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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De voetbalverenigingen van Mheer, Banholt en Reijmerstok gaan fuseren om de reden 

dat door het teruglopen van leden- en bezoekersaantallen de onderhouds- en beheers-

kosten niet meer in perspectief staan met het gebruik. Voor de fusieclub BMR dienen 

de nodige faciliteiten te worden gecreëerd in de vorm van het aanleggen van nieuwe 

velden (twee grassportvelden waarvan het oefenveld van verlichting wordt voorzien), 

vervanging van het clubgebouw (kantine/kleed- en servicelokalen) en uitbreiding van 

de parkeeraccommodatie.  

 

In het ‘locatieonderzoek fusie voetbalverenigingen Mheer – Banholt’, dat in april 2009 

door Grondmij Nederland bv is verricht, is een drietal scenario’s uitwerkt. Uiteindelijk 

bleek de uitbreidingslocatie Mheerder Boys de meest optimale locatie om de fusieclub 

BMR te vestigen.  

 

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de vigerende bestemmingsplannen 

‘Buitengebied 2009’ en ‘Mheer’. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken is voorlig-

gend bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een passende juri-

dische en planologische regeling om de voorgestane ontwikkelingen mogelijk te ma-

ken. 

 

1.2 Plangebied 

Het plangebied omvat het bestaande sportcomplex van de Mheerder Boys en de toe-

komstige uitbreiding van dit terrein vanwege de voorgestane fusie. Het plangebied is 

gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten ten oosten van het dorp Mheer. De uitbrei-

dingslocatie is onderdeel van een bestaand sportcomplex, dat aan de zuidzijde omslo-

ten wordt door de Gouverneur de Loëstraat, De Gelimment en An Mhaerebaom. Opval-

lende elementen in de directe omgeving zijn de tennisvereniging De Gelimment, Basis-

school St. Joseph, de brandweerkazerne en sporthal An Mhaerebaom. Ten westen van 

het plangebied is de laatste fase van nieuwbouwlocatie ‘Op ’t Hövelke’ (fase 3) nage-

noeg afgerond. Ten oosten van het hoofdveld is een schietboom van de schuttersvere-

niging aanwezig. Op 22 december 2011 is een omgevingsvergunning verleend voor de 

schietboom op het perceel Margraten sectie T nr 152. De omgeving kenmerkt zich in 

de huidige situatie verder door weilanden, bouwlanden, fruit- en boomgaarden.  
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Globale begrenzing plangebied bestaande uit het huidige terrein van Mheerder Boys en de uitbreidings-
locatie 

 

1.3 Vigerende bestemmingsplannen 

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Mheer’ ter plaatse van het huidige ter-

rein van Mheerder Boys. Voor de uitbreidingslocatie geldt het bestemmingsplan ‘Bui-

tengebied 2009’, inclusief 1e herziening.  

Het bestemmingsplan ’Mheer’ is op 3 februari 2004 vastgesteld door de gemeente-

raad van de voormalige gemeente Margraten en op 24 augustus 2004 goedgekeurd 

door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Het bestaande terrein van 

Mheerder Boys heeft hierin de bestemming ‘Recreatieve doeleinden’ en de gebieds-

aanduiding ‘grondwaterbeschermingsgebied’. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2009’, inclusief 1e herziening geldt voor de uitbreidingslocatie. Het bestemmingsplan 

‘Buitengebied 2009’ is op 19 mei 2009 vastgesteld door de gemeente Eijsden-

Margraten en de 1e herziening op 14 december 2010. Het plangebied heeft hierin de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden’ en de dubbelbestemmingen ‘Waarde-

Archeologie’ en ‘Waterstaat – Erosie’. Verder zijn de gebiedsaanduidingen ‘milieuzone 

– grondwaterbeschermingsgebied’ en ‘Overig – zone hoogstamboomgaarden’ van toe-

passing.  

 

BestaandBestaandBestaandBestaand        

sporsporsporsporttttcomplexcomplexcomplexcomplex    

UitbreidingUitbreidingUitbreidingUitbreiding    
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De uitbreiding van de sportvelden is op basis van het vigerend bestemmingsplan niet 

mogelijk. Daarnaast past het nieuwe clubgebouw niet binnen de contouren van het 

geldende bouwvlak. Vanwege de strijdigheid met de vigerende bestemmingsplannen is 

een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.  

 

1.4 Bij het plan behorende stukken 

Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen:  

———— een verbeelding, waarop onder meer de bestemmingen in het plangebied zijn aan-
gegeven;  

———— regels, waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de op de verbeelding ver-
melde bestemmingen zijn opgenomen;  

———— en voorliggende toelichting, waarin de keuzes die in het bestemmingsplan worden 
gemaakt nader gemotiveerd en verantwoord worden. Hierin staat ook beschreven 

wat het vigerend beleid inhoudt en hoe bij de ontwikkeling met (mili-

eu)planologische aspecten rekening is gehouden.  

De verbeelding vormt samen met de regels het juridisch bindende deel van het be-

stemmingsplan.  

 

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding volgt een hoofdstuk waarin de huidige ruimtelijke/functionele situatie 

beschreven staat. In hoofdstuk 3 wordt een planbeschrijving gegeven en is aangege-

ven hoe het plan vertaald is naar voorliggend bestemmingsplan. In hoofdstuk 4 wordt 

het initiatief getoetst aan relevant nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid. In 

hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de milieuhygiënische en planologische aspecten met 

betrekking tot de ontwikkeling. Hoofdstuk 6 bevat een uiteenzetting van de inhoud van 

de bestemmingsregeling. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 de financiële haalbaarheid 

besproken en is een toelichting op de gevolgde procedures gegeven. 
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2 Beschrijving bestaande situatie 

Voor het opstellen van een bestemmingsplan is het van belang dat de uitgangssituatie, 

ofwel de bestaande situatie, goed in beeld wordt gebracht. In dit hoofdstuk volgt een 

beschrijving van deze situatie. 

 

2.1 Ruimtelijke structuur 

Het plangebied ligt ten oosten van de kern Mheer, in het glooiende buitengebied tus-

sen de twee dorpskernen Mheer en Banholt. Het landelijk gebied biedt van oudsher 

ruimte aan landbouw, bos, natuur en water. Het aangrenzende landschap bestaat uit 

een naar een droogdal in noordelijke richting aflopende helling met wei- en bouwland 

en boomgaarden. De laatste decennia spelen recreatie en economie een steeds be-

langrijkere rol in deze gebieden. Samen met de inbreidingslocatie ‘Op ’t Hövelke’, 

waarvan de derde en laatste fase nagenoeg is afgerond, vormt het plangebied de noor-

delijke afronding van de kern Mheer. In de inbreidingslocatie ‘Op ’t Hövelke’ zijn met 

name twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen gesitueerd.  

 

 
Verkaveling ‘Op het Hövelke III’ 
 (Bron: Bestemmingsplan Mheer, 2004) 

 

Het bestaande sportcomplex van Mheerder Boys bestaat uit een sportveld, klein oe-

fenveld, club- en kleedaccommodatie (minimaal) en ‘eigen’ parkeervoorzieningen. Het 

terrein heeft een groene afscherming. Centraal op het terrein is een zendmast aanwe-

zig.  
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Huidige situatie plangebied en omgeving 

 

2.2 Functionele structuur 

De kern Mheer bevat de voornaamste basisvoorzieningen die behoren bij een kern op 

sport-, cultuur- en onderwijsgebied. Het draagvlak ervoor is groter dan alleen Mheer, 

omdat de voorzieningen ook functioneren voor de nabijgelegen kern Banholt. De voor-

zieningen concentreren zich in de noordoosthoek van de kern. Zo is er de basisschool 

Sint Joseph gevestigd voor inwoners van Mheer en Banholt sinds 1884. Ook is er de 

gymzaal aanwezig waar beide dorpen gebruik van maken, evenals de tennisvelden, het 

jeugdgebouw voor de gezamenlijke jeugdvereniging, als ook het voetbalcomplex. Ver-

der is er de brandweervoorziening gelegen.  

 

De fusie van de voetbalverenigingen betekent een opwaardering van het cluster aan 

maatschappelijke voorzieningen in de noordoosthoek van de kern Mheer.  
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2.3 Verkeer 

Het lokale wegennet van Mheer wordt belast met zowel doorgaand verkeer als be-

stemmingsverkeer. Daarbij is er sprake van toeristisch recreatief verkeer op de zoge-

naamde Mergellandroute welke loopt over de Duivenstraat en de Dorpsstraat. Op de 

Burgemeester Beckersweg, Duivenstraat en Dorpsstraat wordt het doorgaand verkeer 

afgewikkeld. Het sportcomplex wordt op De Gelimment ontsloten welke via de An Mha-

erebaom aantakt op de Burgemeester Beckersweg.  

 

Bij het sportpark is in de huidige situatie reeds een parkeervoorziening aanwezig, die 

met name bedoeld is voor bezoekers.  

 

 
Wegenstructuur Mheer met een globale aanduiding van het plangebied (bron: maps.google.nl, juni 2012) 

 

  
Foto’s An Mhaerebaom (links) en Burgemeester Beckersweg (rechts) (bron: www.maps.google.nl) 
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3 Planbeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de beoogde ontwikkeling binnen het 

plangebied. Het initiatief wordt beschreven, inclusief de inpassing in de directe omge-

ving. Tot slot wordt aangegeven hoe de vertaling naar het bestemmingsplan heeft 

plaatsgevonden. 

 

3.1 BMR 

3.1.1 Uitgangpunten en randvoorwaarden 

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven bestaat het huidige sportcomplex van 

Mheerder Boys uit een sportveld, een klein oefenveld, een club- en kleedaccommoda-

tie (minimaal) en openbare parkeervoorzieningen. Copier heeft een behoefte en capa-

citeitsbepaling uitgevoerd vanwege de voorgestane fusie. De bijbehorende notitie (ken-

merk notitie: 12CZ12301, 6 juni 2012) is als bijlage bij dit bestemmingsplan toege-

voegd.  

 

Geconcludeerd kan worden dat volgens de normeringen van de KNVB en NOC*NSF 

behoefte is aan twee wedstrijdvelden en één trainingsveld.  

 

3.1.2 Inrichtingsplan 

Voor de fusieclub BMR dienen de nodige faciliteiten te worden gecreëerd in de vorm 

van (uitbreiding van) velden (twee extra grassportvelden waarvan het oefenveld van 

verlichting wordt voorzien), een clubgebouw (kantine/kleed- en servicelokalen) en uit-

breiding van de parkeeraccommodatie.  

