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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning 

Initiatiefnemer is eigenaar van hoveniers- en grondverzetbedrijf ‘GF Groen’ aan de Ingberweg 3 te Margraten. 
In de huidige situatie bestaat de locatie uit een burgerwoning en agrarische gronden. Momenteel ontbreekt 
een toereikende stallingsruimte voor het bedrijf. Het concrete voornemen bestaat uit het realiseren van een 
loods van 200 m

2
 ten behoeve van het hoveniers- en grondverzetbedrijf. De loods wordt ten noorden van de 

bestaande woning (Ingberweg 3) gerealiseerd en is bedoeld voor de stalling van machines, werktuigen en 
overige bij een dergelijk bedrijf behorende voorzieningen.  

De realisatie van een nieuwe loods is op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk, omdat er geen 
bouw- of gebruiksmogelijkheden gelden voor de beoogde locatie. Omdat binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheden van het geldend bestemmingsplan ontoereikend zijn, kan slechts medewerking 
worden verleend middels een bestemmingsplanherziening of middels het verlenen van een 
omgevingsvergunning conform artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), eerste lid 
onder a, sub 3. 

In voorliggend geval wordt middels een omgevingsvergunning afgeweken van het geldende bestemmingsplan. 
Deze afwijking van het bestemmingsplan moet gemotiveerd worden met een ruimtelijke onderbouwing 
waarin wordt aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 
Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin. 

1.2 Ligging van het projectgebied 
Het projectgebied is gelegen aan de Ingberweg 3 te Margraten, in het buitengebied van de gemeente Eijsden-
Margraten. In figuur 1.1 is de ligging van het projectgebied weergegeven. In figuur 1.2 is de projectgebied 
duidelijk weergegeven. Voor de exacte planbegrenzing wordt verwezen naar het besluitvlak met 
identificatienummer: NL.IMRO.1903.OMGKOM01002-ON01. 

 

Figuur 1.1  Ligging van het projectgebied (Bron: ArcGIS) 
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1.3 Huidige planologische regiem 

Het projectgebied is gelegen in het plangebied van bestemmingsplan “Buitengebied Margraten 2009”, dat is 
vastgesteld door de toenmalige gemeente Margraten op 14 december 2010. Het projectgebied heeft in dit 
bestemmingsplan de bestemmingen “Agrarisch” en “Wonen”. Tevens kent het projectgebied de 
dubbelbestemmingen “Waarde - Landschapselement” en “Waterstaat - Erosie”. Daarnaast kent het plangebied 
de gebiedsaanduidingen “Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied” en “Milieuzone - 
bodembeschermingsgebied”. In figuur 1.2 is een uitsnede van de verbeelding van dit bestemmingsplan 
weergegeven. Het projectgebied is weergegeven in het rode kader en de locatie van de loods in het blauwe 
kader. 

 

Figuur 1.2  Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Buitengebied Margraten 2009” (Bron: Gemeente Eijsden-Margraten) 

 

Gronden met de bestemming “Agrarisch” zijn bestemd voor agrarisch gebruik. Er gelden zeer beperkte 
bouwregels binnen deze bestemming voor onder andere kleinschalige recreatieve voorzieningen, veldschuren 
en boogkassen en dergelijke. Tevens geldt op deze gronden de dubbelbestemming “Waterstaat - Erosie”. De 
gronden met deze bestemming zijn mede bestemd voor het bestrijden en voorkomen van bodemerosie en 
wateroverlast, het verloren gaan van het voortbrengend vermogen van de bodem en de aantasting van het 
grond.  

Gronden met de bestemming “Wonen” zijn voornamelijk bestemd voor wonen. In dit geval is één woning 
binnen het bouwvlak toegestaan.  

Voor het gehele projectgebied gelden de gebiedsaanduidingen “Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied” 
en “Milieuzone - bodembeschermingsgebied”. Voor regelgeving wordt aangesloten bij de Provinciale 
Milieuverordening Limburg en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Echter is op basis van het provinciaal 
beleid het projectgebied niet gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied.  

Tevens geldt de dubbelbestemming “Waarde - Landschapselement” voor het gehele projectgebied. De 
gronden met deze bestemming zijn mede bedoeld voor instandhouding van landschappelijke en natuurlijke 
waarden. Deze zijn aangemerkt op de kaart in bijlage 2 van het geldend bestemmingsplan. Opgemerkt wordt 
dat er geen, als zodanig aangemerkte, landschapselementen binnen het plangebied aanwezig zijn. 

Realisatie van de loods ten behoeve van het hoveniers- en grondverzetbedrijf is daarmee niet in 
overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, vanwege het beoogde gebruik als agrarisch bedrijf en 
het ontbreken van bouwmogelijkheden. De gemeente Eijsden-Margraten is bereid de bouw/ het gebruik van 
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de uitbreiding mogelijk te maken door middel van een omgevingsvergunning. Voorliggende onderbouwing 
toont aan dat de ontwikkeling is overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

1.4 Eisen aan een ruimtelijke onderbouwing 

Een op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 Wabo gebaseerde zelfstandige instructie voor de inhoud en 
inrichting van deze ruimtelijke onderbouwing ontbreekt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel 5.20 van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor) verklaart voor de inhoud van het besluit de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, 
eerste lid, van het Bro van overeenkomstige toepassing. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing belicht alle 
relevante aspecten vanuit de ruimtelijke ordening en toont aan dat voorliggend project in overeenstemming is 
met een goede ruimtelijke ordening. Hieronder is verwoordt waaraan een ruimtelijke onderbouwing moet 
voldoen. 

In een goede ruimtelijke onderbouwing zijn neergelegd: 

1. een verantwoording van de gemaakte keuzen; 
2. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 

waterhuishouding; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6; 
3. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 8; 
4. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte 

onderzoek; verwezen wordt naar de gehele ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat met alle 
relevante feiten en af te wegen belangen rekening is gehouden; 

5. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 
zijn betrokken; het ontwerpbesluit wordt voor een ieder ter inzage worden gelegd. Er wordt 
gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen; 

6. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan; Verwezen wordt naar hoofdstuk 7. 

Voor zover bij het project geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt 
opgesteld, waarin de hierna volgende onderdelen zijn beschreven, worden in de ruimtelijke onderbouwing ten 
minste neergelegd: 

7. een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten 
rekening is gehouden; Verwezen wordt naar paragraaf 5.7. 

8. voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden 
van de in het besluit begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; In hoofdstuk 
5 en 6 is aandacht besteed aan relevante aspecten; 

9. een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde 
milieukwaliteitseisen bij het besluit zijn betrokken; het betreffende hoofdstuk 5 van de Wet 
milieubeheer heeft betrekking op luchtkwaliteitseisen. Deze zijn beschreven in paragraaf 5.3. 

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de ruimtelijke structuur en de huidige situatie beschreven.  

