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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel bestemmingsplan 

Voorliggend bestemmingsplan maakt de uitbreiding van een transport- en op- en 
overslagbedrijf mogelijk op het perceel lokaal bekend als Brommelen 58A in Geulle, 
kadastraal bekend als Gemeente Bunde sectie A 3866, 3867, 3868 en sectie B 3077, 4161, 
4160. Het Transportbedrijf J. Welkenhuysen B.V. wil zich hier gaan vestigen. Dit bedrijf is nu 
gevestigd op het adres Kasennerweg 14 te Kasen (Bunde). Het bedrijf wordt op dit adres 
door het College van Burgemeester en Wethouders ongewenst bevonden. De locatie 
Brommelen 58A biedt in ruimtelijke en bedrijfseconomische zin de mogelijkheid om het 
bedrijf voort te zetten. 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling ter realisering 
van de voorgestane ontwikkeling. Doel van het plan is om voor het transport- en op- en 
overslagbedrijf alsmede de groenvoorzieningen in het plan een juridisch-planologische basis 
te creëren. 

1.2 Situering en begrenzing plangebied 

 

Afbeelding 1: Uitsnede luchtfoto met aanduiding plangebied 

Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de doorgaande weg, genaamd de 
Pasweg, tussen de kernen Geulle en Bunde. Aan de noordzijde eindigt het plangebied door 
de kadastrale grens van het transportbedrijf S. Ramakers, Brommelen 58. Aan de westzijde 
door een bomenrij met een grasperceel en aan zuidzijde door de kadastrale grens van het 
perceel kadastraal bekend als sectie A nummer 3840. 

De situering van het plangebied is aangeduid op afbeelding 1. De verbeelding geeft de 
exacte begrenzing. 
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1.3 Vigerend planologisch regime 

Geldende bestemmingsplannen 

In tabel 1 zijn de, voor het plangebied van toepassing zijnde, bestemmingsplannen 
opgenomen. 

Naam van het bestemmingsplan Vastgesteld Goedgekeurd 
Bestemmingsplan Kom Geulle 4-6-2009 Niet van toepassing 
Bestemmingsplan Buitengebied 1995 30-1-1997 9-9-1997 
Tabel 1. Geldende bestemmingsplannen 

Bestemmingplan Kom Geulle 

Op 4 juni 2009 heeft de gemeenteraad van de gemeente Meerssen het bestemmingsplan 
Kom Geulle vastgesteld. Op 10 juni is de bekendmaking gepubliceerd in de Staatscourant. 
Dit maakt dat vanaf 23 juli 2009 het bestemmingsplan onherroepelijk is. In dit 
bestemmingsplan kennen de percelen kadastraal bekend als sectie A nummer 3077 en 
sectie B, nummers 4161 en 4160 de bestemming ‘Bedrijf’. De voor ‘Bedrijf’ aangewezen 
gronden zijn bestemd voor a) bestaande, ter plaatse reeds gevestigde bedrijven, 
overeenkomstig bijlage 1 bij de regels alsmede op basis van het voorheen geldende 
planologische regime toegestane bedrijven en b) bedrijven opgenomen in categorie 1 en 2 
van de toegesneden lijst van bedrijfstypen. De toegestane bedrijven zijn opgenomen in 
bijlage 2 bij de regels, alsmede bedrijven die, naar het oordeel van Burgemeester en 
Wethouders, qua aard en omvang daarmee gelijk te stellen zijn. In bijlage 1 staat vermeld 
dat dit de activiteit ‘Caravanverkoop’ is. 

 

Afbeelding 2: Uitsnede verbeelding Bestemmingsplan Kom Geulle 
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Met de zinsnede “alsmede op basis van het voorheen geldende planologische regime 
toegestane bedrijven”, maken de regels een verwijzing naar het voorheen geldende 
bestemmingsplan Herziening Brommelen-Westbroek (vastgesteld op 1-9-1981 en 
goedgekeurd op 1-2-1983). In dit bestemmingsplan kennen de gronden deels de 
bestemming ‘Handelsdoeleinden’, met als nadere aanduiding ‘A1’ en ‘A2’; de A staat voor 
transportbedrijf, de 1 voor bedrijfswoning en de 2 voor bedrijfsgebouwen. Door deze 
verwijzing in de bestemmingomschrijving is de komst van een transport- en op- en 
overslagbedrijf op de gronden gelegen binnen het bestemmingsplan Kom Geulle 
rechtstreeks mogelijk. 

Bestemmingsplan Buitengebied 1995 

De percelen kadastraal bekend als sectie A nummers 3866, 3867 en 3868 zijn gelegen in het 
bestemmingsplan Buitengebied 1995 en kennen de bestemming Agrarisch gebied. De 
gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor agrarische doeleinden, 
landschapsvisuele waarden waaronder begrepen landschappelijke openheid, 
bodembescherming, alsmede voor extensief recreatief medegebruik. Binnen deze 
bestemming is de komst van een transport en op- en overslagbedrijf niet mogelijk. 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het planologisch-juridisch mogelijk maken van een 
transport- en op- en overslagbedrijf op de percelen kadastraal bekend als Gemeente Bunde 
sectie A 3077, 3866 en 3867, sectie B 4161 en 4160. Op enkel de percelen 3866 en 3867 is 
dat nu nog niet mogelijk. Om tot een eenduidige en heldere bestemming voor dit bedrijf te 
komen is gekozen voor een volledig bestemmingsplan voor alle percelen. 

1.5 Leeswijzer 

Na dit inleidend hoofdstuk geeft hoofdstuk 2 een beschrijving van de voorgenomen 
ontwikkeling. In het derde hoofdstuk wordt het initiatief geplaatst in haar omliggende gebied. 
De hoofdlijnen van beleid op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn afzonderlijk 
beschreven in hoofdstuk 4. In het vijfde hoofdstuk wordt het onderzoek naar onder meer de 
milieuhygiënische aspecten aan de orde gesteld. Hoofdstuk 6 behandelt de juridische opzet 
van het plan. Aan de orde komen onder meer de plansystematiek en de opgenomen 
bestemmingen. In hoofdstuk 7 volgt een kort overzicht van de bestemmingsplanprocedure 
en zijn de resultaten van het (voor)overleg en de beantwoording van de zienswijzen 
verwerkt. 
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2. Projectbeschrijving 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied is gelegen op de grens van het Buurtschap Brommelen en het buitengebied. 
Het is gesitueerd aan de Pasweg, de doorgaande weg tussen Geulle en Bunde. Sinds begin 
jaren ’70 vindt er op het perceel bedrijvigheid plaats. Dit betrof onder meer veeoverslag en 
transportactiviteiten. Sinds 1984 vindt deze bedrijvigheid in de vorm van verkoop, opslag en 
reparatie van recreatievoertuigen plaats. Door bedrijfsbeëindiging zijn deze activiteiten in 
feitelijke zin eind 2008 gestopt. 

 

Afbeelding 3 Luchtfoto situatie medio 2008 

Het perceel kent een woonhuis met aanbouw op de begane grond en twee loodsen: een 
groter en een kleinere. Het perceel meet in totaal 3.970 m² en kent circa 1.900 m² aan 
verharding. 

Het huis kent een massa van twee bouwlagen met ondergeschikte zadelkap en is 
georiënteerd op de Pasweg. Door de ligging na een bocht vanuit de richting Geulle en als 
entree komende vanuit Bunde heeft de woning een prominente situering. De sobere en 
functionele architectuur van de woning is terug te herleiden naar het tijdsbeeld van oprichting 
en in die zin karakteristiek. Door gering onderhoud, maakt de woning nu een gedateerde 
indruk. 

De grote loods bezit qua functionele industriële architectuur meer dan gemiddelde 
kwaliteiten. De oprichting in baksteen in combinatie met de grote raampartijen op hoogte, de 
maatvoering en geringe dakhelling maak dat er sprake is van een gebouw die kenmerkend is 
voor een kleine bedrijfsloods uit eind jaren 60 – begin jaren 70. Door schaalvergroting en de 
vaak mindere bouwkundige kwaliteit zijn al veel van soortgelijke bedrijfsruimten gesloopt. 
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De kleine loods kent weinig architectonische kwaliteiten. Wel zorgt het met haar 
lessenaarsdak voor een zachte overgang tussen de bebouwing en het buitengebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s situatie november 2008 en mei 2009 
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2.2 Toekomstige situatie 

Transportbedrijf J. Welkenhuijsen B.V. is voornemens zich te gaan vestigen op deze locatie. 
Dit bestemmingsplan maakt de activiteiten op deze locatie mogelijk. De initiatiefnemer wenst 
daarbij ook een grote kwalitatieve verbetering van het perceel tot stand te brengen. Enerzijds 
door het vereiste vanuit het VORm-beleid (zie hoofdstuk 4), anderzijds door de vergroting 
van het eigen woongenot, de hoge kwaliteitsmaatstaven die het zelf aan de bedrijfsvoering 
en haar uitstraling oplegt en het maatschappelijk ondernemerschap om te komen tot een 
landschappelijke verbetering die recht doet aan de ligging van de locatie. Afbeelding 4 geeft 
een visualisatie van het toekomstbeeld. 

