing voorkomen. 

 
Reactie 
Reclamant heeft gelijk dat gebouwen enkel in het bouwvlak mogen worden gebouwd (artikel 23.2.3 
ontwerpbestemmingsplan). Het realiseren van een gebouw ten behoeve van het overdekken van het 
kinderbadje en het realiseren van een recreatieruimte is op basis van het vigerende 
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bestemmingsplan ter plaatse niet toegestaan omdat geen bouwvlak aanwezig is. In het 
ontwerpbestemmingsplan is binnen de bestemming Recreatie- Verblijfsrecreatie geen afwijkings- of 
wijzigingsbevoegdheid aanwezig oor het vergroten van het bouwvlak. Onderstaand zijn de relevante 
passages opgenomen uit de gemeentelijke kampeernota 2009-2013 die relevant zijn voor het 
beoordelen van het verzoek van reclamant: 
 
‘Daarnaast bestaan bij alle campinghouders plannen om de bestaande voorzieningen op hun 
terreinen op te waarderen en nieuwe voorzieningen waar de markt om vraagt neer te zetten. 

Aanpassing van het product is voor campinghouders noodzakelijk om concurrerend te blijven in een 

toeristische markt en zo hun bijdrage te kunnen blijven leveren aan een belangrijke bron van 

werkgelegenheid in onze gemeente. De gemeente kan de campinghouders in hun 

uitbreidingsplannen ondersteunen en neemt dan ook keen positieve grondhouding aan. Voor 

uitbreiding kunnen belemmeringen van feitelijke of juridische aard zijn (bijvoorbeeld de 

niveauverschillen in het terrein, nabijheid van bepaalde bedrijven, woningen, gebied aangewezen 

op grond van de habitatrichtlijn/Natura 2000, gebied aangewezen als EHS7 of POG8).’ 

 
‘De gemeente kon van de campinghouder via de WOR eisen dat de campinghouder bepaalde 

voorzieningen (sanitaire, speelvoorzieningen, etc.) realiseert. Deze eisen waren opgenomen in de 

kampeervergunning.  ‘Na het vervallen van de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) moeten deze 

eisen opgenomen worden in het bestemmingsplan. In een bestemmingsplanherziening zal de 

gemeente regelen dat de betreffende campinghouders/kamperen bij de boerlocatie voldoende 

ruimte hebben voor de beoogde en benodigde kwaliteitsverbetering van de voorzieningen. Daarbij 

moet worden gedacht aan het opnemen van ruimere bebouwingsblokken en aanpassing van de 

bouwvoorschriften. Het betreffende bestemmingsplan is voor geen van de locaties nog geheel 

adequaat. Het bestemmingsplan Buitengebied 1994 voldoet niet op de navolgende punten: 

- ………..; 

- de bebouwingsmogelijkheden zijn te beperkt. Voor bijna elke verandering is 

wijziging/vrijstelling van het bestemmingsplan vereist; 

- …….’ 

 
In dit geval is geen sprake van een verzoek tot uitbreiding van het kampeerterrein, maar op het 
vergroten van het bouwvlak binnen de bestaande camping. Dat betekent dat het Limburg (en 
gemeentelijk) Kwaliteitsmenu daarop niet van toepassing is. Er is sprake van een verzoek tot 
verruiming van het bouwvlak met ongeveer 33% ten behoeve van een gebouw in 1 bouwlaag. Voor 
wat betreft de regels is het bestemmingsplan aangepast aan de uitgangspunten van het 
kampeerbeleid. De bebouwingsvlakken zijn opgenomen overeenkomstig de bestaande bebouwing 
(luchtfoto) en de verleende bouwvergunningen. In het kader van de inspraak heeft enkel de 
exploitant van camping Vinkenhof gereageerd, de overige campinghouders hebben geen 
toekomstplannen kenbaar gemaakt. In het kader van het ontwerpbestemmingsplan heeft enkel de 
exploitant van de onderhavige camping en camping Schoonbron gereageerd. Het huidige verzoek 
past in het door de gemeenteraad vastgestelde kampeerbeleid en stuit vanuit ruimtelijk en 
planologisch oogpunt niet op problemen.  Het bestaande bouwvlak van de hoofdbebouwing (na 
correctie) bedraagt ongeveer 1800 m2. De gewenste uitbreiding bedraagt 600 m2, dat betekent dat 
reclamant vraagt om een vergroting van zijn bouwvlak met ongeveer 33 %. De afstand van de 
uiterste begrenzing van het nieuw gewenste bouwvlak tot aan het perceel van de buren (woning) 
bedraagt 68 meter. De afstand van de uiterste dichtstbijzijnde begrenzing van het nieuw gewenste 
bouwvlak tot aan de weg bedraagt 60 meter. Vanaf de weg en vanaf het perceel van Groenrijk 
gezien valt het nieuw gewenste gebouw grotendeels weg achter de bestaande bebouwing, zeker 
omdat dit slechts in 1 bouwlaag wordt gerealiseerd (bouwhoogte maximaal 4,5 meter). Vanuit het 
perceel van de buren is dit gebouw ook nauwelijks zichtbaar omdat in de rechterperceelsgrens van 
de camping een robuuste groene haag van 3 meter hoog aanwezig is. De bestaande camping is dus al 
goed landschappelijk ingepast. In onze ogen stuit de gewenste uitbreiding van het bouwvlak vanuit 
planologisch oogpunt niet op problemen en past dit binnen het recent vastgestelde kampeerbeleid. 
Wij stellen dan ook voor om hieraan medewerking te verlenen om te voorkomen dat reclamant op 
korte termijn zelf een planologische procedure moet doorlopen. Wel is het noodzakelijk om aan te 
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duiden dat binnen de bouwvlak uitbreiding slechts een gebouw van 1 bouwlaag mag worden 
gerealiseerd.   
 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
 
