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1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

In het plangebied aan de Wethouder Paulssenlaan in de kern Valkenburg, gemeente Val-

kenburg aan de Geul, zijn 13 duplex woningen gesitueerd. Deze woningen zijn weliswaar 

aan de buitenzijde nog in redelijke staat, woontechnisch en bouwkundig gezien zijn de wo-

ningen dermate verouderd dat ze niet meer aan de eisen van de huidige tijd kunnen vol-

doen. Renovatie is financieel niet haalbaar. De woningen komen dan ook voor sloop in 

aanmerking. Stichting Wonen Zuid is voornemens om de woningen daadwerkelijk te slo-

pen en hiervoor in de plaats 20 appartementen te realiseren. Voor de nieuwe appartemen-

ten is reeds een bouwplan gemaakt dat voorziet in een appartementencomplex van 3 eta-

ges en 20 appartementen met parkeergarage.  

 

Aangezien het planvoornemen niet past binnen het thans vigerende bestemmingsplan 

dient het bestemmingsplan herzien te worden zodat de realisatie van de 20 appartementen 

in de vorm van een appartementencomplex planologisch-juridisch in het plangebied moge-

lijk wordt. Dit houdt concreet in dat het bouwvlak in overeenstemming wordt gebracht met 

het beoogde bouwplan en dat binnen het bouwvlak gestapelde woningen zijn toegestaan 

in een maximum aantal van 20 wooneenheden. Tevens wordt het aantal bouwlagen over-

eenkomstig het beoogde bouwplan planologisch-juridisch vastgelegd. 

impressie plangebied met verouderde twee-onder-een-kapwoningen 
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Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in een passend planologisch-juridisch kader, 

waarvoor deze toelichting de benodigde ruimtelijke onderbouwing vormt. In deze toelich-

ting komen de volgende aspecten aan bod: 

� project- en gebiedsbeschrijving; 

� toetsing aan het geldende beleid; 

� toetsing aan milieuwetgeving en andere ruimtelijke wetgeving met betrekking tot be-

staande of potentiële belemmeringen in de omgeving van het plangebied (bodemkwa-

liteit, luchtkwaliteit, veiligheid, geluidhinder, waterparagraaf, aanwezige leidingen, ar-

cheologische waarden en natuurlijke en landschappelijke aspecten); 

� juridische opzet; 

� haalbaarheid; 

� procedure. 

� 1.2  Ligging van het plangebied 

� De locatie van onderhavig bouwplan is gelegen in het zuidoosten van de kern Valken-

burg, gemeente Valkenburg aan de Geul. De kern Valkenburg heeft voornamelijk een 

woonfunctie, maar huisvest tevens een groot aantal andere functies en is een toeristi-

sche trekpleister. Het plangebied bestaat uit de percelen gelegen aan de Thibaltstraat 

51, de Wethouder Paulssenlaan 15 tot en met 23a en de Oosterbeekstraat 30a en 32. 

In hoofdzaak is het plangebied gelegen aan de Wethouder Paulssenlaan. De Wethou-

der Paulssenlaan is gelegen in de wijk Neerhem. De Wethouder Paulssenlaan komt 

aan de zuidkant uit op de (gelijknamige) weg Neerhem die overgaat in de N595 en de 

ontsluiting van Valkenburg vormt in zuidelijke richting naar Gulpen.  

�  

� Het plangebied bestaat uitsluitend uit percelen met een woonbestemming. De percelen 

staan bekend als gemeente Valkenburg aan de Geul, sectie A nummers 1050, 1447 

en 1448. De oppervlakte het plangebied bedraagt circa 2.200 m
2
. 

luchtfoto plangebied 

ligging plangebied in het centrum van Valken-

burg (uitsnede topografische kaart) 



bp ‘Partiële herziening BP Centrum - 

woningbouw Wethouder Paulssenlaan’ 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Het vigerende bestemmingsplan 

Het plangebied is gelegen binnen het ter plaatse vigerende bestemmingsplan ‘Centrum 

Valkenburg', dat door de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul is vastgesteld op 

25 oktober 2010 en in werking getreden op 13 januari 2011.  

 

Ter plaatse van het plangebied is de bestemmingen 'Wonen' van toepassing. Het kader 

waarbinnen het oprichten van bebouwing mogelijk is wordt begrensd door een 'bebou-

wingsgrens', afgestemd op de bestaande situatie. Het plangebied valt tevens in een ge-

bied met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie - 5’.  

 

uitsnede vigerende bestemmingsplan 
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Het planvoornemen gaat uit van de bouw van een appartementencomplex voor 20 appar-

tementen met parkeergarage. Het planvoornemen is op een aantal punten in strijd met het 

bestemmingsplan. Het bouwplan voorziet in de toevoeging van nieuwe woningen wat in 

strijd is met het bestemmingsplan. Ter plaatse zijn bovendien maximaal 2 bouwlagen toe-

gestaan terwijl het planvoornemen voorziet in een gebouw bestaande uit 3 bouwlagen, 

waarvan de 3
e
 bouwlaag als setback wordt uitgevoerd. Daarnaast is de beoogde bebou-

wing gedeeltelijk buiten het op de plankaart aangegeven bouwvlak voorzien en is een 

overdekte parkeeraccommodatie in de vorm van een parkeergarage voor meer dan drie 

auto’s niet toegestaan. 

 

Gelet op het voorgaande is het planvoornemen op grond van het vigerende bestemmings-

plan niet mogelijk. Door middel van een bestemmingsplanherziening kan de voorgenomen 

ontwikkeling ter plaatse planologisch-juridisch mogelijk worden gemaakt. 

1.4  Het toekomstige bestemmingplan 

Onderhavig bestemmingsplan maakt het planologisch juridisch mogelijk dat binnen het 

plangebied een appartementencomplex ten behoeve van 20 appartementen aan de Wet-

houder Paulssenlaan kan worden gerealiseerd. Hiertoe dient het bouwvlak te worden ver-

groot overeenkomstig het beoogde bouwplan, waarbinnen gestapelde woningen worden 

toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘gestapeld’. Ter plaatse van dit bouwvlak en de 

aanduiding ‘parkeergarage’ is ook een ondergrondse parkeergarage toegestaan om te 

voldoen aan de parkeerbehoefte c.q. -norm. Tevens wordt voor een gedeelte van het 

bouwvlak het aantal toegestane bouwlagen vergroot naar 3 bouwlagen. De bestemming 

blijft ‘Wonen’.  

Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt eerst een beschrijving van de omgeving van het plange-

bied en het planvoornemen gegeven. De relevante beleidskaders van het Rijk, de provin-

cie en de gemeente komen in hoofdstuk 3 aan bod. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de 

milieu- en omgevingsaspecten en in hoofdstuk 5 is de waterparagraaf beschreven. In 

hoofdstuk 6 wordt aangegeven hoe het planvoornemen is verwoord in de planregels. Tot 

slot wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de economische en maatschappelijk haalbaarheid 

van het planvoornemen en in hoofdstuk 8 komt de te doorlopen procedure aan bod. 
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2  Projectprofiel 

2.1  Inleiding 

Het planvoornemen gaat uit van de bouw van een nieuw appartementencomplex aan de 

Wethouder Paulssenlaan. De bestaande 13 duplex woningen zijn ernstig verouderd en 

komen voor vervanging in aanmerking. De bestaande woningen zullen dan ook worden 

gesloopt waardoor de locatie vrijkomt voor (vervangende) woningbouw. In dit geval is ge-

kozen voor de realisatie van 20 appartementen in de vorm van een appartementencom-

plex met bijbehorende voorzieningen (parkeergarage, ruimte scootmobielen, bergingen, 

liften e.d.). Als gevolg van deze ontwikkeling zal de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse aanzien-

lijk toenemen. 

voorgestelde inpassing van de nieuwe bebouwing op de percelen aan de Wethouder Paulssenlaan 

ontsluiting  

appartementencomplex 

toegang  

parkeergarage 
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2.2  Gebiedsbeschrijving 

De kern Valkenburg is een van de kernen van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De 

kern heeft voornamelijk een woonfunctie, maar herbergt daarnaast nog een groot aantal 

andere functies en is een toeristische trekpleister. In Valkenburg zijn talloze activiteiten uit 

te oefenen. Het plangebied is gelegen in de wijk Neerhem, die ontstaan is tussen 1955 en 

1960. De laatste jaren zijn er in Valkenburg tientallen uitbreidingen geweest, waaronder de 

uitbreiding tegenover het plangebied: het Geulpark. Dit betreft een uitbreiding met 30 

grondgebonden woningen en 13 appartementen.  

 

De uitbreidingen in het woningenaanbod van Valkenburg kenmerken zich door een gevari-

eerde samenstelling van vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen, geschakelde 

woningen tot gestapelde woningen en bijzondere woonvormen (aanleunwoningen). Binnen 

het plangebied zelf zijn oorspronkelijk 16 duplexwoningen gesitueerd van circa 55 jaar 

oud. Hiervan zij er 6 in die periode samengevoegd, waardoor in totaal sprake was van 13 

woningen. Momenteel staan de woningen leeg in afwachting van sloop en realisatie van 

onderhavig planvoornemen. 

bestaande situatie aan de Wethouder Paulssenlaan 
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De bestaande woningen verkeren namelijk bouwtechnisch en woontechnisch in een zeer 

slechte staat. Renovatie is geen optie aangezien dit in dit geval duurder is dan nieuwbouw 

en de woningen bouwkundig nooit volledig aan de eisen zouden voldoen.  

2.3  Projectbeschrijving 

De aanwezige bebouwing binnen het plangebied zal worden gesloopt waarna de locatie 

vrijkomt voor de bouw van het appartementencomplex. Het beoogde appartementencom-

plex zal voorzien in 20 appartementen met parkeergarage. Het nieuwe gebouw is met de 

lange zijde op de Wethouder Paulssenlaan gericht. De voorzijde van het gebouw volgt de 

bestaande voorgevelrooilijn van de Wethouder Paulssenlaan, waardoor het straatprofiel 

van deze weg versterkt zal worden. 

 

voorgevel 

programma begane grond en 1e verdieping 

achtergevel 
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De voorgevel van het gebouw komt op de hoeken in het verlengde van de woningen van 

respectievelijk de Thibalstraat en Oosterbeekstraat te liggen. De voorgevelrooilijn aan de 

Wethouder Paulssenlaan zal op ongeveer 5 tot 5,5 meter van de weg komen te liggen. De 

gevel grenzend aan de woning Oosterbeekstraat 28 komt op een afstand van 5,7 meter 

van die woning te liggen en op ongeveer 3,5 meter uit de zijdelingse perceelsgrens (af-

stand tussen gebouw en tuinmuur). Aan de zijde van de Thibalstraat 49 is deze afstand 

ongeveer 4,6 meter tot de gevel van deze woning. Het appartementencomplex zal bestaan 

uit 2 volledige bouwlagen en een derde bouwlaag in de vorm van een setback. Daarnaast 

zal het gebouw ook onderkelderd worden. Daarmee is de totale bouwhoogte van het ge-

bouw maximaal 9,5 meter hoog. 

 

Het souterrain wordt ingericht ten behoeve van parkeerplaatsen en bergingen. In totaal 

zullen 20 parkeerplaatsen in het souterrain worden gerealiseerd. Ook zal ruimte worden 

gereserveerd voor het parkeren van scootmobielen. In het souterrain zijn tot slot 20 ber-

gingen voorzien. Naast de 20 parkeerplaatsen in het souterrain worden overigens ook 3 

parkeerplaatsen op het achterterrein van het appartementencomplex gerealiseerd. Hier-

mee komt het totaal aantal parkeerplaatsen op eigen terrein op 23 stuks. 

 

programma souterrain 

programma setback (2e verdieping) 
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Zowel op de begane grond als op de 1
ste

 verdieping (2
e
 bouwlaag) zijn 8 appartementen 

gesitueerd. In totaal dus 16. De setback op de 2
de

 verdieping (3
e
 bouwlaag) geeft nog 

ruimte voor 4 appartementen. De appartementen zijn allen bereikbaar via een galerij aan 

de achterzijde van het complex. Er wordt onderscheidt gemaakt in een vijftal verschillende 

appartementen: A tot en met E. De appartementen verschillen in grote van 84,5 m² (appar-

tement B) gebruiksoppervlak (GBO) tot 111 m² GBO (appartement D). 