 

Het bestaande wedstrijdveld blijft gehandhaafd. Het trainingsveld dat zich naast de hui-

dige parkeervoorziening bevindt, maakt plaats voor extra parkeerplaatsen zodat vol-

daan kan worden aan de parkeernormering. Ten noorden van het bestaande wedstrijd-

veld komt haaks op dit veld een tweede wedstrijdveld. Parallel ten oosten van dit twee-

de veld komt een trainingsveld met verlichting. Alle velden worden voorzien van gras. 

 

De omvorming van het oude trainingsveld naar een parkeerplaats biedt ruimte aan 

94 parkeerplaatsen. Voor het huidige gebouw zijn 11 plaatsen gesitueerd.  
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Concept-inrichtingsplan (Oranjewoud, 9 augustus 2012, met aanpassing gemeente 1 oktober 2012) 

 

In het inrichtingsplan wordt zorgvuldig aandacht besteed aan de landschappelijke in-

passing. De beplanting rondom en tussen de sportvelden bestaat uit bosplantsoen met 

boomvormers. Het onderhouds-/ toegangspad van de velden wordt in een natuurlijk ta-

lud van 1:1,5 opgenomen. Het trainingsveld wordt maximaal verschoven tegen de pu-

bliekstrook van het wedstrijdveld. In de noordwesthoek van het trainingsveld is een 

beperkte ruimte voor het aanbrengen van beplanting . Naar de aangrenzende agrari-

sche doorgang een grondkerende constructie over 40 meter van 2 meter hoogte ge-

plaatst. Deze keermuur past binnen de regels van het bestemmingsplan die zijn opge-

nomen voor bouwwerken geen gebouwen zijnde. Uit oogpunt van veiligheid i.v.m. de 

valhoogte wordt de ballenvanger over de gehele lengte van de grondkerende construc-

tie doorgetrokken.  

 

Centraal in het plangebied is een zendmast aanwezig welke via een toegangsweg be-

reikbaar is ten behoeve van het noodzakelijk onderhoud. De zendmast wordt omgeven 

door taluds. Aansluitend op de toegangsweg komt een hellingbaan in halfverharding 

die uitkomt tussen de twee nieuwe velden. Het bestaande clubgebouw wordt vervan-

gen door een nieuw en ruimer clubgebouw.  

In de bij het bestemmingsplan behorende regels is vastgelegd dat de landschappelijke 

inpassing ook daadwerkelijk conform het inrichtingsplan wordt aangebracht en onder-

houden. 
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3.2 Banholt 

Voor wat betreft de bestaande voetbalvelden in Banholt is het aannemelijk dat deze 

velden ‘teruggegeven’ kunnen worden aan het buitengebied. Onderzocht zal moeten 

worden wat de mogelijkheden zijn van verkoop of verhuur van de aanwezige bebou-

wing. Vanwege de milieuwetgeving zijn de gebruiksmogelijkheden echter beperkt 

waardoor woningbouw in ieder geval is uitgesloten.  
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4 Beleidskader 

De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied moet passen binnen het vigerend 

beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau. Voor de ontwikkeling en het plangebied 

zijn verschillende beleidsstukken relevant. Hierna zijn de belangrijkste bevindingen uit 

het beleid beschreven en wordt aangegeven hoe de ontwikkeling van het plangebied 

hierop inspeelt.  

 

4.1 Provinciaal beleid 

4.1.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2006) 

Op 22 september 2006 hebben Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omge-

vingsplan Limburg 2006 (POL) vastgesteld. Dit plan bevat het beleid voor de inrichting 

en de kwaliteit van de fysieke omgeving in Limburg (ruimtelijke ordening, milieu, water 

en mobiliteit). Bovendien bevat het Provinciaal Omgevingsplan beleid op het gebied 

van economie, cultuur en welzijn. Het POL is het beleids- en toetsingskader voor alle 

verdere ruimtelijke en andere plannen, ook van gemeenten en waterschappen. Het 

plan is vormgegeven als een plan op hoofdlijnen en voldoet aan de vereisten van een 

structuurvisie volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro).  

 

Uitbreidingslocatie De Mheer is gelegen ten noorden van de kern Mheer, in het glooi-

ende buitengebied tussen de twee dorpskernen Mheer en Banholt (buiten de rode con-

tour). Het landelijk gebied biedt van oudsher ruimte aan landbouw, bos, natuur en wa-

ter. De laatste decennia spelen recreatie en economie een steeds belangrijker rol in 

deze gebieden. Als gevolg van het provinciale contourenbeleid is de tendens sportpar-

ken buiten de contouren te verplaatsen, zodat binnen de contour woningbouw kan 

plaatsvinden.  

 

Raamwerken 

POL 2006 is het beleidskader voor de toekomstige ontwikkeling van Limburg tot een 

kwaliteitsregio. De Kwaliteitsregio Limburg wordt gedefinieerd als een regio waar het 

goed en gezond leven, wonen, leren, werken en recreëren is. Een regio die zich bewust 

is van de unieke kwaliteit van de leefomgeving en de eigen identiteit. En een regio die 

stevig is ingebed in duurzame ontwikkeling. Dat is een ontwikkeling die tegemoet komt 

aan de behoeften van de huidige generatie, zonder de mogelijkheden van toekomstige 

generaties in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Een belangrijke 

beleidsopgave, die hierop aansluit, vormt de bescherming van de natuurlijke kwalitei-

ten. Daartoe zijn voor de gehele provincie de volgende vier raamwerken in kaart ge-

bracht:  

———— het kristallen raamwerk; 
———— het groene raamwerk; 
———— het blauwe raamwerk; 
———— het bronzen raamwerk. 
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In het kristallen raamwerk staat de milieukwaliteit, met name de aspecten geluid, geur, 

veiligheid, luchtkwaliteit, water en bodem, centraal. Het groene raamwerk richt zich op 

behoud/versterking van verscheidenheid (diversiteit in soorten en ecosystemen) en na-

tuurlijkheid (volledige ecosystemen). Tot het groene raamwerk behoren bos en natuur-

gebieden, ecologische ontwikkelingszones en ecologische verbindingszones. Ter be-

scherming van de watersystemen is het blauwe raamwerk vastgelegd. Doel is onder 

andere het tegengaan van wateroverlast en erosie alsmede verdroging. Onderdeel van 

het blauwe raamwerk zijn onder meer de hydrologisch gevoelige natuurgebieden, 

(beek)dalen en laagtes buiten het Maasdal en infiltratiegebieden. Het bronzen raam-

werk richt zich op aardkundige, cultuurhistorische en landschappelijke waarden.  

 

Perspectieven 

Op een lager profiel is er behoefte aan nadere nuancering en detaillering. Binnen het 

POL valt Sportcomplex BMR te Mheer binnen het perspectief Ruimte voor veerkrachti-

ge watersystemen. Het perspectief Ruimte voor veerkrachtige watersystemen (P3) 

heeft betrekking op de meer open delen van beekdalen, winterbed van de Maas en 

steilere hellingen, voor zover deze geen deel uitmaken van P1 (EHS) en P2 (POG). De 

betreffende gebieden hebben een relatief open karakter en zijn ingericht voor gebruik 

door vooral grondgebonden landbouw. Lokaal komt ook niet grondgebonden landbouw 

voor. De ontwikkeling van functies in deze gebieden mogelijk, mits dit aansluit op het 

bieden van ruimte aan een voldoende krachtig watersysteem (hoge waterafvoeren, wa-

tertekort, verdroging en erosie). Veerkrachtige watersystemen vormen een belangrijke 

continuïteit in het landschap en vormen houvast voor ontwikkelingen. Binnen die al-

gemene randvoorwaarden (realiseren via bom+) zijn er nog steeds voldoende moge-

lijkheden voor de ontwikkeling van grondgebonden landbouw en recreatie (sportpark). 

De verwevenheid van functies is kenmerkend voor deze gebieden en wordt zodoende 

verstrekt. De verwevenheid zorgt er wel voor dat niet altijd aan de hoogste kwaliteitsei-

sen van bodem en water kan worden voldaan. 

 

 

 
Uitsnede POL-kaart Perspectieven met aanduiding plangebied (Bron: Provincie Limburg, 2006) 
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Conclusie 

Het Pol staat niet negatief tegenover de uitbreiding van het sportcomplex, aangezien 

het perspectief P3 voldoende ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor recreatie. Daar-

naast is het de tendens sportparken buiten de ‘rode contouren’ te verplaatsen, zodat 

binnen de contouren woningbouw kan plaatsvinden. Omdat de uitbreiding van het 

sportpark aansluit op het bieden van voldoende ruimte voor een krachtig watersysteem 

(zie paragraaf 5.8), zal de uitbreiding niet in strijd zijn met het provinciaal beleid.  

 

4.1.2 POL-aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering 

De POL-aanvulling Verstedelijk, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering is op 

18 december 2009 vastgesteld. De POL--aanvulling bevat een aantal beleidsaanpas-

singen op het gebied van verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering.  

Voor deze thema’s wordt op onderdelen de formulering van het provinciaal beleid aan-

gescherpt. De POL-aanvulling heeft alleen betrekking op gebieden buiten de rode con-

tour.  

 

De doelen van deze POL-aanvulling zijn: 

———— provinciale regie en sturing op woningvoorraadontwikkeling; 
———— provinciale regie en sturing op ontwikkeling werklocaties; 
———— selectieve provinciale sturing op verstedelijkingsprocessen; 
———— ruimte voor nieuwe clusters van bebouwing in landelijk gebied (nee, tenzij); 
———— het verbinden van nieuwbouw of uitleglocaties met revitalisering en/of herstructure-

ring (woongebieden, werklocaties, glastuinbouw); 

———— selectieve provinciale sturing op gebiedsontwikkelingen; 
———— het verankeren van het Limburgs Kwaliteitsmenu. 
 

De provincie Limburg verwacht van gemeenten dat initiatieven binnen het perspectief 

Ruimte voor veerkrachtige watersystemen (P3) voor advies aan de provincie worden 

voorgelegd. In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening is het plan voor advies voorgelegd aan de provincie. Bij e-mail van 

20 juli 2012 heeft de rayonplanoloog enkele opmerkingen kenbaar gemaakt die zijn 

verwerkt in het bestemmingsplan.  