Het verbeterplan bestaat uit een aantal elementen. De woning zal grootschalig verbouwd 
worden, waardoor een eigentijdse en frisse uitstraling passend in zijn omgeving wordt 
verkregen. Afbeelding 5 geeft het, door de gemeentelijk welstandscommissie goedgekeurde, 
schetsplan. De bouwmassa wordt ondergeschikt uitgebreid met een aanbouw aan de 
achterzijde en noordzijde. De opbouw van het straatbeeld zal hierdoor niet veranderen. Deze 
verbouwing wordt uitgevoerd in combinatie met het inrichten van het nu nog geheel verharde 
voorterrein als tuin. 

Mede volgend uit het vereiste in het VORm-beleid zal het zuidelijk deel van het perceel 
ingericht worden als natuur. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van streekeigen 
beplanting. In de eerste plaats vormt dit een impuls als landschappelijke en ecologische 
verbinding tussen het aan de andere zijde van de Pasweg gelegen Bunderbos en het 
achterliggende halfopen landschap. In de tweede plaats ontstaat hierdoor een nieuwe zachte 
en natuurlijke rand voor geheel het buurtschap Brommelen. In de derde plaats vindt hierdoor 
een goede landschappelijke inpassing plaats van de bedrijfsactiviteiten. 

De verharding op het terrein zal deels vernieuwd worden. Waar de vrachtwagens geparkeerd 
worden komen stelkomplaten, het overig deel van het perceel zal uit een grindverharding 
bestaan. De wil is aanwezig om de gehele verharding te vernieuwen. Bij de materiaalkeuze 
zal gelet worden op de doorlaatbaarheid en geluidsproductie. De loodsen zullen vooralsnog 
in de huidige staat gebruikt gaan worden. 

Het beplantingsplan opgenomen als bijlage 3 geeft inzicht in de wijze waarop het perceel 
landschappelijk wordt ingepast. Dit plan is goedgekeurd en privaatrechtelijk 
overeengekomen met de gemeente Meerssen. 
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Afbeelding 4 Visualisatie toekomstbeeld 
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Afbeelding 5 Schetsplan woning Brommelen 58A 
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3. Gebiedsprofiel 

Dit hoofdstuk gaat in op de omgeving waarin het plangebied is gelegen. Na een korte 
historische schets van het plangebied en omgeving, zal in dit hoofdstuk de bestaande 
situatie worden geschetst aan de hand van de ruimtelijke en functionele karakteristiek. 

3.1 Korte historische schets 

De naam Geulle is onmiskenbaar afgeleid van het gelijknamig riviertje de Geul dat binnen 
het territoir van de voormalige gemeente Bunde opgaat in de brede stroom de Maas. Het 
buurtschap Brommelen kent een historische oorsprong. Op de Tranchot kaart (1805-1807) 
staat Brommelen groter aangeduid als Geulle en Bunde (zie afbeelding 6). De naam wordt in 
de 16de

 
eeuw voor het eerst vermeld, als Brommelen. In de volkstelling van 1840 wordt 

‘Brommelen en Broek’ als één buurtschap gezien. De naam betekent ‘nederzetting bij de 
braambessen’. In 1840 telde het buurtschap 49 huizen en 225 inwoners. 

 

Afbeelding 6: Brommelen op de Tranchotkaart 

Brommelen werd gekenmerkt door één historische route die vanuit het huidig Bunderbos via 
de Maas naar het huidige Geulle aan de Maas liep. Naar verluid volgde deze route 
grotendeels een kleine beek. Op deze route waren de eerste woningen georiënteerd. 
Vandaag de dag is deze route nog enigszins door het straatpatroon als historisch lint te 
herkennen. Door het graven van het Julianakanaal is deze route doorsneden. Door de grote 
hoeveelheid inbreidingen, in de loop der jaren, is het karakter van Brommelen erg veranderd. 

3.2 Gebiedskarakteristiek 

Ruimtelijk 

Brommelen is een klein cluster woonbebouwing, dat aan de westzijde wordt begrensd door 
het Julianakanaal, aan de oostzijde door het Bunderbos met camping de Boskant en aan de 
noordzijde een geleidelijke overgang kent met het bebouwingscluster Westbroek. Aan de 
zuidzijde is een open weide- en akkercomplex gelegen. De bebouwing in het buurtschap is 
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qua architectuur en situering zeer divers. De bebouwing bestaat voornamelijk uit royale 
vrijstaande woningen met forse bijgebouwen. Woningen die nog een grote mate van 
cultuurhistorische waarde kennen, staan naast woningen uit de jaren ’70 met één verdieping 
in de kap. Deze diversiteit aan bebouwingsstijlen zorgt voor een geanimeerd straatbeeld. De 
betere kwaliteiten van het privé en openbaar groen en de inrichting van de openbare ruimte 
zorgen dat er geen onkwalitatieve situaties aanwezig zijn. Door de grote percelen wordt er 
hoofdzakelijk geparkeerd op eigen terrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7 Uitsnede topografische kaart 

De omgeving van het buurtschap Brommelen is voor Nederlandse begrippen zeer bijzonder. 
Dit komt door de ligging in het dal van de Maasvallei. Het Bunderbos vormt als hellingbos de 
rand van deze vallei en overbrugt een hoogte verschil van zo’n 50 meter. Door de bijzondere 
flora- en fauna heeft dit bos een grote waarde. In hoofdstuk 5 wordt hierop verder ingegaan. 
Door het grote hoogteverschil in combinatie met de groene uitstraling is er sprake van een 
bijzonder hoge landschappelijke kwaliteit. 

Functioneel 

In het buurtschap Brommelen heeft de functie wonen de overhand. Aan huis gebonden 
beroepen zijn mogelijk. Aan de Pasweg ligt het plangebied naast het Transportbedrijf S. 
Ramakers. Gelet op de grootte van de percelen is hierdoor sprake van een kleinschalige 
cluster met bedrijvigheid. De ligging tegenover de grote camping De Boskant versterkt dit. 
Echter juist door de kleinschaligheid, de afstandsmaat en de opbouw van wonen aan de 
voorzijde en het bedrijfsgedeelte aan de achterzijde, is er in functioneel opzicht geen sprake 
van een verstoring. Naast bovengenoemde activiteiten kent Brommelen en zijn omgeving 
nog enkele agrarische en hobbymatige agrarische activiteiten. Bij dit laatste kan gedacht 
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worden aan het verzorgen van een boomgaard. Ten zuiden van het plangebied is een 
complex met volkstuinen gelegen. 

 

Afbeelding 8 Luchtfoto van het plangebied gelegen in zijn omgeving 
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4. Beleidskaders 

Gemeenten zijn niet geheel vrij in het voeren van hun eigen beleid. Rijk en provincies geven 
met het door hen gevoerde en vastgelegde beleid de kaders aan waarbinnen gemeenten 
kunnen opereren. De belangrijkste kaders van rijk en de provincie Limburg worden in dit 
hoofdstuk kort weergegeven, omdat deze zoals gezegd mede randvoorwaarden zijn voor het 
lokale maatwerk in het bestemmingsplan. 

4.1 Rijksbeleid 

Nota ruimte 

De Nota Ruimte geeft de visie en principes van het kabinet op de ruimtelijke inrichting van 
Nederland. Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte, welke geldt als deel 4 van de 
planologische kernbeslissing (PKB-procedure), formeel in werking getreden. In deze nota 
wordt ruimte voor ontwikkeling als uitgangspunt centraal gesteld. Het Rijk gaat uit van een 
dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid en een heldere verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen Rijk en decentrale overheden. 

De nota bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare 
samenleving en een aantrekkelijk land. In de Nota wordt de nationale Ruimtelijke 
Hoofdstructuur (RHS) vastgelegd. Het gaat om elementen van economie, infrastructuur en 
verstedelijking en om elementen van water, natuur en landschap, die voor het functioneren 
van Nederland van grote betekenis zijn. Het grondgebied van de gemeente Meerssen maakt 
geen deel uit van de RHS. 