2.4  Stedenbouwkundige inpassing 

Het algemene straatbeeld van de Wethouder Paulssenlaan is te bestempelen als dorps, 

waarbij enkel laagbouw het straatbeeld bepaalt. De maximale bouwhoogte is 2 lagen met 

een kap. De bebouwing aan deze straat wordt voornamelijk gekenmerkt door geschakelde 

woningen en twee-onder-een-kap-woningen. De woningen zijn op ruime afstand van de 

weg gelegen waardoor de straat een ruim en groen karakter heeft door de relatief diepe 

voortuinen. 

 

Het nieuwe appartementencomplex zal worden ontwikkeld aan de noordzijde van de Wet-

houder Paulssenlaan en sluit qua karakter goed aan op de omliggende bebouwing. De af-

stand tot de straat komt overeen met de afstand tot de straat die de omliggende bebou-

wing kent.  

straatbeeld Wethouder Paulssenlaan 
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De goothoogte van de nieuwe bebouwing (2
e
 bouwlaag) zal aansluiten bij de goothoogte 

van de belendende percelen (Thibalstraat 28 en Oosterbeekstraat 49), maar zal iets hoger 

zijn dan die van de huidige bebouwing .Echter door de ruime opzet tussen het nieuwe ap-

partementencomplex en de bestaande bebouwing, de bouwstijl, de materiaalkeuze, het 

aantal bouwlagen en de setback past het ontwerp goed in het straatbeeld.  

 

Geconcludeerd kan worden dat er als gevolg van het verdwijnen van de verouderde woningen 

en de inpassing van het nieuwe appartementencomplex sprake is van een voor de omgeving 

positieve ontwikkeling. De omgevingskwaliteit en het stedenbouwkundige beeld ter plaatse ver-

betert, waarmee een positief effect uitgaat naar de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. De 

architectuur en vormgeving van het gebouw sluiten tevens aan bij de specifieke eisen van 

een dorpskarakter in de bestaande ruimtelijke structuur.  

2.5  Parkeren en ontsluiting 

Het terrein van het appartementencomplex zal worden ontsloten via een inrit vanuit de 

Oosterbeekstraat. Van daaruit wordt de parkeergarage bereikt. De ontsluitingsfunctie van 

de omliggende wegen (Thibaltstraat, Oosterbeekstraat en Wethouder Paulssenlaan) wij-

zigt in dit opzicht niet. Als gevolg van de 20 nieuwe woningen zal de verkeersaantrekkende 

werking beperkt toenemen aangezien er een toename is van 7 woningen (in de bestaande 

situatie was sprake van 13 woningen). Het betreft echter een dusdanige beperkte toename 

dat de omliggende wegen voldoende capaciteit hebben om de toename aan verkeersbe-

wegingen op te vangen en het verkeer naar de nabijgelegen hoofdontsluitingswegen te 

leiden. 

 

Het aantal parkeerplaatsen is conform de meest recente parkeernota van de gemeente 

Valkenburg aan de Geul getoetst. Het betreft de ‘Beleidsnota Parkeernormen Valkenburg 

aan de Geul 2012’. Bij de berekening van het noodzakelijke aantal parkeerplaatsen is uit-

gegaan van reguliere seniorenwoningen. Op grond van de parkeernorm dient 1.6 parkeer-

plaatsen per appartement aangehouden te worden. Dat komt neer op in totaal 32 parkeer-

ontsluiting appartementecomplex en toegang parkeergarage 

afsluiten achterpad 



bp ‘Partiële herziening BP Centrum - 

woningbouw Wethouder Paulssenlaan’ 

11

plaatsen ten behoeve van het bouwplan. Echter, voor de te slopen 8 woningen (feitelijk 13 

woningen) gold een norm van 1.7 parkeerplaatsen per woning. Dat komt neer op 22.1 par-

keerplaatsen. Deze 22.1 parkeerplaatsen kunnen worden afgetrokken van de 32 parkeer-

plaatsen. Zodoende is het noodzakelijk om minimaal 10 parkeerplaatsen te realiseren. Het 

planvoornemen voorziet in de realisatie van 23 parkeerplaatsen op eigen terrein waarmee 

ruimschoot wordt voldaan aan de parkeereis. 

 

Tevens wordt het achterterrein van het appartementencomplex zodanig ingericht dat de 

woningen aan de Thibaltstraat 45, 47 en 49 via dezelfde inrit vanuit de Oosterbeekstraat 

en dit achterterrein bereikbaar zijn. Dit is nader afgestemd met de betreffende bewoners. 

Daarnaast is dit achterterrein vanuit de Thibaltstraat via een achterpad voor langzaam ver-

keer bereikbaar. Het achterpad tussen de woningen aan de Thibaltstraat en Oosterbeek-

straat wordt voor gemotoriseerd verkeer vanuit het achterterrein afgesloten. 

 

2.6  Oriëntering, privacy en bezonning 

De appartementen in het appartementengebouw zullen deels op de Wethouder Paulssen-

laan en deels op het binnenterrein en de zijruimten worden georiënteerd. De privacy van 

de naastgelegen woningen is gewaarborgd door de ruime afstand van het appartementen-

complex tot de zijdelingse perceelsgrens (minimaal 4 meter). Door de ruime opzet van de 

nieuwe bebouwing in combinatie met het binnenterrein wordt deze voldoende van de be-

staande woningen gescheiden en wordt de privacy gewaarborgd. De achterzijde van het 

perceel wordt ingesloten door de tuinen en de achterterreinen van de aangrenzende per-

celen.  

 

Het achterterrein is gelegen op het noordwesten, de private buitenruimtes op het zuidoos-

ten wat een goede bezonningssituatie oplevert. In vergelijking met de bestaande situatie 

krijgen de belendende percelen in de nieuwe situatie niet minder zonuren aangezien de 

bouwhoogte niet significant wordt verhoogd en er gebruik wordt gemaakt van een setback 

in plaats van een kapconstructie in een reguliere situatie. De schaduwwerking van het 

nieuwe gebouw heeft geen nadelige invloed op de tuinen van de omliggende percelen ge-

zien de afstand tot de perceelsgrens. 

 

2.7  Duurzaamheid 

Duurzame ontwikkeling is te zien als een ontwikkelingsproces, waarbij gestreefd wordt 

naar het tot stand brengen van een duurzame samenleving. Dit gebeurt door in alle stadia 

van een planproces kansen en mogelijkheden te benutten voor het realiseren van een ho-

ge ruimtelijke kwaliteit in combinatie met een zo laag mogelijke milieubelasting, en deze in 

de tijd weten te handhaven, zodat ook toekomstige generaties daarin delen. Ook de ge-

meente Valkenburg aan de Geul heeft in haar beleidsdoelstellingen duurzaamheid opge-

nomen en wenst deze structureel in ontwikkelingsplannen op te nemen. 
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3  Beleid 

3.1  Inleiding 

Gemeenten zijn niet geheel vrij in het voeren van hun eigen beleid. Rijk en provincies ge-

ven met het door hen gevoerde en vastgelegde beleid de kaders aan waarbinnen gemeen-

ten kunnen opereren. Hierna worden in het kort de voornaamste zaken uit het voor het 

plangebied relevante nationale en provinciale beleid weergegeven, aangevuld met het van 

toepassing zijnde beleid van de gemeente. 

3.2  Rijksbeleid 

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Deze 

nieuwe structuurvisie vervangt onder andere de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. 

 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) speelt in op de volgende ontwikkelingen 

en uitdagingen: 

� de veranderende behoefte aan wonen en werken; 

� de mobiliteit van personen; 

� economische positie tussen de tien meest concurrerende landen vasthouden voor-

namelijk in de sectoren logistiek, water, hightech, creatieve industrie, chemie en 

voedsel en tuinbouw; 

� de bijzondere waarden (compacte steden omringd door open en natuurrijk landelijk 

gebied, cultuurhistorie en natuur) koesteren en versterken; 

� waterveiligheid en beschikbaarheid van voldoende zoetwater in verband met de kli-

maatverandering en stedelijke ontwikkeling; 

� aandeel duurzame energiebronnen als wind, zon, biomassa en bodemenergie moet 

worden vergroot; 

� deregulering. 

 

Om goed op deze ontwikkelingen en eisen in te spelen is een beleid nodig dat toekomst-

bestendig is en de gebruiker ruimte geeft. Dit vraagt een grondige actualisatie van de be-

staande beleidsnota’s voor ruimte en mobiliteit. De structuurvisie voorziet hierin door over-

heden, burgers en bedrijven de ruimte te geven om oplossingen te creëren. Het Rijk gaat 

zich meer richten op het versterken van de internationale positie van Nederland en het be-

hartigen van belangen voor Nederland als geheel. Het Rijk ziet verder toe op de deregule-

ring waarmee jaarlijks vele miljoenen euro’s kunnen worden bespaard. 

 

De provincies en gemeenten zullen afspraken maken over verstedelijking, groene ruimte 

en landschap. Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het 

bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen. Het Rijk verbindt ruim-

telijke ontwikkeling en mobiliteit en zet de gebruikers centraal. Het zijn bewoners, onder-

nemers, reizigers en verladers die Nederland sterk maken. Provincies en gemeenten krij-

gen de ruimte zelf maatwerk te leveren. Zo werkt het Rijk aan een concurrerend, bereik-

baar, leefbaar en veilig Nederland.  
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Hiertoe zijn voor de middellange termijn (2028) drie doelen gesteld: 

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

ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

� Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 

voorop staat; 

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

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Het Rijk benoemt 13 nationale belangen; hiervoor is het Rijk verantwoordelijk en wil het 

resultaten boeken. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloeden elkaar on-

derling. In de SVIR is een eerste integrale afweging gemaakt van deze belangen. Dit heeft 

als gevolg dat het Rijk in gebieden of projecten een gebieds- of projectspecifieke afweging 

zal maken. Indien nodig maakt het Rijk duidelijk welke nationale belangen voorgaan. 

 

Onderhavig bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een relatief kleinschalige 

ontwikkeling in het bebouwde gebied van Valkenburg. De SVIR voorziet niet in onderwer-

pen die op het plangebied van toepassing zijn. Dit houdt in dat voor het planvoornemen 

geen beperkingen vanuit de SVIR gelden. 

 

3.2.2  Barro 

De SVIR (zie paragraaf 3.2.1) bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn gefor-

muleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvor-

mingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

(Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. Aangezien er vanuit het 

SVIR geen beperkingen gelden voor het planvoornemen, is ook het Barro niet van toepas-

sing. 

 

3.2.3 Ladder van duurzame verstedelijking 

Conform het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening moet bij 

ruimtelijke ontwikkelingen sprake zijn van zorgvuldig ruimtegebruik en overprogrammering 

worden voorkomen. Door middel van de ‘ladder van duurzame verstedelijking’ (kortweg: 

duurzaamheidsladder) vindt een toetsing plaats. De ladder bestaat uit drie treden: 

� Behoefte: voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale 

behoefte waarin nog niet elders in de regio is voorzien. Het kan zowel om een kwantita-

tieve als kwalitatieve behoefte gaan. 

� Binnen- of buitenstedelijk: indien er sprake is van een actuele regionale behoefte, dan 

moet worden beoordeeld of deze in bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio 

kan worden gerealiseerd, eventueel door benutting van beschikbare gronden, heront-

wikkeling of transformaties van bestaande locaties; 

� Bereikbaarheid met meerdere modaliteiten: indien gekozen moet worden voor een lo-

catie buiten het stedelijke gebied, dan gaat de voorkeur uit naar een plek die (in de toe-

komst) bereikbaar is via verschillende vervoerswijzen. 
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Uit de redactie van artikel 6.1.2, lid 2 Bro blijkt dat de ladder slechts van toepassing is op 

ruimtelijke besluiten die een ‘stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maken. Dit begrip is in artikel 

1.1.1, lid 1, sub i gedefinieerd als:  

 

‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, de-

tailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’. 

 

Uit de jurisprudentie die is verschenen sinds de inwerkingtreding van de ladder blijkt dat de 

Afdeling een zekere ondergrens stelt aan ontwikkelingen wanneer het gaat om de beoor-

deling of sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Zo heeft de Afdeling ten aanzien van 

woningbouwplannen geoordeeld dat de realisatie van 1 woning (AbRvS 14 januari 2014, nr 

201308263/2/R4), 4 woningen (AbRvS 27 augustus 2014, nr 201311233/1/R4), 6 wonin-

gen, waarvan 3 rechtstreeks bestemd en 3 eerst na toepassing van een wijzigingsbe-

voegdheid (Vz AbRvS 4 juni 2014, nr 201401129/1/R4) of 10 woningen, behoudens sa-

menhang met een groter woningbouwproject (AbRvS 4 maart 2015, nr. 

