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1. INLEIDING 

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet in de onderbouwing voor het verkrijgen van een 

omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Kasennerweg 1 te Bunde, gemeente 

Meerssen.  

 

 

De locatie is gelegen binnen de beheersverordening “Kernen”, die op 27 februari 2014 door de ge-

meenteraad van Meerssen is vastgesteld. De voorgenomen ontwikkeling is strijdig met dit bestem-

mingsplan, aangezien deels buiten het geldend bouwvlak zal worden gebouwd en daarnaast de toe-

gestane hoogte van de eerste bouwlaag wordt overschreden. De gemeente Meerssen is in principe 

bereid mee te werken aan het initiatief door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning 

voor het afwijken van het bestemmingsplan conform artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3° Wet al-

gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een voorwaarde om medewerking te kunnen verlenen is 

dat middels een ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het initiatief van een goede ruimtelijke 

ordening getuigt. In dat kader is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk is de huidige situatie beschreven en komt tevens de beoogde ontwikkeling 

aan bod. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten verwoord uit het rijks-, provinciaal, regionaal en ge-

meentelijk beleid, die betrekking hebben op het initiatief. Hoofdstuk 4 beschrijft vervolgens de toetsing 

Topografische weergave ligging besluitgebied (rood omcirkeld) ten opzichte van omgeving (bron: pdokviewer.pdok.nl) 



Hoofdstuk 1 4 
 

van de milieu- en overige onderzoeksaspecten op deze locatie. In hoofdstuk 5 is een korte afweging 

van de belangen beschreven. Tot slot is in hoofdstuk 6 een beschrijving van de verdere procedure 

opgenomen. 
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2. GEBIEDS- EN PROJECTOMSCHRIJVING 

In dit hoofdstuk wordt zowel het gebied waar de ontwikkeling plaats gaat vinden als het project zelf 

beschreven. Tevens wordt ingegaan op de stedenbouwkundige en ruimtelijke effecten van het project. 

 

 

2.1 Beschrijving besluitgebied 
 

Het besluitgebied is gelegen aan de Kasennerweg 1, ten noordoosten van de kern Bunde, gemeente 

Meerssen. Het betreffende perceel is kadastraal bekend als gemeente Bunde, sectie A, nummer 

2638. Het besluitgebied is in de huidige situatie deels bebouwd en deels in gebruik als tuin (zie onder-

staande luchtfoto). De woning ter plaatse wordt ten behoeve van voorliggend initiatief gesloopt. 

 

Het besluitgebied grenst aan de noordzijde aan de Kasennerweg en aan de westzijde aan het woon-

perceel van adres Dennenberg 12. De overige twee zijden zijn braakliggende terreinen in de vorm van 

grasvelden.  

 
 

Luchtfoto besluitgebied (rood omlijnd) en directe omgeving 



Hoofdstuk 2 6 
 

2.2 Beschrijving project 

 

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van één nieuw-

bouwwoning aan de Kasennerweg 1 te Bunde. De bestaande woning 

zal in het kader van dit initiatief worden gesloopt. De nieuwbouwwo-

ning wordt gedeeltelijk op de plek van de bestaande woning gereali-

seerd, maar zal meer in het midden van de kavel op 5,7 meter afstand 

van de weg worden gesitueerd. 

 

De woning zal bestaan uit twee bouwlagen met een plat dak. Onder de 

gehele oppervlakte van de woning wordt een souterrain gerealiseerd. 

Het verhard oppervlak van de woning zal circa 200 m² bedragen. Het 

overige deel van het perceel zal hoofdzakelijk in gebruik worden ge-

nomen als tuin. 

 

Op het voorterrein is voldoende ruimte gecreëerd voor het realiseren 

van parkeerplaatsen (zie paragraaf 4.4 voor de verkeerskundige as-

pecten).  

 
 
2.3 Ruimtelijke en stedenbouwkundige effecten 
 
De nieuwbouwwoning ligt in een landelijk buurtschap in de gemeente Meerssen, op het plateau plaat-

selijk bekend als de Denneberg. Sinds de jaren zeventig is dit gebied uitgebreid met voornamelijk 

vrijstaande villa’s in diverse stijlvormen. Verbindend element van alle woningen in dit gebied is de 

ruime ligging in het groen en het bos. 

 

3D-schets vooraanzicht nieuwbouwwoning 

Situatietekening besluitgebied 
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Kenmerkend voor het kavel is de verhoogde ligging van het perceel ten opzichte van de straat en de 

aansluiting aan de achterzijde met een sterk talud op het bos. Op het perceel staat dwars op en gren-

zend aan de straat, een kleine traditionele woning met kap.  