Het niet opnemen van die bouwvlakken op de verbeelding zou leiden tot ongewenste 
rechtsonzekerheid en onnodige planologische procedures bij het aanvragen van vergunningen ter 
plaatse van die gebouwen. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 53 
De zienswijzen honoreren en bij de vaststelling het bestemmingsplan op de volgende onderdelen 
wijzigen: 
 
Verbeelding 
Het bouwvlak aanpassen voor de twee (nieuwe) sanitairgebouwen, de berging en het hoofdgebouw 
overeenkomstig bijlage 1, 2 en 3 behorende bij de zienswijze. 
 
Ambtshalve is overigens geconstateerd dat de camping helemaal is bestemd tot zowel 
‘kampeerterrein 1’ als ‘kampeerterrein 2’. Dit is een fout. De hele camping moet worden bestemd 
als kampeerterrein 2 overeenkomstig de kampeernota (en het vigerende bestemmingsplan). In de 
lijst ambtshalve wijzigingen wordt voorgesteld dit aan te passen. 
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Zienswijze 54, Perceel Geulhemmerweg 45 
 
De zienswijze is binnengekomen op 18 januari 2012, heeft betrekking op het perceel  
Geulhemmerweg 45 en houdt in dat: 
 
De zienswijze is concreet gericht op het verkrijgen van medewerking aan het wijzigen van het 
planologisch regime van hotel ‘Berg en Dal’. Doelstelling is ondermeer het creëren van een 
mogelijkheid voor  het realiseren van appartementen voor permanente bewoning. 
 
Voorgeschiedenis  

• Er wordt een hele uitgebreide voorgeschiedenis beschreven over eerder gedane principe-
uitspraken door het college van B&W (aangevraagd door een derde partij). De eerder 
gedane principe-uitspraak heeft reclamant ertoe bewogen om zelf een nieuwe formele 
aanvraag omgevingsvergunning (fase 1) in te dienen op 31.08.2011. Het project bestaat uit 
de activiteiten slopen ( artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo en gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo) en voorziet 
in de realisatie van vijf appartementen voor permanente bewoning op de verdiepingen en 
een horecagelegenheid op de begane grond. 

• Ook heeft reclamant een inspraakreactie ingediend tegen het voorontwerpbestemmingsplan 
buitengebied op 19.04.2011. In de zienswijzen wordt o.a. verzocht om in het nieuwe 
bestemmingsplan rekening te houden met de mogelijkheid tot realisatie van 8 
appartementen in het pand Geulhemerweg 45. 

• Vervolgens wordt heel uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van het pand 
Geulhemmerweg 45 waarin wordt aangehaald dat het pand een lange historie kent als hotel 
en dat het een karakteristiek gedeelte bevat omdat het dateert van voor 1930. de functie 
hotel kan niet meer worden voortgezet (dit blijkt ook uit een door de gemeente uitgevoerde 
hotelinventarisatie) en men vreest voor verpaupering. 

• Reclamante heeft een heel uitgebreid onderzoek gedaan om de noodzaak van de 
verbouwing en herziening van de functie aan te tonen en daarbij vooral ook rekening 
gehouden met de financiële mogelijkheden. De conclusie van dat onderzoek is: voortzetting 
van de horecafunctie  in de vorm van drie vakantieappartementen en toevoeging van een 
woonfunctie in de vorm van vijf permanente woningen. 

• Er heeft uitgebreid ambtelijk overleg plaatsgevonden met ambtelijke medewerkers om tot 
een goede invulling/ bestemming te kunnen komen. 

• Principeaanvraag 19.04.2010: het college heeft op 24 augustus 2010 principemedewerking 
toegezegd aan een informele aanvraag voor het realiseren van woningen in het voormalige 
hotel ‘Berg en Dal’ aan de Geulhemmerweg 45 te Houthem St. Gerlach. Deze aanvraag was 
ingediend door de heer A. Khoshnouw. Aan deze principemedewerking zijn een aantal 
voorwaarden gesteld: 
- er mogen maximaal 5 appartementen voor permanente bewoning gerealiseerd worden; 
- de gehele begane grond dient een (dag-) recreatieve functie voor het aangrenzende 

wandel – en fietsgebied te krijgen; 
- het oorspronkelijke gedeelte van het pand dient behouden te blijven, de uitbreiding uit 

een latere periode aan de zijkant deint gesloopt te worden en er mag geen uitbreiding 
van de bestaande bouwmassa plaatsvinden; 

- de appartementen dienen te beschikken over voldoende kwaliteit (minimale 
gebruiksoppervlakte 83 m²); 

- er dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd te worden. De 
principemedewerking gold voor maximaal één jaar, waarbij de datum van verzending 
van de brief bepalend is. De brief is verzonden op 1 september 2010.  