ECLI:NL:RVS:2015:653), niet zijn aan te merken als een stedelijke ontwikkeling. 

 

Onderhavig plan voornemen heeft betrekking op de herstructurering en transformatie van 

de bestaande woningvoorraad. De uitbreiding met 7 woningen (13 woningen worden ge-

sloopt en er worden 20 appartementen gerealiseerd) wordt gecompenseerd door het sa-

menvoegen van 14 duplexwoningen tot 7 reguliere woningen elders. Door deze samen-

voeging worden derhalve nog eens 7 woningen onttrokken aan de markt. Per saldo neemt 

daarmee het aantal woningen niet toe. Het planvoornemen is gezien de hiervoor geschets-

te jurisprudentie ten aanzien van het begrip stedelijke ontwikkeling dan ook dusdanig be-

perkt van omvang dat geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 

1.1.1, lid 1 onder i Bro.  

 

Nu gezien het voorgaande geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling en het aantal 

woningen per saldo gelijk blijft, is ook het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 Bro niet van toe-

passing op onderhavig ontwikkeling c.q. het bestemmingsplan. 

 

3.2.4 Nationaal waterplan 

Het ontwerp Nationaal Waterplan (structuurvisie) is de opvolger van de Vierde Nota Wa-

terhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Natio-

naal Waterplan is per d.d. 11 december 2009  in werking treden.  

 

Omdat ook voor de volgende generaties Nederland als veilig en welvarend waterland vei-

liggesteld moet worden, moet nu een antwoord worden gevonden op ontwikkelingen op 

het gebied van klimaat, demografie, economie en een duurzaam waterbeheer. 

 

Een goede bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkómen van water-

overlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit zijn basisvoorwaarden 

voor welvaart en welzijn. Water levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leef-
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omgeving en behoud van biodiversiteit. Het doel is helder: Nederland, een veilige en leef-

bare delta, nu en in de toekomst. 

 

Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het dan ook van belang bij ruim-

telijke ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op korte en 

lange termijn. Meer dan voorheen moet water bepalend zijn bij de besluitvorming. De mate 

waarin water bepalend is, hangt af van de wateropgave in relatie tot andere opgaven, 

aanwezige functies en bodemgesteldheid, en andere kenmerken in dat gebied. 

 

Het planvoornemen is niet gelegen in een ruimtelijke hoofdstructuur, zoals bedoeld in de 

AMvB ruimte. In gebieden buiten de ruimtelijke hoofdstructuur heeft het rijk geen primaire 

ruimtelijke verantwoordelijkheid. Gemeenten en provincies wordt gevraagd het generieke 

beleid lokaal en regionaal te vertalen en vast te leggen in structuurvisies, bestemmings-

plannen en waterplannen. 

 

Bij de planuitwerking dient dan ook rekening te worden gehouden met waterhuishoudkun-

dige eisen op korte en lange termijn, gericht op duurzaam waterbeheer.  

 

3.2.5  Verdrag van Malta (1992) 

Het verdrag van Malta is een Europees verdrag, waarin de ondertekende landen hebben 

afgesproken bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk rekening te  houden met archeo-

logie. Het uitgangspunt is ‘behoud in situ’ ofwel behoud in de bodem. 

 

Het beleidskader wordt thans gevormd door de op het verdrag van Malta gestoelde Wet op 

de archeologische monumentenzorg (Wamz), per 1 september 2007 in werking getreden, 

alsmede de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die 1 juli 2008 in werking is getreden. De ge-

meente Valkenburg aan de Geul heeft in dat kader een eigen ‘archeologische monumen-

ten- en trefkanskaart’. In paragraaf 3.4 en hoofdstuk 4 zal hier verder op worden ingegaan. 

 

3.2.6  Natura2000 (2006) 

De Europese Unie (EU) heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van biologische, 

esthetische, genetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de 

EU het initiatief genomen voor Natura2000. Dit is een samenhangend netwerk van be-

schermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de EU. Dit netwerk 

vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. 

 

Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) 

en de habitatrichtlijn (1992). Deze richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in de Na-

tuurbeschermingwet 1998. Op relatief korte afstand van het plangebied zijn een tweetal 

Natura2000 gebieden gelegen. Het betreft de volgende gebieden: 

� Bemelerweg & Schiepersberg; 

� Geuldal 
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Het plangebied is weliswaar in de nabijheid van deze Natura2000 gebieden gelegen, de 

nieuwbouw van de woningen, in de vorm van vervangende bebouwing, binnen de be-

staande bebouwde kom van Valkenburg heeft geen negatieve invloed op het Natura2000 

gebied. 

Locatie plangebied met in geel de Natura2000 gebieden 
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3.3  Provinciaal beleid 

3.3.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 

Het Provinciaal Omgevingsplan 2014 (POL2014) is op 12 december 2014 vastgesteld door 

Provinciale Staten van de provincie Limburg en inwerking getreden op 16 januari 2015. In 

het POL 2014 is het plangebied gelegen binnen (overig) bebouwd gebied. In dat kader zijn 

de volgende onderwerpen uit het POL 2014 relevant: 

� transformatie regionale woningvoorraad; 

� bereikbaarheid; 

� balans voorzieningen en detailhandel; 

� stedelijk groen en water 

� kwaliteit leefomgeving. 

Voor onderhavig planvoornemen zijn met name de transformatie regionale woningvoor-

raad en kwaliteit leefomgeving van toepassing 

 

Transformatie regionale woningvoorraad (de opgave voor zuid limburg) 

Zuid-Limburg heeft vele goede kwaliteiten. Tegenover de pluspunten staan ook bedreigin-

gen. Door de demografische omslag en de mismatch tussen vraag en aanbod is er een 

gebrek aan doorstroming en een onbalans op de woningmarkt. Zo kunnen er in Zuid-

Limburg momenteel op basis van planologisch onherroepelijke plannen circa 6.000 wonin-

gen aan de voorraad worden toegevoegd, terwijl op grond van de huishoudensontwikke-

ling de woningbehoefte daalt en er bovendien leegstand is. Dalende waarde van wonin-

gen, toenemende leegstand, verloedering en sociaal isolement liggen op de loer. Het is de 

Zuid-Limburgse ambitie om het woon- en leefklimaat kwalitatief te behouden en te verster-

ken.  

uitsnede POL kaart provincie Limburg 
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De daarbij behorende herstructureringsopgave in Zuid-Limburg is zo complex, uniek en 

urgent dat gezamenlijke actie vereist is. Actie die alleen kan slagen als er in hoge mate 

een gezamenlijk besef is van het maatschappelijk belang, zonder onderlinge concurrentie. 

 

In Zuid-Limburg geldt – meer dan in Midden en Noord – de transformatieopgave per ge-

meente (zoals in de Woonmonitor opgenomen) als een hard kwantitatief uitgangspunt in 

de bouw- en sloopopgave. Hoe sneller alle ‘overtollig vet’ wordt weggesneden, des te eer-

der kan de woningmarkt zijn balans hervinden. De verordening Wonen Zuid-Limburg, die 

sinds medio 2013 de verdere aangroei van plannen reguleert, is een eerste stap daartoe. 

Uitgangspunt is om voor Zuid-Limburg stapsgewijs vóór 2018 alle plancapaciteit op uitleg-

locaties te laten vervallen en de totale plancapaciteit terug te brengen tot de werkelijke 

transformatieopgave. In een gezamenlijk door de Zuid-Limburgse gemeenten overeenge-

komen structuurvisie voor Wonen wordt de detaillering bepaald, zoveel mogelijk gediffe-

rentieerd naar segment en doelgroepen en gebaseerd op de kwalitatieve woonmilieubena-

dering. 

 

In de regionale structuurvisie Wonen Zuid-Limburg worden de keuzes verder uitgewerkt 

die op regionale schaal noodzakelijk zijn. Hierin wordt rekening gehouden met sterke en 

zwakke kanten, kansen en bedreigingen van de verschillende woonmilieus en gebaseerd 

op een gedeelde analyse in de woonmilieukaart op Zuid-Limburgse schaal. Langs deze, 

meer kwalitatieve weg vindt de vertaling plaats van het beginsel ‘meer stad, meer land´ en 

van de onderliggende, harde transformatieopgave. De kwalitatieve opgave wordt op deze 

manier sturend, met de kwantitatieve opgave als hard uitgangspunt. 

 

Op basis van een gezamenlijke analyse worden in deze structuurvisie gedifferentieerde 

keuzen gemaakt voor ontwikkelingsrichtingen, inclusief programmering van sloop, her-

structurering en nieuwbouw als vervanging. Door middel van een voorzorgbepaling in de 

provinciale Omgevingsverordening worden gemeenten afdwingbaar gehouden aan de af-

spraken die zij maken in de structuurvisie.De inzet is primair gericht op: 

� het versterken van ‘kansrijke’ woongebieden, d.w.z. concentratie rond de stedelijke 

centra van Heerlen, Maastricht en Sittard; 

� het zoeken van balans in kleine kernen, met behoud van cultureel erfgoed; 

� transformatie van (nu of op termijn) minder kansrijke woongebieden, die naar verwach-

ting grotendeels liggen in de suburbane woonsfeer. 

 

De onderstaande basisprincipes en spelregels zijn, samen met de ‘ladder voor duurzame 

verstedelijking’ leidend voor de uitwerking in een regionale structuurvisie: 

� Woningbouw hoort thuis binnen bestaand bebouwd gebied, waarbij prioriteit wordt ge-

geven aan hergebruik en herbestemming van bestaand (ook leegstaand) vastgoed en 

herstructurering. De kernen blijven binnen het bestaand bebouwd gebied (BBG). 

� Waar mogelijk transformatie van suburbane woonmilieus, inclusief verdunning, ver-

nieuwing en vergroening, om te voorzien in de behoefte aan ruime en groene woonmi-

lieus met daarin rust, ruimte en privacy. 
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� In het buitengebied is geen plaats meer voor woningbouw (met uitzondering van nood-

zakelijke bedrijfswoningen); geen nieuwbouw ‘in de wei’ (= alleen nog binnen bestaand 

bebouwd gebied). Dat geldt daarmee ook voor het ‘verzilveren’ van – soms volumineu-

ze - (voormalig agrarische) gebouwen in het buitengebied door deze om te zetten naar 

of vervangen door woningen. Gemeenten zouden nog beperkte tijd kunnen bieden voor 

gebruik van bestaande bouwtitels. Indicatief geldt daarvoor een termijn tot 2018 (of 

maximaal tot 5 jaar na vaststelling van het POL2014). Gemeenten hanteren hierbij 

geen ondergrens. Waar een snellere afbouw van plancapaciteit verantwoord mogelijk 

is, moet deze kans worden benut en geldt een kortere realisatietermijn. 

� In aansluiting hierop wordt het wonen op recreatieterreinen in verschillende vormen 

verder ingeperkt. Permanent wonen op een recreatieterrein is niet toegestaan. Ook het 

omzetten van recreatiewoningen op terreinen bestemd voor recreatie, in woningen voor 

permanente bewoning, is niet toegestaan. Strakkere handhaving moet het ontstaan van 

steeds weer nieuwe situaties tegengaan. Ook de omzetting van buiten de recreatieter-

reinen gelegen vakantieverblijven naar regulier wonen is ongewenst. 

� Omdat er in Zuid-Limburg in verhouding nog maar een beperkt aantal woningen hoeft 

te worden toegevoegd om aan de behoefte te kunnen voldoen, wordt duidelijk dat de 

focus ten aanzien van de woningvoorraad/markt op de bestaande voorraad ligt. Daarbij 

zijn twee sporen te onderscheiden:  

o vervanging, slopen van de bestaande niet-passende voorraad 

o het geschikt (toekomstbestendig) maken en houden van de bestaande woningvoor-

raad 

� Voor wat betreft de grensoverschrijdende woningmarkt neemt de Provincie de interge-

meentelijke uitwisseling (bijv. Kerkrade-Herzogenrath, Vaals-Aken, Maastricht-

Lanaken/Riemst) niet over, maar ondersteunt deze processen aanvullend met een Eu-

regionaal perspectief door het verzamelen en aanbieden van specifieke kennis m.b.t. 

de woningmarkten. 

� Problematiek van particulier woningbezit. 