 

Concept achter het nieuwe plan is om het woongedeelte in twee bouwlagen zo ver mogelijk naar ach-

teren op het perceel te leggen waardoor aan de voorzijde een mooie patio-achtige tuin ontstaat en 

men het gehele jaar door kan genieten van een zonnige tuinplek. Op de plek van het oorspronkelijke 

huis komt dan de eenlaagse garage en de entree. De grootte van de woning is afgestemd op de wen-

sen van de klant en in goed overleg met de gemeente binnen het gewenste bouwvlak ontworpen.
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3. BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op het rijks, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid (res-

pectievelijk § 3.1, § 3.2, § 3.3 en § 3.4). 

 

 

3.1 Rijksbeleid 
 
Op 13 maart 2012 heeft de Rijksoverheid de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastge-

steld. In deze Structuurvisie staan de plannen voor ruimte en mobiliteit op nationaal niveau. Overhe-

den, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om deze door te vertalen en zelf oplossingen te creëren. 

Het Rijk richt zich met name op het versterken van de internationale positie van Nederland en het 

behartigen van de nationale belangen. 

 

Voor wat betreft het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid zet het Rijk zich in voor een concurrerend, bereik-

baar, leefbaar en veilig Nederland. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte worden drie hoofd-

doelen genoemd om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de mid-

dellange termijn (2028): 

 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland; 

 het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de ge-

bruiker voorop staat; 

 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistori-

sche waarden behouden zijn. 

 

Voor de drie rijksdoelen worden de onderwerpen van nationaal belang benoemd, waarmee het Rijk 

aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Relevante nationale 

belangen voor onderhavig besluitgebied zijn als volgt: 

 verbetering van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water), bescherming tegen geluidsoverlast en 

externe veiligheidsrisico’s; 

 ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke 

kwaliteiten; 

 ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en 

faunasoorten. 

 

Afweging 

Voor het besluitgebied geldt uiteraard dat voldaan dient te worden aan de voorwaarden van zorgvuldi-

ge afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. Voor het overige is sprake 

van een lokale ontwikkeling, waarbij geen nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte direct in het geding zijn. 
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Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de genoemde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de “Ladder voor duurzame verstedelijking” 

geïntroduceerd. De ladder gaat enkel over stedelijke ontwikkelingen en is juridisch vastgelegd in het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In dit besluit wordt verstaan onder een stedelijke ontwikkeling een 

ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 

woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen (artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van 

het Bro). 

 

Afweging 

In het voorliggende geval is sprake van een dermate kleinschalige ontwikkeling dat in lijn met de uit-

spraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 20131, geen 

sprake is van een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van 

het Bro. De stedelijke ontwikkeling van het betreffende gebied komt dus niet in het gedrang en blijft 

goed benut. Daarnaast past het voorliggende initiatief binnen het regionale woningbouwprogramma. 

Het initiatief voldoet kortom aan de vereisten van de “Ladder voor duurzame verstedelijking”. 

  

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

In de Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte (AMvB Ruimte) zijn de nationale belangen die juridi-

sche borging vereisen opgenomen. De AMvB Ruimte is gericht op doorwerking van de nationale be-

langen in bestemmingsplannen en wordt in juridische termen aangeduid als Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro). Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden en op 1 oktober 

2012 zijn enkele wijzigingen in werking getreden. 

 

De onderwerpen in het Barro betreffen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, 

Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Nationaal Natuurnetwerk, 

erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteits-

voorziening, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, primaire water-

keringen buiten het kustfundament en het IJsselmeergebied. 

 

Afweging 

Geen van de bovengenoemde belangen zijn bij de voorgenomen ontwikkeling in het geding. De be-

oogde nieuwbouw is kortom niet in strijd met de beleidsregels zoals deze zijn opgenomen in het Bar-

ro. 