• Principeaanvraag 18.11.2010: vanwege de toegezegde principemedewerking aan de heer 
Khoshnouw, heeft mevrouw Theodorou op 18 november 2010 zelf een informele aanvraag 
ingediend voor het realiseren van vijf appartementen voor permanente bewoning en drie 
vakantieappartementen (zonder horeca op de begane grond). De informele aanvraag van 
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mevrouw Theodorou is op 22 maart 2011 afgewezen. De reden van de afwijzing was: 
strijdigheid met het nu geldende bestemmingsplan en tevens met het voorontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied. Omdat het verzoek het toevoegen van vier wooneenheden 
aan de woningvoorraad betreft, heeft het college als afwegingskader gebruik gemaakt van 
de provinciale woonvisie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 1 februari 2011. Om 
medewerking te kunnen verlenen aan onderhavig principeverzoek dienen ten minste vier 
woningen aan de woningvoorraad ontrokken te worden. Omdat het verzoek niet past binnen 

de provinciale woonvisie heeft het college besloten hieraan geen medewerking te verlenen. 

Reclamant is van mening dat de gemeente bij dit besluit voorbij is gegaan aan het gegeven 
dat de principeaanvraag ruim voor 1 februari 2011 is ingediend en bovendien voldoet aan 
het collegebesluit van 24 augustus 2010. 

• Inspraakreactie 19.04.2011: op 19 april 2011 heeft reclamant een inspraakreactie ingediend 
m.b.t. het voorontwerp bestemmingplan Buitengebied. Verzocht wordt om bij de regulering 
van het planologische regime ter plaatse rekening te houden met de mogelijkheid tot 
realisatie van 8 appartementen, waarvan 5 voor permanente bewoning. In de destijds 
toegevoegde bijlage is een zeer uitvoerige onderbouwing gegeven waaruit moet blijken dat 
het plan past binnen het gemeentelijke, provinciale en rijksbeleid en dat het plan dus zowel 
uit planologisch als uit stedenbouwkundig oogpunt ter plaatse toelaatbaar c.q. acceptabel 
is. Deze inspraakreactie is per brief van 27 juli 2011 door het college beantwoord in die zin 
dat deze niet wordt gehonoreerd. Reclamant stelt dat niet alle in de inspraakreactie 
aangegeven opmerkingen/ vragen zijn behandeld in het Eindverslag Inspraak en dat de 
zienswijzen daarin onvolledig zijn samengevat. Het college stelt in genoemde brief 
onterecht dat de ingediende zienswijzen overeenkomen met de eerdere principeaanvraag 
die in strijd is met provinciaal beleid. Dat standpunt is onjuist en druist in tegen het eerder 
genomen besluit van 24 augustus 2010. 

 
Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2012 
Onderstaand is samengevat wat de concrete zienswijzen zijn m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan. 
Ontwerpbestemmingsplan 

 
A) Bouwvlak:  
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Het op de verbeelding aangegeven bouwvlak is niet juist omdat dit niet overeenkomt met de 
feitelijke bebouwing. De feitelijke situatie (sinds 1934) is als productie 5 bijgevoegd. 
Reactie 
Door de moeder van reclamant is op dit onderdeel ook al een zienswijze ingediend. Deze is in deze 
nota opgenomen onder zienswijze nummer 7. Aan uw raad is voorgesteld de hiervoor genoemde 
zienswijze te honoreren en bij de vaststelling het bestemmingsplan als volgt wijzigen: 
 
Verbeelding: het bouwvlak op de locatie Geulhemmerweg 45 vergroten door het bouwvlak over te 
nemen uit het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994 (uitsnede 4). 
 

B) Gebrekkige motivering:  
De motivering om het verzoek tot (deels) wijzigen van het bestemmingsplan af te wijzen is 
gebrekkig nu deze enkel rust op de eerder ingediende principeaanvraag. Tussen de principeaanvraag 
en het verzoek tot medewerking (inspraakreactie) bestaan aanzienlijke verschillen. Het college gaat 
aan de genoemde verschillen voorbij waardoor sprake is van een gebrekkige motivering. Omdat 
reclamant van mening is dat de principeaanvraag niet juist is beoordeeld, heeft zij besloten een 
aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Deze is binnengekomen op 31 augustus 2011. 
Reactie 
De door hiervoor bedoelde door reclamant aangevraagde omgevingsvergunning is inmiddels 
geweigerd door het college van burgemeester en wethouders (Zaaknummer: 5993, BR/11076). Voor 
de zeer uitgebreide motivering wordt kortheidshalve verwezen naar het betreffende besluit dat als 
bijlage bij deze notitie is gevoegd. Als reclamant het niet eens is met de inhoud van dat besluit 
dient zij gebruik te maken van de tot haar beschikking staande rechtsbeschermingsmogelijkheden. 
 

C) Geen zorgvuldige voorbereiding:  
Volgens reclamant is van een zorgvuldige voorbereiding geen sprake omdat relevante onderdelen 
van de zienswijze in het Eindverslag inspraak niet aan de orde komen, namelijk: 

a. Niet ingegaan wordt op de vraag m.b.t. toevoeging van het pand aan de lijst 
karakteristieke gebouwen; 

b. Niet ingegaan wordt op de vraag m.b.t. de huidige parkeerplaats (sectie 3784). 
Hiervoor heeft reclamant een dubbelbestemming ‘parkeerplaats’ en ‘horeca 2’ 
aangevraagd met als doel om in de toekomst op relevante gebiedsontwikkelingen te 
kunnen inspelen.  

c. De relevante principe-uitspraak van 24 augustus 2010 is niet meegenomen in de 
besluitvorming. 

d. Het relevante economische onderzoek ‘concurrentieomgeving, marktaanbod van 
appartementen en dagrecreatie, ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie en 
financiële haalbaarheid dagrecreatie’ dat was bijgevoegd bij de principeaanvraag 
van 18 november 2010 is niet expliciet in de besluitvorming betrokken. 
 