 

Kwaliteit leefomgeving 

Een voortreffelijk leef- en vestigingsklimaat kan natuurlijk niet zonder woon- en leefomge-

ving van goede kwaliteit. Waarin burgers graag wonen, toeristen graag op vakantie komen, 

en ondernemers graag hun bedrijf vestigen. En waar het gezond en veilig leven is. Die 

leefomgeving heeft een fysieke én een sociale kant. Die laatste omvat aspecten als sociale 

cohesie, sociale veiligheid, verenigingsleven, toegang tot sport en cultuur. De fysieke as-

pecten staan in POL2014 centraal. Deze paragraaf geeft een overzicht. 

 

De Provincie stelt de bewoners centraal bij de beoordeling van de kwaliteit van de fysieke 

aspecten. De tevredenheid van bewoners over hun directe leefomgeving hangt samen met 

de wijze waarop zij deze beleven. Dat beeld wordt gevormd door feitelijke, objectief meet-

bare kwaliteiten, maar er spelen ook subjectieve factoren. Zoals de mate waarin iemand 

invloed heeft op de eigen leefsituatie en de vraag of men zich kan identificeren met het ge-

voerde (overheids-)beleid. Al die onderdelen komen samen in het begrip leefbaarheid. 
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Met name de demografische veranderingen en de sociaal-economische ontwikkeling kun-

nen de kwaliteit van de woon- en leefomgeving onder druk zetten, zowel in de stedelijke 

als in de landelijke gebieden. Leegstand van vastgoed, verpaupering, stagnerende eco-

nomische bedrijvigheid en een negatieve impact op de sociale infrastructuur vragen om 

maatregelen op korte en langere termijn. 

 

Conclusie 

Met onderhavig planvoornemen is sprake van herstructurering en transformatie van de 

woningvoorraad gericht op de concrete vraag uit de markt. Er worden 13 woningen aan de 

woningvoorraad op onderhavige locatie onttrokken en worden elders nog 14 duplexwonin-

gen omgevormd tot 7 grondgebonden woningen, maar er worden weer 20 woningen toe-

gevoegd. Het aantal woningen neemt hiermee per saldo niet toe. Daarnaast wordt met de 

herstructurering en transformatie invulling gegeven aan de volgende van de hiervoor ge-

noemde basisprincipes: 

� Woningbouw hoort thuis binnen bestaand bebouwd gebied, waarbij prioriteit wordt ge-

geven aan herstructurering 

� Waar mogelijk transformatie van suburbane woonmilieus om te voorzien in de behoefte 

aan ruime en groene woonmilieus met daarin rust, ruimte en privacy. 

� Omdat er in Zuid-Limburg in verhouding nog maar een beperkt aantal woningen hoeft 

te worden toegevoegd om aan de behoefte te kunnen voldoen, wordt duidelijk dat de 

focus ten aanzien van de woningvoorraad/markt op de bestaande voorraad ligt. Daarbij 

zijn twee sporen te onderscheiden:  

o vervanging, slopen van de bestaande niet-passende voorraad; 

o het geschikt (toekomstbestendig) maken en houden van de (bestaande) woning-

voorraad. 

Op basis hiervan past het planvoornemen binnen het provinciale beleid. 

 

3.3.2 Omgevingsverordening Limburg 2014 

De omgevingsverordening Limburg is gelijktijdig met het Provinciaal Omgevingsplan Lim-

burg 2014 op 12 december vastgesteld en op 16 januari 2015 inwerking getreden. De juri-

dische doorwerking van het omgevingsbeleid wordt in deze verordening geregeld. Naast 

bepalingen die voor iedereen gelden (gedragsregels), bevat de Omgevingsverordening 

ook een hoofdstuk 'Ruimte', waarin instructieregels naar gemeenten zijn opgenomen. 

 

De te maken regionale bestuursafspraken worden in de Omgevingsverordening Limburg 

geborgd. De 'oude' Omgevingsverordening Limburg was een samenvoeging van de Pro-

vinciale milieuverordening, de Wegenverordening, de Waterverordening en de Ontgron-

dingenverordening. Deze Omgevingsverordening Limburg is op 1 januari 2011 in werking 

getreden. In 2014 is de Omgevingsverordening opnieuw gewijzigd, vanwege de vaststel-

ling van POL 2014, waarin is bepaald dat er een nieuw hoofdstuk 'Ruimte' aan de Omge-

vingsverordening wordt toegevoegd. Dat hoofdstuk 'Ruimte' is gericht op de doorwerking 

van het ruimtelijke beleid van POL 2014 naar gemeentelijke ruimtelijke plannen. 
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Op basis van deze omgevingsverordening maakt het planvoornemen onderdeel uit van 

‘Wonen Zuid-Limburg’, waardoor het toevoegen van woningen aan de bestaande woning-

voorraad niet is toegestaan. 

 

De provincie Limburg heeft per brief d.d. 13 januari 2015 laten weten dat het planvoorne-

men al lange tijd in voorbereiding is, maar op het moment dat daadwerkelijk de formele 

procedures zouden worden gestart de rem gezet is op corporatieontwikkelingen als gevolg 

van onder andere de Vestia affaire. Op het moment dat weer groen licht werd gegeven 

voor kansrijke ontwikkelingen, was de Verordening Wonen Zuid-Limburg, zoals opgeno-

men in de omgevingsverordening, in werking getreden. Derhalve is door Gedeputeerde 

Staten besloten om voor onderhavig planvoornemen de hardheidsclausule toe te passen. 

 

Om te voldoen aan de fysieke sloopverplichting worden naast de te slopen 13 woningen 

elders nog 14 duplexwoningen samengevoegd tot 7 grondgebondenwoningen, waarmee 

feitelijk de resterende zeven wooneenheden aan de woningvoorraad onttrokken worden. 

Deze samenvoeging zal voor 2020 plaats hebben gevonden. 

 

De provincie is dan ook van oordeel dat bij onderhavig plan sprake is van bijzondere om-

standigheden zoals bedoeld onder punt C van de aanhef van de beleidsregel ‘Kwaliteitscri-

teria nieuwe woningen Zuid-Limburg’, waarbij de verwezenlijking van het gemeentelijk 

ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de belangen die worden 

gediend met de verordening. Op grond daarvan is de Verordening Wonen Zuid-Limburg en 

daarmee ook de omgevingsverordening niet van toepassing. 

3.4  Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Intergemeentelijke structuurvisie  

De gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul hebben gezamenlijk een 

structuurvisie vastgesteld. 

 

In de intergemeentelijke structuurvisie wordt per kern specifiek ingegaan op het beleid ten 

aanzien van wonen. Voor Valkenburg geldt dat uit wordt gegaan van het realiseren van al-

le woningbouwlocaties binnen de contour. De nadruk ligt op herstructurering/ herontwikke-

ling binnen de kernen. Het probleem van de kleinere onrendabele hotels wordt daarin 

meegenomen, maar kan niet altijd met woningbouw worden opgelost. Ook voor de monu-

mentale en karakteristieke/beeldbepalende panden geldt, dat wonen niet zonder meer de 

belangrijkste optie meer is. Gezocht dient te worden naar bredere invullingsmogelijkheden. 

 

Bij woningsplitsing mag in het beleid van Valkenburg aan de Geul - in relatie daarmee - 

nog maar één extra woning per locatie ontstaan (als die locatie op basis van de in het be-

leid gestelde voorwaarden in aanmerking komt). 

 

Het planvoornemen voorziet in de herontwikkeling van een woningbouwlocatie binnen de 

bestaande bebouwing. Bestaande verouderde bebouwing wordt vervangen voor nieuwe 

bebouwing met een uitbreiding van het aantal woningen.   
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De ontwikkeling van het appartementencomplex aan de Wethouder Paulssenlaan op een 

inbreidingslocatie sluit volledig aan bij de doelstellingen van de gemeente Valkenburg aan 

de Geul, met betrekking tot woningbouw, die gesteld zijn in de Intergemeentelijke struc-

tuurvisie mede omdat wordt voldaan aan de regionale woonvisie (zie paragraaf 3.4.3). 

 

3.4.2 Toekomstvisie 2030 Valkenburg aan de Geul. Middeleeuws stadje en authentieke 

dorpen in het cultuurhistorische Heuvelland 

De toekomstvisie geeft aanzetten voor een samenhangende strategie richting 2030. Op 

basis van de strategie kent Valkenburg aan de Geul in 2030 de volgende typeringen:  

� een aantrekkelijke woon- en verblijfplaats met een hoge sociale kwaliteit;  

� een plaats met betrokken en meedenkende inwoners, ondernemers en bezoekers; 

� een culturele en recreatieve plaats; 

� een gezonde en duurzame gemeente;  

� een toeristische gemeente in een complete regio. 

 

Het planvoornemen past binnen deze toekomstvisie. De ontwikkeling van het appartemen-

tencomplex ter vervanging van verouderde woningen zorgt mede voor versterking van het 

woon- en verblijfsklimaat ter plaatse met een hoge sociale kwaliteit binnen de bestaande 

bebouwing van de kern Valkenburg, alsmede voor een gezonde en duurzame gemeente. 

 

3.4.3 Volkshuisvesting 

In 2009 is onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Valkenburg, zowel in kwalitatief 

als in kwantitatief opzicht. Rekening houdende met de verwachte gemiddelde woningbe-

zetting kan geconcludeerd worden dat er in Valkenburg veel te weinig seniorenwoningen 

zijn voor de komende 20 jaar. Tegelijkertijd is het krimpverhaal actueel. 

 

Het eerder genoemde onderzoek heeft echter uitgewezen dat er behoefte is aan vervan-

gende nieuwbouw, vooral voor ouderen en starters. Omdat er weinig betaalbare woningen 

zijn en dus weinig of geen doorstroming is, trekken in hoofdzaak jongeren weg. Betaalbare 

huurwoningen voor senioren kunnen voor dit probleem een oplossing bieden. 

 

De vervangende nieuwbouw ten behoeve van de beoogde appartementen aan de Wet-

houder Paulssenlaan voldoen aan alle volkshuisvestingseisen van levensloopbestendig, 

doelgroepgerichtheid, betaalbaarheid etc. Derhalve kunnen zowel ouderen als andere 

doelgroepen hier wonen en zodoende een breed gedifferentieerde bewonerssamenstelling 

vormen. Dit volkshuisvestingsbelang wordt verder onderschreven doordat deze woningen 

binnen de sociale huurgrens worden gerealiseerd en hiermee de primaire doelgroepen van 

de woningstichting volledig bediend worden. 

 

In de regionale woonvisie Maastricht en Mergelland is ten aanzien van nieuwbouw opge-

nomen dat eerst de mogelijkheden voor inbreiding worden ingezet en dat woningbouw op 

uitleglocaties als laatste optie geldt. Onderhavig planvoornemen voorziet in woningbouw 

binnen bestaand bebouwd gebied. Het betreft een herstructureringslocatie. 
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Met het concentreren van de woningbouw in het ‘Maasdal’ in combinatie met bouwen bin-

nen bestaand bebouwd gebied wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de doelstellin-

gen van het POL2014 

 

De nieuwbouw is (dus) gericht op het voorzien in lacunes waarin niet door woonruimtever-

deling en aanpassing van de bestaande woningvoorraad kan worden voorzien. Lacunes 

zijn er ten aanzien van een onevenwichtige verdeling tussen huur en koop, tussen eenge-

zins- en meergezinswoningen en tussen de verschillende woonmilieus. Deze onevenwich-

tigheid is er zowel op regionale als op lokale schaal. De toenemende nadruk op het bou-

wen van kwaliteit en de toenemende differentiatie van woonwensen (zoals levensloop be-

stendig wonen) brengt een pleidooi voor flexibel bouwen met zich mee. Mensen willen wo-

ningen die in de loop van hun leven op meerdere wijzen te gebruiken zijn. Dit stelt eisen 

aan de grootte van woningen (grote woningen zijn per definitie meer flexibel te gebruiken 

dan kleine woningen) en aan de indeling van de woning. 

 

Wat dit laatste betreft is het zaak dat de nieuwbouw waar mogelijk aanpasbaar en flexibel 

wordt gebouwd. Het eerste wil zeggen dat woningen zodanig worden gebouwd dat deze 

makkelijk geschikt te maken zijn voor mensen met bewegingsproblemen. Het gaat dan met 

name om de toegang van de woning (deurbreedte, drempel), rechte trap, afmetingen van 

wc, keuken en badkamer e.d.). Flexibel houdt bijvoorbeeld in dat wanden makkelijk zijn te 

verplaatsen, er meerdere mogelijkheden zijn voor plaatsing van keuken en badkamer, de 

woning eenvoudig uitgebreid, dan wel ingekrompen kan worden en dergelijke. Deze stra-

tegie biedt meerdere voordelen:  

 

1. Het biedt mensen de mogelijkheden hun woning in vrijheid aan te passen en voorkomt 

daarmee onvrijwillig verhuizen.  