Aangaande steden, dorpen en bereikbaarheid staat borging van de basiskwaliteit centraal. 
Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten alsmede borging van 
milieukwaliteit en externe veiligheid moeten hieraan bijdragen. 

Nota Belvedère 

De nota Belvedère is een nota van een viertal ministeries waarin is vastgelegd hoe 
cultuurhistorie ruimtelijke ontwikkelingen kan inspireren, met als uitgangspunt “behoud door 
ontwikkeling”. De beleidsnota beoogt de aanwezige cultuurhistorische waarden sterker 
richtinggevend te laten zijn bij de inrichting van Nederland. Cultuurhistorie moet een 
inspiratiebron zijn en een kwaliteitsimpuls vormen voor de ruimtelijke inrichting van 
Nederland. 

Bescherming van cultuurhistorische waarden geven het landschap en de dorpskom of wijk 
diepgang. Ze vertellen iets over het verleden en over hoe de mensen met het landschap 
omgingen. De mensen hebben tegenwoordig behoefte aan verhalen en een landschap met 
verleden is daar uitermate geschikt voor. De cultuurhistorie in het landschap kan toeristen en 
recreanten trekken. Daarnaast is variatie in landschappen, met respect voor 
cultuurhistorische waarden, aantrekkelijker dan een eenheidsworst. 

Een eerste vereiste is het voorkomen van de teloorgang van het bodemarchief (-archeologie) 
en het respecteren van historische gegevens bij behoud, ontwerp en herinrichting van 
bestaande en nieuwe gebieden. 
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Het plangebied maakt onderdeel uit van het Belvedèregebied Heuvelland. 

Natura 2000 

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van biologische, 
esthetische, genetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de 
EU het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van 
beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit 
netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van 
biodiversiteit. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de 
Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Natura 2000 schrijft ook maatregelen van 
soortenbescherming voor. In Nederland zijn deze maatregelen vertaald in de Flora- en 
faunawet. Middels dit regime ziet de wetgever toe op de bescherming van zeldzame 
diersoorten en hun leefomgeving. 

In de directe omgeving van het plangebied bevindt zich een Natura 2000-gebied. Het betreft 
het Bunder- en Elsloërbos. Deze gebieden zijn aangeduid als ‘Habitatrichtlijngebied’ en 
‘beschermd natuurmonument’. Het Bunderbos en Elsloërbos omvat een reeks bossen op de 
steile, oostelijke helling van het Maasdal tussen Elsloo en Bunde, te weten het Hoge en Lage 
Bos bij Elsloo, het Geulerbos bij Geulle en het Armenbos en het Bunderbos bij Bunde. De 
noordelijke bossen bevatten talloze kalkrijke bronnen en beken en worden beschouwd als de 
mooiste bronbossen in ons land. Het gebied herbergt tevens het enige voorbeeld van 
kalkturfbronnen in Nederland. 

Ten tijde van het opstellen van dit bestemmingsplan heeft het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nog geen ontwerp-aanwijzingsbesluit gepubliceerd voor 
het Natura 2000-gebied Bunder- en Elsloërbos. Het plangebied ligt niet in het feitelijke 
habitatgebied. Dit betekent dat voorgenomen activiteiten nu nog rechtstreeks getoetst 
moeten worden aan artikel 6 van de Habitatrichtlijn. 

Dit bestemmingsplan ziet toe op een stuk natuur- en landschapsontwikkeling. Dit deel van 
het plangebied krijgt in het bestemmingsplan de bestemming Agrarisch met waarden, 
waarbinnen wordt gestreefd naar behoud, herstel, ontwikkeling en versterking van de 
desbetreffende waarden. 

4.2 Provinciaal beleid 

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. In januari 2008 is het POL 2006 geactualiseerd. 

In het POL 2006 is het plangebied gelegen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. De 
ambitie is om het Nationaal Landschap in samenhang met 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 
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versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kernkwaliteiten 
duurzaam is gewaarborgd. 

Voor de ontwikkeling van de regio is het belangrijk dat er meer samenhang wordt gebracht in 
het behoud van een vitale sociaal-economische basis, de ontwikkeling van de groene en 
cultuurhistorische waarden en het recreatief medegebruik. Voor het Nationaal Landschap is 
sprake van een “ja-mits” beleid, dat uitgewerkt is in de POL aanvulling Nationaal Landschap 
Zuid-Limburg. Door de invulling van de EHS en POG krijgen ecologische en watersystemen 
en de landschappelijk structuur een robuust karakter. De grondgebonden landbouw zal een 
overwegend multifunctioneel karakter aannemen en is onder andere van belang als 
beheerder van het landschap. De toeristische sector ontwikkelt zich verder tot een sterke 
vrijetijdseconomie die goed inspeelt op het maken van verbindingen met andere sectoren, 
waaronder zorg. 

Inspelend op de aanwezige kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden worden negen 
perspectieven onderscheiden. Elke zone of deelgebied in Limburg hoort, qua kenmerken en 
ontwikkelingsrichting, tot een van die perspectieven. 

 

 

 

 

Afbeelding 9 Uitsnede Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

Het plangebied is gelegen in het perspectief ‘Vitaal Landelijk Gebied’. Dit perspectief 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. 



 

22 
 

Over het algemeen wordt de inrichting en de ontwikkeling in deze gebieden in belangrijke 
mate bepaald door de landbouw. Daarnaast wordt in deze gebieden extra belang gehecht 
aan verbreding van de plattelandseconomie. De bestaande landbouwbedrijvigheid in al zijn 
vormen kan zich hier verder ontwikkelen. 

Via de systematiek van BOM+ (toepasbaar voor de agrarische sector en in de toekomst in 
vergelijkbare vorm voor toeristisch-recreatieve bedrijvigheid), Rood voor Groen (toepasbaar 
voor landgoederen) en het contourenbeleid (toepasbaar voor rode functies als woningbouw 
en bedrijventerreinen) in combinatie met VORm kan de doorontwikkeling van functies 
gepaard gaan met respect voor cultuurhistorie en landschappelijke kwaliteit én versterking 
van de omgevingskwaliteiten. 

Waterrelevant beleid provincie Limburg 

In de nationale Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) is aangegeven dat het waterbeheer in 
Nederland gericht moet zijn op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en 
veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik gegarandeerd blijft. Voor wat 
betreft het buitengebied stelt de Vierde Nota, dat met name aspecten als verdroging en 
beperking van emissies van bestrijdingsmiddelen van belang zijn. Waterkwaliteit staat 
daarmee in het buitengebied voorop. 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 beleid van de Vierde Nota Waterhuishouding om infiltratie van water in de bodem te 
bevorderen en water meer terug te brengen in stedelijk gebied. 

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. 

 

Afbeelding 10 Uitsnede kaart ‘blauwe waarden’ 
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Op de POL-kaart ‘blauwe waarden’ kent het plangebied geen blauwe waarden. Het 
Bunderbos kent wel een functie als Hydrologisch Gevoelig VHR-Gebied (Vogel en 
Habitatrichtlijn). Op de POL-kaart ‘kristallen waarden’ blijkt dat het plangebied gelegen is in 
een niet-freatisch grondwaterbeschermingsgebied’. 

 

Afbeelding 11 Uitsnede kaart ‘kristallen waarden’ 

Deze gronden zijn primair bestemd voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater 
ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. Het beleid binnen een 
grondwaterbeschermingsgebied is primair gericht op de bescherming van het belang van de 
openbare drinkwatervoorziening. Op grond van de Provinciale milieuverordening (PMV) zijn 
bodembedreigende activiteiten binnen beschermingsgebieden ontheffingsplichting. 

De grondwaterbeschermingsgebieden zijn van een zodanige omvang dat de waterwinputten 
minimaal 25 jaar zijn beschermd tegen een mogelijke verontreiniging. Het 
grondwaterbeschermingsgebied is in de PMV geregeld. Hierin zijn specifieke regels 
opgenomen voor de (nieuw)vestiging of uitbreiding van diverse soorten inrichtingen of 
constructies en voor het (verbod op het) gebruik of vervoer van diverse (schadelijke) stoffen. 

Contourenbeleid/VORm 

Kijkend naar het provinciale Contourenbeleid, blijkt dat het plangebied gelegen is buiten de 
zogenaamde rode contour. Binnen de rode contouren moeten in principe alle ‘stedelijke 
functies’, zoals bedrijven, plaatsvinden. Bouwen buiten de contouren is slechts onder 
voorwaarden mogelijk. Deze voorwaarden vormen onderdeel van het contourenbeleid. 