 

4.1.3 Limburgs Kwaliteitsmenu 

Het provinciale Limburgs Kwaliteitsmenu vormt een uitwerking van het POL 2006 en 

de POL-aanvulling ‘Verstedelijking, Gebiedsontwikkeling en Kwaliteitsverbetering’. De 

beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu regelt de ‘extra’ condities en voorwaarden waar-

onder bepaalde ontwikkelingen in het landelijk gebied buiten de plattelandskernen dan 

wel in het stedelijk gebied in de perspectieven P2, P3 en P8 mogelijk zijn. Essentie is 

dat de beoogde ontwikkelingen gepaard moeten gaan met landschappelijke kwaliteits-

verbetering, natuurontwikkeling en ontstening. Dit ter compensatie van het door de 

ontwikkeling optredende verlies aan omgevingskwaliteit. Doel van het Limburgs Kwali-

teitsmenu is om gemeenten en provincie een instrumentarium in handen te geven om 

noodzakelijke of wenselijke ontwikkelingen in het buitengebied te kunnen combineren 

met gewenste kwaliteitsverbetering van datzelfde buitengebied.  
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Om dit doel te bereiken dienen gemeenten het kwaliteitsmenu op gemeentelijk niveau 

uit te werken en in het gemeentelijke beleid vast te leggen.  

 

Het kwaliteitsmenu is van toepassing op (niet onaanvaardbare) ontwikkelingen buiten 

de, rond de plattelandskernen getrokken, contour die middels een bestemmingsplan-

wijziging mogelijk worden gemaakt. De contouren blijven, ook met de introductie van 

het Limburgs Kwaliteitsmenu, van kracht. Binnen de grenzen van het stedelijk gebied 

is het kwaliteitsmenu van toepassing in de perspectieven P2 en P3.  

 

Het Limburgs Kwaliteitsmenu komt voort uit de bestaande kwaliteitsverbeterende in-

strumenten zoals Ruimte voor Ruimte, Bedrijfskavel op Maat plus (BOM+), Rood voor 

Groen en de verhandelbare ontwikkelingsrechten methode (VORm).  

 

Het Limburgs Kwaliteitsmenu is bedoeld voor de Limburgse gemeenten. Het biedt een 

instrumentarium waarmee ontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen kunnen worden 

gekoppeld. Dit instrumentarium dient een plaats te krijgen in het gemeentelijke ruimte-

lijke beleid. Hiertoe legt de gemeente de principes van het beleid vast in een gemeen-

telijke structuurvisie en werkt dit verder uit in het gemeentelijke beleid. Daarbij heeft 

de gemeente de mogelijkheden om in samenhang met het gemeentelijke ruimtelijke 

beleid het Limburgs Kwaliteitsmenu een gebiedsgerichte uitwerking te geven. Door de-

ze uitwerking is er geen sprake meer van één provinciaal Limburgs Kwaliteitsmenu, 

maar van diverse gemeentelijke kwaliteitsmenu’s. Het gemeentelijk kwaliteitsmenu 

wordt naar verwachting in het 4e kwartaal van 2012 vastgesteld.  

 

Conclusie 

De uitbreiding van de sportaccommodatie te Mheer is buiten de zogenaamde rode con-

tour gelegen, zodat hierop het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) op van toepassing is en 

voor de inbreuk op het buitengebied een tegenprestatie geleverd moet worden. 

 

In het LKM van 2012 is bij de Module ‘Gebiedseigen recreatie en toerisme’ aangege-

ven dat uitzonderingen zijn opgenomen voor niet-commerciële voorzieningen zoals on-

der andere gemeentelijke sportparken. Voor deze voorziening geldt dat het normale 

planologische regime met een goede ruimtelijke en landschappelijke basisinpassing 

van toepassing is.  

 

Voor de uitbreiding van de sportvelden te Mheer is op 9 augustus 2012 een inrich-

tingsplan opgesteld (de gemeente Eijsden-magraten heeft op 1 oktober een kleine aan-

passing doorgevoerd aan het parkeerterrein). In dit plan wordt zorgvuldig aandacht be-

steed aan de landschappelijke inpassing. De beplanting rondom en tussen de sport-

velden bestaat uit bosplantsoen met boomvorrmers. Bij de verdere uitwerking zal dit 

nog nader gedetailleerd worden. Als gevolg hiervan wordt voldaan aan de eis van de 

landschappelijke basisinpassing en hoeft geen tegenprestatie als bedoeld in het LKM 

geleverd te worden. 
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In de bij het bestemmingsplan behorende regels is vastgelegd dat de landschappelijke 

inpassing ook daadwerkelijk conform het inrichtingsplan wordt aangebracht en onder-

houden. 

 

4.2 Gemeentelijk beleid 

4.2.1 Nota Sport en Bewegen Gemeente Margraten 

De Nota Sport en Bewegen dient als beleidskader c.q. richtlijn voor de beoogde fusie 

van de voetbalverenigingen. De belangrijkste uitgangspunten staan hierna vermeld: 

 

Algemeen Sportbeleid 

Het leven in de dorpen van de gemeente Margraten is van hoge kwaliteit. Die kwaliteit 

moet behouden blijven en daar waar mogelijk worden versterkt. Dat gaat grote inspan-

ningen kosten, doordat algemeen maatschappelijke ontwikkelingen en in het bijzonder 

demografische processen er afbreuk aan (dreigen te) doen. Daartoe is het nodig dat de 

dorpen in de gemeente minder alleen voor zichzelf maar meer voor elkaar zorgen en 

gezamenlijk ervoor zorgen dat de positie van de gemeente/regio Margraten versterkt 

wordt. 

 

Missie 

De gemeente Eijsden-Margraten levert een bijdrage aan het veilig stellen van het wel-

zijn van de mensen die zijn aangewezen op de gemeente en haar regio. 

 

Visie sportvoorzieningen (speerpunten): 

———— Multifunctioneel gebruik sportaccommodaties. 

———— Kwaliteit heeft een hogere prioriteit dan nabijheid. 
———— Centralisatie van sportaccommodaties (vermindering exploitatielasten). 

———— Buitensport accommodaties in eigen beheer. 

 

Relevante doelstellingen 

———— Vaststellen van basissportvoorzieningen. 
———— Optimaliseren van gebruik en bezetting van sportaccommodaties. 

———— Streven naar efficiënter ruimtegebruik sportlocaties 
———— Sport- en spelvoorzieningen ten behoeve van de basisschooljeugd in de nabijheid 

van huis en school. 

———— Voetbalverenigingen actief betrekken bij het creëren van samenwerkingsvormen.  
 

Conclusie 

Binnen de voormalige gemeente Margraten liggen qua normering te veel voetbalvel-

den, waardoor er niet alleen sprake is van overcapaciteit, maar ook dat de exploitatie-

kosten hoog zijn in relatie tot het effectieve gebruik. Daarnaast draagt een versnippe-

ring van voetbalaccommodaties niet bij aan de kwaliteit van de sportbeoefening. Met 

het oog op de demografische veranderingen binnen de gemeente is het niet vreemd 

dat de gemeente Eijsden-Margraten actief fusieplannen stimuleert. In dit kader sluiten 

het gemeentelijke sportbeleid en de beoogde ontwikkeling op elkaar aan.  
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Met het fuseren van de voetbalverenigingen wordt het bestaande cluster aan maat-

schappelijke voorzieningen met onder meer de basisschool, het tennisterrein en de 

gymzaal in de noordoosthoek van de kern Mheer opgewaardeerd.  
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5 Milieuhygiënische en planologische 
verantwoording 

Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het bij het opstel-

len van een bestemmingsplan verplicht om inzicht te bieden in de relevante planologi-

sche en milieuhygiënische aspecten. In dit hoofdstuk is een verantwoording voor deze 

aspecten opgenomen. In het kader van de planontwikkeling is er een variantenstudie 

uitgevoerd. De onderzoeken zijn gebaseerd op ‘variant 1’, terwijl uiteindelijk ‘variant 2’ 

de gekozen variant is. Bij ‘variant 2’ is er sprake van een compacter plangebied aange-

zien de velden dichter op elkaar zijn gesitueerd. Het aanpassen van het plangebied 

heeft geen nadelige gevolgen voor de onderzoeksresultaten. Feitelijk is er zelfs sprake 

van een gunstigere situatie omdat de afstand tot omliggende functies is vergroot.  

 

5.1 Bodem 

5.1.1 Algemeen 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de locatie voor de uitbreiding van de accommo-

datie van de voetbalvereniging BMR (velden, clubgebouw en parkeren) is in mei en juni 

2012 voor de uitbreiding van het complex, ter plaatse van de beoogde locatie een ver-

kennend bodemonderzoek uitgevoerd door Oranjewoud (kernmerk rapportage: 

251913, 20 juni 2012, definitief gemaakt 19 oktober 2012). Dit om, ten behoeve van 

het op te stellen bestemmingsplan, de bodemkwaliteit van de terreinen in kaart te 

brengen. Het bodemonderzoek is als bijlage bij dit bestemmingsplan beschikbaar. Het 

bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie 

bij verkennend onderzoek, NEN, 2009). Hierna zijn de conclusies weergegeven.  
 

5.1.2 Grond 

 

Nieuwe voetbalvelden 

Ter plaatse van deze locatie zijn zeven mengmonsters samengesteld waarvan vier 

mengmonsters van de bovengrond (mm1 tot en met mm4) en drie mengmonsters van 

de ondergrond (mm5 tot en met mm7). 

In de samengestelde mengmonsters van de lemen bovengrond is een lichte verontrei-

niging met cadmium (mm1 en mm4) en een lichte verontreiniging met PCB (mm3) 

aangetoond. In de samengestelde mengmonsters van de zwak zandige lemen onder-

grond is enkel in een mengmonster (mm6) een licht verhoogd gehalte PAK aange-

toond. Het is niet aantoonbaar dat de licht verhoogde gehalten cadmium, PCB en PAK 

direct verband houden met de waargenomen bijmengingen van sporen baksteen en 

sporen kolen. 
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Clubgebouw en parkeerterrein 

Ter plaatse van deze locatie zijn vier mengmonsters samengesteld waarvan twee 

mengmonsters van de bovengrond (mm8 en mm9) en twee mengmonsters van de on-

dergrond (mm10 en mm11). In het samengestelde mengmonster van de zandige bo-

vengrond (mm 8) is een licht verhoogd gehalte PAK aangetoond. In het samengestelde 

mengmonster van de lemen bovengrond (mm 9) is een licht verhoogd gehalte cadmi-

um aangetoond.  

In de samengestelde mengmonsters van de ondergrond zijn in een mengmonster 

(mm11) licht verhoogde gehalten PAK, minerale olie, cadmium en zink aangetoond in 

de lemige grond met bijmengingen sporen/matig baksteen en sporen kolen. De licht 

verhoogde gehalten PAK, minerale olie, cadmium en zink in de ondergrond ter plaats 

van mm11 houdt vermoedelijk verband met de waargenomen bijmengingen van spo-

ren/matig baksteen en sporen kolen. 

