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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten noordoosten van de kern Margraten wordt de woningbouwlocatie Heiligerweg 

gerealiseerd. Ter ontsluiting van deze nieuwe woningbouwlocatie wordt een verbinding 

aangelegd tussen de Scheuldersteeg en de Heiligerweg. De Heiligerweg wordt hiervoor 

gedeeltelijk aangepast. Het oorspronkelijke plan ging uit van een beperkte aanpassing 

van de huidige aansluiting van de Heiligerweg en IJzerenweg op de Eijkerweg en 

Eijkerstraat, ten zuiden van het kapelletje.  

 

Binnenkort wordt gestart met de uitvoering van de eerste fase van de 

woningbouwlocatie, zijnde Bloesemgaard. Er is opnieuw gekeken naar de aansluiting 

van de Heiligerweg/IJzerenweg op de Eijkerweg/Eijkerstraat. Verkeerstechnisch 

bestaat de voorkeur voor aansluiting van de Heiligerweg op de Eijkerweg ten noorden 

van het kapelletje. Deze aangepaste aansluiting past echter niet binnen het geldende 

bestemmingsplan ‘Woningbouw Heiligerweg’, omdat voor de gronden ten noorden van 

het kapelletje een agrarische bestemming geldt en een klein deel van de 

groenbestemming (ten oosten van de kapel) benodigd is. 

 

Om de herinrichting ten noorden van het kapelletje mogelijk te maken, is voorliggende 

ruimtelijke onderbouwing opgesteld. De ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit 

van de aanvraag om een omgevingsvergunning. 

 

1.2 Plangebied 

Het plangebied ligt ten noordoosten van de kern Margraten nabij het 

woningbouwgebied Heiligerweg. De ruimtelijke onderbouwing heeft uitsluitend 

betrekking op de nieuwe aansluiting van de Heiligerweg/IJzerenweg op de 

Eijkerweg/Eijkerstraat.  

 

De ligging van het plangebied is weergegeven op nevenstaande afbeelding. Het 

plangebied is opgenomen op de kaart besluitgebied zoals als bijlage opgenomen.  

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan ’Woningbouw Heiligerweg’ is op 18 december 2012 vastgesteld 

door de raad van de gemeente Eijsden-Margraten. Voor de gronden waar de nieuwe 

aansluiting wordt gerealiseerd, gelden de bestemmingen 'Agrarisch met waarden', 

‘Groen’ en 'Verkeer'. De gewenste aanpassing van de aansluiting van de Heiligerweg op 

de Eijkerweg is niet mogelijk binnen de bestemmingen 'Agrarisch met waarden' en 

‘Groen’. Voorliggende onderbouwing voorziet in een onderbouwing voor het afwijken 

van het bestemmingsplan. 
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1.4 Leeswijzer 

Na deze inleiding volgt hoofdstuk 2 waarin een beschrijving van het plan is 

opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de milieutechnische, planologische, 

financiële en maatschappelijk uitvoerbaarheid van het plan.  

 

Oorspronkelijke aansluiting nieuwe woongebied op Eijkerweg  

(Bron: bestemmingsplan ’Woningbouw Heiligerweg’) 
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2 Planbeschrijving 

2.1 Huidige situatie 

Momenteel heeft de Heiligerweg een smalle rijbaan die aansluit op de IJzerenweg. De 

IJzerenweg sluit in de bocht van de Eijkerweg aan op deze doorgaande woonstraat, 

direct ten zuiden van het kapelletje. Door aanpassing van de Heiligerweg tot 

ontsluitingsweg van het woningbouwgebied Heiligerweg neemt de verkeersintensiteit 

op deze weg toe. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor de aansluiting op 

omliggende wegen. Aanpassing van de weg en aanpassingen van de aansluiting op 

omliggende wegen is mogelijk binnen de verkeersbestemming die in het 

bestemmingsplan ’Woningbouw Heiligerweg’ is opgenomen. 

 

2.2 Het plan 

In het bestemmingsplan ’Woningbouw Heiligerweg’ is rekening gehouden met 

ontsluiting van het nieuwe woongebied via de Heiligerweg en aanpassing van de 

huidige aansluiting van de Heiligerweg op de Eijkerweg op de huidige locatie. Destijds 

is aansluiting op de Eijkerweg ten noorden van het kapelletje ook al aan de orde 

geweest, maar waren de gronden niet in eigendom.  

Nieuwe aansluiting van de Heiligerweg op de Eijkerweg 
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Na vaststelling van het bestemmingsplan ’Woningbouw Heiligerweg’ is, ook in relatie 

tot het project ‘Watersysteem Margraten-Noord’, bekeken of de ontsluiting alsnog kan 

worden geoptimaliseerd. In de praktijk betekent dit dat er ten noorden van het 

kapelletje een verkeersveiligere aansluiting kan worden gemaakt van de Heiligerweg 

op de Eijkerstraat. Inmiddels zijn deze gronden aangekocht. 

 

Bij het huidige inrichtingsplan is handhaving van de bestaande kapel bij de 

dimensionering van het kruispunt als uitgangspunt genomen. De aansluiting van de 

twee wegen (Heiligerweg en Eijkerstraat) wordt door middel van een voorrangsregeling 

uitgevoerd.  