Reactie a 
De in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen lijst van karakteristieke gebouwen is gebaseerd op 
het vigerende bestemmingsplan 1994. Alle panden en andere bouwwerken (bijv. wegkruizen) die in 
het vigerende plan als zijnde karakteristiek zijn aangeduid (d.m.v. een open driehoek) zijn in het 
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2102 ook als zodanig overgenomen. Het was in het kader van 
de algehele herziening het bestemmingsplan Buitengebied niet de bedoeling om inventarisatie/ 
onderzoek te doen naar eventueel nieuw aan te wijzen karakteristieke panden. De aanduiding 
‘karakteristiek’ is enkel opnieuw opgenomen om bestaande rechten niet te verspelen. Het pand 
Geulhemmerweg 45 is in het vigerende bestemmingsplan niet aangeduid als karakteristiek, dus 
derhalve niet als zodanig aangemerkt in het nieuwe bestemmingsplan. 
 
 
 
Reactie b 
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Het perceel sectie A, nummer 3784 is bestaand grasland dat wellicht af en toe wordt gebruikt ten 
behoeve van parkeerdoeleinden, echter dit perceel is niet ingericht als parkeerplaats (geen 
verharding of hafverharding). Uit archiefonderzoek is gebleken dat geen aanlegvergunning is 
verleend om ter plaatse verharding aan te brengen ten behoeve van parkeren, evenmin is een 
vrijstelling van het bestemmingsplan verleend ten behoeve van parkeer- of horecadoeleinden ter 
plaatse. In het vigerende bestemmingsplan is het perceel bestemd tot ‘agrarisch gebied met hoge 
landschappelijke waarden’. Omdat in het verleden geen vergunning is verleend voor gewijzigd 
gebruik en het perceel bestaat uit grasland is de vigerende bestemming gehandhaafd in het 
ontwerpbestemmingsplan. Het naastgelegen perceel van de Geulhemmermolen is een heel andere 
situatie omdat dit perceelsgedeelte in het vigerende bestemmingsplan al was bestemd tot Erf  en 
Tuin. In het ontwerpbestemmingsplan is het gedeelte dat in het vigerende bestemmingsplan was 
bestemd tot Erf en Tuin bestemd tot horecadoeleinden zonder bouwvlak. Dit vloeit voort uit de 
gekozen plansystematiek.  
 
Reactie c 
De door reclamant aangevraagde omgevingsvergunning is inmiddels geweigerd door het college van 
burgemeester en wethouders (Zaaknummer: 5993, BR/11076). Voor de zeer uitgebreide motivering 
wordt kortheidshalve verwezen naar het betreffende besluit dat als bijlage bij deze notitie is 
gevoegd. Als reclamant het niet eens is met de inhoud van dat besluit dient zij gebruik te maken 
van de tot haar beschikking staande rechtsbeschermingsmogelijkheden. 
 
Reactie d 
Op basis van de meest recente aanvraag van reclamant (aanvraag omgevingsvergunning) is 
geconcludeerd dat het provinciaal woonruimtebeleid is gewijzigd en dat de aanvraag van reclamant 
in strijd met dit provinciaal woonruimtebeleid is.  Enkel al wegens strijdigheid met provinciaal 
beleid aan de aanvraag van reclamant geen medewerking kon worden verleend. Aan de inhoudelijke 
toets van de stukken m.b.t. economische onderbouwing komt het bevoegd gezag dan niet eens toe. 
De zienswijze moet op dit punt daarom ongegrond worden verklaard. 
 

D) Schending vertrouwensbeginsel:  
Door de principe-uitspraak van 24 augustus 2010 heeft het college het vertrouwen gewekt dat 
realisatie van appartementen voor permanente bewoning vanuit planologisch oogpunt acceptabel is. 
Het is dus niet meer mogelijk om alsnog geen medewerking meer te verlenen aan deze plannen. Het 
college handelt daarmee in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en meer 
specifiek met het vertrouwensbeginsel. Het ontwerpbestemmingsplan vormt een verdere schending 
van dit vertrouwen.  
Reactie 
De door reclamant aangevraagde omgevingsvergunning is inmiddels geweigerd door het college van 
burgemeester en wethouders (Zaaknummer: 5993, BR/11076). Voor de zeer uitgebreide motivering 
wordt kortheidshalve verwezen naar het betreffende besluit dat als bijlage bij deze notitie is 
gevoegd. Als reclamant het niet eens is met de inhoud van dat besluit dient zij gebruik te maken 
van de tot haar beschikking staande rechtsbeschermingsmogelijkheden. 
 