 

5.1.3 Toetsing hypothese 

De vooraf opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ wordt (formeel) voor beide deel-

locaties verworpen, vanwege de lichte verontreinigingen met cadmium, zink, PCB en/of 

PAK. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgon-

derzoek of sanerende maatregelen, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan 

de betreffende tussen- en interventiewaarde.  

 

5.1.4 Conclusie 

De resultaten van het verkennend bodemonderzoek vormen geen milieuhygiënische 

belemmering voor het gebruik van de locatie als sportaccommodatie. 

 

5.2 Geluid 

5.2.1 Algemeen 

Conform de Wet geluidhinder (Wgh) dient een akoestisch onderzoek te worden verricht 

indien er sprake is van het projecteren van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing binnen 

een geluidzone wegverkeerslawaai en/of spoorweglawaai. Uitzondering hierop vormen 

wegen in een 30 km-zone. 

 

Het onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op sportvelden. Dit is geen geluid-

gevoelige functie. Conform de Wet geluidhinder geen eis tot akoestisch onderzoek.  

 

5.2.2 Conclusie 

Er zijn geen akoestische belemmeringen voor het bestemmingsplan aan de orde.  
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5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1 Algemeen 

Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, ook wel bekend 

als de ‘Wet luchtkwaliteit’) bevat de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. In de 

Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreinigende 

stoffen, waaronder stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10).  

In artikel 5.16 van de Wet milieubeheer is vastgelegd in welke gevallen de luchtkwali-

teitseisen geen belemmering vormen voor een nieuwe ontwikkeling. Dit is het geval 

wanneer:  

———— een ontwikkeling niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwali-
teit; 

———— ten gevolge van een ontwikkeling de concentraties van de betreffende stoffen ver-
beteren of ten minste gelijk blijven; 

———— een ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van de 
betreffende stoffen in de buitenlucht; 

———— een ontwikkeling past binnen een vastgesteld programma (zoals het Nationaal Sa-

menwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). 

 

Een nadere uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in bete-

kenende mate’ is vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekende mate bijdragen (lucht-

kwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitsei-

sen)’. In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval als ‘niet 

in betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor toetsing aan de grenswaarden 

dus zonder meer achterwege kan blijven. Er is blijkens deze regeling geen onderzoek 

nodig voor ‘woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één ontslui-

tingsweg, netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van 

twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 

3.000 woningen omvat’. 

 

In het geval van de uitbreiding van het Sportpark is geen sprake van woningen, waar-

door de Regeling NIBM in principe niet opgaat. Grontmij bv concludeert in haar ‘Loca-

tieonderzoek fusie voetbalverenigingen Mheer – Banholt’ (10 april 2009) dat naar alle 

redelijkheid kan worden aangenomen dat er geen belemmeringen vanwege het aspect 

luchtkwaliteit aan de orde zijn. De bijdrage van het sportpark is dermate gering dat de 

invloed op de luchtkwaliteit geen belemmering vormt.  

 

5.3.2 Conclusie 

Wat betreft het aspect luchtkwaliteit kan worden aangenomen dat er geen belemme-

ringen aan de orde zijn. 
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5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

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 voor-

komen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport (o.a. 

van gevaarlijke stoffen). Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers 

en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of omstandigheden. 

Risicobronnen kunnen onderscheiden worden in risicovolle inrichtingen (o.a. l.p.g.-

tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, spoorwegen, waterwegen) en 

leidingen (o.a. aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit). 

Om voldoende ruimte te scheppen tussen risicobron en de personen of objecten die ri-

sico lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) moeten vaak afstanden in acht 

worden genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendicht-

heid kunnen om onderzoek vragen. 

 

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en 

het groepsrisico (GR). Het PR is de kans dat een persoon die (onafgebroken aanwezig 

en onbeschermd) op een bepaalde plaats overlijdt als gevolg van een calamiteit met 

een inrichting of een transportmodaliteit. Het GR bestaat uit de cumulatieve kans per 

jaar dat een groep van een bepaalde omvang overlijdt als gevolg van een calamiteit 

met een inrichting of een transportmodaliteit. 

 

Uit een inventarisatie van de nationale risicokaart (2011) en blijkens het beleidsdocu-

ment ‘Beleid Externe Veiligheid, omgaan met risico’s’ (gemeente Margraten, juni 2008) 

blijkt dat het plangebied niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, van 

transportroutes en van leidingen ligt.  

 

 
Uitsnede risicokaart met aanduiding plangebied (Bron: nationale risicokaart, 2011) 
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5.4.2 Conclusie 

Vanuit het oogpunt van externe veiligheid bestaan geen belemmeringen voor de voor-

genomen ontwikkeling van het plangebied. 

 

5.5 Bedrijven en milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

Er dient aandacht besteed te worden aan milieuzonering, de mogelijke hinderlijke acti-

viteiten vanuit de directe omgeving van de locatie en vice versa. Milieuzonering zorgt 

voor voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten en milieugevoelige func-

ties in ruimtelijke plannen. Het doel hiervan is milieuhinder bij woningen te voorkomen, 

en tegelijkertijd aan bedrijven voldoende milieuruimte te bieden voor het uitoefenen 

van hun bedrijfsactiviteiten. Regels voor milieuzonering zijn opgenomen in de VNG pu-

blicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ editie 2009.  

 

Conform de VNG-brochure dient voor een veldsportcomplex met verlichting een richtaf-

stand tot woningen van derden van 50 meter gehanteerd te worden. Er wordt niet vol-

daan aan deze richtafstand waardoor niet zonder meer gesteld kan worden dat er geen 

belemmeringen aan de orde zijn. Een onderzoek naar enerzijds de akoestische effec-

ten en anderzijds de effecten vanwege mogelijke lichthinder, moeten aantonen dat het 

woon- en leefklimaat van de woonomgeving niet onevenredig wordt aangetast en dat er 

voldoende milieuruimte is voor het sportcomplex. In paragraaf 5.6 wordt aandacht ge-

schonken aan het lichtonderzoek, in de navolgende deelparagraaf worden de resulta-

ten van het akoestisch onderzoek beschreven.  

 

5.5.2 Onderzoek bedrijvigheid 

In het kader van de bestemmingsplanwijziging vanwege de uitbreiding van het sport-

park en de realisatie van het nieuwe parkeerterrein heeft Oranjewoud een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd om de gevolgen voor de omgeving inzichtelijk te maken. Daar-

naast zijn de activiteiten getoetst aan het Activiteitenbesluit. De rapportage (kenmerk: 

252118, juli 2012) is als bijlage opgenomen. Hierna is een samenvatting weergege-

ven. 

 

Toetsingskader Wet algemene bepaling omgevingsrecht 

De reguliere activiteiten op het sportpark vallen onder het Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer. Het betreft een inrichting type B. In dit besluit zijn algemene 

regels opgenomen, onder andere met betrekking tot geluid. In de rapportage van Oran-

jewoud  is een compleet overzicht opgenomen van de relevante voorschriften met be-

trekking tot geluid. 
 

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau 

LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede 

door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactivi-

teiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de 

niveaus op de in de hierna opgenomen tabel  genoemde plaatsen en tijdstippen niet 

meer mag bedragen dan: 
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Onderzoeksresultaten 

In het onderzoek van Oranjewoud is weergegeven welke uitgangspunten zijn gehan-

teerd in de rekenmodellen. Hierna volgen de rekenresultaten op wedstrijddagen en 

trainingsdagen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het wel of niet in gebruik 

nemen van een omroepinstallatie.  

 

Bestemmingsplanwijziging 

Wedstrijddagen 

Onder de representatieve omstandigheden blijkt dat het langtijdgemiddeld beoorde-

lingsniveau (LAr,LT) in de dagperiode circa 60 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. De omroep-

installatie is hierbij bepalend.  

Indien tijdens de wedstrijddagen geen omroepinstallatie wordt gebruikt bedraagt het 

LAr,LT ca. 40 tot 45 dB(A) etmaalwaarde.  

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de omroepinstallaties worden de geluidsnormen 

tijdens wedstrijddagen formeel overschreden. In de nieuwe situatie (na fusie en uit-

breiding van de velden) wordt de omroepinstallatie niet intensiever gebruikt dan in de 

huidige situatie waardoor sprake is van een bestaande situatie. Daarmee doet het ini-

tiatief geen afbreuk aan het woon- en leefklimaat.  

De aanwezigheid van de installatie wordt voor de bruikbaarheid en de werking van de 

accommodatie essentieel geacht. 

Nadere specificering en maatwerkregeling en toekomstige optimalisering van de instal-

latie (qua techniek, plaatsing en richting) zullen leiden tot een (voor het gebruik van de 

accommodatie en voor de effecten voor de omgeving) nog adequatere voorziening.  

 

Trainingsdagen 

Onder de representatieve omstandigheden blijkt dat het LAr,LT in de dagperiode circa 45 

dB(A) etmaalwaarde bedraagt op 1,5 meter hoogte. In de avondperiode bedraagt ca. 

45 tot 50 dB(A) etmaalwaarde op 5 meter hoogte. Alle bronnen zijn hierbij in principe 

bepalend. 

 

Activiteitenbesluit 

Het normstelsel uit het Activiteitenbesluit is gebaseerd op een geluidbelasting voor 

gemiddeld geluid en voor piekgeluid. Deze normen (gelijk ook aan andere geluidhinder-

regelgeving zoals de Wet geluidhinder) geven een geluidniveau weer waarop op basis 

van hinderonderzoeken nog sprake zal zijn van een aanvaardbare geluidsituatie bij 

continue geluidbelasting.  

 

Wedstrijddagen 

Onder de representatieve bedrijfsomstandigheden blijkt dat enkel het langtijdgemid-

deld beoordelingsniveau in de dagperiode groter is dan 50 dB(A). In het kader van het 

Activiteitenbesluit worden de geluidsnormen in deze periode overschreden. De over-

schrijding wordt volledig veroorzaakt door de omroepinstallatie, doordat er muziekge-

luid wordt uitgezonden door de boxen van de omroepinstallatie voor de wedstrijd en tij-

dens de rustperiode.  
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Dit betekent dat in de berekeningen geen rekening gehouden wordt gehouden met be-

drijfsduurcorrecties en dient er een straffactor gehanteerd te worden van 10 dB(A) 

vanwege muziekgeluid. Indien er geen sprake is van hoorbaar muziekgeluid worden de 

geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit volledig gerespecteerd.  

 

In de avondperiode worden de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit niet overschre-

den. 

