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Nota van zienswijzen horende bij ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp 
Verklaring van geen bedenkingen `Kasennerweg 1 te Bunde' i.h.k.v. artikel 2.12 lid 1 sub a 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het ontwerp plan `Kasennerweg 1 te Bunde' heeft van 18 januari 2018 tot en met 28 februari 
2018 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de gemeente Meerssen. Tevens was het 
plan digitaal in te zien op de website vvww.ruimtelijkeplannen.nl. 

Tijdens de periode van ter inzagelegging heeft eenieder de mogelijkheid gehad om schriftelijk 
zijn zienswijze in te dienen. Gedurende de inzagetermijn zijn 2 zienswijzen ingediend. De 
persoonlijke gegevens en de strekking van de zienswijzen zijn in deze notitie beknopt en 
zakelijk weergegeven. Vervolgens is het standpunt van burgemeester en wethouders daarbij 
geformuleerd alsmede de eventueel daaruit voortvloeiende aanpassing(en) van het plan. 

De volgende personen/bedrijven hebben een zienswijze ingediend: 
A. R. Stoltz & C.C. der Nederlanden, Kasennerweg 4, 6241 NM Bunde 
B. C.A.H. Lemmens, Dennenberg 10, 6241 NN Bunde 

A. Samenvatting zienswijze 
1. De bebouwing past niet in het landelijk karakter van de omgeving. Er geldt een 

uitgangspunt dat er vanaf de eerste verdieping van de bebouwing een schuine kap 
moet worden toegepast. Het voorgenomen ontwerp wijkt hier van af. 

2. Er is geen welstandsbesluit 
3. De bebouwing wordt te hoog en geeft daarmee inkijk in de tegenovergelegen woning 

van de indiener van de zienswijze. Tevens springt de bebouwing daardoor te veel in 
het oog, wat afbreuk doet aan het landelijk karakter. 

4. Vermoedelijk lag er een waterbron in het achterste deel van het perceel. Hiernnee 
wordt geen rekening gehouden. Het perceel grenst aan een gebied van hoog 
ecologische waarde. In de afweging wordt gemist dat dit is meegenomen in het 
ontwerp. 

5. Indiener van de zienswijze vindt het merkwaardig dat de vorm van de bebouwing zo 
extreem mag afwijken van de overige gebouwen in Kasen. 
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Reactie gemeente 
1. Het uitgangspunt dat vanaf de eerste verdieping van de bebouwing een schuine kap 

moet worden toegepast is niet correct. De op 29 februari 2014 door de gemeenteraad 
vastgestelde beheersverordening Kernen kent deze verplichting niet. Ook het 
daarvoor geldende bestemmingsplan Kom Bunde kende dit voorsch rift niet. 

2. De welstandscomnnissie van de gemeente Meerssen heeft op 17-7-2017 het plan 
bestudeerd en heeft een positief advies afgegeven voor het ontwerp. 

3. Volgens de bouwregels in de geldende beheersverordening Kernen mag er in een 
bouwvlak in twee bouwlagen worden gebouwd met of zonder kap. Het bouwvlak ligt 
nagenoeg op de plek van de bestaande bebouwing. In het nieuwe bouwplan zal de 
tvveede bouwlaag verder van de weg (zo'n 17 meter) af komen te liggen waardoor de 
privacy meer gewaarborgd is. 

4. In de geldende beheersverordening Kernen is het perceel Kasennerweg 1 (kadastraal 
bekend Bunde, sectie A, nummer 2638) aangeduid als Wonen'. De aanduiding 
Wonen kent naast het bouwvlak waarbinnen het hoofdgebouw moet worden 
gesitueerd dat uit twee bouwlagen mag bestaan, ook een bijbouwvlak. Dit vlak beslaat 
de volledige achtertuin. De aanduiding Wonen houdt in dat de achtertuin gebruikt mag 
worden als erf bij een woning. Dit erf mag bijvoorbeeld worden bestraat, er gegraven 
mag worden en er mogen bijgebouwen worden opgericht voor zover deze voldoen El El 
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aan de regelgeving. Dit betekent dat de huidige toegestane gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden niet significant zullen afwijken van de toekomstige 
gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van het perceel. Daarnaast zal de 
achtergevel van de nieuwbouwwoning slechts ca. 3 meter verder naar achteren 
worden gebouwd dan het huidige ingetekende bouwvlak. 

5. Verwezen wordt naar de reactie onder punt 2. 

De zienswijze is ongegrond. De zienswijze geeft geen aanleiding het plan aan te passen. 