In hoofdstuk 3 wordt het gewenste plan beschreven. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, provincie Limburg en 
de gemeente Eijsden-Margraten beschreven.  

In hoofdstuk 5 worden alle relevante milieuthema’s beschreven.  

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten.  

In de hoofdstukken 7 wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het plan.  

Hoofdstuk 8 gaat in op het vooroverleg.   
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HOOFDSTUK 2  DE HUIDIGE SITUATIE 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de omgeving en de huidige situatie van het projectgebied 
beschreven.  

2.1 Beschrijving omgeving van het projectgebied 

Margraten is in de vroege middeleeuwen ontstaan als plateaunederzetting, gesitueerd op de helling van een 
beekdal. In eerste instantie was de landbouw vrijwel de enige bron van inkomsten. Margraten bestond dan 
ook uit niet veel meer dan een aantal boerderijen en huizen in lintvormige bebouwing, met een concentratie 
rond de driesprong Sprinkstraat, Pastoor Brouwersstraat en de Eijkerstraat. In de jaren zestig nam de 
woningbehoefte een zodanige omvang aan, dat vanaf die tijd rationele woonbuurten zijn gebouwd, met een 
strak verkavelingspatroon. In deze tijd vestigden zich ook kleine bedrijven. Ook manifesteerde zich de 
behoefte aan allerlei locale (maatschappelijke) voorzieningen. 

Het landschap rond Margraten wordt gekenmerkt door zacht glooiende, open plateaus die in agrarisch gebruik 
zijn en ruimtelijk sterk zijn afgebakend door de steile, besloten hellingen. Op de hellingen van de plateaus 
liggen  belangrijke natuurgebieden. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van diverse 
cultuurhistorische elementen die een duidelijke relatie hebben met de ondergrond (kalksteen). Deze 
kernkwaliteiten hebben geleid tot de aanwijzing van het Heuvelland als Nationaal Landschap ‘Zuid Limburg’. 
Het schaalcontrast van zeer open naar besloten, het groene karakter en het reliëf zijn belangrijke te behouden 
kwaliteiten. 

Het projectgebied is gelegen in het buitengebied, maar ligt aan rand van de kern Margraten. Er zijn naast de 
agrarische activiteiten ook stedelijke functies in de omgeving aanwezig, zoals het nabijgelegen bedrijventerrein 
“De Fremme”. Daarnaast is een belangrijke verkeersader van de omgeving nabij het projectgebied aanwezig, 
namelijk de Rijksweg (N278). In figuur 2.1 is de omgeving van het projectgebied weergegeven. 

 

Figuur 2.1  Omgeving van het projectgebied (Bron: ArcGIS) 
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2.2 Het projectgebied 

Het projectgebied betreft het woonperceel en aangrenzende agrarische gronden aan de Ingberweg 3 te 
Margraten. Het projectgebied wordt begrensd door de Ingberweg aan de zuidzijde. Aangrenzend aan de 
oostzijde is een paardenhouderij gevestigd. De overige zijden worden begrensd door agrarische graslanden.  

De bebouwing binnen het circa 2.000 m
2
 grote projectgebied bestaat uit een woning met een bijgebouw. 

Momenteel is de woning in gebruik als burgerwoning. De overige gronden binnen het projectgebied bestaan 
uit tuin, verhardingen en agrarisch grasland. De ontsluiting vindt plaats via een in- en uitrit aan de Ingberweg. 
Voor wat betreft de landschapselementen is een robuuste houtwal aan de oostzijde van het projectgebied 
aanwezig. Deze is gelegen op gronden behorende bij de paardenhouderij. Figuur 2.2 geeft de begrenzing van 
het projectgebied weer op een luchtfoto. Tevens is hier de inrichting op weergegeven. 

 

Figuur 2.2  Inrichting projectgebied met begrenzing (Bron: Provincie Limburg) 

 

 

Figuur 2.3  Huidige situatie gezien vanaf de N278: Rijksweg (Bron: Google Streetview) 
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HOOFDSTUK 3  PLANBESCHRIJVING 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de huidige situatie van het projectgebied en de directe omgeving. In dit 
hoofdstuk wordt op de ruimtelijke ontwikkeling zelf ingegaan. 

3.1 Gewenste ontwikkeling 

Het initiatief betreft de realisatie van een loods ten behoeve van het hoveniers- en grondverzetbedrijf. De 
loods is bedoeld voor de stalling van machines, werktuigen en overige bij een dergelijk bedrijf behorende 
voorzieningen. De bijbehorende woning zal met dit plan worden aangemerkt als bedrijfswoning. De loods 
wordt achter de bestaande bebouwing gerealiseerd gezien vanaf de Ingberweg. De loods heeft een omvang 
van 200 m

2
 (20 x 10 m). De loods zal qua uitstraling en vorm aansluiten bij agrarische bedrijfsgebouwen in de 

omgeving. De gevelbekleding zal bestaan uit een baksteen-rode plint en een groene damwand. De goothoogte 
betreft circa 4,2 meter en de dakhelling bedraagt circa 20°.  Daarnaast wordt de bestaande in- en uitrit 
verlengd, voor de bereikbaarheid van de loods. In figuur 3.1 is de gewenste situatie weergegeven.  

 

Figuur 3.1   Gewenste situatie (Bron: GF Groen) 

3.2 Landschappelijke investering 

In dit geval is het plan voorgelegd aan de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg, waarin is bevestigd dat geen 
compenserende maatregelen van toepassing zijn. Wel is het landschappelijk inpassingsplan (bijlage 1) 
beoordeelt. Hierin staat op welke wijze de nieuwe bebouwing landschappelijk en ruimtelijk is ingepast in het 
landschap. De landschappelijke inpassing bestaat uit de aanplant van een singel aan de westzijde van de loods. 
Aan de noordzijde worden twee markante erfbomen aangeplant. Tevens blijft hier een toegang van het erf tot 
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de bijbehorende agrarische gronden. Als afscheiding van de tuin bij de woning wordt een beukenhaag 
aangeplant. De bijbehorende landbouwpercelen zijn in de huidige situatie gedeeltelijk omzoomd met een 
meidoornhaag. Met dit plan worden de hagen verlengt waardoor de landbouwpercelen geheel worden 
omzoomd met een meidoornhaag. De landschapsmaatregelen zorgen ook voor een verbeterde inbedding van 
de kernrandzone van Margraten in het landschap. 

De toe te passen plantensoorten bestaan uit inheemse bomen en struiken. Voor een uitgebreide beschrijving 
van de toe te passen beplanting wordt verwezen naar het landschappelijk inpassingsplan, dat is bijgevoegd als 
bijlage 1 van deze onderbouwing. 