 

Trainingsdagen 

Tijdens trainingsdagen worden in zowel de dag- als avondperiode de geluidsnormen uit 

het Activiteitenbesluit niet overschreden. 

 

Verkeersaantrekkende werking 

De geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking bedraagt 

45 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee wordt voldaan voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 

etmaalwaarde. 

 

5.5.3 Conclusie 

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat indien er geen hoorbaar muziekge-

luid uit de boxen van de omroepinstallatie uitgezonden wordt, dat in alle situaties en 

periodes wordt voldaan aan de geluidsnormen gesteld in het Activiteitenbesluit artikel 

2.17 en 2.18. Indien er wel muziekgeluid wordt gewenst, worden in de dagperiode de 

geluidsnormen gesteld in het Activiteitenbesluit overschreden. De gemeente Eijsden-

Margraten heeft hierbij de optredende geluidbelasting, afgezet tegen de belangen van 

de sportvereniging, de supporters en sympathisanten van de vereniging, het vereni-

gingsleven in het dorp zelf en het aspect dat sporten gezond is. 

 

De optredende geluidbelasting is derhalve acceptabel te noemen met betrekking tot 

een goed woon- en leefklimaat in de directe omgeving van het sportcomplex. Gekeken 

wordt naar aanvullende eisen en voorschriften voor de geluidinstallatie, zodanig dat de 

overlast zo veel als mogelijk beperkt wordt. 

 

5.6 Lichthinder 

5.6.1 Algemeen 

Een verlichtingsinstallatie, die sportbeoefenaars in staat stelt hun sport ook na zons-

ondergang te bedrijven, kan door onbedoelde lichtuitstraling buiten de sportlocatie het 

woongenot van omwonenden aantasten. Visuele effecten ten gevolge van een buiten-

verlichtingsinstallatie in de omgeving, die mogelijk hinder veroorzaken, zijn onder ande-

re lichtinval en het vanuit normaal te achten zichtposities direct zicht hebben op (te) 

heldere verlichtingsarmaturen. 

 

Naar aanleiding van het voornemen om bij het nieuw aan te leggen oostelijke sportveld 

lichtmasten te plaatsen, is een lichtonderzoek uitgevoerd door Oostendorp Nederland 

bv. De rapportage (kenmerk: L1906xx.croo, 19 juni 2012) is als bijlage opgenomen.  
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Hierna is een samenvatting weergegeven. In het onderzoek is rekening gehouden met 

een ontwerp met 8 MVP 507 OptiVision armaturen gemonteerd op 6 masten met een 

lichtpunthoogte van 15 meter. Verticale verlichtingssterkte Ev, zone E1 dassenburcht. 

Bij de berekeningen is geleken naar eventuele hinder voor omwonenden en de nabij 

gelegen dassenburcht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de verticale verlichtings-

sterkte Ev en Lichtsterkte I. 

 

5.6.2 Dassenburcht  

 

Dassenburcht, verticale verlichtingssterkte (zone E1) 

In november 1999 en in juni 2003 publiceerde de commissie lichthinder van de NSVV 

een algemene richtlijn met grenswaarden voor lichthinder van omwonenden van sport-

veld- en terreinverlichting. Hierin wordt gesproken van een maximale Ev van 2 lux voor 

zone E1, gemeten op een hoogte van 1,80 meter. De gevonden lichtwaarden op de on-

derzochte dassenburcht voldoen aan deze criteria in de toekomstige situatie met een 

maximum waarde van 0,32 lux. 

 

Dassenburcht, lichtsterkte I (zone E1) 

Ev is slechts één van beide genoemde hinderparameters in deze richtlijn. De tweede 

parameter is de lichtintensiteit, waarvoor een maximale grenswaarde van 2.500 cd 

voor zone E1 wordt opgegeven. De gevonden maxima van 1.887 - 2.431 (blz. 6 van 

rapport L1906xx.croo), op de onderzochte plaatsen, voldoen aan de grenswaarde van 

zone E1. 

    

5.6.3 Omwonenden 

 

Omwonenden, verticale verlichtingssterkte (zone E3) 

In november 1999 en in juni 2003 publiceerde de commissie lichthinder van de NSVV 

een algemene richtlijn met grenswaarden voor lichthinder van omwonenden van sport-

veld- en terreinverlichting. Hierin wordt gesproken van een maximale Ev van 10 lux voor 

zone E3, gemeten op een hoogte van 1,80 meter.  

De gevonden lichtwaarden op de onderzochte gevels van de woningen voldoen aan de-

ze criteria in de toekomstige situatie met een maximum waarde van 0,05 lux. 

    

Omwonenden, lichtsterkte I (zone E3) 

Ev is slechts één van beide genoemde hinderparameters in deze richtlijn. De tweede 

parameter is de lichtintensiteit, waarvoor een maximale grenswaarde van 10.000 cd 

voor zone E3 wordt opgegeven. De gevonden maxima van 230 - 876 (blz. 6 van rapport 

L1906xx.croo), op de onderzochte plaatsen, voldoen aan de grenswaarde van zone E3. 

 



Bestemmingsplan Sportcomplex BMR te Mheer Gemeente Eijsden-Margraten 

Croonen Adviseurs 

27 

Tabel: Grenswaarden voor de lichtemissie van een verlichtingsinstallatie voor sportaccommodaties ter voor-
koming van lichthinder voor omwonden* 

 
 

Upward Light Ratio ULR 

In dezelfde Europese richtlijn CIE 150 en de NSVV aanbeveling deel 2 worden ook 

grenswaarden genoemd voor de hinder van 0,00 resp. 0,15 U(pward)L(ight)R(atio) voor 

zone E1 resp. E3 ten behoeve van ‘sky glow’. Ook aan deze richtlijn wordt voldaan met 

een gevonden ULR van 0,00. 

 
Tabel: Upward Light Ratio (URL) 

 

 
 

Beperkingen 

Alle waarden uit het rapport moeten als theoretische indicatoren voor de situatie wor-

den beschouwd. Schaduwvlakken van bomen, huizen en andere objecten zijn niet in 

aanmerking genomen, deze kunnen een hindersituatie verminderen, maar ook meer 

contrasteren. Ook de aanwezige straatverlichting in het gebied kan zowel hinder ver-

minderen door contrastvermindering als vermeerderen door toename van de hoeveel-

heid licht uit een bepaalde richting. Voor de hoeveelheid lux op gevel kan gesteld wor-

den dat een contrastvermeerdering minimaal zal zijn, daar de gemeten waarden op de 

gevel nagenoeg niets is.  

 

5.6.4 Conclusie 

De dassen van de Dassenburcht ten oosten het sportcomplex ondervinden geen licht-

hinder in de zin van de opgestelde grenswaarden door de NSVV bij uitvoering van licht-

plan L1906xx.croo voor zone E1. De omwonenden van het sportcomplex ondervinden 

geen lichthinder in de zin van de opgestelde grenswaarden door de NSVV bij uitvoering 

van lichtplan L1906xx.croo voor zone E3. 
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5.7 Vervolg onderzoek lichthinder 

Door Oostendorp Nederland bv is tevens een aanvullend onderzoek uitgevoerd voor het 

verlichten van twee voetbalvelden en de bestaande verlichting bij het hoofdveld. Ook 

deze rapportage (kenmerk:L3007xx.marg, d.d. 30 juli 2012) is als bijlage opgenomen. 

Hierna is een samenvatting weergegeven. 

 

Uitgangspunt is een ontwerp met 12 bestaande armaturen rondom het hoofdveld met 

20 MVP 507 OptiVision armaturen gemonteerd op 12 masten met een lichtpunthoogte 

van 15 meter en 6 bestaande masten rondom het hoofdveld. 

 

5.7.1 Dassenburcht  

 

Dassenburcht, verticale verlichtingssterkte (zone E1) 

In november 1999 en juni 2003 publiceerde de commissie lichthinder van de NSVV 

een algemene richtlijn met grenswaarden voor lichthinder van omwonenden van sport-

veld- en terreinverlichting. Hierin wordt gesproken van een maximale Ev van 2 lux voor 

zones E3, gemeten op een hoogte van 1,80 meter. De gevonden lichtwaarden op de 

onderzochte gevels van de woningen voldoen aan deze criteria in de toekomstige situa-

tie 

 

Dassenburcht, lichtsterkte I (zone E1) 

Ev is slechts één van beide genoemde hinderparameters in deze richtlijn. De tweede 

parameter is de lichtintensiteit, waarvoor een maximale grenswaarde van 2.500 cd 

voor zone E1 wordt opgegeven. De gevonden maxima van 1.887 – 2.431, op de onder-

zochte plaatsen, voldoen aan de grenswaarde van zone E1. 

    

5.7.2 Omwonenden 

 

Omwonenden, verticale verlichtingssterkte (zone E3) 

In november 1999 en juni 2003 publiceerde de commissie lichthinder van de NSVV 

een algemene richtlijn met grenswaarden voor lichthinder voor omwonenden van sport-

veld- en terreinverlichting. Hierin wordt gesproken van een maximale Ev van 10 lux voor 

zone E3, gemeten op een hoogte van 1,80 meter. De gevonden lichtwaarden op de on-

derzochte gevels van de woningen voldoen aan deze criteria in de toekomstige situatie 

met een maximum waarde van 8,39 lux. 

    

Omwonenden, lichtsterkte I (zone E3) 

Ev is slechts één van beide genoemde hinderparameters in deze richtlijn. De tweede 

parameter is de lichtintensiteit, waarvoor een maximale grenswaarde van 10.000 cd 

voor zone E3 wordt opgegeven. De gevonden maxima van 902 – 7.830, op de onder-

zochte plaatsen, voldoen aan de grenswaarde van zone E3. 
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5.7.3 Conclusie 

De dassen van de Dassenburcht ten oosten het sportcomplex ondervinden geen licht-

hinder in de zin van de opgestelde grenswaarden door de NSVV bij uitvoering van licht-

plan L3007xx.marg voor zone E1. De omwonenden van het sportcomplex ondervinden 

geen lichthinder in de zin van de opgestelde grenswaarden door de NSVV bij uitvoering 

van lichtplan L3007xx.marg voor zone E3. 

 

5.8 Kabels en leidingen 

In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen planologisch relevante ka-

bels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor de voorgenomen ontwik-

keling. 

 

5.9 Verkeer en parkeren 

5.9.1 Verkeer 

Door Adviesburo de Meent B.V. is een verkeerskundig advies afgegeven met betrekking 

tot de toename van verkeersbeweging in samenhang met bestaande toevoerwegen. 