2. Het aanpassen van woningen voor ouderen is relatief makkelijk.  

3. Woningen zijn voor meerdere doelgroepen geschikt te maken, mogelijkheden nemen 

toe om binnen de bestaande woningvoorraad toekomstige fricties tussen de (kwalitatie-

ve) vraag en het aanbod op te lossen.  

4. Het past binnen de strategie van duurzaam bouwen, omdat flexibel bouwen leidt tot 

verminderd materiaalgebruik van eindige natuurlijke hulpbronnen. 

 

Het planvoornemen voorziet in appartementen die flexibel en voor diverse doelgroepen in-

zetbaar zijn. De vraag naar dergelijke woningen neemt ook in Valkenburg toe als gevolg 

van de vergrijzing. In regionale en provinciale beleidsstukken worden dergelijke woningen 

niet specifiek benoemd maar ook zeker niet uitgesloten. Conform de regionale woonvisie is 

er behoefte aan aanpasbare en flexibele woningen. Het planvoornemen sluit hier dan ook 

nadrukkelijk op aan. 
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3.4.4 Beleidsnota Parkeernormen 

Het doel van de ‘Beleidsnota Parkeernormen Valkenburg aan de Geul 2012’ van 26 maart 

2012 is het vaststellen van gemeentelijke parkeernormen voor nieuwe ruimtelijke plannen 

en projecten in de gemeente. Dit om in de toekomst in de parkeerbehoefte te kunnen 

voorzien en waar mogelijk de bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen. De nota is 

van toepassing op alle toekomstige ruimtelijke plannen en bouw- en verbouwprojecten.  

 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

� de parkeernormen moeten een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de 

kernen; 

� elke initiatiefnemer van bouwplannen draagt zorg voor zijn eigen parkeeroplossing; 

� een nieuw bouwinitiatief mag geen parkeerproblemen in de omgeving veroorzaken; 

� vanwege de kwaliteit van de openbare ruimte moet ernaar gestreefd worden zo weinig 

mogelijk parkeerplaatsen in de openbare ruimte aan te leggen, waarbij de mogelijkhe-

den voor uitwisseling en dubbelgebruik niet uit het oog mogen worden verloren. 

 

Bij de berekening van het noodzakelijke aantal parkeerplaatsen is uitgegaan van reguliere 

seniorenwoningen. Op grond van de parkeernorm dient 1.6 parkeerplaatsen per apparte-

ment aangehouden te worden. Dat komt neer op in totaal 32 parkeerplaatsen ten behoeve 

van het bouwplan. Echter, voor de te slopen 8 woningen (feitelijk 13 woningen) gold een 

norm van 1.7 parkeerplaatsen per woning. Dat komt neer op 22.1 parkeerplaatsen. Deze 

22.1 parkeerplaatsen kunnen worden afgetrokken van de 32 parkeerplaatsen. Zodoende is 

het noodzakelijk om minimaal 10 parkeerplaatsen te realiseren. Het planvoornemen voor-

ziet in de realisatie van 23 parkeerplaatsen op eigen terrein waarmee ruimschoot wordt 

voldaan aan de parkeereis. 

 

3.4.5 Gemeentelijk Waterplan 

Het Gemeentelijk Waterplan geeft het beleid weer inzake het oppervlaktewater, hemelwa-

ter, grondwater en het rioolwater binnen het grondgebied van de gemeente Valkenburg 

aan de Geul. De doelstelling is het scheppen van voorwaarden zodanig dat een gezond en 

veerkrachtig watersysteem voor mens en dier ontstaat, dat beantwoordt aan het actuele 

waterbeleid en bijdraagt aan de gewenste belevingswaarde in de omgeving.  
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De afzonderlijke doelen van het gemeentelijk waterplan zijn: 

� Het geven van inzicht in de waterproblematiek, het watersysteem en de wetgeving. 

� Het formuleren van een visie op een duurzame omgang met water. 

� Het opheffen van knelpunten en het benutten van kansen. 

� Het formuleren van doelmatige, haalbare en betaalbare maatregelen. 

� Het vaststellen van het communicatietraject tussen de gemeente, het waterschap en de 

inwoners van de gemeente. 

 

In het bovenstaande overzicht is ook de samenhang gepresenteerd tussen het waterbeleid 

van overheden, de visie op waterthema’s, analyse van het watersysteem, de knelpunten 

en de maatregelen die genomen moeten worden. 

 

Belangrijkste element van de visies op de zes water-thema’s is een duurzame omgang 

met water in verband met de veiligheid tegen wateroverlast, het voorkomen van waterte-

korten, gezond drinkwater en een schoon en aantrekkelijk watermilieu met daarin een na-

tuurlijk leefklimaat voor een goede en evenwichtige ecologie. De afkoppeling van schoon 

hemelwater en het infiltreren van dit hemelwater binnen het plangebied draagt hieraan bij. 

 

3.4.6 Welstandsnota 2011 

In de welstandsnota 2011 (vastgesteld 4 juli 2011) is de kern Valkenburg aangewezen als 

zone 6: Valkenburg kern. De waardering van deze zone is dat het sterk welstandsgevoelig 

is door de bestaande kwaliteit (herkenbare en beeldbepalende structuur) en ruimtelijke dy-

namiek van het oudere gebied (stedelijke structuur) in samenspel met de landelijke situa-

tie. De decenniuminvullingen zijn minder welstandsgevoelig maar dragen wel bij aan de 

belevingswaarde van de gehele kern. 

 

samenhang visie op water, waterthema’s, knelpunten en maatregelen 
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Het welstandsbeleid is gericht op het beschermen en instandhouden van de bestaande 

zeer waardevolle structuur. Aanpassingen dienen in hoge mate te worden afgestemd op 

de kleinstedelijke basisstructuur. De  zorg voor de vijfde gevel is vanuit landschappelijk 

perspectief heel belangrijk voor de uitbreiding van de randen van de stad (inbedding in het 

dal). Ook zichtlijnen over het water van de Geul dienen in de overwegingen te worden be-

trokken. Aandacht is nodig voor de ruimtelijke kwaliteit van grootschalige complexen in de 

randzones. 

 

Het planvoornemen van het appartementencomplex wordt ingepast en afgestemd op de 

bestaande waardevolle structuur met aandacht voor de kleinschalige basisstructuur en het 

dorpskarakter. Dit komt tot uiting in de gekozen architectuur, materiaal- en kleurkeuze.  

 

Ook de afstemming op de aangrenzende bebouwing qua bouwhoogte, kapvorm en nok-

richting dragen hieraan bij. Het bouwplan voor het appartementencomplex is voorgelegd 

aan de welstandscommissie van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Deze heeft het 

bouwplan beoordeeld en definitief goedgekeurd d.d. 30 maart 2015. De commissie is van 

oordeel dat het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. 

 

3.4.7 Verleden met toekomst, Archeologische beleidskaart en groevenbeleidskaart 

voor Valkenburg aan de Geul 

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een archeologische beleidskaart (2009) op-

gesteld, bestaande uit drie delen: een set vindplaatsenkaarten (onderverdeeld in vier kaar-

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

set van twee beleidsadvieskaarten. Bij deze beleidskaart is niet alleen aandacht besteed 

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

gebracht en beschreven.  

plangebied 

uitsnede welstandkaart 2011 
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Deze groeven, die soms al terug gaan tot de Romeinse tijd, zijn karakteristiek voor Val-

kenburg en kunnen als archeologisch monument worden beschouwd. 

 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt dan ook rekening gehouden met de be-

kende of verwachte archeologische monumenten door terreinen met bekende of verwach-

te archeologische monumenten geen bestemming te geven die het bodemarchief kan 

schaden. 

 

In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met bekende of verwachte 

archeologische monumenten door indien nodig eerst een onderzoek naar de waarde van 

de terreinen te laten instellen en zo nodig aan de vergunning voorwaarden te verbinden. 

 

Het plangebied is gelegen binnen een gebied met een middelhoge trefkans; categorie 5. In 

dat kader is de vigerende dubbelbestemming ’Waarde – Archeologie 5’ overgenomen. In 

paragraaf 4.9 wordt ingegaan op de invloed van het planvoornemen op deze archeolo-

gische trefkans. 

archeologisch monumenten- en trefkanskaart gemeente Valkenburg aan de Geul 

Categorie 1 

Categorie 2 

Categorie 3 

Categorie 4 

Categorie 5 

Categorie 6 

Categorie 7 
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4  Sectorale aspecten 

4.1  Algemeen 

Milieubeleid wordt steeds meer geïncorporeerd in andere beleidsvelden. Verbreding van 

milieubeleid naar andere beleidsterreinen is dan ook een belangrijk uitgangspunt. Ook in 

de ruimtelijke planvorming is structureel aandacht voor milieudoelstellingen nodig. De mili-

eudoelstellingen worden daartoe integraal en vanaf een zo vroeg mogelijk stadium in het 

planvormingsproces meegewogen. Een duurzame ontwikkeling van de gemeente is een 

belangrijk beleidsuitgangspunt dat zijn doorwerking heeft in meerdere beleidsterreinen. 

4.2  Bodemkwaliteit 

Uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening is dat de bodemkwaliteit geschikt is voor 

de beoogde bestemming en de daarin toegestane gebruiksvormen. Dit betekent dat het 

aspect bodemkwaliteit voor vrijwel alle nieuwe ontwikkelingen, die met ruimtelijke plannen 

mogelijk worden gemaakt, onderzocht moet worden. 

 

Het planvoornemen gaat uit van het slopen van de bestaande bebouwing, welke voorheen 

voor bedrijfsmatige activiteiten in gebruik zijn geweest. Gelet op het voormalige en het 

voorgenomen gebruik wordt het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek in het 

onderhavige geval als noodzakelijke voorwaarde gezien.  

 

Het verkennend bodemonderzoek is inmiddels uitgevoerd (Geonius, oktober 2012) en  

maakt als bijlage 1 onderdeel uit van deze ruimtelijke onderbouwing. Op basis van het on-

derzoek kan het volgende worden geconcludeerd. 

 

De geroerde lemige toplaag (0,0-0,5 m-mv), die sporen baksteen, kolen en kalksteen be-

vat heeft een licht verhoogd cadmium en zinkgehalte. De zintuiglijk schone lemige bodem 

(0,0-1,3 m-mv) en de zwak houthoudende kleiige bodem (1,0-2,0 m-mv) bevatten geen 

verhoogde gehalten van de geanalyseerde parameters. Het grondwater bevat een licht 

verhoogde bariumconcentratie. 

  

Vanwege de begroeiing van het onbebouwde gedeelte van de locatie kan geen uitspraak 

gedaan worden over de mogelijke aanwezigheid van asbest op het maaiveld. In de opge-

boorde grond zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen anders dan 

sporen baksteen. 

  

Geconcludeerd kan worden dat er geen milieuhygiënische belemmeringen bestaan voor 

het geplande gebruik van de locatie. 

  

Ook in de tussenliggende periode (2012- heden) hebben op de locatie geen bedrijfsmatige 

of andere activiteiten plaatsgevonden die mogelijk tot bodemverontreiniging hebben geleid. 
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4.3  Wet geluidhinder 

Voor nieuwbouwplannen geldt dat in het kader van de Wet geluidhinder een akoestisch 

onderzoek noodzakelijk is om aan te tonen, dat de geluidsbelasting voldoet aan de wette-

lijke geluidgrenswaarde. In dat kader is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Tritium, do-

cumentkenmerk 1503/052/RV-01, 20 maart 2015). Het onderzoek maakt als bijlage 2 on-

derdeel uit van deze ruimtelijke onderbouwing. 

 

Uit dit akoestisch onderzoek is gebleken dat het plangebied gelegen is binnen de geluid-

zone van de weg Neerhem c.q. Oud Valkenburgerweg (N595). De overige wegen in de 

nabijheid van het plan hebben een snelheidsregime van 30 km/uur. Dit type weg vormt een 

afwijkende categorie binnen de Wet geluidhinder. Formeel kan voor deze wegen geen ho-

gere waarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig 

zijn. In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet echter wel beoordeeld worden 

of de geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen woningen nabij c.q. aan een 30 

km/uur weg voldoet aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 dB. 

Derhalve zijn de wegen Wethouder Paulssenlaan, Oosterbeekstraat en Thibaltstraat als-

nog getoetst aan de voorkeursgrenswaarde.  