Hierdoor is het erf, in combinatie met de bestaande landschapselementen in de omgeving, voldoende 
landschappelijk ingepast. De nieuwe kleinschalige landschapselementen dragen tevens bij aan de 
erosiebestrijding. Het hemelwater wordt ter plaatse in de bodem geïnfiltreerd en bij hevige regenval ter 
plaatse van het erf wordt het regenwater opgevangen in de voorziening aan de noordzijde van de nieuwe 
loods.  

3.3  Verkeersaspecten 

3.3.1  Verkeer 

De ontsluiting van het erf aan de Ingberweg blijft ongewijzigd. Wel zal er sprake zijn van een beperkte 
verkeerstoename van voertuigen en landbouwverkeer. De Ingberweg betreft ter plaatse van het projectgebied 
een goed geasfalteerde weg die deze toename kan opvangen. In de huidige situatie is al sprake van 
landbouwverkeer ten behoeve van de naastgelegen paardenhouderij en agrarisch bedrijf, waarbij is het 
verleden nimmer sprake is geweest van overlast. 

3.3.2  Parkeren 

Met voorliggend plan is voldoende rekening gehouden voor het parkeren, laden en lossen op het erf. Er wordt 
rondom de loods verharding aangelegd, waardoor voldoende manoeuvreerruimte is voor machines en 
voertuigen ten behoeve van het hoveniers- en grondverzet bedrijf. De verkeersituatie blijft overzichtelijk, 
waardoor er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn.   
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HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit projectgebied geldende uitgangspunten 
weergegeven.  

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor 
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de 
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.  

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028):  

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland;  

 Het verbeteren, instandhouden 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. 

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk 
aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in de provincies Brabant en Limburg zijn:  

 Het verbeteren van het vestigingsklimaat van de Brainport Zuidoost-Nederland (waaronder Brainport 
Avenue rond Eindhoven) en Greenport Venlo door het optimaal benutten en waar nodig verbeteren 
van de (internationale) bereikbaarheid van deze gebieden via weg, water, spoor en lucht (o.a. verdere 
ontwikkeling Eindhoven Airport en uitvoering Programma Hoogfrequent Spoorvervoer); 

 Versterking van de primaire waterkeringen (hoogwaterbeschermingsprogramma) en het samen met 
decentrale overheden uitvoeren van de gebiedsgerichte deelprogramma’s Zuidwestelijke Delta, 
Rijnmond-Drechtsteden en Rivieren van het Deltaprogramma; 

 Het samenwerken met decentrale overheden in de generieke deelprogramma’s Veiligheid, Zoet water 
en Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma; 

 Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000-gebieden; 
 Het (internationaal) buisleidingennetwerk vanuit Rotterdam en Antwerpen naar Chemelot en het 

Ruhrgebied ruimtelijk mogelijk maken; 
 Onderzoek uitvoeren naar het goederenvervoer op het spoor op de langere termijn inclusief 

uitvoeren afspraken uit de MIRT-verkenning Antwerpen-Rotterdam hierover; 
 Uitvoeren onderzoek naar ruimtelijke en infrastructurele opgaven rond de Greenport Venlo; 
 Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV) over de grens; 

4.1.2  Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid  

Het rijksbeleid laat zich niet uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen. Er wordt gesteld dat in dit geval 
geen rijksbelangen worden geraakt. Derhalve wordt gesteld dat het initiatief niet in strijd is met het rijksbeleid, 
zoals verwoord in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.  
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4.2 Provinciaal beleid 

4.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

Op 29 juni 2001 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 
vastgesteld. Dit POL is een integraal plan voor het omgevingsbeleid voor het grondgebied van de Provincie 
Limburg. Dit houdt in dat het POL zowel een streekplan, een milieubeleidsplan, een waterhuishoudingsplan, 
een verkeers- en vervoersplan alsook een grondstoffenplan is. Op 22 december 2006 is een integrale 
herziening van het POL in werking getreden. Het POL2006 is in 2008, 2009 en 2010 op onderdelen 
geactualiseerd. 

Voorliggende planontwikkeling dient te worden getoetst aan het provinciale beleid zoals dit is opgenomen in 
het geactualiseerde POL2006. Hierna worden achtereenvolgens de volgende onderdelen besproken: 

 Perspectieven; 
 Visie op beleidsregio’s; 
 Provinciale waarden; 
 Limburgs kwaliteitsmenu. 

4.2.2 Perspectieven 

Inspelend op de aanwezige kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden worden negen perspectieven 
onderscheiden. Elke zone of deelgebiedje in Limburg hoort, qua kenmerken en ontwikkelingsrichting, tot één 
van die perspectieven. In figuur 4.1 is een uitsnede van de perspectievenkaart weergegeven. 

 

Figuur 4.1  Uitsnede POL perspectievenkaart (Bron: Provincie Limburg) 

Vitaal landelijk gebied (P4) 

Het perspectief Vitaal landelijk gebied (P4) omvat overwegend landbouwgebieden met een van gebied tot 
gebied verschillende aard en dichtheid aan landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Het gaat om 
gebieden buiten de beekdalen, steile hellingen en de ecologische structuur van Limburg. In enkele gevallen 
gaat het om oude bouwlanden, waarbij een gaaf cultuurhistorisch kavel-, wegen- en bebouwingspatroon 
samengaat met monumentale bebouwing en landschappelijke openheid. Andere kwaliteiten die hier kunnen 
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voorkomen zijn stiltegebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, hydrologische bufferzones rondom natte 
natuurgebieden of leefgebied voor ganzen en weidevogels.  

Met respect voor de aanwezige kwaliteiten wordt de inrichting en ontwikkeling van de gebieden in belangrijke 
mate bepaald door de landbouw. Daarnaast wordt in deze gebieden extra belang gehecht aan verbreding van 
de plattelandseconomie. Bijvoorbeeld door het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor de toeristische 
sector, en onder voorwaarden voor kleinschalige vormen van bedrijvigheid in vrijkomende agrarische en niet-
agrarische gebouwen. De bestaande landbouwbedrijvigheid in al zijn vormen kan zich hier verder ontwikkelen, 
al zijn er wel beperkingen voor de niet-grondgebonden landbouw. Via de systematiek van het Limburgs 
Kwaliteitsmenu kan de doorontwikkeling van functies gepaard gaan met respect voor cultuurhistorie en 
landschappelijke kwaliteit én versterking van de omgevingskwaliteiten. 

Toetsing van het initiatief aan de POL-perspectieven 

In dit geval betreft de ontwikkeling een nieuw kleinschalig niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied. Echter is 
de functie van een hoveniers- en grondverzetbedrijf wel gerelateerd aan het buitengebied. In dit geval vindt  
de ontwikkeling plaats nabij de kern van Margraten en in aansluiting op bestaande bebouwing. Bij de 
ontwikkeling wordt geïnvesteerd conform het Limburg Kwaliteitsmenu, hiervoor wordt verwezen naar 
paragraaf 3.2 en 4.2.5. Hiermee wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling is overeenstemming is met de 
uitgangspunten vanuit de POL-perspectieven. 