Hierbij staat de weg ‘An Mhaerebaom’ centraal. Daarnaast is rekening gehouden met 

de verkeersbewegingen van een basisschool, welke gelegen is aan deze weg. De be-

vindingen zijn verwoord in een rapportage d.d. 21 september 2012 die als bijlage bij dit 

bestemmingsplan is toegevoegd. Hierna zijn de conclusies weergegeven.  

 

De maatgevende toekomstige verkeersstromen worden gegenereerd door de huidige 

school, namelijk 69 mvt / uur. Het nieuwe voetbalcomplex volgt met 61 mvt / uur op 

de weekenddagen. De achtergrondintensiteit van An Mhaerebaom is niet bekend. 

Daarom is de intensiteit van een vergelijkbare weg genomen, wat neer komt op 11 mvt 

/ uur extra. De totale intensiteit van An Mhaerebaom wordt dus 80 mvt / uur.  Deze in-

tensiteiten zijn gecontroleerd aan de hand van het aantal te realiseren parkeerplaat-

sen.  Het aantal parkeerplaatsen, inclusief het aantal te realiseren parkeerplaatsen is 

105. 80 mvt / uur is dus goed mogelijk vergeleken met het aantal parkeerplaatsen.  

De capaciteit van An Mhaerebaom is geschat op basis van basiscapaciteiten gegeven 

door CROW handboek wegontwerp en bedraagt 300 mvt / uur. Door deze twee waar-

den op elkaar te delen wordt de I/C verhouding verkregen. De toekomstige I/C verhou-

ding van An Mhaerebaom op doordeweeksedagen wordt dan 0,27. Op weekenddagen 

zal deze 0,24 worden. Pas bij een I/C verhouding van 0,7 zullen problemen optreden.  

An Mhaerebaom zal de verkeersgeneratie in de toekomst dus aan kunnen. 

 

5.9.2 Parkeren 

 

Autoverkeer 

De parkeerkencijfers van de gemeente Eijsden-Margraten zijn gebaseerd op CROW-

publicatie 182 ‘Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering’. Volgens deze CROW-

publicatie geldt voor een sportveld (buiten) een parkeerkencijfer van 13 tot 27 par-

keerplaatsen per netto ha terrein. Daarbij is het aandeel 95%.  
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In dit parkeerkencijfer is het aantal benodigde parkeerplaatsen voor een kantine, 

kleedruimte en toiletten nog niet inbegrepen. In totaal zijn er 2 wedstrijdvelden en 1 

trainingsveld. Het trainingsveld kan eventueel gebruikt worden voor een wedstrijd en 

wordt derhalve meegenomen in de parkeerberekening.  

 

De 3 (wedstrijd)velden hebben gezamenlijk een ruimtebeslag van 2,55 ha. Op basis 

van de parkeernormering ten behoeve van de sportvelden zijn 33-68 parkeerplaatsen 

benodigd. Omdat de kantine, kleedruimten en toiletten nog niet zijn inbegrepen en 

omdat de voetballers uit omliggende dorpen moeten komen, wordt niet uitgegaan van 

het minimaal aantal benodigde parkeerplaatsen.  

 

Door de omvorming van het oude trainingsveld naar een extra parkeerterrein biedt het 

nieuwe terrein voldoende parkeerplaatsen.  

 

5.9.3 Fietsenstallingen 

Uit de Leidraad Fietsparkeren (CROW-publicatie 156) en Fietsparkeerwijzer (CROW) 

blijkt dat voor een sportveld zonder tribune een fietsparkeerkencijfer geldt van 20 tot 

30 fietsenstallingen per wedstrijdveld. Daar er 2 wedstrijdvelden aangelegd worden, 

zijn er voor het toekomstige sportpark 40 tot 60 fietsenstallingen nodig.  

 

5.9.4 Conclusie 

Met betrekking tot de aspecten verkeer en parkeren zijn geen problemen te verwach-

ten. 

 

5.10 Water 

5.10.1 Algemeen 
Ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling dient te worden verwoord hoe er in het 

plan met de aspecten water en ruimte rekening wordt gehouden in relatie tot enerzijds 

het waterbeleid en anderzijds de waterhuishouding. In het kader hiervan is door 

Oranjewoud een watertoets uitgevoerd. .De resultaten zijn in de ‘Toelichting watertoets’ 

(kenmerk rapportage: 251913, 19.juni 2012) weergegeven. De knelpunten en aan-

dachtspunten ten aanzien van de waterhuishouding zijn geïnventariseerd. Hieronder 

zijn de huidige en toekomstige situatie beschreven. De gewenste situatie ten aanzien 

van de waterhuishouding is tevens weergegeven. 

 

5.10.2 Gewenste situatie 
In het kader van de watertoets is contact opgenomen met het waterschap Roer en 

Overmaas en de gemeente Eijsden-Margraten. Het waterschap en de gemeente heb-

ben aangegeven dat voor de betreffende locatie de volgende randvoorwaarden gelden: 

Waterschap Roer en Overmaas Het waterschap gaat uit van waterneutraal bouwen en 

de trits: vasthouden, bergen en afvoeren.  
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Aansluitend op dit principe gaat het waterschap uit van het eventueel hergebruiken en 

het vasthouden en bergen van het hemelwater van een bui die eens per 25 jaar voor-

komt (35 mm in 45 minuten) met een leegloop/beschikbaarheid binnen 24 uur en met 

een doorkijk naar een bui die eens per 100 jaar voorkomt (45 mm in 30 min). Het he-

melwater kan worden vastgehouden in een infiltratievoorziening of worden geborgen in 

een bergingsvoorziening. Verwezen wordt naar de documenten 'Regenwater schoon 

naar beek en bodem' en 'Praktische vuistregels voor de watertoets'.  

 

Gemeente Eijsden-Margraten 

De randvoorwaarden van de gemeente Eijsden-Margraten sluiten aan op die van het 

Waterschap. Ten behoeve van de compensatie van de toekomstige verharding (par-

keerplaatsen en gebouw met kantine en kleedlokalen) moet 35 mm (T=25) geborgen 

worden in een voorziening. De leegloop van de voorziening kan worden aangeboden op 

het rwa-riool gelegen in De Gelimmert.  

 

Tevens moet voor de voorziening een doorkijk gegeven naar een bui die eens per 100 

jaar voorkomt (45 mm in 30 min). Voor wat betreft de voetbalvelden wil de gemeente 

aandacht voor de oppervlakkige afstroming van hemelwater. Met name bij korte hevige 

buien: het water valt sneller uit de lucht dan dat het in de bodem infiltreert, waardoor 

het water oppervlakkig gaat afstromen. Er moet goed gekeken worden welke kant het 

hemelwater afstroomt. Het overtollige hemelwater moet geen overlast veroorzaken aan 

aangrenzende percelen. Mogelijke drainageleidingen onder de (toekomstige) voetbal-

den zijn niet geschikt om al het overtollig hemelwater af te voeren. Drainageleidingen 

dienen primair om de bespeelbaarheid te verbeteren en niet om hemelwater af te voe-

ren. De verkanting van zowel de verharding als voetbalvelden is zeer belangrijk voor 

wat betreft het afstomende hemelwater.  

 

In een geaccidenteerd terrein als in Eijsden-Margraten moet goed gekeken worden 

waar het hemelwater naar toe stroomt als de aanwezige voorzieningen het aanbod niet 

kunnen verwerken. Het water gaat dan oppervlakkig afstromen. Als dit in een vroeg 

stadium onderkend wordt kan het overtollig hemelwater naar een kant gestuurd wor-

den waar het geen overlast veroorzaakt.  

 

5.10.3 Huidige situatie  
Het plangebied betreft het bestaande sportpark van de Mheerder Boys en omgeving in 

Mheer en ligt aan De Gelimment (gemeente Eijsden-Margraten). In de huidige situatie 

bestaat het sportpark uit een sportveld, klein oefenveld, club- en kleedkameraccomo-

daties (minimaal) en een eigen parkeervoorziening. Het verhard oppervlak van de be-

bouwing en parkeerplaatsen bedraagt circa 1.000 m2. Het maaiveld in het plangebied 

varieert van circa NAP +165 m in het noordwesten tot circa NAP + 170 m in het noord-

oosten en NAP +173 m in het zuiden. Het plangebied loopt af van het zuidoosten rich-

ting het noordenwesten.  
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Het plangebied is gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied (94.25 De 

Dommel) zoals op onderstaande kaart te zien is en ligt tevens binnen bodembescher-

mingsgebied Mergelland. Binnen de grenzen of in de directe omgeving van het plange-

bied is geen oppervlaktewater van Waterschap Roer en Overmaas aanwezig. 

 

Binnen het bodembeschermingsgebied Mergelland is duurzaam behoud van kwetsbare 

functies en waarden een als bijzondere bescherming van de bodem noodzakelijk. Het 

streven is naar een kwaliteit van bodem, grondwater en landschap die voldoet aan de 

eisen die de aanwezige bijzondere biotische, abiotische en cultuurhistorische waarden 

stellen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met dan wel afstemming te worden 

gezocht met het beleid ter zake van de Provinciale Milieuverordening Limburg en het 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg.  

Binnen het grondwaterbeschermingsgebied mag worden gebouwd voor zover dat op 

grond van de onderliggende bestemming is toegestaan en met inachtneming van de 

voorwaarden, zoals die door de Provinciale Milieuverordening Limburg worden gesteld.  

 

Om bovenstaande eisen te verankeren zijn in het bestemmingsplan de gebiedsaandui-

dingen ‘Mileuzone-bodembeschermingsgebied’ en ‘Milieuzone- Grondwaterbescher-

mingsgebied’ opgenomen.  

 

 
Waterketenkaart gemeente Eijsden-Margraten (bron: Wateratlas, waterschap Roer en Overmaas) 
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In de huidige situatie is het plangebied grotendeels onverhard. Het hemelwater wat in 

de huidige situatie valt in het plangebied wordt niet afgevoerd naar de riolering maar 

infiltreert of stroomt oppervlakkig af. De vuilwaterafvoer afkomstig van de kantine en 

kleedlokalen is aangesloten op de gemeentelijke vuilwaterriolering aanwezig in de Ge-

limment. In de Gelimment is tevens een hemelwaterriool aanwezig. Het maaiveld in het 

plangebied varieert van circa NAP +165 m in het noordwesten tot circa NAP + 170 m 

in het noordoosten en NAP +173 m in het zuiden. Het plangebied loopt af van het zuid-

oosten richting het noordenwesten. Het plangebied is gelegen binnen een grondwater-

beschermingsgebied (94.25 De Dommel) zoals op onderstaande kaart te zien is en ligt 

tevens binnen bodembeschermingsgebied Mergelland. Binnen de grenzen of in de di-

recte omgeving van het plangebied is geen oppervlaktewater van Waterschap Roer en 

Overmaas aanwezig. 