 

Voor de weg Neerhem (N595) geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer 

op deze weg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe 

appartementen overschrijdt. Hierdoor is het bij de gemeente aanvragen van een beschik-

king hogere waarde niet aan de orde. Voor de beschouwde wegen met een snelheidsre-

gime van 30 km/uur geldt eveneens dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegver-

keer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt.   

 

De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstel-

ling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een rele-

vante blootstelling door verschillende geluidbronnen sprake is. Dit is alleen het geval in-

dien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschre-

den. Conform de Wet geluidhinder dienen voor de cumulatie de zoneplichtige wegen en 

spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart meegenomen 

te worden.   

 

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting 

niet bepaald hoeft te worden. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening is de 

cumulatieve geluidbelasting alsnog bepaald. Hierbij zijn alle gemodelleerde wegen mee-

genomen. De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van de nieuwe appartementen be-

draagt maximaal 51 dB (exclusief correctie artikel 110g Wgh). Derhalve is een aanvullend  

onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet aan de orde. Bij toepassing 

van standaard geluidwerende materialen en maatregelen is een binnenniveau van 33 dB 

gewaarborgd en is er te allen tijde sprake van een goed woon- en leefklimaat.   
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4.4  Luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 vormt het aspect luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer de basis 

voor de besluitvorming in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze 

Wet luchtkwaliteit gelden milieukwaliteitseisen voor de luchtkwaliteit. Deze kwaliteitseisen 

zijn middels grenswaarden vastgelegd voor de luchtverontreinigingscomponenten stikstof-

dioxide (NO2), zwevende deeltjes (PM10 of fijn stof), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), ben-

zeen (C6H6) en koolmonoxide (CO). De grenswaarden gelden overal in de buitenlucht. De 

Wet Luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen projecten die ‘Niet in betekenende mate’ 

(NIBM) en ‘In betekenende mate’ (IBM) bijdragen aan de uitstoot van luchtveront-

reinigende stoffen. 

 

In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die NIBM zijn. 

Voor projecten die de hoeveelheid fijn stof en stikstofdioxide in de lucht met maximaal 3% 

verhogen hoeven geen aanvullende maatregelen getroffen te worden. Het project draagt 

dan niet in betekende mate (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging. De NIBM-grens voor 

woningbouwlocaties is als volgt bepaald: 3% criterium ≥ 1500 woningen (netto) bij mini-

maal één ontsluitingsweg, en ≥ 3000 woningen bij minimaal twee ontsluitingswegen met 

een gelijkmatige verkeersverdeling. Dit houdt in dat de ontwikkeling op basis van het be-

sluit luchtkwaliteit niet in betekende mate bijdraagt aan aantasting van de luchtkwaliteit. 

 

In onderhavig geval is sprake van woningbouw aangezien een appartementencomplex met 

20 woningen wordt opgericht. De ter plaatse aanwezige woningen (in totaal 13 stuks) zul-

len worden gesloopt, waarmee netto sprake is van een toename van 7 woningen. Uitgaan-

de van het 3% criterium is binnen het plangebied daarmee geen sprake van een project 

dat in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Derhalve hoeft voor het 

planvoornemen geen onderzoek inzake luchtkwaliteit te worden uitgevoerd. 

4.5  Bedrijven en milieuzoneringen 

In of nabij het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die van invloed zijn op het plan-

voornemen. De directe omgeving, binnen een straal van 30 meter  van het plangebied be-

staat uitsluitend uit woningen. Aan de overzijde van de Wethouder Paulssenlaan is een 

zorginstelling gelegen. Deze vormt gezien de aard van de activiteiten en de tussenliggen-

de afstand geen belemmering voor het appartementencomplex. Omgekeerd geldt dat het 

planvoornemen geen nadelige invloed uitgeoefend op zijn directe omgeving. 
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4.6  Externe veiligheid 

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij 

de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen 

en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport. Het gaat daarbij 

om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke 

stoffen of omstandigheden. Daarbij gaat het om de risico’s verbonden aan ‘risicovolle in-

richtingen’, waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, opgeslagen of gebruikt en an-

derzijds om het ‘vervoer van gevaarlijke stoffen’ via wegen, spoorwegen, waterwegen en 

buisleidingen.  

 

4.6.1 Risicovolle inrichtingen 

In of nabij het plangebied of de kern Valkenburg bevinden zich geen risicovolle inrichtin-

gen.  

 

4.6.2 Transport gevaarlijke stoffen 

Over de rijkswegen N590 en N595 ten zuiden van de kern Valkenburg vindt transport van 

gevaarlijke stoffen plaats. Het plaatsgebonden risico van deze weg valt samen met de weg 

zelf. Echter binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul is de A79 de maatgevende weg 

ten aanzien van het plaatsgebonden risico; deze weg heeft de hoogste transportintensiteit 

van bulktransport met gevaarlijke stoffen. Gebleken is dat voor de A79 de PR 10-6- con-

tour ongeveer gelijk met de weg valt. Het plaatsgebonden risico van de weg vormt dan ook 

geen aandachtspunt voor de gemeente en levert hierdoor geen belemmering op voor on-

derhavig planvoornemen.  

plangebied 

uitsnede risicokaart  
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Gezien het feit dat de A79 met het oog op externe veiligheid de maatgevende weg betreft, 

kan worden geconcludeerd dat geen enkel wegtraject binnen de gemeente Valkenburg 

aan de Geul ten aanzien van het plaatsgebonden risico een belemmering oplevert voor 

onderhavig planvoornemen. 

 

Ook blijkt uit de berekeningen dat het groepsrisico als gevolg van de rijksweg A79 ter 

hoogte van het plangebied kleiner is dan de oriënterende waarde. Ook de overschrijdings-

factor oriëntatiewaarde van de rijksweg N590 is < 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Gezien 

het beperkte aantal woning van 20 wordt door onderhavig planvoornemen het groepsrisico 

derhalve niet significant beïnvloed gezien de afstand van ruim 500 m tot de rijkswegen. 

 

4.6.3 buisleidingen 

Aan de westzijde van de kern Valkenburg zijn een gastransportleiding van de Gasunie en 

een brandstofleiding van defensie gelegen. De gastransportleiding heeft een plaatsgebon-

den risico dat gelijk valt met het directe ruimtebeslag van de leiding, zijnde 4 meter ter 

weerszijde van de leiding. Voor deze leiding geldt tevens een veiligheidszone van 140 m. 

Gezien de afstand tussen de leiding en het plangebied van ongeveer 1.800 m is de gas-

transportleiding niet van invloed op het planvoornemen. 

 

Parallel aan de gastransportleiding van de Gasunie is een brandstofleiding van defensie 

gelegen. De plaatsgebonden risicocontour van de brandstofleiding bedraagt 0 meter. Ten 

aanzien van het groepsrisico is bepaald dat de effectafstand van een brandstofleiding 

nauwelijks groter is dan de afstand tot de 10-6 contour. Gezien de afstand van ongeveer 

1.800 m is er vanuit het groepsrisico geen beperking op het planvoornemen.  

4.7  Kabels en leidingen 

Behoudens de hiervoor genoemde leidingen ligt aan de overzijde van de Wethouder 

Paulssenlaan een rioolwatertransportleiding. Deze leiding is planologische beschermend in 

het vigerende bestemmingsplan voor het centrum. De bijbehorende zone is niet van in-

vloed op het plangebied. 

 

Verder zijn in het straatprofiel van de Wethouder Paulssenlaan de reguliere nutsleidingen 

(gas, water, electra, CAI, glasvesel) gelegen. Het appartementencomplex wordt op de ge-

bruikelijke wijze hierop aangesloten, waarbij voldaan wordt aan de geldende normeringen.  

4.8  Flora en fauna 

De soortbeschermingsregeling uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is geïmplemen-

teerd in de Flora- en faunawet. In verband met de uitvoerbaarheid van bestemmingsplan-

nen dient rekening te worden gehouden met soortbescherming en dan met name de aan-

wezigheid van beschermde soorten in het plangebied. In bestemmingsplannen mogen 

geen mogelijkheden worden geboden voor ruimtelijke ontwikkelingen waarvan op voor-

hand redelijkerwijs kan worden ingezien dat in het kader van de Flora- en faunawet geen 

ontheffing zal worden verleend. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met ge-

biedsbescherming. Deze bescherming geschiedt op basis van de Natuurbeschermingswet 
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1998. Sinds 2005 zijn hierin ook alle Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn-gebieden opgenomen 

als Natura 2000-gebieden.  

 

Natuurbeschermingwet  

De onderzoeklocatie is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is 

als Natura 2000. Het meest nabijgelegen onderdeel van een Natura 2000-gebied bevindt 

zich op circa 110 meter ten zuidwesten van de onderzoeklocatie. Het betreft een bosge-

bied behorende bij het Natura 2000-gebied het Geuldal. Daarnaast bevindt zich op circa 

160 meter in noordelijke richting de Geul zelf. De onderzoeklocatie is niet gelegen in de 

directe nabijheid van een gebied dat aangewezen is als Beschermd Natuurmonument bui-

ten een Natura 2000-gebied. 

 

De sloop en nieuwbouw binnen een woonwijk zullen, ondanks de beperkte afstand, geen 

extern negatief effect hebben op de doelsoorten en de habitattypen van het nabijgelegen 

Natura 2000-gebied het Geuldal. Vervolgonderzoek in het kader van de Natuurbescher-

mingswet wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Ecologische Hoofdstructuur  

De onderzoeklocatie maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstrucutuur (EHS). Het 

meest nabijgelegen EHS-onderdeel bevindt zich eveneens circa 110 meter ten  zuidwes-

ten van de onderzoeklocatie. Doordat de omgevingscondities ten aanzien van de EHS in 

de toekomstige situatie vergelijkbaar zijn met die van de huidige, zullen door de voorge-

nomen plannen op de onderzoeklocatie de wezenlijke kenmerken en waarden van het be-

treffende EHS-onderdeel derhalve niet worden aangetast. Vervolg onderzoek in het kader 

van de EH wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Provinciale Ontwikkelingszone Groen  

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van de POG. De kortste afstand tot de POG 

bedraagt circa 150 meter. Aantasting van de POG is dan ook niet aan de orde. 

 

Soortenbescherming 

Om een en ander uit te sluiten en aangezien de te slopen woningen inmiddels een periode 

leegstaan is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Uit deze quickscan (Econsultancy, 

rapportnummer 15021179, 14 april 2015) is het gebleken dat gelet op de gevonden en te 

verwachten ecologische waarden en de beoogde planontwikkeling de verwachting is dat 

de wijziging van het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Tijdens het uitvoeren van de werk-

zaamheden dient echter wel het bepaalde in de Flora- en faunawet in acht te worden ge-

nomen, hetgeen goed mogelijk is. 

 

Middels protocollair veldonderzoek dient voor aanvang van de sloop tijdig duidelijk te zijn 

of in de bebouwing verblijfplaatsen van vleermuizen of resten van gierzwaluwen aanwezig 

zijn. Daarnaast dient het aantal huismusnesten in kaart te worden gebracht. De aanwezig-

heid van huismusnesten en de mogelijk aanwezige nesten van gierzwaluwen en/of verblijf-

functies van vleermuizen vormen echter geen belemmering voor de bestemmingsplanwij-
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ziging. Door middel van het tijdig treffen van de juiste maatregelen en het aanvragen van 

een ontheffing kunnen de plannen alsnog worden uitgevoerd. Verder dient rekening te 

worden gehouden met het broedseizoen en is te allen tijde de algemene zorgplicht van 

kracht. 

4.9  Archeologie en cultuurhistorie 

4.9.1  Algemeen beleid 

In 1992 is het Verdrag van Valletta (Malta) door de landen van de Europese Unie, waaron-

der Nederland, ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het be-

schermen van archeologisch erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat ar-

cheologische waarden in situ (ter plekke) bewaard moeten blijven. Er dient te worden na-

gestreefd de waarden op de locatie te behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij 

bouwplannen, dan moeten de waarden worden opgegraven en ex situ (elders) worden 

bewaard. Het Verdrag van Valletta is via de Wet op de archeologische monumentenzorg 

doorvertaald in met name de Monumentenwet 1988, welke aangeeft dat de gemeente be-

voegd gezag is op het gebied van cultuurhistorie en archeologie. 