4.2.3 Visie op beleidsregio’s 

Nationaal Landschap Zuid-Limburg 

Het landelijk gebied Zuid-Limburg maakt deel uit van het Drielandenpark, het groene hart van het 
internationaal stedelijk netwerk MAHHL. Het is een uniek kleinschalig cultuurlandschap van plateaus, 
doorsneden met dalen en verspreid liggende natuurgebieden. Het gebied is ook cultuurhistorisch gezien 
bijzonder rijk, onder meer door de aanwezigheid van vakwerkhuizen, carréboerderijen, kastelen en 
kloostercomplexen. De toeristische sector in het gebied is sterk ontwikkeld. 

Onze ambitie is om het Nationaal Landschap in samenhang met de stedelijke gebieden te ontwikkelen als een 
welvarend gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. De maatschappelijke en toeristische 
voorzieningen staan op een hoog peil terwijl de zorg voor en de versterking van de landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische kernkwaliteiten duurzaam is gewaarborgd. 

Voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is sprake van een “ja, mits”-beleid. Bestemmingswijzingen zijn 
alleen toegelaten voor zover daarbij de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt, en in ieder geval niet 
leiden tot een uitleglocatie voor stads- en dorpsontwikkeling, glastuinbouwlocatie, grootschalig 
bedrijventerrein of grootschalig infrastructuurproject.  

Toetsing van het initiatief aan de Visie op beleidsregio’s 

De ontwikkeling is kleinschalig en met dit plan worden geen kernkwaliteiten aangetast. De ontwikkeling 
betreft een nieuwe loods ten behoeve van een hoveniers- en grondverzetbedrijf. Het betreft een kleinschalige 
ontwikkeling waarbij geen kernkwaliteiten van het Nationaal landschap worden aangetast. Met de 
ontwikkeling wordt geïnvesteerd in de landschappelijke inpassing vanuit het Limburgs Kwaliteitsimpuls. 
Hierdoor vindt een versterking van de landschappelijke waarden plaats. Derhalve wordt geconcludeerd dat het 
initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten vanuit de Visie op beleidsregio’s. 

4.2.4 Provinciale waarden 

Naast de indeling in perspectieven is tevens sprake van diverse provinciale waarden binnen de provincie 
Limburg. In Limburg zijn speciale gebieden aanwezig met een bijzondere milieukwaliteit of met een bijzondere 
gevoelige functie. Hierna wordt ingegaan op de ‘kristallen waarden’. Overige waarden behoeven in dit geval 
geen nadere toelichting, omdat ter plaatse van het projectgebied geen specifieke kenmerken gelden.  
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Kristallen waarden 

In dit geval is het projectgebied gelegen binnen het bodembeschermingsgbied ‘Mergelland’. In figuur 4.2 is een 
uitsnede van de ‘kristallen waarden’-kaart (4a) weergegeven. 

 

Figuur 4.2   Uitsnede POL ‘Kristallen waarden’ (Bron: Provincie Limburg) 

 

Bodembeschermingsgebied Mergelland 

Het Mergelland is een gebied waar voor het duurzame behoud van kwetsbare functies en waarden een 
bijzondere bescherming van de bodem noodzakelijk is. Daarom is het Mergelland als 
bodembeschermingsgebied aangewezen. In dit gebied wordt gestreeft naar een kwaliteit van bodem, 
grondwater en landschap die voldoet aan de eisen die de aanwezige bijzondere biotische, abiotische en 
cultuurhistorische waarden stellen. Dit betekent een extra bescherming van het grondwater (door de kalkrijke 
ondergrond kwetsbaar voor m.n. nitraat, bestrijdingsmiddelen e.a. stoffen) en landschapselementen (graften, 
holle wegen, bronnen en kwelzones, beekdalen, kwetsbaar voor o.a. erosie).  

De concrete regelgeving is vastgelegd in artikel 2.18 t/m 2.20 van de Omgevingsverordening Limburg. Op de 
kaart bij de Omgevingsverordening Limburg is de actuele begrenzing van het Bodembeschermingsgebied 
Mergelland vastgelegd. De uitvoering is vooral een taak van de gemeenten, waterschappen, de landbouw, 
natuur en landschapsbeheerders.  

Toetsing van het initiatief aan de Provinciale waarden 

De invloed van het initiatief op het bodembeschermingsgebied is beperkt. Het projectgebied is niet gelegen 
binnen een beekdal of ander landschapselement. Tevens worden er geen ingrepen gedaan die verboden zijn 
op basis van artikel 2.18 van de Omgevingsverordening Limburg. Daarmee past het initiatief binnen de 
uitgangspunten voor het bodembeschermingsgebied Mergelland. Opgemerkt wordt dat het projectgebied niet 
binnen een grondwaterbeschermingsgebied is gelegen. 
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4.2.5 Limburgs kwaliteitsmenu 

Voor (ruimtelijke) ontwikkelingen buiten de zogenaamde ‘rode contouren’ (waarvan in dit geval sprake van is) 
is het Limburgs Kwaliteitsmenu van kracht. In dit Kwaliteitsmenu geeft de provincie de Limburgse gemeenten 
een handreiking op welke wijze deze om moeten gaan met ontwikkelingen in het buitengebied. Gemeenten 
dienen in een structuurvisie dit provinciale beleidskader te verwerken en aan te geven op welke wijze zij 
toepassing geven aan het Limburgs Kwaliteitsmenu. 

In zijn algemeenheid betreft het Limburgs Kwaliteitsmenu een beleidsregel die onder voorwaarden ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied van Limburg toestaat. Daarbij dient sprake te zijn van ‘kwaliteitswinst’. 
Deze kwaliteitswinst kan op diverse wijze tot stand komen, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een 
landschappelijke inpassing, het slopen van bedrijfsbebouwing of glasopstanden, het realiseren van natuur of 
het leveren van een financiële bijdrage in een (gemeentelijk) ‘groenfonds’. De provincie geeft in het Limburgs 
Kwaliteitsmenu richtlijnen en drempelwaarden voor het bepalen van de hoogte van de tegenprestatie bij 
verschillende soorten ruimtelijke ontwikkelingen. In dit geval is de ‘module voor agrarische nieuwvestiging en 
uitbreiding’ van toepassing.  