In hoofdlijnen is het beleid dat voor de stedelijke functies als wonen en bedrijvigheid slechts 
buiten de contour gebouwd kan worden, wanneer dit een kwaliteitsverbetering ter plekke en 
een kwaliteitsverbetering in groter verband oplevert. Met dit laatste wordt een tegenprestatie 
bedoeld. Deze tegenprestatie bestaat uit een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, waarbij 
ingezet wordt op de realisering van de POG, de Provinciale Ontwikkelingsruimte Groene 
waarden. 
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Voorliggend uitbreiding wordt op basis van dit contourenbeleid mogelijk gemaakt. De 
combinatie van landschaps- en natuurontwikkeling op de planlocatie met een bijdrage aan 
de gemeente Meerssen ten behoeve van de landschapsverbetering elders in de gemeente, 
ontstaat per saldo een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Via privaatrechtelijke afspraken 
tussen de gemeente en initiatiefnemer vindt borging plaats. 

4.3 Gemeentelijk beleid 

Toekomstvisie Meerssen 

In de Toekomstvisie Meerssen, van 23 september 2004, wordt een aantal belangrijke 
opgaven voor de periode tot 2015 in beeld gebracht; voor de gemeente Meerssen zijn dat 
onder meer de volgende: 

- het belang van leefbaarheid in de kernen; 
- het belang van behoud van het landschap; 
- het belang van behoud van het cultureel erfgoed en 
- werken. 

Eén van de belangrijkste aspecten is het belang van leefbaarheid in de kernen. Deze staat 
onder druk door de volgende, elkaar versterkende, ontwikkelingen. Dit betreft onder meer 
een vergrijzende bevolking, onvoldoende mogelijkheden voor jongeren om betaalbare 
woonruimte te vinden en door ontgroening en vergrijzing minder participatie aan het 
verenigingsleven. In de toekomstvisie is aangegeven dat het waarborgen van de 
leefbaarheid in de kernen ten volle wordt nagestreefd, maar dat er ook beperkingen zijn door 
ontwikkelingen die niet of niet eenvoudig te sturen zijn. Demografische ontwikkelingen 
voltrekken zich en de trends rond de detailhandel in de kernen en de groei van de mobiliteit 
zijn beperkt te sturen. Wel is het mogelijk om enigszins te sturen via de woningmarkt. 

Landschapsbeleidsplan 

De belangrijkste beleidskaders voor de gewenste landschappelijke structuur van de 
gemeente worden gevormd door het door de gemeenteraad vastgestelde 
Landschapsbeleidsplan Gemeente Meerssen (1990) en de Actualisatie 
Landschapsbeleidsplan (1999). 

Het Landschapsbeleidsplan (1990) geeft een model van de landschappelijke macrostructuur 
rondom de kernen van de gemeente Meerssen. De macrozonering vormt de ruggengraat 
voor de landschappelijke structuur van de gemeente. De visueel landschappelijke, 
ecologische en cultuurhistorische betekenis van de verschillende terrassen en zones hebben 
geleid tot deze waardering. Het Landschapsbeleidsplan en de Actualisatie geven onder 
andere aan dat de langgerekte zone van het Geuldal dient te worden opengehouden. In het 
Geuldal worden maatregelen uitgevoerd om natuurontwikkeling te realiseren (Beneden 
Geuldalproject/project van bron tot monding). In afbeelding 12 zijn de hoofdlijnen van het 
Landschapsbeleidsplan aangegeven. 

In de Actualisatie Landschapsbeleidsplan (1999), een aanvulling op het 
Landschapsbeleidsplan, wordt aandacht geschonken aan de relatie tussen het buitengebied 
en de kernen. Het thema ‘groen naar de kern’ wordt nader uitgewerkt. Aansluitend aan de 
Kruisberg zijn uitbreidingen van het bosgebied voorgenomen. Het bosgebied dient behouden 
en versterkt te worden. Vanuit natuur en landschap is het wenselijk om hieraan een 
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ecologische meerwaarde toe te kennen met name als migratieroute voor kleine zoogdieren 
en amfibieën tussen enerzijds het Geuldal/Maasdal en anderzijds het hellingboscomplex 
Bunderbos / Geulerbos. 

 

Afbeelding 12 Landschapsbeleidsplan 

Groenbeleidsplan 

Het Groenbeleidsplan (2003) geeft richting aan de wijze waarop voldaan wordt aan het 
ontwikkelen, herstellen en in stand houden van de aan groen toegekende functies. Deze 
functies zijn recreatie en beleving, milieuhygiëne, educatie/natuurbesef en versterking van de 
stedenbouwkundige ordening. Het beleid in het Groenbeleidsplan heeft betrekking op de 
wijze van inrichting van het groen en zijn belevings- en gebruikskwaliteiten (groenstructuur) 
en de wijze waarop het groen wordt beheerd en onderhouden (groenbeheer). Effectuering 
van het beleid houdt direct verband met de mate waarin aan planvorming, sturing en 
begeleiding, controle e.d. inhoud kan worden gegeven (groenmanagement) en de middelen 
die daartoe beschikbaar worden gesteld (groenbudget). 

Het groen dat vanwege de ligging dagelijks door vele bewoners of bezoekers wordt beleefd 
en gebruikt is onontbeerlijk voor de gemeente. Het dient duurzaam in stand gehouden te 
worden en de kwaliteit ervan moet gegarandeerd worden. Onderhavige plangebied is 
aangeduid als bestaande bebouwingsrand. Deze bebouwingsrand dient verstrekt te worden 
met een streekeigen landschappelijke erfbeplanting. 
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Economie 

Uit de Toekomstvisie van de gemeente Meerssen blijkt dat er een goed evenwicht in de 
gemeente dient te zijn tussen landschappelijke waarden en economische bedrijvigheid. De 
kleinschalige werkgelegenheid, met name waar het gaat om de horeca en detailhandel 
neemt gestaag af en dat wordt nu juist weer door de bevolking als negatief ervaren omdat 
hiermee de leefbaarheid in het gedrang komt. Het voorliggend bedrijf kan ook getypeerd 
worden als kleinschalige bedrijvigheid. 

4.4 Toetsing beleidskaders 

Zoals al is beschreven vindt voorliggende ontwikkeling plaats op basis van het Vorm-beleid 
van de provincie Limburg. Daarbij voldoet het faciliteren van de bedrijfsverplaatsing binnen 
de gemeente Meerssen aan de economische beleidsuitgangspunten. Hiermee wordt ook 
kans geboden aan een beginnende ondernemer. Door de rood-en-groenkoppeling vindt er 
ook op het gebied van landschaps- en natuurontwikkeling een kwaliteitsslag plaats. Dit 
verhoogt ook de recreatieve waarde van de omgeving. Gelet op deze argumenten wordt 
geconcludeerd dat voorliggende ontwikkeling voldoet aan de beleidsuitgangspunten van alle 
overheidslagen. 
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5. Milieutechnische en overige ruimtelijke aspecten 

Bij het toekennen van een nieuwe functie aan en uitbreiding van functie in een bepaald 
gebied dient rekening te worden gehouden met aspecten uit de omgeving die een negatieve 
invloed kunnen hebben op het plangebied. Dit geldt omgekeerd ook voor de uitwerking die 
het bestemmingsplan heeft op zijn omgeving. Voor de locatie zijn de milieuaspecten bodem, 
geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid onderzocht. Daarnaast is gekeken 
naar de aspecten archeologie, kabels en leidingen, verkeer en parkeren, waterhuishouding, 
natuur- en landschap, flora en fauna en duurzaamheid. 

5.1 Milieuaspecten 

Bodem 

Ter voorbereiding op dit bestemmingsplan en de aankoop van de percelen zijn de gronden 
binnen het plangebied middels een verkennend bodemonderzoek onderzocht. Het 
onderzoek is uitgevoerd door N.O.O.D. De samenvatting van de rapportage is bijgevoegd als 
bijlage 1. De conclusie wordt getrokken dat er een lichte verontreiniging met gebiedseigen 
zink is aangetroffen, maar dat deze geen belemmering vormt voor de voorgenomen 
activiteiten. 

Geluid 

Met dit bestemmingsplan wordt geen nieuw geluidsgevoelig object mogelijk gemaakt. 
Derhalve behoeft het aspect geluid voor deze locatie niet in ogenschouw genomen te 
worden. 