 

Het beleid van de provincie Limburg, zoals deze is geventileerd in het POL, sluit hier nauw 

bij aan. Het POL benadrukt dat archeologische waarden planologisch behouden en be-

schermd moeten worden, maar streeft ook naar het creëren van condities voor inspectie 

en beheer. Bovendien legt het niet zozeer de nadruk op geïsoleerde archeologische waar-

den, maar op waarden als onderdeel van een groter geheel, zoals het provinciale project 

‘Via Belgica’  

 

2.9.2  Archeologische waardetrefkans en onderaardsgangenstelsel 

Het plangebied is volgens de gemeentelijke waardetrefkanskaart gelegen in een gebied 

met een middelhoge trefkans (categorie 5). Dit houdt in dat er geen archeologisch onder-

zoek noodzakelijk is bij bodemingrepen tot 1000 m
2 tot een maximale diepte van 50 cm. In 

onderhavige situatie is de bodemingreep naar verwachting meer dan de genoemde 1000 

m
2
 en dieper dan 50 cm. Er is dan ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd (Econsul-

tancy, juli 2010). Het onderzoek maakt als bijlage 3 onderdeel uit van deze ruimtelijke on-

derbouwing. 

 

2.9.3  Bureau en verkennend booronderzoek 

Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het 

plangebied zouden kunnen bevinden. Daarom is aansluitend een inventariserend veldon-

derzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd. 

  

Het plangebied ligt in twee verschillende geomorfologische eenheden, het westelijk deel in 

een beekdalbodem en het oostelijke deel op een uitspoelingswaaier. In een uitspoelings-

waaier kunnen op verschillende niveaus archeologische resten voorkomen. Het verken-

nend booronderzoek toont aan dat zich ook in de beekdalbodem colluvium bevindt. 
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Het moedermateriaal bestaat in het hele plangebied uit  zwak zandige leem (löss). De bo-

dem in de beekdalbodem bestaat uit een bouwvoor van 50 cm, met daaronder een colluvi-

um pakket van 50 cm en daaronder beekafzettingen van de Geul. De bodem op de uit-

spoelingswaaier bestaat uit een ophogingslaag van 1,2 m. Hieronder bevindt zich waar-

schijnlijk het wegdek van een uit historische bronnen bekende weg. 

 

De archeologische verwachting blijft voor het hele plangebied gehandhaafd. In de beek-

dalbodem worden archeologische resten verwacht tussen de 50 en 100 cm diepte. Op de 

uitspoelingswaaier worden archeologische resten verwacht vanaf 1,2 m diepte. Ter plaatse 

van de huizen worden eveneens archeologische resten verwacht.  

 

2.9.4  Selectieadvies  

De bouw van de 20 appartementen reikt tot ongeveer 1,8 meter onder maaiveld (straatzij-

de). De graafwerkzaamheden reiken tot in de niveaus waar archeologische resten ver-

wacht worden. De zeer grote hoogteverschillen in het plangebied zouden een proefsleu-

venonderzoek bemoeilijken. Ook een karterend booronderzoek zou gehinderd kunnen 

worden door het verharde wegdek op 1,2 m diepte. Geadviseerd wordt daarom om de 

graafwerkzaamheden voor het uitgraven van de bouwput archeologisch te laten begelei-

den volgens een Archeologische Begeleiding (IVO-O). Bovenstaand advies is voorgelegd 

aan het bevoegd gezag, de gemeente Valkenburg aan de geul, en die heeft ingestemd 

met het advies. 

 

2.9.5  Programma van Eisen 

Voor de archeologische begeleiding is een Programma van Eisen opgesteld (Econsultan-

cy, mei 2013). Het PvE is opgenomen in bijlage 4 bij deze ruimtelijke onderbouwing. De 

onderzoekslocatie (circa 2.100 m²) ligt aan de Wethouder Paulssenlaan, circa 0,6 km ten 

zuidoosten van de kern van Valkenburg in de gemeente Valkenburg aan de Geul.  

 

Het plangebied ligt in het dal van de Geul, een beek die zich diep in het plateau heeft in-

gesleten. De plaats waar het plangebied zich in bevindt is redelijk vlak. Dit zou een goede 

vestigingsplaats kunnen zijn voor een laat-Paleolithisch of Mesolithisch basiskamp. Dit 

soort kampen vindt men aan de rand van het dal. Een beekdal is een aantrekkelijke leef-

omgeving voor jagers-verzamelaars. In een beekdal vindt men een grote variëteit aan flora 

en fauna. Waarnemingen tonen aan dat aan beide zijden van het Geuldal in het Mesolithi-

cum en Neolithicum vuursteen is gewonnen in de dagzomende lagen aan de hellingen van 

de Geul. Met prehistorische mijnbouw wordt ook rekening gehouden. Tevens zijn er steen-

tijd nederzettingen aangetroffen. Deze sites zijn grotendeels archeologisch monument. 

Mogelijk kunnen er nog sites buiten de bekende vindplaatsen voorkomen, maar deze kun-

nen zijn opgeruimd door de Geul. De archeologische verwachting voor het Laat-

Paleolithicum, het Mesolithicum en het Neolithicum is daarom middelhoog. Voor vroege 

landbouwers was dit gebied waarschijnlijk veel minder geschikt. Aangezien het plangebied 

in een beekdal ligt en het land in de 18e eeuw nog in gebruik was als hooiland en weide, is 

het niet waarschijnlijk dat het land ooit beakkerd is geweest. Vroege landbouwers zochten 

toch meer de grotere hoge en droge vlakten. Er zijn enkele waarnemingen bekend uit de 
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Bronstijd/IJzertijd en de Romeinse tijd. De archeologische verwachting voor de Bronstijd, 

IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen wordt daarom middelhoog geacht. Het 

plangebied ligt tussen de kastelen kasteel Oost en kasteel Chaloen ten oosten van het 

plangebied, en de kasteelruïne van Valkenburg ten westen van het plangebied. Deze mid-

deleeuwse kastelen zullen hun invloed gehad hebben op de omgeving van Valkenburg in 

het Geuldal. Gezien de ligging van het plangebied in een voor de Volle- en Late Middel-

eeuwen en Nieuwe tijd zo belangrijk gebied, maakt de verwachting voor de Middeleeuwen 

en de Nieuwe tijd middelhoog. In het hele plangebied kunnen archeologische resten voor-

komen uit alle archeologische perioden. De kans op het voorkomen van de resten is mid-

delhoog voor alle archeologische perioden. Omdat het plangebied zich gedeeltelijk op een 

daluitspoelingswaaier bevindt, betekent dat er zich mogelijk verschillende archeologische 

niveaus in de bodem bevinden tot op grote diepte. De archeologische lagen kunnen be-

staan uit een vermenging van onder meer kleine fragmenten aardewerk, houtskool en bot 

met het oorspronkelijke substraat. Organische resten en metaal zullen door de natte en 

zuurstofloze condities over het algemeen goed zijn geconserveerd. Ze zijn bovendien af-

gedekt door recentere kleiafzettingen en buiten het bereik van moderne landbouwactivitei-

ten gebleven.  

 

Alle graafwerkzaamheden die in het onderzoeksgebied uitgevoerd gaan worden ten be-

hoeve van de aanleg van de bouwput dienen archeologisch begeleid te worden. Onder 

toezicht van minimaal een KNA-archeoloog wordt door de graafmachine laagsgewijs ver-

diept tot op de maximale ontgravingsdiepte. Bij het bepalen van de dikte van de af te gra-

ven lagen worden de aanwijzingen van de aanwezige archeoloog gevolgd. Bij het laags-

gewijs verdiepen wordt gecontroleerd of er archeologische waarden aanwezig zijn. Indien 

dat het geval is, worden de graafwerkzaamheden op die plek gestaakt tot dat de archeo-

loog de waarden heeft gedocumenteerd en mobiele vondsten heeft geborgen waarna de 

graafmachine verder kan graven. 
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5  Waterparagraaf 

5.1  Watertoets 

Het doel van de watertoets is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen ex-

pliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoud-

kundig relevante plannen en besluiten. De watertoets is in het leven geroepen omdat met 

name het waterbeleid een wezenlijk andere oriëntatie heeft gekregen: van reageren naar 

anticiperen. Water heeft een aantal specifieke kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen 

waar de ruimtelijke ordening rekening mee moet houden. Een watertoets maakt de voor de 

waterhuishouding van belang zijnde invloeden van de (her)ontwikkeling van het plange-

bied inzichtelijk. Tevens geeft de watertoets oplossingsrichtingen aan waarmee mogelijke 

optredende negatieve invloeden beperkt of ongedaan gemaakt kunnen worden. 

 

Het planvoornemen is in het kader van de watertoets toegezonden aan het waterschap 

Roer en Overmaas. De reactie van het waterschap is in deze ruimtelijke onderbouwing 

worden verwerkt. D.d. 22 januari 2013 heeft het waterschap een positief wateradvies ge-

geven. 

5.2  Waterhuishoudkundige situatie 

Het waterschap Roer en Overmaas onderscheidt in zijn wateratlas een viertal verschillen-

de kaarten. De watersysteemkaart laat zien dat in de directe omgeving van het plangebied 

geen primaire watergangen zijn gelegen of andere belangen van het waterschap aanwezig 

zijn. Op de waterketenkaart is te zien dat het plangebied in zijn geheel valt in een infiltra-

tiegebied, wat inhoudt dat het een veelal hoger gelegen gebied betreft waar het neerslag-

overschot per saldo in de grond wegzakt, waardoor de grondwatervoorraad wordt aange-

vuld. In deze gebieden geldt dat er gestreefd dient te worden naar minimaal 60% afkoppe-

ling van hemelwater van bestaande bebouwing en minimaal 80% afkoppeling van hemel-

water bij nieuwe bebouwing. De voorkeur van het waterschap gaat echter uit naar 100% 

afkoppeling. Op de ecologiekaart en de erosiekaart is het plangebied niet gelegen in of 

nabij relevante waterthema’s zoals weergegeven op deze kaarten. 

plangebied plangebied 

uitsnede watersysteemkaart uitsnede waterketenkaart 
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5.3  Invloed van het planvoornemen 

Het planvoornemen gaat uit van de bouw van een appartementencomplex met bijbehoren-

de buitenbergingen en parkeervoorzieningen op een perceel waar momenteel nog wonin-

gen zijn gesitueerd. In de huidige situatie is het plangebied volledig verhard dan wel be-

bouwd, met uitzondering van de tuinen bij de woningen. Na sloop van deze bebouwing 

wordt het appartementencomplex gerealiseerd. Voor een deel wordt het terrein wederom 

verhard ten behoeve van de parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen. Een gedeelte van het 

plangebied zal echter niet meer verhard gaan worden. Het betreft de gemeenschappelijke 

tuin aan de achterzijde van het appartementencomplex. Als gevolg van het planvoornemen 

zal het aandeel verhard oppervlak derhalve (beperkt) toenemen. Hiermee is sprake van 

hydrologisch neutraal bouwen. 

5.4  Waterafvoer en riolering 

5.4.1 Huidige situatie 

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van hydrologisch neutraal bouwen 

is het relevant om na te gaan of er ten opzichte van de huidige situatie geen waterproble-

men worden afgewenteld naar de omgeving. Hiervoor is het van belang om te beoordelen 

op welke wijze in de huidige situatie het hemelwater wordt afgevoerd. Het hemelwater dat 

valt op de bestaande bebouwing en verharding wordt thans via dakgoten en regenpijpen 

dan wel het oppervlak geloosd op het riool. 

 

5.4.2 Na ontwikkeling 

Om te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen wordt het van de daken 

van het appartementencomplex afstromende hemelwater afgekoppeld van het vuile (sani-

taire) water en gescheiden aangeboden op het schoonwater riool in het achterpad. Het 

vuilwater riool wordt aangesloten aan de voorzijde op het riool in de Wethouder Paulssen-

laan. 

 

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het hemelwater geïnfil-

treerd dient te worden in de bodem op het perceel zelf. Om te kunnen beoordelen of infil-

tratie ter plaatse mogelijk is, is een doorlatendheidsonderzoek uitgevoerd (Econsultancy, 

juni 2012). Het onderzoek maakt als bijlage 5 onderdeel uit van deze ruimtelijke onder-

bouwing. 

 

Doel van het onderzoek is het bepalen of de onderzoekslocatie geschikt voor de infiltratie 

van hemelwater. Hiertoe zal inzicht worden verkregen in de regionale en locatiespecifieke 

bodemopbouw en geohydrologie. Tijdens het onderzoek zal onder andere de waterdoorla-

tendheid (k-waarde) van verschillende bodemlagen worden onderzocht. 