 

De nieuwe aansluiting op de Eijkerweg ligt deels binnen de bestemming ‘Agrarisch met 

waarden’ en heeft ook beperkte gevolgen voor de bestemming ‘Groen’ ten oosten van 

het kapelletje. Om de herinrichting mogelijk te maken, is voorliggende ruimtelijke 

onderbouwing opgesteld. De ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van de 

aanvraag om een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. 
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3 Haalbaarheid 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft uitsluitend betrekking op de verlegde 

aansluiting van de Heiligerweg op de Eijkerstraat, voor zover de geldende 

bestemmingen de aanleg van een weg niet toestaan. Gezien het karakter van de 

ontwikkeling is toetsing aan de provinciale en gemeentelijke beleidskaders niet zinvol. 

Ook heeft het plan geen gevolgen voor diverse milieuaspecten, waaronder 

luchtkwaliteit.  

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op milieuhygiënische, planologische, financiële en 

maatschappelijk haalbaarheid van het plan.  

 

3.1 Milieuhygiënische en planologische aspecten 

3.1.1 Bodem 

In het kader van de reconstructie van de aansluiting nabij het kapelletje is door 

Econsultancy een milieutechnisch onderzoek uitgevoerd. Bij de recontructie zullen 

(verhardings)materialen en grond vrijkomen. Het onderzoek is gericht op de 

(asfalt)verhardingslagen, funderingslagen, alsmede de ondergrond. 

Het doel van het infrastructureel onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de opbouw 

van de wegconstructie/bodem, de milieuhygiënische kwaliteit/hergebruiksmogelijkhe-

den van de tijdens de reconstructie mogelijk vrijkomende materiaalstromen alsmede in 

de mogelijk te nemen veiligheidsklasse voor het werken in verontreinigde grond. De 

bijbehorende rapportage d.d. 13 april 2015 maakt als bijlage onderdeel uit van 

voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 

 

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat de asfaltverharding van de Heiligerweg 

een gemiddelde dikte van 9,6 cm heeft. De asfaltverharding bevat op wisselende 

plaatsen en wisselende diepte teerhoudende lagen, zodat de gehele asfaltverharding 

als teerhoudend dient te worden aangemerkt. 

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. In 

het opgeboorde en opgegraven materiaal van de fundatie en de bodem van de 

onderzoekslocaties zijn tevens geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen. 

In de fundatielagen zijn tevens analytisch géén gehalten met asbest aangetoond. 

 

Het funderingsmateriaal (puin) niet zijnde bodem voldoet aan de maximale 

samenstellingswaarde organische parameters voor bouwstoffen. Op basis van deze 

resultaten is het funderingsmateriaal mogelijk geschikt voor hergebruik. 

 

Het fundatiemateriaal zijnde bodem (stol) onder het geasfalteerde wegtraject blijkt licht 

verontreinigd met PAK. De bodem is direct onder de fundatielaag licht verontreinigd 

met kobalt. In de ondergrond is geen verontreiniging aangetoond.  
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De te verwachten bodemkwaliteitsklasse voor beide stolfundaties en de bodem betreft 

klasse “AW” (vrij toepasbaar). 

 

3.1.2 Water 

De reconstructie leidt tot een beperkte toename van het aantal vierkante meters 

verharding. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 7 

maart 2005 besloten om relatief kleine plannen die geen of nauwelijks invloed hebben 

op de waterhuishouding niet door het Watertoetsloket Roer en Overmaas te laten 

behandelen. Dit plan valt onder de hierboven genoemde ondergrens. 

 

3.1.3 Geluid 

Door DPA Cauberg-Huygen is een reconstructieonderzoek uitgevoerd. Het doel van het 

onderzoek is de gevolgen van de reconstructie voor de omliggende woningen te 

bepalen. De bijbehorende rapportage d.d. 30 juli 2015 maakt als bijlage onderdeel uit 

van voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 

 

De berekeningsresultaten tonen aan dat: 

- ten gevolge van de IJzerenweg de geluidbelasting maximaal 1,36 dB toeneemt; 

- ten gevolge van de Eijkerweg de geluidbelasting maximaal 1,36 dB toeneemt; 

- ten gevolge van de Heiligerweg de geluidbelasting maximaal 0,98 dB toeneemt. 

 

Omdat de toename in alle gevallen niet meer bedraagt dan 2 dB is geen sprake van 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Er zijn derhalve geen belemmeringen 

voor de beoogde reconstructie. 

 

3.1.4 Externe veiligheid 

Met de reconstructie worden geen nieuwe kwetsbare objecten mogelijk gemaakt. Over 

de weg vindt geen transport van gevaarlijke stoffen plaats. Toetsing aan het aspect 

externe veiligheid is niet aan de orde. 

 

3.2 Financiële haalbaarheid 

Voor de ontwikkeling wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat het verhaal van 

kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd. De nieuwe aansluiting is 

meegenomen in de civiele bestekken die worden uitgevoerd door de ontwikkelaar. Dit 

komt voort uit de afspraken zoals opgenomen in de exploitatieovereenkomst die is 

afgesloten tussen de ontwikkelaar en de gemeente over het woningbouwproject 

Bloesemgaard. 
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3.3 Maatschappelijk haalbaarheid 

De gemeente Eijsden-Margraten is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen 

voor de nieuwe aansluiting van de Heiligerweg op de Eijkerweg. In het kader van de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan 

vindt vooroverleg plaats met de betrokken instanties. 

 

Door eenieder kunnen zienswijzen met betrekking tot de aanvraag van de 

omgevingsvergunning naar voren worden gebracht. Na de termijn van terinzagelegging 

wordt beslist over de verlening van de omgevingsvergunning.  