Milieuzonering 

Een goede milieuhygiënische kwaliteit kan worden gerealiseerd door een juiste afstemming 
van de situering van bedrijven en milieugevoelige functies. Dit kan door middel van 
beïnvloeding van de ruimtelijke ordening en het nemen van maatregelen op milieuhygiënisch 
vlak. Milieuzonering is erop gericht een ruimtelijke scheiding aan te brengen tussen 
milieubelastende en milieugevoelige activiteiten. De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan 
globaal worden beoordeeld met behulp van de methodiek van de VNG-brochure ‘Bedrijven 
en milieuzonering’. In deze brochure is een bedrijvenlijst opgenomen, die informatie geeft 
over de milieukenmerken van typen bedrijven. 

Vervolgens wordt in de lijst op basis van een aantal factoren (waaronder geluid, gevaar en 
verkeer) een indicatie gegeven van de afstanden tussen bedrijfstypen en een rustige 
woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype (zoals rustig buitengebied), waarmee 
gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kunnen houden. Deze afstand is 
gebaseerd op de grootste indicatieve afstand. De lijst is algemeen geaccepteerd als 
uitgangspunt bij het opstellen van bestemmingsplannen. 

In de volgende tabel zijn de richtafstanden weergegeven die gelden ten opzichte van een 
rustige woonwijk’ en ‘rustig buitengebied’. 
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Milieucategorie Richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied 
1. 10 meter 
2. 30 meter 
3.1 50 meter 
3.2 100 meter 
4.1 200 meter 
4.2 300 meter 
5.1 500 meter 
5.2 700 meter 

Tabel 2: Richtafstanden conform de VNG-milieuzondering 

Het transportbedrijf wordt door zijn aard, schaal en karakter getypeerd in de milieucategorie 
3.1. Conform bovenstaande tabel leidt dat tot een gewenste afstand van 50 meter tot een 
rustige woonwijk of een rustig buitengebied. 

De dichtstbijzijnde woningen van burgers zijn gelegen op een afstand van circa 50 meter. 
Daarbij zijn deze woningen meer in de invloedssfeer gelegen van het transportbedrijf 
Brommelen 58. Derhalve wordt aan deze zonering voldaan met betrekking tot de functie 
wonen. Aan de overzijde van de Pasweg bevindt zich een natuurgebied. Echter het deel 
gelegen in de invloedssfeer van deze locatie kan door de doorgaande route niet getypeerd 
worden als rustig buitengebied. De feitelijke afstand van 30 meter is daarom te 
verantwoorden. 

Luchtkwaliteit 

Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit vormt sinds 15 november 2007 de Wet 
milieubeheer de basis voor de besluitvorming in het kader van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan hoofdstuk 5 van de Wet 
milieubeheer (dit hoofdstuk staat bekend als de Wet Luchtkwaliteit die op 15 november 2007 
in werking is getreden). Op basis van de Wet gelden milieukwaliteitseisen voor de 
luchtkwaliteit. Deze kwaliteitseisen zijn middels grenswaarden vastgelegd voor de 
luchtverontreinigingscomponenten zwaveldioxide, stikstofdioxide, lood, koolmonoxide, 
benzeen en zwevende deeltjes. De grenswaarden gelden overal in de buitenlucht. 

Luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als: 

- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
- een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; 
- een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging (binnen 1%); 

Dit bestemmingsplan creëert de planologische mogelijkheid voor het uitbreiden van een 
transport- en overslagbedrijf, dit kan leiden tot een toename van de activiteiten die mogelijk 
gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de lucht. De vraag doet zich echter voor of dit 
in betekende mate bijdraagt. De Regeling NIBM geeft voor bedrijfsvestigingen nog geen 
waarden. Echter voor woningbouw is de grens gelegd op een netto toename van het aantal 
woningen minder en/of gelijk aan 500. Hieraan relaterend wordt de aanname gedaan dat 
deze bestemmingsplanwijziging valt binnen het 1%-criterium en dat derhalve deze wet- en 
regelgeving geen belemmering vormt voor de activiteiten die dit bestemmingsplan mogelijk 
maakt. 
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Deze conclusie wordt ondersteunt doordat de activiteiten nu nog elders plaatsvinden en naar 
het plangebied wordt verplaatst. Per saldo vindt er dus geen verslechtering plaats. 

Externe veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen 
met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of 
transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. 
Het huidige beleid voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het “Besluit externe veiligheid 
inrichtingen” (Bevi) dat op 29 oktober 2004 van kracht is geworden. Het externe 
veiligheidsbeleid voor transport van gevaarlijke stoffen is opgenomen in de “Circulaire 
Risiconormering gevaarlijke stoffen” die op 4 augustus 2004 in de Staatscourant is 
gepubliceerd. 

Binnen een straal van circa 1 kilometer dient te worden geïnventariseerd of in de huidige en 
toekomstige situatie binnen of buiten het plangebied risicobronnen (Bevi-inrichting, transport 
gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor, hogedruk aardgas- en transportleidingen 
brandbare vloeistoffen) aanwezig zijn. In de nabijheid van het plangebied is geen route voor 
gevaarlijke stoffen aanwezig. Verder bevinden zich in de nabijheid van het plangebied geen 
relevante hoge druk aardgasleidingen en K1, K2, K3 leidingen. 

Uit de risicokaart van Limburg (zie afbeelding 13) en navraag bij de gemeente Meerssen 
blijkt, dat in de directe nabijheid van het plangebied geen risicovolle bronnen aanwezig zijn, 
die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van onderhavig plangebied. 

 

Afbeelding 13 Risicokaart Provincie Limburg 

De afstand tot het Julianakanaal en het spoor zijn dusdanig dat de onderhavige locatie 
buiten de invloedssfeer van beiden ligt. Gelet op vorenstaande is de conclusie dat geen 
sprake is van een plaatsgebonden en/of groepsrisico in het kader van externe veiligheid. Bij 
de ontwikkeling van het plan behoeft dan ook geen rekening te worden gehouden met 
externe veiligheidsconsequenties. 
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5.2 Overige ruimtelijke aspecten 

Archeologie 

Conform de Indicatieve Cultuurhistorische Waardenkaart Limburg (Afbeelding 14) is het 
plangebied gelegen in een terrein met een hoge Archeologische verwachtingswaarde. Dit 
deel van de bebouwingscluster Brommelen kent nog grotendeels de onaangetaste 
historische bebouwings- en wegenstructuur. Om de volgende reden wordt het aanvaardbaar 
geacht dat het laten uitvoeren van een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is: 

- het bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe bebouwingsmogelijkheden, derhalve zal 
ten opzichte van de huidige situatie geen grootschalige aantasting plaatsvinden van 
de bodemhuishouding en daarmee de archeologische waarden. Mogelijk aan te 
treffen archeologische vondsten blijven daarom onaangeroerd. 

- in een straal van 50 meter rondom het plangebied zijn geen archeologische vondsten 
waargenomen; 

- met de bouw van de twee loodsen en de woning ter plekke is in het verleden de 
grond reeds dusdanig verstoord dat de kans op het aantreffen van archeologische 
waarden beperkt is. 

Gelet op voorgaande leidt het aspect archeologie niet tot een belemmering voor onderhavig 
plan. 

 

Afbeelding 14 Cultuurhistorische waardenkaart Provincie Limburg 
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Kabels en leidingen 

Door het plangebied lopen geen boven- en/of ondergrondse leidingen. Er is op dat gebied 
derhalve geen sprake van bijbehorende beschermingszones en/of belangen van derden op 
dit punt. De aanwezigheid van kabels en leidingen met betrekking tot de nutsvoorzieningen 
in de omgeving is evident, vanwege de aanwezige woningen in de directe omgeving. Indien 
door de verbeterplannen een wijziging van de ligging van de kabels en leidingen gewenst is 
zal initiatiefnemer met de verschillende netwerkbeheerders contact opnemen. 

Verkeer en parkeren 

Eén van de voorwaarden voor de medewerking aan de voorgenomen komst van het 
transport- en overslagbedrijf naar de locatie Brommelen 58A, zoals gesteld door de 
gemeente Meerssen, is het feit dat al het parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden. De 
vrachtwagens worden geparkeerd op de achterzijde van het perceel. Hier zijn minimaal 5 
parkeerplaatsen te realiseren. Voor personeel en eigen gebruik worden minimaal 6 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Afbeelding 4 geeft de situering van de parkeervoorzieningen. 