‘Module voor agrarische nieuwvestiging en uitbreiding’ 

Beschrijving 

De module voor agrarische nieuwvestiging en uitbreiding van agrarische bedrijven is van toepassing op 
agrarische bedrijven, agrarische hulp- en nevenbedrijven, boomkwekerijen, paardenhouderijen en 
hoveniersbedrijven e.d. Specifiek voor glastuinbouwbedrijven geldt aanvullend op deze module. Als basis geldt 
voor elke ontwikkeling met betrekking tot bouwen, bouwwerken en verharding van agrarische bedrijven dat: 

 de ontwikkeling wordt ingepast op basis van een inrichtingsplan, dat is afgestemd op de specifieke 
omgevingskenmerken (landschappelijke en ruimtelijke inpassing); 

 er ten aanzien van de nieuwe ontwikkeling voorzieningen worden getroffen voor de afkoppeling van 
hemelwater, waarbij afhankelijk van de situatie dit infiltratie of retentie kan zijn. 

Normering 

De inpassingen en kwaliteitsbijdrage zijn in hoge mate maatwerk. De aard, grootte en vorm van de 
ontwikkeling tezamen met de waarden van de omgeving zijn hierin leidend. In dit geval valt het voornemen 
binnen de categorie ‘uitbreiding onder de referentiemaat binnen een bestemming ‘puur’ agrarisch gebied’. De 
referentiemaat is 1,5 hectare op basis van de Handreiking RO. Derhalve geldt een verplichting voor 
landschappelijke en ruimtelijke inpassing van de nieuwe bebouwing, bouwwerken en verharding. En tevens 
voor voorzieningen ter voorkoming van problematiek met hemelwater. Compenserende 
(kwaliteitsverbeterende) maatregelen zijn niet van toepassing.  

Toetsing van het initiatief aan het Limburgs kwaliteitsmenu 

In dit geval is het plan voorgelegd aan de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg, waarin is bevestigd dat geen 
compenserende maatregelen van toepassing zijn. Wel is het landschappelijk inpassingsplan beoordeelt. Hierin 
staat op welke wijze de nieuwe bebouwing landschappelijk en ruimtelijk is ingepast in het landschap. Tevens is 
hierin de voorziening voor (tijdelijke) opvang van hemelwateropvang weergegeven. Voor een nadere 
toelichting van deze maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 3.2. Op deze plaats wordt geconcludeerd dat 
het voornemen voldoet aan de voorwaarden vanuit het Limburgs Kwaliteitsmenu. 

4.2.6 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het provinciaal beleid 
zoals genoemd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. 
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4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Landschapsontwikkelingsplan ‘Buitengewoon Margraten’ 

De toenmalige gemeente Margraten heeft in oktober 2006 de eerste doelstellingen voor een 
landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgelegd. Op 3 maart 2009 is het LOP door de gemeenteraad vastgesteld. 
Het LOP geeft een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het landschap die uitgaat van de bestaande 
kernkwaliteiten. De integrale visie wordt als volgt gekarakteriseerd: 

‘Behoud en ontwikkeling van het buitengewone, diverse en veelzijdige landschap van de omgeving rond 
Margraten binnen het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, door een gebiedsgerichte aanpak waarbij 
afhankelijk van de gebiedspecifieke kenmerken gestreefd wordt naar een scheiding van functies, een 
verweving van functies, of een tussenvorm’. 

De visie gaat in op de volgende onderdelen: 

 Natuurlijke kwaliteit (landschappelijke onderlegger en ecologische structuur); 
 Culturele kwaliteit (cultuurhistorie); 
 Gebruikskwaliteit (wonen, werken, verkeerswegenstructuur, toerisme en recreatie); 
 Visueel (ruimtelijke belevingskwaliteit). 

 

De deelgebieden zijn onderscheiden aan de hand de landschappelijke eigenschappen, de functionele 
eigenschappen en de fysieke grenzen. Op deze wijze zijn acht deelgebieden onderscheiden. Het projectgebied 
is gelegen binnen deelgebied ‘Het plateau van ’t Rooth en Scheulder’. In figuur 4.3 is een uitsnede van het LOP 
weergegeven. 

 

Figuur 4.3  Uitsnede LOP ‘Buitengewoon Margraten’ (Bron: Gemeente Eijsden-Margraten) 
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Deelgebied ’t Rooth en Scheulder 

Het streefbeeld voor het deelgebied Plateau van ’t Rooth en Scheulder bestaat zowel uit het bieden van de 
ruimte aan agrarische bedrijvigheid op het plateau al dan niet gecombineerd met een toeristisch-recreatieve 
ontwikkeling als het versterken van het landschappelijke kader van hellingbossen en kleinschalig ingerichte 
hellingen van droogdalen. Daarbij worden de volgende voorstellen gedaan: 

 Plaatsen solitaire, markante bomen op karakteristieke plekken in het landschap. 
 Behouden en versterken kleine landschapselementen op noord-hellingen. 
 Versterken natuurfunctie, inpassing en beleefbaarheid watersysteem Sibbersloot. 
 Duurzame natuurontwikkeling gecombineerd met extensieve recreatie en educatie in groeve ’t Rooth. 
 Aanbrengen uitzichtplatforms in groeve ’t Rooth. 
 Realisatie ecologische verbinding hamsterkernleefgebied Gerendal. 
 Versterken recreatieve routestructuur door realisatie ontbrekende schakels. 

Daarnaast wordt het projectgebied vanuit de onderdelen culturele kwaliteit en gebruikskwaliteit (wonen en 
werken) aangemerkt als gebied voor het ‘opwaarderen inbedding kernen’ / ‘versterken beeldkwaliteit 
kernranden’. 

Opwaarderen inbedding kernen / versterken beeldkwaliteit kernranden 

Van oudsher worden de kernen omgeven door hoogstamfruitboomgaarden. Door het wegvallen van de 
economische basis onder de hoogstamfruitboomgaarden, voortschrijdende dorpsuitbreidingen en 
intensivering van de landbouw is de inbedding van de kernen achteruit gegaan en zijn enkele minder fraaie 
randen komen bloot te liggen in het landschap. Voorgesteld wordt om verbetering van de inbedding van de 
kernen te ondersteunen door de aanleg van bijvoorbeeld boomgaarden te stimuleren. 

Toetsing van het initiatief aan het Landschapsontwikkelingsplan 

Het initiatief betreft realisatie van een loods ten behoeve van een hoveniers- en grondverzetbedrijf. Deze 
toevoeging van bebouwing aan de rand van Margraten wordt landschappelijk ingepast door een aan te leggen 
singel en markante erfbomen. Tevens wordt het naastgelegen landschapelement (houtwal) niet aangetast. De 
landschappelijke investering komt voort uit het provinciaal Limburgs Kwaliteitsmenu. In paragraaf 3.1 en 4.2.5 
wordt nader ingegaan op de landschappelijke inpassing conform het Limburgs Kwaliteitsmenu. Geconcludeerd 
wordt dat het initiatief in overeenstemming is met het Landschapsontwikkelingsplan. 

4.3.2 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het gemeentelijk 
beleid zoals genoemd in het Landschapsontwikkelingsplan. 
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HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

 Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de ruimtelijke onderbouwing ten 
behoeve van een omgevingsvergunning een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de 
milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende 
wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een ruimtelijke 
onderbouwing vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie en 
archeologie & cultuurhistorie. 