 

5.10.4 Toekomstige situatie 
Het voornemen is om het sportpark gelegen aan De Gelimment in Mheer (gemeente 

Eijsden-Margraten) uit te breiden met 2 nieuwe voetbalvelden (gras), een nieuwe kan-

tine, extra kleedlokalen en extra parkeervoorzieningen. De uitbreiding van het sport-

park heeft een toekomstig verhardoppervlak van circa 3.750 m2 dat voor circa 

3.000 m2 uit parkeerverharding en voor circa 750 m2 uit bebouwing en terreinverhar-

ding (terras, voetpaden) zal bestaan.  

 

Vuilwaterafvoer  

De vuilwaterafvoer afkomstig van de kantine en de kleedlokalen is en blijft aangesloten 

op het aanwezige gemeentelijk vuilwaterstelsel gelegen in de Gelimment. Uitgangspunt 

hierbij is dat het gemeentelijk rioolstelsel over voldoende capaciteit beschikt. 

 

Waterkwaliteit 

Het hemelwater dat terecht komt op de bebouwing en verharding wordt beschouwd als 

schoon wanneer geen uitlogende bouwmaterialen gebruikt worden. De hemelwateraf-

voer van het plan wordt niet aangesloten op het gemeentelijk vuilwaterstelsel. Dit wa-

ter dient worden opgevangen in een bergingsvoorziening in het plangebied waar het 

water tijdelijk geborgen wordt en deels kan infiltreren in de bodem en vervolgens ver-

traagd afvoert naar de hemelwaterriolering gelegen in de Gelimment. 

 

Hemelwater 

Het hemelwater dient te worden geïnfiltreerd, geborgen of worden afgevoerd naar op-

pervlaktewater/riolering conform de trits vasthouden, bergen, afvoeren. Zowel het wa-

terschap als de gemeente verlangen dat een bui met een herhalingstijd van 25 jaar vol-

ledig geborgen wordt binnen het plangebied. Concreet houdt dit in dat 35 mm hemel-

water geborgen moet worden. De voorzieningen moeten binnen 24 uur opnieuw be-

schikbaar zijn/leeggelopen zijn. Ook dient een doorkijk te worden gegeven naar een bui 

met een herhalingstijd van 100 jaar wat inhoudt dat 45 mm hemelwater geborgen 

moet worden. 
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Conform het beleid van de gemeente Eijsden-Margraten en waterschap Roer en Over-

maas dient (op basis van T=25 bui) tenminste 131 m3 bergingcapaciteit aanwezig te 

zijn binnen het plangebied uitgaande van een verhard oppervlak van 3.750 m2. Bij een 

T=100 bedraagt de totaal benodigde capaciteit van de voorziening 169 m3. Geadvi-

seerd wordt de voorziening te dimensioneren op een T=100 situatie, zodat geen over-

last ontstaat. Doormiddel van een infiltratieonderzoek is bepaald dat de bodem in het 

plangebied matig tot goed doorlatend is, op basis het onderzoek wordt verwacht dat 

niet al het hemelwater binnen 24 uur zal infiltreren bij een T=25 situatie. Daarom 

wordt geadviseerd de voorziening(en) in te richten met een geknepen afvoer en over-

loop op het hemelwateriool in de Gelimment zodat de voorziening binnen 24 uur op-

nieuw beschikbaar is en extreme situaties geen inundatie van het plangebied en om-

geving optreedt. 

 

5.10.5 Conclusie 
Wanneer de aanbevelingen die genoemd staan in de hiervoor beschreven waterpara-

graaf in acht worden genomen, wordt voldaan aan de eisen van het waterschap Roer 

en Overmaas en heeft de voorgestane ontwikkeling geen nadelige gevolgen voor de 

huidige afwatering.  

 

5.11 Flora en fauna 

5.11.1 Algemeen 
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot 

actuele natuurwetgeving, met name de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en 

faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwa-

ren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. Door 

Croonen Adviseurs (kenmerk rapportage: 25193, 19 september 2012) is daarom een 

quickscan flora en fauna, inclusief aanvullend onderzoek in het plangebied uitgevoerd.  

 

Het doel van de quickscan is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen in-

greep met de Flora- en faunawet en/of de Natuurbeschermingswet 1998 en/of de Eco-

logische Hoofdstructuur (EHS) en het bepalen of de aanvraag van een ontheffing nood-

zakelijk is. 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van bescherm-

de gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen: 

———— bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verle-
den en ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project; 

———— veldonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 

 

5.11.2 Conclusies 
Beschermde natuurgebieden 

Voor wat betreft de EHS is alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen in de 

vorm van compensatie. Er bevindt zich geen EHS binnen het plangebied. Van directe 

aantasting van de EHS en een compensatieplicht is dan ook geen sprake.  
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Er zijn twee natuurgebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 

2000-gebieden) in de directe omgeving van het plangebied aanwezig. Dit zijn de gebie-

den Noorbeemden & Hoogbos en Savelsbos.  

 

De natuurlijke waarden en instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden worden 

door de voorgenomen planontwikkeling niet negatief beïnvloed. Er is geen noodzaak 

tot nader onderzoek of nadere toetsing of vergunningplicht in verband met mogelijke 

effecten van de planontwikkeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.  

 

Beschermde soorten 

Tabel 2 en 3-soorten en vogels volgens de Flora- en faunawet 

In de hierna opgenomen tabel zijn de zwaarder beschermde soorten en/of soortgroe-

pen opgenomen die mogelijkerwijs in het plangebied voorkomen. Daarbij zijn tevens de 

mogelijke effecten van de voorgenomen ingreep aangegeven en de eventuele nood-

zaak voor een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet. 

 

Soortgroep/soortSoortgroep/soortSoortgroep/soortSoortgroep/soort    
Ingreep Ingreep Ingreep Ingreep     

verstorendverstorendverstorendverstorend    

Nader Nader Nader Nader     

ondeondeondeonderrrrzoekzoekzoekzoek    

Ontheffing Ontheffing Ontheffing Ontheffing 

noodzaknoodzaknoodzaknoodzake-e-e-e-

lijk?lijk?lijk?lijk?    

BijzonderhBijzonderhBijzonderhBijzonderhe-e-e-e-

den/opmerkingenden/opmerkingenden/opmerkingenden/opmerkingen    

Gewone dwerg-

vleermuis 
Mogelijk Ja*  Mogelijk 

Onderzoek naar gebruik 

van de westelijke gevel 

clubhuis 

Ruige dwergvleer-

muis 
Mogelijk Ja* Mogelijk 

Onderzoek naar gebruik 

van de westelijke gevel 

clubhuis 

Das Mogelijk Ja* Mogelijk 
Onderzoek gebruik burcht 

en foerageergebied 

Broedende vogels Mogelijk Nee 
Niet moge-

lijk 

(start met) Werken buiten 

broedseizoen 

* Is uitgevoerd 

 

Vervolgonderzoek 

 

Gewone en ruige dwergvleermuis 

De aanwezigheid van verblijfplaatsen van gewone en ruige dwergvleermuis in de weste-

lijke gevel van het huidige clubhuis kan niet worden uitgesloten. De quickscan komt 

daardoor tot het advies een vervolgonderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen in 

de spouwmuur van het clubgebouw uit te laten voeren. Vleermuisonderzoek dient uit-

gevoerd te worden conform het vleermuisprotocol opgesteld door het Vleermuisvakbe-

raad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur (fe-

bruari 2012). Vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden in de periode april tot en met 

september waarbij, verspreid over de gehele periode, meerdere bezoeken moeten 

plaatsvinden.  
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Das 

Ondanks dat er tijdens het veldbezoek geen dassen aangetroffen zijn, kan niet uitge-

sloten worden dat de nabij gelegen burcht deel uit maakt van een territorium van das-

sen. Om uitsluitsel te geven over de mogelijke aantasting van foerageergebied van de 

das als onderdeel van zijn leefgebied, moet nader onderzoek worden uitgevoerd naar 

gebruik van de burcht in de noordelijk gelegen houtwal. Om te bepalen of de burcht 

deel uit maakt van een actief territorium en of de geplande werkzaamheden effect 

hebben op de kwaliteit van het leefgebied is nader onderzoek noodzakelijk.  

 

Het onderzoek bestaat uit sporen- en (indien van toegevoegde waarde) een cameraon-

derzoek en wordt bij voorkeur uitgevoerd in het voorjaar (bron: zoogdiervereniging, 

2009). Het vervolgonderzoek is uitgevoerd. 

 

Conclusies aanvullend onderzoek 2012 

Uit de vervolgonderzoeken blijkt dat het plan geen negatieve effecten op beschermde 

verblijfplaatsen of essentiële onderdelen van het leefgebied van vleermuizen heeft.  

Het plan leidt niet tot aantasting van de verblijfplaats van de das in de nabijgelegen 

burcht en evenmin tot wezenlijke aantasting van de van de kwaliteit van het foerageer-

gebied (landbouwgebied) van de das.  

 

5.11.3 Aanbevelingen met betrekking tot vogels 
Hieronder worden enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot vogels en de das. 

De aanbevelingen hangen direct samen met de verbodsbepalingen uit de Flora- en 

faunawet. Indien de aanbevelingen niet in acht worden genomen, dan bestaat het risi-

co dat de Flora- en faunawet wordt overtreden. De aanbevelingen hebben betrekking 

op de uitvoeringsfase van het project (daadwerkelijke aanleg van het sportcomplex).  

 

VogelsVogelsVogelsVogels    

Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden 

door eventuele kap- en sloopwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (globaal 

half maart tot half juli) indien concreet broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn 

geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde.  

 

Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden ingezet, maar doorlopen 

tot in het broedseizoen dan kan het verstoren van vogels voorkomen worden door con-

tinu door te werken en werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stil leggen. Op 

deze manier wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen in het gebied waar ge-

werkt wordt.  

 

DasDasDasDas    

Om mogelijke negatieve invloeden van verstoring door verlichting op het park te voor-

komen wordt aanbevolen om in het de verlichtingsplan hiermee rekening te houden. 