Waterhuishouding 

Per 1 november 2003 is het verplicht om in een bestemmingsplan een waterparagraaf op te 
nemen. Deze paragraaf kan als zodanig worden beschouwd. In de plantoelichting dient een 
beschrijving te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de 
gevolgen van het plan voor de waterhuishouding (= Watertoets). Onderstaand wordt 
beschreven op welke wijze bij het project rekening is gehouden met de ruimtelijk relevante 
aspecten van (duurzaam) waterbeheer. Een beknopte beschrijving van de kenmerken van 
het watersysteem geeft daarbij het benodigde inzicht in het functioneren van dat systeem. 

Het plangebied is gelegen in het waterschap Roer en Overmaas. Voor de beoordeling van 
ruimtelijke plannen kent dit waterschap het instrument Wateratlas. De Wateratlas is een 
praktisch hulpmiddel om de waterparagraaf op te stellen. In afbeelding 15 ziet u de 
themakaarten waarmee deze toetsing plaatsvindt. De themakaarten zijn vooral gericht op de 
kansen en knelpunten bij grotere projecten, maar zij geven bij kleinere projecten als deze 
ook inzicht in de relevante wateraspecten. Voor kleinere projecten heeft het watertoetsloket 
Roer en Overmaas besloten om voor nieuwe plannen, die geen of nauwelijks invloed hebben 
op de waterhuishouding, geen (pré)wateradvies meer af te laten geven door het 
watertoetsloket, maar de zogenaamde ondergrens watertoets. De gemeente is 
verantwoordelijk voor deze kleinere projecten. 
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Afbeelding 15 uitsneden kaarten ‘wateratlas’ 

Bovenstaande themakaarten geven inzicht dat het plangebied gelegen is in de nabijheid van 
de Rijnbeek. Deze beek vangt het oppervlakte water uit het Bunderbos op. Via de 
Berghorstbeek, de Bunderbeek, de Zavelbeek, de Middengraaf en een zijtak van de 
Middengraaf komt het regenwater in de Rijnbeek terecht. In het watersysteem en in de 
ecologisch structuur kennen deze beken een belang. Gelijk aan de provinciale kaart geeft de 
Wateratlas aan dat het plangebied gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied. 

Om te beoordelen in welke mate het waterschap Roer en Maas betrokken wenst te zijn bij de 
totstandkoming van dit plan is een stroomschema opgesteld. Omdat het een 
bestemmingsplan betreft dient de watertoets toegepast te worden en moet het 
bestemmingsplan voorgelegd worden aan het 
watertoetsloket. 

Daartoe is door initiatiefnemer op 17 november 2009 
een meldformulier Watertoets ingediend bij het 
watertoetsloket van het Waterschap Roer en 
Overmaas (bijlage 2a). Hierop is op 18 december 2009 
een reactie (bijlage 2b) ontvangen. 

De bestemming bedrijven is reeds voor circa 80% 
verhard. Initiatiefnemer wil deze verharding vooralsnog 
grotendeels in stand laten. De verharding watert nu af 
via een gering niveauverschil op de aan de westkant 
van het plangebied gelegen sloot en het huidig 
grasland. Circa 200 m² verharding verdwijnt in de 
toekomst en krijgt de tuinfunctie. Dit vergroot de 
infiltratiemogelijkheden van hemelwater. 
Daartegenover staat dat circa 1/3 deel van het huidig 
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grasland in de toekomstige situatie verhard gaat 
worden. Door te kiezen voor een waterdoorlatende 
verharding (grind) ontstaat hierdoor de mogelijkheid 
om een watersysteem te creëren, waarbij het 
regenwater gewoon nog steeds kan infiltreren. 

Echter ondanks een goede bedrijfsvoering en het 
voldoen aan de verplichtingen uit de Wet 
milieubeheer blijft er een zeer beperkt risico 
bestaan dat ongewenste stoffen op deze wijze de 
bodem infiltreren. Omdat het een 
grondwaterbeschermingsgebied is, zit hierin een 
gevaar. Initiatiefnemer heeft het wensbeeld om in 
de toekomst het gehele perceel van een adequate 
verharding te voorzien (bestrating). Dit 
onderkennende gaat de voorkeur dan uit naar het 
aansluiten op het rioolstelsel. Deze 
oplossingrichting is conform de voorkeurstabel 
afkoppelen zoals weergegeven in de brochure 
‘Regen water schoon naar beken en bodem’. 

Het afvalwater van huishoudelijke en bedrijfsmatige aard wordt, conform de huidige situatie, 
afgevoerd via de bestaande aansluiting op de riolering van de gemeente Meerssen. 

In haar reactie van 18 december 2009 heeft het Waterschap Roer en Maas aangegeven dat 
zij de voorkeur heeft om per direct al het hemelwater op het rioolstelsel af te voeren. 
Initiatiefnemer wil zich in principe hier graag aan conformeren. Deze maatregel zal hij 
bedrijfseconomisch afwegen. Een onherroepelijk bestemmingsplan is daarbij één van de 
voorwaarden. 

Gelet op vorenstaande kan gesteld worden dat in het plan voldoende voorzieningen worden 
getroffen met betrekking tot het hemelwater en afvalwater en dat derhalve geen negatieve 
invloed optreedt op de waterhuishouding in en nabij het plangebied. 
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Natuur en landschap 

 

Afbeelding 16 POL-herziening op onderdelen EHS met aanduiding plangebieden 

De kaart ‘POL-herziening op onderdelen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)’ geeft aan dat 
het plangebied niet gelegen is in één van de te beschermen groene waarden, wel is deze 
aangrenzend gelegen aan EHS en een speciale beschermingszone Vogel en Habitatrichtlijn. 
Het plangebied wordt ter plekke landschappelijk nader ingepast. Daarnaast krijgt een deel 
van het perceel de bestemming agrarisch met waarden. Het plan voorziet derhalve in een 
aanzienlijke verbetering en meer kansen voor de natuur en het landschap. Gesteld kan 
worden dat onderhavig plan ten opzichte van de huidige situatie geen negatieve gevolgen 
heeft voor de natuur- en landschapswaarden in de omgeving. 

Flora en fauna 

In april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. In deze wet zijn de onderdelen 
uit de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, die de bescherming van soorten betreft, 
geïmplementeerd. Op basis van de Flora- en Faunawet moet bij alle geplande ruimtelijke 
ingrepen nagegaan worden of er schade wordt toegebracht aan beschermde dier- en 
plantensoorten. 
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Voor het plangebied is een quick-scan via het Natuurloket verricht. 

 

Op basis van de gegevens van het Natuurloket blijkt dat in de omgeving van het plangebied 
(kilometerhok X:179 / Y:324 ) achttien soorten vaatplanten voorkomen, waarvan tien soorten 
op de rode lijst staan vermeld. Tevens zijn 107 paddenstoelen aangetroffen die op de rode 
lijst staan. Daarnaast zijn 1 reptiel en 1 amfibie geteld die op de rode lijst vermeld staan. 
Aangenomen mag worden dat de hoge natuurwaarden terug te herleiden zijn naar het nabij 
gelegen Bunderbos dan wel overige natuurlijke elementen. Visuele waarneming van het 
plangebied bevestigt dit. 

Voorliggend bestemmingsplan creëert in combinatie met de functie verandering nieuwe 
natuur en een verbetere landschappelijke inpassing. Ten opzicht van de aanwezige situatie 
leidt het tot een verbetering. Het leefgebied van de aangetroffen flora en fauna wordt 
hierdoor verbreed. Derhalve vormen flora en fauna aspecten geen belemmering voor dit 
bestemmingsplan. 

Voor het vervolgtraject geldt te allen tijde dat de algemene zorgplicht ex artikel 2 van de 
Flora- en Faunawet van toepassing is. Dit houdt in dat handelingen die niet noodzakelijk zijn 
met betrekking tot de voorgenomen ingreep en die nadelig zijn voor de in en om het 
plangebied voorkomende flora en fauna, achterwege moeten blijven. 

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 
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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). Voorliggende 
partiële herziening van het bestemmingsplan is primair opgesteld ten behoeve van een 
planologische wijziging. De gedane toetsing toont aan dat deze wijziging geen nadelige 
effecten teweeg brengt. 

Wel dient bij het realiseren van het verbeterplan het aspect Duurzaam Bouwen een 
volwaardige plaats in het ontwerp, het bouwen en beheren van de bebouwing te krijgen. 
Tijdens de grootschalige verbouwing van de woning kan door zuinig om te gaan met 
bouwmaterialen worden voorkomen dat er onnodig afval ontstaat. Bij de beoordeling van de 
bouwvergunningsaanvraag is door de gemeente op de duurzaamheidsaspecten getoetst. 