5.1 Geluid 

5.1.1 Wettelijke kaders 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van 
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone 
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch 
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt 
overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen.  

In dit geval worden geen geluidsgevoelige objecten toegevoegd in het projectgebied. Derhalve wordt rail- en 
wegverkeerslawaai buiten beschouwing gelaten. Aangezien met dit plan een geluidsbelastende functie wordt 
opgericht, wordt hierna nader ingegaan op het aspect industrielawaai. 

5.1.2 Industrielawaai 

De VNG-uitgave “Bedrijven en milieuzonering” geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. De 
uitgave is algemeen aanvaard als uitgangspunt bij het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke 
onderbouwingen, zoals onder meer blijkt uit jurisprudentie van de Raad van State. In paragraaf 5.5 
‘milieuzonering’ wordt o.a. de geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe functie getoetst. Op deze plaats 
wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling geen belemmering vormt voor een goed woon- en leefklimaat ter 
plaatse van de nabij gelegen (geluidsgevoelige) functies.   

5.1.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het aspect geluid geen belemmering vormt voor het plan.  

5.2 Bodemkwaliteit 

Bij het nemen van een omgevingsvergunning dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht conform de richtlijnen 
NEN 5740.  

Voor bebouwing geldt veelal de eis dat een bodemonderzoek is vereist indien er sprake is van ruimten waarin 
minimaal 2 uur per dag sprake is van menselijk verblijf. Voor de betreffende bebouwing, de opslagloods, is 
daarvan geen sprake. Gezien het huidige en historische gebruik van de gronden worden geen belemmeringen 
verwacht voor de ontwikkeling. Derhalve wordt onderzoek naar de bodemkwaliteit niet noodzakelijk geacht. 
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5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1  Beoordelingskader 

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.  

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:  

 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);  
 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekende mate 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip "niet in betekenende 
mate" is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

 woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;  
 woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;  
 kantoren: 100.000 m

2
 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.  

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden. 

5.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze ‘gevoelige bestemmingen’ zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.  

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van ‘gevoelige bestemmingen’ binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.   

5.3.2  Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit 

De in voorliggende onderbouwing beschreven ontwikkeling is aan te merken als een project welke “niet in 
betekenende mate bijdraagt” aan luchtverontreiniging. Opgemerkt wordt dat een opslagloods ten behoeve 
van een hoveniersbedrijf niet onder het Besluit Gevoelige Bestemmingen valt. 

5.3.3  Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.  
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5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Per 1 januari 
2010 moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
 de Regeling externe veiligheid (Revi); 
 de Registratiebesluit externe veiligheid; 
 het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999); 
 het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRvgs). Op 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de 
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing. 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden en het groepsrisico. 

5.4.2 Situatie in en bij het projectgebied 

Aan hand van de Risicokaart Limburg is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het 
projectgebied. Op de Risicokaart Limburg staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, 
explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de 
Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven. In de figuur 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart met 
betrekking tot het projectgebied en omgeving weergegeven. 

 

Figuur 5.1  Uitsnede Risicokaart Limburg (Bron: Provincie Limburg) 
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Uit de inventarisatie blijkt dan ook dat het projectgebied:  

 zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);  

 zich bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is; 
 is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. 

Opgemerkt wordt dat de N278 (Rijksweg) nabij het projectgebied is gelegen. Deze weg is aangemerkt voor 
vervoer van gevaarlijke stoffen. In de omgeving van het projectgebied kent de weg geen plaatsgebonden 
risicocontouren (PM10

-6
). Wel is het projectgebied binnen het invloedsgebied van de weg gelegen.   

Verantwoording Groepsrisico  

De N278 is op circa 30 meter van het projectgebied gelegen, waardoor het plangebied in het invloedsgebied 
van de N278 is gelegen. Derhalve dient in principe het groepsrisico verantwoord te worden.  

Gesteld wordt dat er momenteel sprake is van een lage bevolkingsdichtheid in het desbetreffende gebied en 
dat de ontwikkeling geen toename van het aantal personen met zich mee brengt. In dit geval wordt uitsluitend 
een loods ten behoeve van het hoveniers- en grondverzetbedrijf gerealiseerd. Daarnaast zijn de personen die 
binnen het projectgebied verblijven, aan te merken als personen die zelfredzaam zijn. Derhalve is er geen 
sprake van een toename van het groepsrisico.  

Gelet op het bovengenoemde is en blijft er sprake van een verantwoord evenwicht tussen de ruimtelijke 
ontwikkeling en de veiligheidsrisico's van de buisleiding. 

5.4.3 Conclusie  

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van 
externe veiligheid. 

5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu 
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering 
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of 
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding 
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker 
belast. Milieuzonering heeft twee doelen:  

 het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies;  

 het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.  

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie 
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden 
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uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden 
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan/ruimtelijke onderbouwing mogelijk is.  

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. Met 
betrekking tot de ontwikkeling van de locatie aan de Ingberweg geldt het omgevingstype ‘rustige woonwijk’. 

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

5.5.2  Onderzoeksresultaten milieuzonering  

5.5.2.1 Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De feitelijke situatie 
betreft de realisatie van een opslagloods ten behoeve van een hoveniers- en grondverzetbedrijf. De VNG-
uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen.  

Zoals reeds hiervoor genoemd wordt bij het realiseren van nieuwe functies gekeken te worden naar de 
omgeving waarin de nieuwe functies gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen en rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).  

5.5.2.2 Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden wordt aangetast. 

Op basis van de VNG-uitgave “Bedrijven en milieuzonering” wordt het hoveniers- en grondverzetbedrijf 
aangemerkt als “Dienstverlening t.b.v. de landbouw - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. <= 500 m

2
”. Hiervoor 

geldt in een omgevingstype ‘rustige woonwijk’ een grootste richtafstand van 30 meter. Het dichtstbijzijnde 
milieugevoelige object betreft de woning aan de Ingberweg 5. De afstand van de inrichtingsgrens voor het 
hoveniers- en grondverzetbedrijf tot aan de gevel van de woning betreft 31 meter. Daarmee wordt voldaan 
aan de richtafstand. Van enige vorm van aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden is dan ook 
geen sprake. 

5.5.2.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het projectgebied hinder ondervinden van 
bestaande functies in de omgeving. De ontwikkeling betreft de realisatie van een opslagloods ten behoeve van 
een hoveniersbedrijf. Een opslagloods wordt niet aangemerkt als milieugevoelig. Opgemerkt wordt dat de 
bijbehorende (bedrijfs)woning, Ingbergweg 3, niet wordt gewijzigd. 
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5.5.3 Conclusie milieuzonering 

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor het voorliggend initiatief. Opgemerkt wordt dat het 
bedrijf valt onder Activiteitenbesluit en is meldingsplichtig. 