E) Gemeentelijk woonruimtebeleid:  
Er wordt – ten onrechte – veel meer waarde toegekend aan het raadsbesluit van 4 juli 2011, waarin 
besloten wordt dat de gemeente zich conformeert aan het provinciale woonruimtebeleid, dan aan 
het principebesluit van 24 augustus 2010. Daarnaast wordt voorbijgegaan aan de werkingsduur van 
het collegebesluit van 24 augustus 2010 waarvan de uitgangspunten – ongeacht eventueel nog 
volgende besluiten van het college of de raad – in ieder geval tot 1 september 2011 golden. Het is 
daarom niet mogelijk om met een beroep op een raadsbesluit van 4 juli 2011 te ontkomen aan de 
gebondenheid aan de inhoud van het besluit van 24 augustus 2010. 
Reactie 
De door reclamant aangevraagde omgevingsvergunning is inmiddels geweigerd door het college van 
burgemeester en wethouders (Zaaknummer: 5993, BR/11076). Voor de zeer uitgebreide motivering 
wordt kortheidshalve verwezen naar het betreffende besluit dat als bijlage bij deze notitie is 
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gevoegd. Als reclamant het niet eens is met de inhoud van dat besluit dient zij gebruik te maken 
van de tot haar beschikking staande rechtsbeschermingsmogelijkheden. 
 

F) Provinciaal woonruimtebeleid:  
Uit de provinciale woonvisie kan niet worden afgeleid dat het plan van reclamant niet kan worden 
gerealiseerd. Het onderhavige pand is een karakteristiek pand dat van belang is voor de identiteit 
van de omgeving en dat bovendien een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigd. De provinciale 
woonvisie geeft aan dat dit soort panden behouden zou moeten blijven (zie blz. 42 woonvisie). 
Daarnaast zijn initiatieven als het plan van reclamant van belang in verband met de leefbaarheid 
van kleine kernen. Tot slot kan worden opgemerkt dat mevrouw Theodorou handelt als particulier 
opdrachtgeefster. Specifiek bij het herbestemmen van vrijkomende gebouwen wordt in de 
provinciale woonvisie het collectief opdrachtgeverschap genoemd (blz. 64 woonvisie). 
 
Reactie 
De door reclamant aangevraagde omgevingsvergunning is inmiddels geweigerd door het college van 
burgemeester en wethouders (Zaaknummer: 5993, BR/11076). Voor de zeer uitgebreide motivering 
wordt kortheidshalve verwezen naar het betreffende besluit dat als bijlage bij deze notitie is 
gevoegd. Als reclamant het niet eens is met de inhoud van dat besluit dient zij gebruik te maken 
van de tot haar beschikking staande rechtsbeschermingsmogelijkheden. 
 

G) Strijd met gelijkheidsbeginsel:  
Geheel parallel aan de procedure van de aanvraag van reclamant loopt een vergelijkbare 
(bestemmingsplan)procedure om op het adres Strucht 77 twee gestapelde woningen te realiseren. 
Het betreft een kleiner pand dat ook niet voorkomt op de lijst karakteristieke bouwwerken. Het 
(postzegel)bestemmingplan is ter inzage gelegd nadat de provinciale woonvisie is gepubliceerd 
(namelijk op 30 mei 2011). Op 23 maart 2011 wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. 
Op 6 september 2011 heeft het college de vergunning verleend (dus nadat reclamant haar aanvraag 
heeft ingediend). Dat het gelijkheidsbeginsel van toepassing is blijkt ook uit de collegenota van 
augustus 2010 waarin wordt geconcludeerd dat het plan voor het realiseren van twee gestapelde 
woningen op het adres Strucht 77 en het plan voor het realiseren van woningen op het adres 
Geulhemmerweg 45 vergelijkbaar zijn.  

Reactie 
De door reclamant aangevraagde omgevingsvergunning is inmiddels geweigerd door het college van 
burgemeester en wethouders (Zaaknummer: 5993, BR/11076). Voor de zeer uitgebreide motivering 
wordt kortheidshalve verwezen naar het betreffende besluit dat als bijlage bij deze notitie is 
gevoegd. Als reclamant het niet eens is met de inhoud van dat besluit dient zij gebruik te maken 
van de tot haar beschikking staande rechtsbeschermingsmogelijkheden. 
 

H) Ontbreken stedenbouwkundige beoordeling:  
Er heeft geen planologische en stedenbouwkundige afweging plaatsgevonden, enkel op basis van het 
aspect ‘volkshuisvesting’ is besloten geen medewerking te willen verlenen aan het plan van 
reclamant. Het eerder, door een derde, ingediend plan was blijkbaar wel planologisch acceptabel. 
Hieraan is immers principemedewerking toegezegd. De beantwoording van de vraag of het bouwplan 
vanuit planologisch/stedenbouwkundig  oogpunt verantwoord is komt in het te nemen besluit niet 
aan de orde. 
Reactie 
Op basis van de meest recente aanvraag van reclamant (aanvraag omgevingsvergunning) is 
geconcludeerd dat het provinciaal woonruimtebeleid is gewijzigd en dat de aanvraag van reclamant 
in strijd met dit provinciaal woonruimtebeleid is.  Enkel al wegens strijdigheid met provinciaal 
beleid aan de aanvraag van reclamant geen medewerking kon worden verleend. Aan de overige 
inhoudelijke afweging (o.a. stedenbouwkundige beoordeling)komt het bevoegd gezag dan niet eens 
toe. De zienswijze moet op dit punt daarom ongegrond worden verklaard. 
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Samenvatting verzoek reclamant:  
Verzocht wordt dan ook tot heroverweging en gegrond verklaring van de zienswijzen over te gaan 
met dien verstande dat de wijziging van het bestemmingsplan zoals voorgestaan door reclamant 
(principe-uitspraak college van 24 augustus 2010) alsnog mogelijk wordt.  
 