 



 

37 
 

6. Economische uitvoerbaarheid 

Het voorliggende wijzigingsplan heeft betrekking op een particulier initiatief. De 
initiatiefnemer draagt dan ook volledig de financiële consequenties van het project. 
Behoudens kosten voor ambtelijke voorbereiding en begeleiding van het planproces, zijn er 
geen kosten voor de gemeente in exploitatieve sfeer. Via leges kan de gemeente Meerssen 
haar kosten aan de initiatiefnemer doorberekenen. De ontwikkeling bevindt zich op particulier 
terrein. 

Er is een anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente en initiatiefnemer over 
verhaal c.q. verdeling van kosten op basis van het Vorm-beleid van de provincie Limburg. De 
initiatiefnemer betaalt een bijdrage voor natuurontwikkeling elders in de gemeente Meerssen. 

Gemeentelijke onkosten door onderhavige planontwikkeling worden ook via deze 
overeenkomst op de initiatiefnemer verhaald. Door deze overeenkomst hoeft er gelijktijdig 
met het bestemmingsplan geen exploitatieplan te worden vastgesteld. 

Met de gemeente Meersen wordt een planschadeovereenkomst gesloten, die de gemeente 
vrijwaart van eventuele kosten als gevolg van toegewezen planschadeclaims. De eventuele 
planschadekosten zijn hierdoor voor rekening van de initiatiefnemer. 

Daar de kosten voor de planontwikkeling geheel voor rekening zijn van de initiatiefnemer, 
heeft onderhavig plan geen negatieve gevolgen voor de gemeentelijke begroting en/of 
gemeentelijke financiën. 
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7. Juridische verantwoording 

Dit bestemmingsplan ‘Brommelen 58A’, bestaat uit voorliggende toelichting, de regels en de 
verbeelding. 

7.1 Algemeen 

Een viertal zaken bepalen de opzet en inrichting van de bestemmingsplanregels van de 
gemeente Meerssen: 

- de digitale raadpleegbaarheid; 
- de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008; 
- het handboek bestemmingsplannen gemeente Meerssen; 
- de Woningwet. 

De ordening van regels is daartoe zodanig opgezet dat bij iedere bestemming een nagenoeg 
compleet beeld van de regels voor die bestemming is gegeven. Desondanks blijven 
inleidende bepalingen en algemene bepalingen aanvullend nodig. De structuur van het plan 
is zodanig dat de verbeelding 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 welke gebruiken en welke 
bouwmogelijkheden zijn toegestaan. 

Aangesloten is bij de opzet en regels zoals verwoord in het Bestemmingsplan Kom Geulle. 

7.2 Toelichting verbeelding 

Op de verbeelding zijn aangegeven: 

- de grens van het plangebied; 
- de bestemmingen van de in het plangebied gelegen gronden; 
- bouwvlakken; 
- overige aanduidingen waarnaar in de regels wordt verwezen; 
- gebiedsaanduidingen. 

De gronden gelegen binnen de grens van het plangebied zijn geregeld binnen dit 
bestemmingsplan. De kleur op de plankaart geeft aan om welke bestemming het gaat en 
welk artikel uit de regels geraadpleegd moet worden. Het bouwvlak geeft de begrenzing 
weer waarbinnen gebouwen opgericht mogen worden. In het bouwvlak moet het 
hoofdgebouw gesitueerd worden. 

7.3 Toelichting regels 

De regels zijn als volgt opgebouwd: 

- inleidende regels; 
- bestemmingsregels; 
- algemene regels; 
- overgangs- en slotregels. 
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Allereerst zijn de inleidende regels opgenomen: de begripsbepalingen en de regels omtrent 
de wijze van meten. Vervolgens zijn artikelen van de bestemmingen agrarisch met waarden 
en bedrijf opgenomen. Deze bevatten de specifiek geldende regels. Daarna volgen de 
algemene regels. Dit zijn een aantal regels van een algemeen en administratief karakter, 
welke onontbeerlijk zijn voor een bestemmingsplan. Het betreft hier de anti-dubbeltelregel, 
algemene regels met betrekking tot bouwen, gebruik, ontheffing, wijziging, procedure en 
overige regels. Tot slot de regels met betrekking tot de strafbepaling, het overgangsrecht en 
de titel. 

Bij de regels van de bestemmingen is steeds dezelfde structuur gekozen, en wel de 
volgende: 

- bestemmingsomschrijving, om het toegelaten gebruik te verduidelijken; 
- regels voor het bouwen, onderscheiden naar bouwvlak, eventueel bijbouwvlak en overige 

zaken; 
- nadere eisen; 
- specifieke gebruiksregels, onderscheiden naar gebruik van de grond en gebruik van de 

opstallen; 
- ontheffing van de gebruiksregels; 
- specifieke procedureregels, onderscheiden naar procedureregeling nadere eisen, 

ontheffingsbevoegdheid, aanlegvergunning en sloopvergunning en naar 
procedureregeling wijzigingsbevoegdheid. 

 

Bestemming agrarisch met waarden 
 
Ten behoeve van het duurzaam agrarisch grondgebruik is het beleid gericht op een meer 
duurzame en grondgebonden agrarische structuur, waarbij nieuwe bedrijfsontwikkelingen 
(uitbreiding bestaande bedrijven) worden toegestaan, mits deze gepaard gaan met een 
verbetering van de gebiedskwaliteit. Het beleid dienaangaande is overeenkomstig de 
POLuitwerking BOM+. 
 
Daarnaast wordt rekening gehouden met concreet ruimtegebruik door burgers, daar waar de 
agrarische ondernemer terugtreedt. Concrete voorbeelden zijn schapen- en paardenweiden 
en spontane vergroting van het aan het eigen perceel gelegen siertuinen met inheemse 
beplanting (geen exoten/gebiedsvreemde beplanting). Oppervlaktewaterbeheersing en 
erosiebestrijding hebben binnen de bestemming de hoogste prioriteit. Bescherming van 
lijnvormige elementen is het belangrijkste middel ter verbetering van de 
oppervlaktewaterbeheersing en erosiebestrijding. 
 
Inzake de natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden wordt 
gestreefd naar behoud en herstel van het historisch patroon van verkaveling, ontsluiting en 
kleinschalige landschapselementen. Schaalvergroting door middel van het samenvoegen 
van percelen en leidend tot het verwijderen van houtgewas, wordt uitgesloten. 
 
Ter zake de buffering wordt gestreefd naar: 
- het terugdringen van de milieu-effecten van het agrarisch gebruik binnen het kader van 

de milieuwetgeving dan wel omschakeling naar minder milieubelastende agrarische 
produktierichtingen en -technieken; 
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- het zoveel mogelijk vrijwaren van verdere bebouwing. 
 
Het gebruik van de gronden als kampeerterrein, wordt niet toegelaten. Op de gronden 
binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden 
gebouwd. 
 
Bestemming bedrijf 

Het gemeentelijke bestemmingsbeleid voor bedrijven is gericht op continuering van de 
bestaande bedrijfsactiviteiten. Bedrijven worden daartoe voorzien van een reële 
uitbreidingsmogelijkheid, benodigd voor de continuïteit en het doorvoeren van 
milieuhygiënische verbeteringen. Binnen de bestemming bedrijf is alleen een bouwvlak 
opgenomen. Hierbinnen mogen de gebouwen opgericht worden. De bestaande bebouwing is 
binnen het bouwvlak opgenomen. Gezien de aanwezige fysieke ruimte is de mogelijkheid tot 
uitbreiding beperkt. Belangrijkste oorzaak hiervan is de ligging nabij de woonbebouwing en 
gevoelige natuurwaarden. 

Bij bedrijfsbeëindiging kan in de bestaande bedrijfsgebouwen een nieuw bedrijf gevestigd 
worden, onder de voorwaarde dat de milieuhygiënische situatie niet verslechtert (uitwisseling 
tot milieucategorie 2 mogelijk) en een toename van de parkeerdruk binnen de 
woonomgeving wordt voorkomen. De verkoop van motorbrandstoffen is niet toegestaan. 
Binnen dit bestemmingsplan is een bedrijfswoning toegestaan. Deze dient te voldoen aan 
dezelfde regels als een woning binnen de bestemming “wonen”. 