5.6 Ecologie 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet. 

5.6.1 Gebiedsbescherming 

5.6.1.1 Natura 2000-gebieden 

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Vanaf dat moment 
heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd. Nederland zal 
aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen 
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door 
de Minister van EL&I.  

5.6.1.2 Ecologische hoofdstructuur 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De EHS is in provinciale 
structuurvisies) uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de EHS geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.  

5.6.1.3 Toetsing gebiedsbescherming 

De provincie Limburg beschikt over een planviewer, waarop de Natura 2000-gebieden en concreet begrensde 
EHS zijn weergegeven. Een uitsnede van de planviewer is in figuur 5.2 weergegeven. 

 

Figuur 5.2   Ligging van projectgebied ten opzichte van de Natura 2000 en de EHS  (Bron: Planviewer Provincie Limburg) 

 

Het projectgebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
“Geuldal” is gelegen op een afstand van circa 1,6 kilometer. Daarnaast is Natura 2000-gebied “Bemelerberg & 
Schiepersberg” gelegen op circa 3 kilometer van het projectgebied. Tevens is het projectgebied niet gelegen 
binnen de concreet begrensde EHS. De EHS is gelegen op een afstand van circa 200 meter.  
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Gezien de afstand van het projectgebied tot de Natura 2000 en de EHS en gezien de aard en omvang van de 
ontwikkeling wordt geconcludeerd dat er geen aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en 
waarden van de Natura 2000 en de EHS. 

5.6.2  Soortenbescherming 

Wat betreft de soortbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of 
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd. 

De locatie ter plaatse van de uitbreiding is momenteel intensief gebruik als agrarisch grasland. Gezien de 
terreingesteldheid en het intensieve gebruik, wordt geen bijzondere en/of beschermde flora en fauna 
verwacht. Gelet op de kenmerken van de locatie is er evenmin sprake van een foerageergebied. De locatie 
kent geen of een zeer lage natuurwaarde. Van een significant negatief effect van de ontwikkeling in het 
projectgebied op de flora en fauna is dan ook geen sprake.  

Overigens wordt benadrukt dat rekening wordt gehouden met de in artikel 2 van de Flora- en faunawet 
opgenomen zorgplichtbepaling. 

5.6.3  Conclusie 

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor dit initiatief. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.  

5.7 Archeologie & cultuurhistorie 

5.7.1 Archeologie 

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), een wijziging op de 
Monumentenwet 1988,  van kracht geworden. Deze wijziging brengt met zich mee dat gemeenten een 
archeologische zorgplicht hebben gekregen en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt 
verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de archeologische relicten die in het projectgebied aanwezig 
(kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het 
projectgebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de 
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.  

De gemeente Eijsden-Margraten beschikt over een archeologische verwachtingskaart en beleidskaart, waarbij 
bijbehorend beleidsadvies wordt gegeven. De verwachtings- en beleidskaart zijn in figuur 5.3 en 5.4 
opgenomen. 
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Figuur 5.3   Uitsnede archeologische verwachtingskaart (Bron: Gemeente Eijsden-Margraten)  

 

Op basis van de gemeentelijk archeologische verwachtingskaart is het projectgebied (rode kader) gelegen in 
een gebied met een lage en middelhoge archeologische verwachting. De locatie voor de te realiseren 
opslagloods (blauwe kader) is gelegen is gelegen in een gebied met een middelhoge archeologische 
verwachting.  

 

Figuur 5.4   Uitsnede archeologische beleidskaart (Bron: Gemeente Eijsden-Margraten) 

 

Op basis van de archeologische beleidskaart geldt, voor de nieuwbouwlocatie (blauwe kader) een middelhoge 
verwachting (beleidscategorie 5). Hiervoor geldt op basis van de Erfgoedverordening 2013 een 
onderzoeksplicht indien er sprake is van een te verstoren oppervlak groter dan 1.000 m

2
. De nieuwe loods 

beslaat een oppervlakte van circa 200 m
2
. Derhalve is het uitvoeren van een archeologisch onderzoek niet 

noodzakelijk.   
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5.7.2 Cultuurhistorie 

5.7.2.1 Algemeen 

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. De 
bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in de Monumentenwet 1988. Deze wet is vooral 
gericht op het behouden van historische elementen voor latere generaties. 

5.7.2.2 Onderzoeksresultaten cultuurhistorie 

Er bevinden zich, op basis van de Planviewer van de provincie Limburg, in het projectgebied zelf geen rijks- 
danwel gemeentelijke monumenten. In de directe nabijheid van het projectgebied is er geen sprake van 
bijzondere cultuurhistorische waarden. Tevens bevinden zich, op basis van de archeologische 
verwachtingskaart van de gemeente Eijsden-Margraten, in het projectgebied geen sprake van bijzondere 
cultuurhistorische waarden. 

Gesteld wordt dat cultuurhistorie geen belemmering vormt voor dit plan. 

5.7.3 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is. Daarnaast is met voorliggend 
plan geen sprake van negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden. 

5.8 Duurzaamheid 

Duurzame stedenbouw verbreedt de aandacht naar meer aspecten dan alleen de verkaveling en ontsluiting. 
Duurzaamheid gaat ook om een zuinig ruimtegebruik, milieuvriendelijkheid, veilig verkeer en vervoer en 
natuur en rekening houden met het waterhuishoudingsysteem, omgevingsinvloeden, landschapsstructuren en 
landschapselementen. 

Dit betekent in de praktijk dat gelet moet worden op het materiaalgebruik, de vormgeving, gebruik van 
alternatieve energiebronnen, compact bouwen, intensief ruimtegebruik en flexibel bouwen 
(levensloopbestendig). 

Duurzaam bouwen heeft een volwaardige plaats in het ontwerp, het bouwen en beheren van de bebouwing. 
De loods van 200 m2 (20x10 m) zal bestaan uit een baksteen-rode plint en groen damwand bekleding. Er 
worden geen uitlogende materialen gebruikt. De loods wordt aansluitend op het bestaand erf gebouwd, 
waarbij rekening is gehouden met voldoende manoeuvreerruimte voor machines en dergelijke. Deze 
duurzaamheidsaspecten kunnen verder worden uitgewerkt in de aanvraag van de omgevingsvergunning voor 
de activiteit bouwen. Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningaanvraag zal door de gemeente op de 
duurzaamheidaspecten worden getoetst. 
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HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

6.1 Vigerend beleid 

6.1.1 Europees beleid  

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn 
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren 
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen 
worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de 
ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische 
ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald.  

6.1.2 Rijksbeleid  

In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welke beleid het 
Rijk in de periode 2009-2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan 
richt zich op bescherming tegen overstroming, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van 
water. Het beleidsdoel is het realiseren of in stand houden van duurzame en klimaatbestendige 
watersystemen. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke 
aspecten de status van structuurvisie.  

Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) heeft tot doel om in de periode tot 2015 het hoofdwatersysteem 
in Nederland te verbeteren en op orde te houden. Belangrijk onderdeel is om de drietrapsstrategie 
‘vasthouden, bergen, afvoeren’ in alle overheidsplannen als verplicht afwegingsprincipe te hanteren. In het 
Nationaal Bestuursakkoord is vastgelegd dat de watertoets een verplicht te doorlopen proces is in 
waterrelevante ruimtelijke planprocedures, waarbij een vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder in 
de planvorming wordt gewaarborgd.  

Het bestuursakkoord water richt zich primair op het vergroten van de doelmatigheid van het beheer van het 
watersysteem en de waterketen. De doelen, zoals deze eerder zijn verwoordt in het NBW (2003 en 2008) op 
het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid, klimaatverandering en duurzaamheid, blijven 
onverkort van kracht.  

6.1.3  Provinciaal beleid 

De provincie Limburg kent ook als uitgangspunt dat verdroging zo veel mogelijk moet worden tegengegaan en 
dat de waterkwaliteit, met het oog op een duurzaam gebruik in de toekomst, erg belangrijk is. Verder sluit de 
provincie aan bij het rijksbeleid om de drietrapsstrategie te gebruiken. 

Binnen de waterbeheersplannen van Limburg is integraal waterbeheer een belangrijk begrip. Ook hier speelt 
verdroging en waterkwaliteit een belangrijke rol in het beleidsproces. Ter invulling van (specifiek) ecologische 
functies stelt het Waterschap onder andere dat, ter voorkoming van verdroging, grondwaterstanden (daar 
waar dat mogelijk is) verhoogd moeten worden door peilbeheer. Ook dient het rioleringsbeheer door 
gemeenten op en aan de aan watergangen en -plassen toegekende functies, afgestemd te worden. Naast die 
ecologische functie dienen er ook mensgerichte hoofdfuncties ten behoeve van industrie of drinkwater 
ingepast te worden. Tevens dient er plaats te zijn voor mensgerichte nevenfuncties. 

6.1.4  Beleid waterschap Roer en Overmaas 

Het beheersgebied van Waterschap Roer en Overmaas maakt onderdeel uit van het stroomgebied van de 
Maas. Voor de Maas is in nauwe samenwerking met de andere waterbeheerders in het stroomgebied een 
stroomgebiedbeheersplan (SGBP) voor het Nederlandse deel van de Maas opgesteld. Het gezamenlijk 
opstellen van een SGBP betekent voor de Maasregio een extra impuls om een samenhangend, haalbaar en 
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betaalbaar maatregelenpakket op te stellen. Doel van het plan is een verdere verbetering van de 
waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de ecologische toestand in de Maasregio.  

Een uniek kenmerk van het beheersgebied betreft het reliëf van Zuid Limburg. Het reliëf zorgt ervoor dat 
overtollig water gaat stromen. In het buitengebied ontstaat oppervlakkige afstroming van akkers en landerijen, 
waardoor bodemerosie kan optreden en op lager gelegen plekken water- en modderoverlast. Daarnaast grenst 
het waterschap aan het buitenland, waardoor grensoverschrijdende samenwerking en gezamenlijke projecten 
benodigd zijn. 

Daarnaast heeft het waterschap Roer en Overmaas een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 2012-
2015. Het plan gaat over het waterbeheer in het hele stroomgebied. In dit beheersplan heeft het waterschap 
het beleid voor de komende jaren op hoofdlijnen vastgelegd. Dit is deels een voortzetting van de bestaande 
aanpak, maar het bevat ook schetsen van de toekomst en de veranderingen die nodig zijn om daarop in te 
spelen. Tevens is aangegeven wat hiervoor gedaan gaat worden. De uitvoering van deze taken is hiervoor 
verdeeld in vijf operationele programma’s: Plannen, Watersysteem, Veiligheid, Zuiveren en Instrumenten. 
Deze programma’s zorgen voor de basis voor het meer concrete meerjaren investeringsprogramma en het 
jaarlijkse uitvoeringsprogramma. 

6.2 Waterparagraaf  

6.2.1 Algemeen 

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).  

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel 
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). 

6.2.2  Watertoetsproces  

Waterschap Roer en Overmaas is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale 
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft geleid tot de zogenoemde “korte watertoetsprocedure”. 
De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap brengt geen (pre)advies uit 
ten aanzien van dit plan. Het  ‘Watertoetsresultaat - korte procedure’ is opgenomen in bijlage 2.  

Regenwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd en bij hevige regenval wordt het water opgevangen in een te 
realiseren buffervoorziening. Tevens wordt opgemerkt dat de nieuwe kleinschalige landschapselementen 
bijdragen aan de erosiebestrijding. Opgemerkt wordt dat er geen uitlogende materialen worden toepast bij de 
ontwikkeling. 
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HOOFDSTUK 7  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad naar aanleiding van een 
omgevingsvergunning moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk plan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad 
verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan of omgevingsvergunning geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.  

De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de 
gemeentelijke legesverordening. Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer, dit wordt 
middels een overeenkomst vastgelegd. Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van 
artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan nodig. Tevens wordt middels een anterieure overeenkomst de 
verplichting tot het uitvoeren van de beschreven landschapsmaatregelen vastgelegd.   
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HOOFDSTUK 8  VOOROVERLEG 

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie 
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen welke in het plan in het geding zijn. 

8.1 Het Rijk  

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom 
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.  

8.2  Provincie Limburg  

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 Bro heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan te wijzen waarvoor 
geen vooroverleg is vereist. De provincie heeft derhalve de Interim-belangenstaat 2012-2013 opgesteld. 

 Voorliggend plan heeft betrekking op: 

 Nationaal Landschap ‘Zuid Limburg’; 
 Bodembeschermingsgebied ‘Mergelland’ 

Derhalve wordt, in het kader van vooroverleg, het plan voorgelegd aan de provincie Limburg. Tevens dient het 
plan te worden voorgelegd aan de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg.  

8.3  Waterschap Roer en Overmaas  

De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. Deze toets resulteerde in een 
positief wateradvies van het waterschap Roer en Overmaas, waarvoor geen nader (pre)advies wordt 
uitgebracht. De uitkomsten van deze watertoets hebben ertoe geleid dat nader overleg in het kader van 
vooroverleg niet noodzakelijk is. 
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BIJLAGEN BIJ DE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 
  



Omgevingsvergunning Ingberweg 3, Margraten  
Ruimtelijke onderbouwing 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

32 

Bijlage 1 Landschappelijk inpassingsplan 
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Bijlage 2 Watertoetsresultaat - korte procedure 
 