Reactie 
In het kader van deze kwestie is zeer recent een weigeringsbesluit genomen door het college. 
Reclamant heeft in dat verband de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift en zal dat 
waarschijnlijk ook doen. De afloop van deze procedure moet worden afgewacht alvorens een 
heroverweging in deze zaak te kunnen doen. Om die reden is gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Buitengebied (ten behoeve van het alsnog rechtstreeks mogelijk maken van een 
functiewijziging en de bouwplannen) niet mogelijk. Mocht reclamant geen bezwaar indienen dan is 
het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning onherroepelijk en is aanpassing van het 
bestemmingsplan dus ook niet aan de orde. 
 
Voorstel aan de gemeenteraad m.b.t. zienswijze 54 
De zienswijze gedeeltelijk honoreren (enkel voor wat betreft de aanpassing van het bouwvlak) en 
het bestemmingsplan bij de vaststelling op de volgende onderdelen wijzigen: 
 
Verbeelding 
het bouwvlak op de locatie Geulhemmerweg 45 vergroten door het bouwvlak over te nemen uit het 
vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1994 (uitsnede 4). 
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Bijlage 2 bij raadsvoorstel vaststelling BP Buitengebied 
Lijst Ambtshalve aanpassingen 
 
 

1) Voorgestelde aanpassingen in de regels 

• Artikel 4.1.1 lid c moet worden verwijderd (n.a.v. besluit Eindverslag inspraak Engwegen 6). 

• Artikel 4.4.2 screenen en (indien nodig) aanpassen naar de onlangs vastgestelde provinciale 

beleidsregel m.b.t. hagelnetten. Hetzelfde geldt voor artikel 3.4.3, 3.4.4, 5.4.1 en 5.4.2. 

Artikel 3.4.4 onder c (en andere genoemde artikelen) verwijzen naar nieuwe beleidslijn 

hagelnetten d.d. 13.12.2011 GS. 

• Artikel 4.5.1 onder r aanpassen: ‘…, met uitzondering van de verkoop van eigen en 

streekgebonden producten in de vorm van een boerderijwinkel’. 

• Artikel 5 Agrarisch met waarden – LN: onder 5.4 opnemen afwijkingsbevoegdheid t.b.v. 

schuilgelegenheden overeenkomstig artikel 3.4. Uitsluiten van afwijkingsbevoegdheid v.w.b. 

dubbelbestemming Waarde-Ecologie. 

• In de regels (bestemming Wonen) staat niet dat het ‘parkeerterrein’ t.b.v. de daghorecazaak is 

bestemd voor bezoekers van de ter plaatse gevestigde daghoreca, dit aanpassen. 

• Artikel 51 de gebiedsaanduiding veiligheidszone-onderaards gangenstelsel verwijst naar artikel 

51 van de regels. In artikel 51 zijn m.b.t. dit onderwerp geen regels opgenomen. 

• Artikel 51 bij ‘geluidszone – luchtverkeer’ wordt per abuis verwezen naar ‘geluidzone- spoor’. 

• Artikel 30.2.2 regels t.p.v. de aanduiding ‘bouwvlak’ onder g: gebouwen worden met een kap 

afgedekt van minimaal 30º en maximaal 60º afgedekt � als volgt wijzigen: gebouwen worden 

met een kap van maximaal 60º afgedekt. 

• Artikel 30.2.3 regels t.p.v. aanduiding ‘bijgebouwen’ onder c: 15º en maximaal 45º afgedekt;� 

zin is niet compleet, als volgt wijzigen: bijgebouwen worden met een kap van maximaal 45º 

afgedekt. 

• Artikel 15 (Gemengd 2): Bij Kasteel Oost (Oosterweg 28) ook Horecadoeleinden categorie 4 

toestaan ter plaatse van de aanduiding (= hoofdgebouw)(is bestaand gebruik) en tevens dit 

aanpassen door in de opsomming van strijdig gebruik (15.4.1 onder q de tekst als volgt aan te 

passen: ‘horecadoeleinden, behoudens ter plaatse van de aanduiding horeca’.  

• Artikel 3 en 5 opslag van hooi- en strobalen maximeren tot maximaal 25 m2 en 2 meter hoog 

(onder 3.1.1 onder 3 en 5.1.1. onder 4). Bij artikel 5.2.3 lid b verwijderen; 

• In regels van bestemming tuin schietboom mogelijk maken ter plaatse van aanduiding 

‘specifieke vorm van sport- schietboom’ (i.v.m. Rijksweg 132). 

• Artikel 30 (Wonen). In het kader van de ambtshalve wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan 

is het volgende afgesproken: ‘Bepalingen t.a.v. wijze van meten mogen geen normatieve regels 

bevatten. Er mag alleen uitleg/ betekenis van begrippen in staan en manier waarop dingen 

(normatieve elementen uit de rest van de regels) gemeten moeten worden. Minimale 

oppervlaktematen e.d. moet je in de bestemmingsregels of algemene bouw/gebruiksregels 

regelen. Voorstel: algemene bouwregels opnemen t.a.v. oppervlakte gestapelde woning. Dit is 
in het vastgestelde bestemmingsplan niet terug te vinden en moet alsnog worden aangepast. 