Bestemming wonen 

De bestemming bedrijf verwijst voor de bouwregels van de bedrijfswoning naar de regels van 
de bestemming wonen. Deze systematiek is gelijk aan die van het bestemmingsplan Kom 
Geulle. 

Aanduiding bodembeschermingsgebied 

Binnen het bodembeschermingsgebied Mergelland is voor duurzaam behoud van kwetsbare 
functies en waarden een 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 dan wel afstemming te worden gezocht met het beleid 
ter zake van de Provinciale Milieuverordening Limburg en het Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg. 
 
Aanduiding grondwaterbeschermingsgebied 

Het beleid binnen deze gebieden is primair gericht op bescherming van het belang van de 
openbare drinkwatervoorziening. Ter uitvoering van dit beleid wordt aangesloten bij de 
Provinciale Milieuverordening Limburg en het door de provincie gevoerde c.q. te voeren 
beleid, zoals verwoord in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (2006). 

Nadere eisen ter verbetering 

Waar en hoe gebouwd moet worden volgt uit de basiseisen van de bestemmingsplanregels. 
De keuze voor een gedetailleerde planopzet (bouw- en bijgebouwenvlakken op maat 
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afgestemd op het bouwperceel) pretendeert zorgvuldigheid van de zijde van de 
gemeentelijke overheid. Dit betekent geen vrijwaring van onvolkomenheden of niet beoogde 
bouwmogelijkheden. De situering van bebouwing die nadelig werkt op algemene veiligheid of 
anderszins gevaar inhoudt, moet kunnen worden voorkomen. Het schuiven met de situering 
binnen een marge van 5 m moet van de zijde van de gemeente geëist kunnen worden vanuit 
een oogpunt van algemeen belang. Die mogelijkheid is verwoord in de nadere eisen in dit 
bestemmingsplan. 
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8. Procedure 

8.1 De te volgen procedure 

De procedure voor vaststelling van een bestemmingsplan is door de wetgever geregeld. Het 
bestemmingsplan doorloopt als (voor)ontwerp respectievelijk vastgesteld en onherroepelijk 
bestemmingsplan de volgende procedure, te weten: 

- Voorbereiding: Vooroverleg met instanties, Watertoets; 
- Ontwerp: 1e ter inzage legging (ontwerp bestemmingsplan;) 
- Vaststelling: Vaststelling door de gemeenteraad van Meerssen, 2e ter inzage legging 

(vastgesteld bestemmingsplan); 
- Beroep: (Gedeeltelijk) onherroepelijk bestemmingsplan of Reactieve aanwijzing, 

Beroep bij Raad van State. 

8.2 Voorbereiding 

In het kader van het vooroverleg is de voorgenomen ontwikkeling uitvoerig besproken met de 
gemeente Meerssen. Dit heeft geleid tot een positief principestandpunt door het college van 
Burgemeester en Wethouders van 11 december 2008. Voorliggend bestemmingsplan is in 
samenwerking met de gemeente Meerssen opgesteld en geaccordeerd door het college van 
Burgemeester en Wethouders. Het bestemmingsplan is door de gemeente Meerssen 
herhaaldelijk besproken met de provincie Limburg en de VROM-Inspectie Zuid. 

De concept waterparagraaf is ter beoordeling voorgelegd aan het Waterschap Roer en 
Overmaas. Deze heeft in haar schrijven van 18 december 2009 een wateradvies afgegeven. 

8.3 Ontwerp 

In het kader van de vastgestelde procedure ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
dient de procedure als genoemd onder afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht te 
worden gevolgd. Het ontwerp bestemmingsplan Brommelen 58A ligt gedurende 6 weken ter 
inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijze naar 
voren brengen bij de gemeenteraad. 
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9. Bijlagen 

- Bijlage 1  Bodemonderzoek 
- Bijlage 2a  Meldformulier Watertoets 
- Bijlage 2b  Reactie Waterschap 
- Bijlage 3  Beplantingsplan 
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Bijlage 1: Bodemonderzoek 
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Bijlage 2a: Meldformulier watertoets 

Meldformulier Watertoets  

Watertoetsloket Roer en Overmaas 

 

Invullen en sturen naar: 

Bij voorkeur digitaal: 

Naar het emailadres watertoets@overmaas.nl (zie ook www.overmaas.nl onder E-loket en 
Watertoetsloket)  

 

Of: 

Waterschap Roer en Overmaas 

Ter attentie van Watertoetsloket 

Postbus 185 

6130 AD SITTARD 

Telefoonnummer: 046-4205797 (secretariaat afdeling Beleid, Onderzoek en Advies)  

Faxnummer: 046-4205701 

 

Wij vragen u onderstaande vragenlijst in te vullen en bij voorkeur digitaal naar ons te sturen 
(watertoets@overmaas.nl) om snelle behandeling van uw melding, aanvraag (pré-)wateradvies, mogelijk 
te maken. Bijlagen als een concept ruimtelijk plan/ ruimtelijke onderbouwing (inclusief waterparagraaf) , 
kaarten en resultaten bodem- en infiltratieonderzoe k s.v.p. meesturen, indien deze beschikbaar zijn. 

 

1. Datum 
 17 november 2009 
2. Indiener (gegevens, waaronder naam, mail en postadres, telefoon en namens wie) 
 R. Welkenhuijssen B.V. 

Kastanjelaan 9A 
6241 AV Bunde 
Tel. : 043 311 0476 
E.mail : rmmwelkenhuysen@kpnplanet.nl 

3.  Plan/projectnaam 
 Bestemmingsplan Brommelen 58A 
4.  Doel van het plan (korte omschrijving) 
 Functiewijziging in combinatie met een kwaliteitsverbetering van een bedrijf voor de 

opslag- reparatie en verkoop van kampeervoertuigen naar een transport- en 
overslagbedrijf. 

5.  Ligging van het plangebied (in de gemeente(n), adres, kadastrale gegevens, kaart)   
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 Brommelen 58A 
6243 CR Geulle 
Kadastraal bekend als Gemeente Bunde sectie A 3077, 3866 en 3867, sectie B 4161 en 
4160. 

6. Soort ruimtelijk plan (welke planologische procedure wordt er gevolgd?) 
 Bestemmingsplan 
7. Zijn de waterbelangen en effecten van het plan op de waterhuishouding  onderzocht (zie 

ook de Wateratlas, www.overmaas.nl > E-loket > Wateratlas)? 
Zo ja, s.v.p. beschrijving meesturen. 

 Ja, zie hoofstuk 5 paragraaf waterhuishouding. Deze wordt meegestuurd. 
8. Welke maatregelen voor de waterhuishouding zijn in het plan opgenomen? Zie ook de 

brochure “Regenwater schoon naar beek en bodem”.  
 Een bedrijf in transport- en overslag is zich voornemens om zich op de locatie 

Brommelen 58A te vestigen. Het te gebruiken perceel is reeds voor 80% verhard. 
Initiatiefnemer wil deze verharding vooralsnog in stand laten. Circa 200 m² verdwijnt en 
krijgt de tuinfunctie. Dit vergroot de infiltratiemogelijkheden van hemelwater. 
Daartegenover staat dat circa 1/3 deel van het huidig grasland in de toekomstige 
situatie verhard gaat worden. Door te kiezen voor een waterdoorlatende verharding 
(grind) ontstaat hierdoor de mogelijkheid om een watersysteem te creëren, waarbij het 
regenwater gewoon kan infiltreren. 
 
Echter ondanks een goede bedrijfsvoering en het voldoende aan de verplichtingen uit 
de Wet Milieubeheer blijft er een zeer beperkt risico ontstaan dat ongewenste stoffen op 
deze wijze de bodem infiltreren. Omdat het een grondwaterbeschermingsgebied is, zit 
hierin een gevaar. Initiatiefnemer heeft het wensbeeld om in de toekomst het gehele 
perceel van een adequate verharding te voorzien (bestrating). Dit onderkennende gaat 
de voorkeur dan uit naar het aansluiten op het rioolstelsel. Deze oplossingrichting is 
conform de voorkeurstabel afkoppelen zoals weergegeven in de brochure ‘Regen water 
schoon naar beken en bodem’. 
 
Het afvalwater van huishoudelijke en bedrijfsmatige aard wordt, conform de huidige 
situatie, afgevoerd via de bestaande aansluiting op de riolering van de gemeente 
Meerssen. 
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Bijlage 2b: Reactie Waterschap 18 december 2009 
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Bijlage 3: Beplantingsplan 

 

Opgesteld door Willem Otten, DeGinko Hoveniersbedrijf, Westbroek 27, 6243 GC, Geulle 

 

 