 

Bodemopbouw en grondwater  

De bovengrond bestaat tot plaatselijk 0,7 m -mv, voornamelijk uit zwak zandig leem en is 

bovendien (plaatselijk) zwak grindig, en zwak baksteen- en/of houtskoolhoudend. De on-

dergrond is variërend qua samenstelling en opbouw. De ondergrond bestaat plaatselijk uit 
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zwak siltige klei, uit sterk mergelhoudend leem, uit zwak zandig leem wat bovendien zwak 

grindig, zwak leisteenhoudend en matig baksteenhoudend is, en uit matig grof, zwak zan-

dig grind wat bovendien zwak leemhoudend en sterk mergelhoudend is. Ter plaatse van 

meetpunt 4 zijn vanaf 1,0 m -mv gley verschijnselen waargenomen.  

 

Op het westelijk, lager gelegen, terreindeel bevond de grondwaterstand ten tijde van de 

veldwerkzaamheden zich tussen 0,5 en 0,6 m -mv. Op het oostelijk, hoger gelegen, ter-

reindeel bevond de grondwaterstand ten tijde van de veldwerkzaamheden zich op circa 2,4 

m -mv. 

 

Doorlatendheid  

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn 4 in-situ doorlatendheidsmetingen in een aantal 

onverzadigde bodemlagen uitgevoerd. Het onderzoek heeft een oriënterend karakter, 

waarbij verschillende bodemlagen zijn onderzocht. De doorlatendheid van de bodem wordt 

over het algemeen geclassificeerd als slecht tot zeer plaatselijk goed doorlatend, waarbij k-

waarden van 0,1 en 2,1 m/dag zijn aangetoond. 

 

Advies infiltratiemogelijkheden  

De haalbaarheid van hemelwaterinfiltratie is mede afhankelijk van de doorlatendheid van 

de bodem. Naast de doorlatendheid van de bodem (k-waarde) zijn factoren zoals de locale 

en regionale bodemopbouw, de heersende grondwaterstanden (GHG, GLG en GVG), etc. 

van belang. 

  

Op basis van de onderzoeksresultaten kan over het algemeen gesteld worden dat de loca-

tie, op basis van de relatief lage k-waarden alsmede de bodemopbouw als minder geschikt 

wordt bevonden voor het infiltreren van hemelwater. Er worden dan ook geen infiltratie-

voorzieningen aangebracht. 

 

Recent is door de gemeente Valkenburg aan de Geul een hemelwaterriool aangelegd in 

het achterpad van de woningen. Aangezien de locatie minder geschikt is voor infiltratie is 

met de gemeente Valkenburg aan de Geul afgesproken dat al het schone hemelwater op 

dit hemelwaterriool aan de achterzijde kan worden geloosd. Wel zal er gerecudeerd wor-

den aangeboden waarbij bergen op het eigen terrein de voorkeur heeft met behulp van bij-

voorbeeld een ondergrondse tank. 

  

Om het hemelwater schoon te houden wordt voorzien in bronmaatregelen, door middel 

van het gebruik van niet-uitlogende materialen. 
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6 Juridische opzet 

6.1  Algemeen  

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt een drietal zaken de opzet en inrichting  

van de bestemmingsplanregels, te weten:  

� de digitale raadpleegbaarheid;  

� de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008);  

� de Woningwet.  

 

Bij het opstellen van de inhoud van de regels is zoveel mogelijk aangesloten bij de syste-

matiek zoals gehanteerd bij het vigerende bestemmingsplan ‘Centrum Valkenburg’ van de 

gemeente Valkenburg aan de Geul.  

 

De structuur van het plan is zodanig dat de verbeelding de primaire informatie geeft over 

waar (bouwvlak) en hoe gebouwd (gestapeld, aantal wooneenheden, aantal bouwlagen) 

mag worden. Bij het raadplegen van het bestemmingsplan dient dan ook eerst naar de 

verbeelding gekeken te worden. Vervolgens kan in de regels teruggelezen worden welk 

gebruik en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan binnen de bestemming ‘Wonen’.  

6.2  De verbeelding  

Op de verbeelding zijn aangegeven:  

� de grens van het plangebied;  

� de bestemming van de in het plangebied gelegen gronden: 'Wonen' en de dubbelbe-

stemming ‘Waarde – Archeologie 5” (gedeeltelijk);  

� het bouwvlak;  

� de aanduidingen: ‘parkeergarage’, 'gestapeld', ‘maximum aantal wooneenheden’ en/of 

‘maximaal aantal bouwlagen’.  

 

Het bouwvlak geeft de begrenzing weer waarbinnen gebouwen opgericht mogen worden.  

In het bouwvlak mogen zowel gebouwen, bijgebouwen (bergingen) als bouwwerken geen  

gebouw zijnde opgericht worden. Binnen het bouwvlak mag op basis van de aanduiding 

‘parkeergarage’ tevens een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd worden. 

6.3  De regels  

De regels zijn conform de SVBP 2012 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  

(Wabo) als volgt opgebouwd:  

� inleidende regels;  

� bestemmingsregels;  

� algemene regels;  

� overgangs- en slotregels. 
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7  Haalbaarheid 

7.1  Economische en financiële haalbaarheid 

Het betreft hier een ontwikkeling waarbij het risico geheel gedragen wordt door de Stich-

ting Wonen Zuid. Tussen de stichting en de gemeente Valkenburg aan de Geul zal een 

planschadeovereenkomst afgesloten worden. Voor de gemeente zelf zijn er geen kosten 

verbonden aan de verwezenlijking van het plan c.q. het appartementencomplex. 

7.2  Exploitatieplan 

In de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.12) wordt voorgeschreven dat tegelijk met het 

vaststellen van een bestemmingsplan een exploitatieplan vastgesteld moet worden voor 

het plangebied of delen ervan, tenzij: 

� het kostenverhaal anderszins verzekerd is; 

� er geen noodzaak tot het stellen van locatie-eisen of eisen aan type woningbouw is; 

� er geen noodzaak is voor het bepalen van een tijdvak of fasering. 

 

In artikel 6.2.1 Bro worden de bouwplannen aangewezen waarvoor de gemeenteraad een 

exploitatieplan moet vaststellen. Onder een bouwplan wordt onder andere verstaan de 

bouw van één of meerdere woningen. Wijziging van het gebruik van een bestaand gebouw 

kan dan ook niet worden aangemerkt als een bouwplan.  

 

Een exploitatieplan wordt gelijktijdig vastgesteld met het ruimtelijk plan of besluit waarop 

het betrekking heeft. Dat kan een bestemmingsplan, een wijzigingsplan, een projectbesluit 

en een buiten toepassingsverklaring van een beheersverordening zijn.  

 
De gemeenteraad kan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien: 

� het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen 

gronden anderszins verzekerd is;  

� het bepalen van een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden 

niet nodig is;  

� een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouw-

plannen, en zo nodig de koppelingen hiertussen, niet noodzakelijk is;  

� het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels voor de werken en werk-

zaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nuts-

voorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied, niet 

noodzakelijk is.  

Omdat de verhaalbare kosten in dit geval uitsluitende de aansluiting van het bouwperceel 

op de openbare ruimte en de aanleg van nutsvoorzieningen betreffen zal geen exploitatie-

plan vastgesteld hoeven te worden. 

 

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de economische en financi-

ele uitvoerbaarheid van het project voldoende is gegarandeerd. 
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7.3  Maatschappelijke haalbaarheid 

Het bestemmingsplan wordt wel conform de gebruikelijke procedure gedurende zes weken 

ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan een ieder reageren op het planvoornemen 

en zijn of haar zienswijzen indienen. Voorafgaand aan deze gebruikelijke procedure wordt 

het plan in vanwege de coördinatieregeling en de daarbij behorende inspraak 4 weken ter 

inzage gelegd. Tevens wordt een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. In 

deze 4 weken wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar inspraakreactie 

kenbaar te maken. 

7.4  Conclusie 

Het planvoornemen zal gezien het bovenstaande niet leiden tot overwegende planolo-

gische bezwaren. De bestemmingswijziging betekent, na een afweging van de verschillen-

de belangen, een aanvaardbare invulling van het plangebied ter vervanging van de be-

staande woningen. 
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8 Procedure 

8.1  De te volgen procedure  

Het bestemmingsplan doorloopt de volgende procedure:  

a. Voorbereiding:  

Vooroverleg met overheidsinstanties: betrokken diensten van rijk en provincie, water-

schap (watertoets), eventueel buurgemeenten.  

Inspraak met informatieavond en coördinatieregeling. 

b. Ontwerp:  

Publicatie en terinzagelegging overeenkomstig afdeling 3.4 Awb en Wro   

Een ieder kan gedurende deze terinzagelegging een zienswijze indienen bij de ge-

meenteraad. 

c. Vaststelling:  

Vaststelling door de Raad  

Mogelijkheid reactieve aanwijzing  

Publicatie en terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan gedurende de beroeps-

termijn  

d. Inwerkingtreding:  

Na afloop van de beroepstermijn (tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om 

voorlopige voorziening wordt gedaan)  

e. Beroep:  

Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan wordt ook de ontwerp omgevingsvergunning 

met bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Dit wordt op basis van de coördinatieregeling

gedaan. Er kan dan in één keer en op één moment op alle gecoördineerde besluiten worden 

gereageerd. Dit houdt in:

-   gelijktijdige bekenmaking en terinzagelegging van de ontwerpbesluiten;

-   mogelijkheid van zienswijzen voor een ieder;

-   gelijktijdige bekendmaking van besluiten; 

-   indien coördinatie met een bestemmingsplan beroep voor belanghebbende bij de 

     Afdeling bestuursrechtspraak.
  

 

 

  



8.2 Vooroverleg en watertoets 

Het vooroverleg met de provincie heeft reeds plaatsgevonden. Per brief d.d. 13 januari 2015
heeft Gedeputeerde Staten laten weten dat voor onderhavig planvoornemen sprake is van 
 bijzondere omstandigheden zoals bedoeld onder punt C van de aanhef van de beleidsregel
  'Kwalteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg', waarbij de verwezenlijking van de gemeen-
   telijk ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de belangen die wor-
    den gediend met de verordening. Op grond daarvan is de Verordening Wonen Zuid-Limburg
     niet van toepassing en kan de provincie instemmen met het planvoornemen. 

 
         In het kader van de watertoets is het bestemmingsplan voorgelegd aan het waterschap. 
          Door het waterschap is aangegeven dat er in het plangebied geen primaire wateren of 
           zuiveringstechnische werken zijn gelegen. Tevens is het plangebied niet gelegen in een
            grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied. Voor onderhavig planvoornemen is
             daarom vooral het hemelwaterbeheer van belang. Het plan voldoet aan de uitgangspunten

               voor duurzaam stedelijk waterbeheer. Derhalve wordt door het waterschap een positief 
                wateradvies gegeven. 
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8.3  Inspraak 

Aangezien het bestemmingsplan in het kader van de coördinatieregeling gelijktijdig met de 

omgevingsvergunning in procedure wordt gebracht dient op basis van de gemeentelijk in-

spraakverordening het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken 4 weken 

ter inzage worden gelegd. Gelijktijdig dient een informatieavond door de initiatiefnemer te 

worden georganiseerd. Deze informatieavond heeft op 29 april 2015 plaatsgevonden. Tij-

dens deze informatieavond zijn de omwonenden over het planvoornemen geïnformeerd en 

werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen.  

 

Naar aanleiding van deze informatieavond en de 2 ingediende inspraakreacties is de in-

richting van het achterterrein aangepast. Hiervoor is een nieuwe inrichtingstekening opge-

steld. De woningen aan de Thibaltstraat 45, 47 en 49 worden nu via de inrit van het appar-

tementencomplex vanuit de Oosterbeekstraat en dit achterterrein bereikbaar zijn. Daar-

naast is dit achterterrein vanuit de Thibaltstraat via een achterpad voor langzaam verkeer 

bereikbaar. Het achterpad tussen de woningen aan de Thibaltstraat en Oosterbeekstraat 

wordt voor gemotoriseerd verkeer vanuit het achterterrein afgesloten.  

 

Als gevolg hiervan is het bouwvlak op de verbeelding met 1 meter richting de Wethouder 

Paulssenlaan verschoven. 

8.4  Vastgesteld 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 9 juli 2015 tot en met 19 augustus 2015 ter inzage

                  gelegen.  Gedurende deze periode van zes weken is een ieder in de gelegenheid gesteld om 

                  zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Op 2

                  november 2015 heeft de raad het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. 
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