• Artikel 30 onder 30.1.1 punt 7 wijzigen in ‘een bestaande paardenbak …’ 

• Artikel 30 onder 30.1.1 punt 16 toevoegen: ‘parkeren ten behoeve van daghoreca ter plaatse 

van de aanduiding ‘parkeren’ (als de gemeenteraad akkoord gaat met het standpunt over 

zienswijze 40. 

• Het onderstaande artikel uit de bouwverordening blijft voorlopig in de bouwverordening staan, 

echter gaat op den duur hieruit verdwijnen en kan daarom beter (alvast) in het 

bestemmingsplan worden opgenomen (zie Mail Patrick F. d.d. 11.02.2012 m.b.t. wijzigingen in 

bouwverordening), dit moet worden verwerkt in de regels in overleg met Tonnaer: 

Artikel 2.5.17 Ruimte tussen bouwwerken 

1. De zijdelingse begrenzing van een bouwwerk moet ten opzichte van de zijdelingse grens van 

het erf zodanig zijn gelegen dat tussen dat bouwwerk en de op het aangrenzende erf aanwezige 

bebouwing geen tussenruimten ontstaan die:  

a. vanaf de hoogte van het erf tot 2,2 meter daarboven minder dan 1 meter breed zijn;  

b. niet toegankelijk zijn.  

 Bebouwing van ondergeschikte aard op het erf of op het aangrenzende erf wordt hierbij buiten 
beschouwing gelaten. 
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2. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in 

het eerste lid, indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor reiniging en onderhoud van de vrij te 

laten ruimte.  

 

• Om te voorkomen dat de als zodanig met ‘lai’ aangeduide (dus bestaande) landschappelijke 

inpassingen zomaar verwijderd kunnen worden dient als extra waarborg in de artikelen waarin 

deze functieaanduiding voorkomt (artikel 3, 5 e.a.) te worden opgenomen dat het verwijderen 

van de tot ‘lai’ bestemde landschappelijke inpassingen eveneens omgevingsvergunningplichtig 

is. 

 
 
2) Voorgestelde aanpassingen in de verbeelding 
 
Hekerbeekweg 86:  

• bouwvlak t.p.v. nieuwe (vergunde) loods en nieuwe stal klopt niet met 

collegebesluit d.d. 19.07.2011 (zie kopie tekening 01.02.2010 en bijlage 3 bij 

inspraakreactie (beoogde opname A-Ab in BP Buitengebied); 

• Uitbreiding bouwvlak t.p.v. pension ontbreekt (zie rood vlakje op bijlage 3); 

• Aanduiding ‘pension ontbreekt (t.p.v. bestaand pension en rood vlakje) 

• Strook landschappelijke inpassing ligt deels verkeerd (zie landschapsinpassingsplan) 

• Zie zienswijze nummer 51. 

 

Beekstraat 8 

• Strook lai mist aanduiding, verder akkoord  

(al aangepast door Tonnaer in concept vaststellingsplan) 

 

Maastrichterweg 1 

• Bestemming ‘Bedrijf’ is te krap ingetekend (roze en blauwe lijn kaartje landschappelijke 

inpassing is bestemmingsvlak); 

• Bouwvlak is niet helemaal akkoord t.p.v. smalle stuk (diepte moet 10 meter zijn, zie 

luchtfoto); 

• Strook lai loopt verkeerd (moet langs achtergrens binnen bestemming bedrijf. 

(al aangepast door Tonnaer in concept vaststellingsplan) 

 

Walem 108 

• Aanduiding ‘kamperen bij de boer’ te krap (zie luchtfoto); 

• Aanduiding ‘paardenbak’ ontbreekt (zie luchtfoto en voorontwerpbestemmingsplan); 

• Aanduiding lai niet goed ingetekend (zie landschapsinpassingsplan) 
(al aangepast door Tonnaer in concept vaststellingsplan) 

Rijksweg 66 

• Bouwvlak is niet correct overgenomen (moet aan de achterzijde worden uitgebreid), zie 

ruimtelijke onderbouwing. 

(al aangepast door Tonnaer in concept vaststellingsplan) 

 

Rijksweg 132  
Feestzaal Noben: vergeten op te nemen ‘functieaanduiding specifieke vorm van sport- schietboom’ 

ter plaatse van de schietboom op het achterterrein (binnen de bestemming Tuin). 

 

Walem 47 
• Op de digitale versie is de functie “daghoreca, specifieke vorm van horeca”, niet opgenomen. 

Op de analoge versie is ‘daghoreca’ wel ingetekend. 

• Op de digitale versie is het terrein links van het pand wel aangeduid als zijnde “parkeerterrein” 
 (dit perceel loopt in werkelijkheid kadastraal door tot aan de woning op nr. 45, maar dit is op 
de kadastrale ondergrond niet juist ingetekend (dit moet worden aangepast)). 

Let op: dit alleen aanpassen als gemeenteraad akkoord is met standpunt over zienswijze 40. 

 

Muntweg 2A 
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• strook aan de achterkant van de woonbestemming is al 20 jaar in gebruik als Tuin, moet 

worden bestemd tot Wonen (onbebouwd vanwege de aanwezigheid van andere 

bouwwerken, echter wel bakhuis voorzien van een bijgebouwvlakje) 

 

Ravensbos 1 
De groepsaccommodatie is conform het eindverslag inspraak positief bestemd, echter men is 

vergeten een bouwvlak op te nemen t.p.v. het gebouwtje, dit moet worden hersteld. 