B. Samenvatting zienswijze 
1. In de ruimtelijke onderbouwing is geen rekening gehouden met artikel 2.7 en 2.8 van 

de provinciale Omgevingsverordening. Hierdoor is ten onrechte niet onderzocht in 
hoeverre de voorgenomen ontwikkeling van (negatieve) invloed is op de 
kernkwaliteiten van het plangebied. Als dit wet goed wordt onderzocht dan zal blijken 
dat de cultuurhistorische waarden van het perceel en direct omliggende gebied hoog 
zijn. Juist vanwege de kernkwaliteit 'cultuurhistorisch erfgoed' kan de ontwerp-
omgevingsvergunning niet worden verleend. 

2. De stelling dat een woning wordt vervangen door een nieuwbouwwoning, zodat met 
de beoogde ontwikkeling wordt aangesloten bij het POL 2014, gaat te kort door de 
bocht. Hiernnee wordt miskend dat niet alleen sprake is van het vervangen van een 
woning, maar ook van het veranderen en vergroten van een bouwvlak, gelegen in de 
'bronsgroene landschapszone'; 

3. Bij de ontwerp-omgevingsvergunning is geen welstandsadvies ter inzage gelegd. Het 
college handelt hierdoor in strijd met artikel 3:11 lid 1 Awb. 

4. Het plangebied is blijkens de Welstandsnota zeer welstandsgevoelig. Het landschap 
ter plaatse wordt gekarakteriseerd door monumentale panden en oudere agrarische 
lintbebouwing, gelegen op korte afstand van de weg. Het bouwplan breekt hiermee 
volledig. Niet valt in te zien hoe dit bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van 
welstand. Een en ander wordt ook niet gemotiveerd in de ontwerp-
omgevingsvergunning. 

Reactie gemeente 
1. Op het betreffende perceel mag volgens de geldende beheersverordening Kernen een 

woning worden gebouwd. Hiervoor kent de verbeelding van de beheersverordening 
Kernen aan het hele perceel de aanduiding 'Wonen' toe met een bouwvlak en een 
bijbouwvlak. In het bouwvlak mag in twee bouwlagen worden gebouwd en in het 
bijbouwvlak in een bouwlaag. Het bijbouwvlak beslaat nagenoeg het gehele perceel. 
Dit betekent dat op basis van de geldende regelgeving op het hele perceel, mits wordt 
voldaan aan de bouwregels van de beheersverordening Kernen, bouwwerken 
opgericht nnogen worden en verhardingen mogen worden aangebracht. Niet wordt 
ingezien waarom de voorgenonnen ontwikkeling een mogelijk negatieve invloed heeft 
op de kernkwaliteiten van het plangebied, vergeleken bij de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden die de beheersverordening Kernen at biedt. 

2. Verwezen wordt naar de reactie onder punt 1. 
3. De welstandscommissie van de gemeente Meerssen heeft op 17 juli 2017 een positief 

advies afgegeven voor het voorliggende bouwplan. 
4. De regels van de beheersverordening Kernen geven aan dat de voorgevel in of 

evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens moet worden gebouwd, met dien 
verstande, dat de voorgevel nooit meer dan 3,00 meter uit de naar de weg gekeerde 
bouwgrens mag worden gebouwd. Dit betekent dat een voorgevel 3,00 meter achter 
de lijn van een bouwvlak mag beginnen. Het bouwvlak zelf is op 3 meter van de straat 
ingetekend. De nieuwbouwwoning ligt op 5,70 meter van de straat. De ontwerp 
omgevingsvergunning is op dit punt in lijn met de geldende beheersverordening 
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Kernen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft al meerde 
keren bepaald dat de welstandstoets zich in beginsel dient te richten naar de 
bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan of te wet beheersverordening biedt. Het 
bestemnningsplan is het wettelijk instrument waarmee aan gronden een bestemnning 
wordt gegeven en voorts de daarbij behorende bebouwings- en 
gebruiksmogelijkheden worden aangegeven. Uit het algemene karakter van het 
welstandsvereiste vloeit voort dat bij de welstandstoets de voor de grond geldende 
bebouwingsmogelijkheden als uitgangspunt dienen te worden gehanteerd. 

De zienswijze is ongegrond. De zienswijze geeft geen aanleiding het plan aan te passen. 

Beide zienswijzen leiden niet tot aanpassingen ten opzichte van de ontwerp 
omgevingsvergunning en de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen. 

Gelezen het besluit van de gemeenteraad van Meerssen op 14 december 2017 dat indien het 
te nemen besluit niet afwijkt van het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen zal gelden als de definitieve Verklaring van geen bedenkingen, 

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen, 
kracht mandaat, 
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