Aanknopingspunten daarbij zijn de uitstraling van lampen en verlichtingstijden waarbij 

het doel is om de uitstraling naar buiten het park te beperken en verlichting in de 

avonduren van de buitenste velden zoveel mogelijk te beperken.  
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5.12 Archeologie en cultuurhistorie 

5.12.1 Archeologie 
 

Algemeen 

Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is op 1 sep-

tember 2007 de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) in werking getre-

den, waarmee de bescherming van het archeologisch erfgoed is geïmplementeerd in 

de Monumentenwet 1988. De kern van de WAMZ is dat wanneer de bodem wordt ver-

stoord, de archeologische resten intact moeten blijven. Uitgangspunt is behoud in situ. 

De bodem dus niet verstoren en plangrenzen wijzigen. 

 

De WAMZ verplicht gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te 

houden met de in hun bodem aanwezige waarden. Het bestemmingsplan zal uiteinde-

lijk, indien nodig (en mogelijk), een bescherming moeten bieden aan waardevolle ge-

bieden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een omgevingsvergunningenstelsel.  

 

Op grond van de monumentenwet 1988 dient voor iedere bodemingreep, groter dan 

100 m² een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. De wet maakt het mogelijk 

om deze grenzen, wetenschappelijk onderbouwd, aan te passen. Dit kan veel onnodig 

en kostbaar onderzoek voorkomen. Om inzicht te krijgen in de archeologische waarden 

is door Oranjewoud een archeologisch onderzoek in de vorm van een bureauonderzoek 

en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (kenmerk rapportage: 251963, 18 

juni 2012). Hierna is een samenvatting van de onderzoeksresultaten weergegeven.  

 

Onderzoeksresultaten 

Uit het bureauonderzoek komt naar voren dat het plangebied een middelhoge archeo-

logische verwachtingswaarde heeft en dat archeologische resten binnen de grenzen 

ervan niet uitgesloten kunnen worden, met name uit de perioden neolithicum en volle 

en late middeleeuwen. De aanwezigheid van archeologische vindplaatsen en de kans 

dat deze bij de voorgenomen ingrepen (aanleg sportvelden) zullen worden verstoord is 

echter sterk afhankelijk van de plaatselijke bodemopbouw (is er sprake van erosie of 

van een colluvium, en in het laatste geval, van welke dikte). Geadviseerd is dan ook om 

in eerste instantie een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende 

boringen uit te voeren ter plekke van de uitbreiding van het sportterrein (noordzijde 

plangebied).  

 

Het booronderzoek heeft aangetoond dat er inderdaad van een geërodeerd lösspakket 

sprake is (bergbrikgronden). Onder de recente ploegvoor ligt nog (het restant van) een 

dunne B-horizont die zeer geleidelijk overgaat in de C-horizont die op zijn beurt tussen 

de 1,1 en 2,2 m -m maaiveld overgaat in de grindige afzettingen van het Maasterras. 

De kans op de aanwezigheid van een (voldoende intacte) archeologische vindplaats 

wordt laag ingeschat. Formeel wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te voe-

ren en hoeft er geen dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’ in het nieuwe bestem-

mingsplan opgenomen te worden.  
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Omdat toch inzicht gewenst is in de archeologische waarden die mogelijk in het gebied 

aanwezig zijn, heeft de gemeente besloten om archeologisch vervolgonderzoek uit te 

voeren. De resultaten hiervan worden in een later stadium in deze toelichting opgeno-

men.  

  

Conclusie 

Vanuit het aspect archeologie kan op basis van het verkennend onderzoek worden ge-

concludeerd dat er geen belemmeringen aan de orde zijn om de voorgestane ontwikke-

ling te realiseren. In het bestemmingsplan is het vanwege deze reden niet nodig om de 

dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’ op te nemen. Desondanks wordt voor de vol-

ledigheid vervolgonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan worden te zijner tijd in de 

toelichting opgenomen.  

 

5.12.2 Cultuurhistorie 
Blijkens de Cultuur Historische Waardenkaart van de provincie Limburg zijn er in het 

plangebied geen relevante cultuurhistorische waarden aanwezig die bescherming be-

hoeven in het bestemmingsplan. Het plangebied is aangemerkt als een gebied met een 

verkavelingpatroon dat sedert 1830 weinig of matig veranderd is. Een bijzondere 

waardering is niet toegekend.  
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6 Juridische planopzet 

6.1 Algemeen 

Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische regeling 

te scheppen voor het plangebied. Het bestemmingsplan is grotendeels een ontwikkel-

plan. 

 

Bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in 

de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uit-

gangspunten. Daarnaast is voor het bestemmingsplan aangesloten bij de landelijke 

standaard voor bestemmingsplannen: de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlan-

nen (SVBP 2008, versie 18 oktober 2010).  

 

De structuur van het plan is zodanig dat de verbeelding ervan de primaire informatie 

geeft over waar gebouwd mag worden. Bij het raadplegen van het bestemmingsplan 

dient dan ook eerst naar de verbeelding gekeken te worden. Vervolgens kan men in de 

regels teruglezen welk gebruik en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan. De orde-

ning van regels is daartoe zodanig opgezet dat bij iedere bestemming een nagenoeg 

compleet beeld van de regels voor die bestemming is gegeven. Desondanks blijven 

aanvullend inleidende bepalingen en algemene bepalingen nodig. 

 

6.2 De verbeelding 

Op de verbeelding zijn aangegeven de grens van het plangebied, de bestemming van 

de gronden, bouwvlakken en aanduidingen waarnaar in de regels wordt verwezen. 

 

6.3 De planregels 

In het kader van de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen dient een vaste 

volgorde en indeling van het bestemmingsplan aangehouden te worden. Deze is hier-

onder aangegeven. 

 

Hoofdstuk 1 - Inleidende regels 

Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de begrippen opgenomen 

die van belang zijn voor de toepassing van het plan. Het tweede artikel betreft de wijze 

van meten, waarin wordt aangegeven hoe bij de toepassing van de bestemmingsregels 

wordt gemeten.  

 

Hoofdstuk 2 - Bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk worden regels gegeven voor de binnen het plangebied bestaande func-

ties. In de bestemming zijn de toegelaten gebruiksvormen van de gronden aangegeven.  
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Hoofdstuk 3 - Algemene regels 

Dit hoofdstuk bevat de volgende algemene regels:  

– een anti-dubbeltelregel; 

– algemene bouwregels: hierin zijn een aantal algemene regels voor het bouwen op-

genomen; 

– algemene gebruiksregels: hierin wordt aangegeven wat onder verboden gebruik 

wordt verstaan; 

– algemene aanduidingsregels: via deze aanduidingen zijn regels opgenomen ten be-

hoeve van het bodembeschermingsgebied en grondwaterbeschermingsgebied;  

– algemene afwijkingsregels: hierin wordt bepaald waarvoor het bevoegd gezag een 

omgevingsvergunning kan verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan; 

– algemene wijzigingsregels: hierin wordt bepaald waarvoor burgemeester en wet-

houders het bestemmingsplan kunnen wijzigen; 

– algemene procedureregels: hierin wordt de procedure voor nadere eisen vastge-

legd; 

– overige regels: hierin wordt geregeld dat waar in de regels wordt verwezen naar an-

dere wettelijke regelingen, geduid wordt op de regelingen zoals die luiden op het 

tijdstip van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan. 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Dit hoofdstuk bevat: 

———— het overgangsrecht; 
———— de slotregel. 
 

6.4 Beschrijving van de bestemmingen 

Voor het gehele plangebied is de bestemming ‘Sport’ toegekend. De voor ‘Sport’ aan-

gewezen gronden zijn met name bestemd voor recreatieve doeleinden op sportgebied, 

sportvoorzieningen en hieraan ondergeschikte horeca. Naast de gebouwen in het 

bouwvlak mogen gebouwen, ten behoeve van opslag, buiten het bouwvlak worden ge-

bouwd. Bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals hekwerken, fietsenstallingen en 

lichtmasten mogen in het gehele plangebied worden opgericht.  

 

Het parkeerterrein in de zuidwesthoek van het plangebied is voorzien van de aandui-

ding ‘parkeerterrein’ zodat deze functie is gewaarborgd. De aanwezige zendmast heeft 

de aanduiding ‘zend-/ontvangstinstallatie’ waarbij een maximale hoogte van 40 meter is 

opgenomen.  

 

Tevens zijn voor het gehele gebied de aanduidingen milieuzone-

bodembeschermingsgebied en mlieuzone – grondwaterbeschermingsgebied opgeno-

men.  
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7 Haalbaarheid 

In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van dit bestemmingsplan aangetoond. Een be-

stemmingsplan moet zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht haalbaar zijn. 

Er wordt daarom een korte financiële toelichting gegeven en daarnaast worden de 

doorlopen procedures weergegeven.  

 

7.1 Financieel 

De gemeente heeft in haar begroting de kosten die met de ontwikkeling zijn gemoeid 

gereserveerd. Het bestemmingsplan is hiermee financieel uitvoerbaar. 

 

7.1.1 Kostenverhaal 

Wanneer met een bestemmingsplan een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 

Besluit ruimtelijke ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet 

ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden opgesteld. Omdat in voorliggend ge-

val de gemeente eigenaar is van alle gronden, kan de vaststelling van een exploitatie-

plan achterwege blijven  

 

7.2 Maatschappelijk 

7.2.1 Vooroverleg 

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Sportcomplex BMR te Mheer’ is conform artikel 

3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg gezonden naar de betreffende 

personen en instanties. De rayonplanoloog heeft bij e-mail van 20 juli 2012 gevraagd 

naar de herbestemming van het voetbalterrein van Banholt. Als antwoord daarop is de 

tekst toegevoegd in paragraaf 3.2. Daarnaast werd meer duidelijkheid gevraagd om-

trent de onderzoeken van Flora en Fauna. De benodigde informatie is thans opgeno-

men aan de hand van de uitkomsten van het uitgevoerde vervolgonderzoek. 

 

7.2.2 Ter visie legging 

Naar aanleiding van de wijzigingen zoals naar voren gekomen in het vooroverleg en 

enkele ambtshalve wijzigingen is het bestemmingsplan aangepast en is de status ver-

anderd naar ‘ontwerp’. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Sportcomplex BMR te Mheer’ 

heeft vervolgens de procedure van artikel 3.8 en verder van de Wet ruimtelijke orde-

ning doorlopen.  

 

Het bestemmingsplan heeft hierbij gedurende een periode van 6 weken, van 24 okto-

ber tot en met 5 december 2012, ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is één 

zienswijze ingediend. Deze zienswijze is ondertekend door een tiental omwonenden. 

Deze zienswijze is inhoudelijk beoordeeld en verwerkt in de Nota beantwoording ziens-

wijze.  
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7.2.3 Vaststelling 

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Sportcomplex BMR te Mheer’ in zijn ver-

gadering van 5 februari 2013 ongewijzigd vastgesteld.  

 