 

Engwegen 13  

• bestemming Wonen is verkleind t.o.v. vigerend bestemmingsplan (uitsnede 40), dit moet 

worden hersteld.  

 

Heerstraat 8 
Overeenkomstig eindverslag inspraak bestaande buitenrijbak nog aanduiden als ‘pab’. 

 

Sportveld Houthem 
Herbegrenzing EHS ter plaatse van het terrein van de schietboom n.a.v. brief provincie van 

14.12.2011 (zie mail Charles Bronzwaer d.d. 20.12.2011) 

 

Verschillende partiële herzieningen bestemmingsplan 

• Bp Rotonde Rijksweg N590 

• BP Gerendal  

• BP Keutenberg 8 

• BP Keutenberg 7a 

• BP Groenstraat 1a en 1b 

Deze zijn inmiddels vastgesteld en onherroepelijk, voor zover deze niet juist zijn verwerkt in het BP 

Buitengebied � alsnog juist opnemen of plangrens aanpassen (overleggen met Tonnaer) 

 

Plangrenzen 
Voor de zorgvuldigheid: omdat het BP Buitengebied voorlopig het laatste grootschalige 

bestemmingsplan is dat binnen ons grondgebied wordt vastgesteld, nog eens goed controleren of de 

plangrenzen naadloos aansluiten aan de huidig recent vastgestelde bestemmingsplannen voor het 

Centrum en de kleinere kernen.--> als er zogenaamde ‘witte vlekken’ worden geconstateerd deze 

opnemen binnen de contour van de plangrens en bestemmen overeenkomstig het vigerende 

bestemmingsplan. 

 

Graafstraat 16A  
dit is een monumentale schuur (in gebruik als woning) � voorzien van de aanduiding 

‘Bouwaanduiding specifieke bouwaanduiding – monument’ 

 

Graafstraat 41 (en omgeving) 

• Bouwvlak van Graafstraat 41 qua diepte tekenen conform bestaande bebouwing en qua 

breedte aanpassen aan bouwvlak vigerend bestemmingsplan (zie uitsnede 30, bouwvlak is 

onterecht kleiner geworden) 

• De woning die er achter ligt moet worden voorzien van een bouwvlak conform het vigerende 

bestemmingsplan.  

 

Walem 16 
hoofdgebouw woning (haaks op de weg) controleren, m.i. moet het bouwvlak een paar meter 

worden verschoven (zie luchtfoto). 

 

Oosterweg 28 (kasteel Oost)  

• hoofdgebouw van het kasteel voorzien van de functieaanduiding Horeca categorie 4 omdat 

dit in gebruik is ten behoeve van feestzaal/trouwzaal. 

 

Archeologie 

• De mail verwerken van 26.01.2012 van W.Felder (shapefiles).Bij die mail is gevoegd de 

correspondentie en digitale shape-bestanden van het gewijzigde archeologische 
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rijksmonument (categorie 1) in de Sibbergrubbe t.b.v. van de wijziging hiervan in de 

verbeelding. Er wordt een deel toegevoegd aan het rijksmonument. Dit deel moet 

opgewaardeerd worden naar categorie 1. Er gaan ook wat delen weg die krijgen een lagere 

waardering. Zie hiervoor het advies van Archeocoach. 

  

• In de verbeelding is het provinciaal archeologisch attentiegebied “Via Belgica” niet 

opgenomen. Dat moet alsnog gebeuren (zie ook zienswijze 34). 

 

Hondensportveld PHV Cerberus 
De bestemming van het perceel kadastraal bekend gemeente Schin op Geul, sectie B, nr. 1023 

wijzigen van ‘Natuur’ in ‘Sport’ en tevens de op het perceel aanwezige,  met bouwvergunning 

gerealiseerde opslagruimte (24 m2), voorzien van een bouwvlak. Deze wijziging is gebaseerd op de 

huurovereenkomst voor onbepaalde tijd van 23.08.1982 tussen de gemeente en 

Politiehondenvereniging Cerberus en de bouwvergunning van 06.07.1983 (archiefdossier 290). 

 
3) Voorgestelde aanpassingen in bijlage bij de regels 

• Bijlage 4: vervangen door de op 13.02.2012 vastgestelde versie van het gemeentelijk 

kwaliteitsmenu 

• Bijlage 6: overnemen in de regels m.b.t. de bestemmingswijziging van Rijksweg 132 (zie 

zienswijze 39) en tevens zodanig aanpassen dat het bedrijf Rijksweg 132 hierbinnen past. 

 

4)  Voorgestelde aanpassingen in de toelichting 
De toelichting nog eens goed screenen op gebruik van verwijzingen naar niet-actueel beleid. In 

ieder geval (indien nodig) aanpassen naar: vastgestelde intergemeentelijke structuurvisie d.d. 

13.02.2012 en nieuwe provinciale beleidsregel Hagelnetten d.d. 13.12.2011. 

 
5) Voorgestelde aanpassingen in de bijlage bij de toelichting 

• In bijlagen bij de toelichting BOM+ verwijderen: Walem 55 (als gemeenteraad akkoord gaat 

met het standpunt over de zienswijze 9 etc.); 

• In bijlage bij de toelichting (overige ruimtelijke ontwikkelingen toevoegen: ruimtelijke 

onderbouwing schietmast Putweg Houthem; 