 

 

3.2 Provinciaal beleid 

 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 

Op 12 december 2014 is het “Provinciaal Omgevingsplan 2014” (POL2014) vastgesteld als opvolger 

van het POL2006. In het POL2014 is onderscheid gemaakt in zeven soorten gebieden, elk met eigen 

herkenbare kernkwaliteiten. Voor de verschillende zones liggen er heel verschillende opgaven en 

ontwikkelingsmogelijkheden. Volgens de kaart “Zonering Limburg” ligt het besluitgebied in de zones 

                                                      
1 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 18-12-2013, Zaaknummer 201302867/1/R. 
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“Bronsgroene landschapszone” en “Zilvergroene natuurzone”. De nieuwbouwwoning wordt geplaatst 

binnen de “Bronsgroene landschapszone”. De bronsgroene landschapszone, veelal geconcentreerd in 

en rond beekdalen en langs steilere hellingen in Zuid-Limburg, bestaat uit landschappelijk aantrekke-

lijke gebieden met een veelheid aan functies. Het betreft overwegend landbouwgronden maar ook 

andere functies als verblijfsrecreatieve terreinen, woningen en linten van bebouwing kunnen voorko-

men. De zilvergroene natuurzone omvat landbouwgebieden met grote kansen voor natuurontwikkeling 

en natuurbeheertaken, die we vooral met middelen uit de regio moeten benutten. 

 

 

Volgens artikel 2.7.2 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 dient de toelichting bij een ruimte-

lijk plan dat betrekking heeft op een gebied gelegen in de Bronsgroene landschapszone een beschrij-

ving te bevatten van de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten, de wijze waarop met de be-

scherming en versterking van de kernkwaliteiten is omgegaan en hoe de negatieve effecten zijn ge-

compenseerd. De kernkwaliteiten binnen de Bronsgroene landschapszone zijn het groene karakter, 

het visueel-ruimtelijk karakter, het cultuurhistorisch erfgoed en het reliëf. 

 

Het groene karakter 

Door de bebouwing verder van de straatkant te realiseren wordt er meer ruimte gecreëerd voor een 

tuin aan de voorzijde van de woning. Hierdoor wordt het groene karakter van de omgeving behouden 

en zelfs versterkt.  

 

 

 

Uitsnede kaart "Zonering Limburg" met aanduiding besluitgebied (rood omcirkeld) 
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Het visueel-ruimtelijk karakter  

Het besluitgebied bestaat voornamelijk uit vrijstaande villa’s in diverse stijlvormen. De woningen in dit 

gebied worden gekenmerkt door de ruime ligging in het groen en het bos. Door de beoogde nieuw-

bouw wordt de woning meer in het midden van de kavel gerealiseerd. Hierbij wordt aangesloten bij de 

reeds aanwezige woningen aan de Dennenberg die ook verder van de weg zijn gelegen dan de huidi-

ge woning in het besluitgebied. Door middel van de groene inpassing aan de voorzijde van de woning 

blijft het visueel-ruimtelijk karakter van het gebied behouden en is er geen aanvullende natuurcom-

pensatie vereist vanwege de ligging in de Bronsgroene landschapszone.   

 

Het cultuurhistorisch erfgoed 

Blijkens de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Limburg liggen er in de directe omge-

ving van het besluitgebied geen historisch waardevolle gebouwen. De Kasennerweg is wel een histo-

rische weg die ouder dan of gelijktijdig met de middeleeuwse verkaveling is, maar met de beoogde 

ontwikkeling zal deze niet worden aangetast. Aangezien de woning verder van de weg af komt te lig-

gen. Het besluitgebied en de directe omgeving worden volgens de kaart cultuurlandschap Zuid-

Limburg aangemerkt als grasland, en nieuw stedelijk gebied ca. 1955-1981. Er is geen sprake van 

een historische dorpskern. Met de beoogde sloop en nieuwbouw van de woning worden er derhalve 

geen cultuurhistorisch waardevolle objecten of gebieden aangetast. Het grasland zal juist worden 

versterkt, aangezien een groter gebied aan de straatzijde van de Kasennerweg als groen in gebruik 

zal worden genomen.  

 

Het reliëf  

De nieuwe woning wordt gerealiseerd zonder grote ingrepen in het bestaande reliëf. Het bestaande 

reliëf wordt gerespecteerd. 

 

Afweging 

Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt één woning vervangen door één nieuwbouwwoning. Bij de 

realisatie van de woning wordt vooral veel aandacht besteed aan “groen”. De bebouwing wordt ver-

der van de straat gerealiseerd, meer in het midden van de kavel, waardoor meer ruimte wordt gecre-

eerd voor het groene karakter. Met deze beoogde ontwikkeling wordt derhalve aangesloten bij de 

uitgangspunten voor de aandachtsgebieden uit het POL2014. De bronsgroene landschapszone is 

een globale aanduiding en niet op perceelsniveau gericht, de bescherming op perceelsniveau vindt 

plaats in een bestemmingsplan. Omdat de uitbreiding van de woning plaats zal vinden op eigen per-

ceel zullen er geen negatieve effecten op de kernkwaliteiten van de Bronsgroene landschapszone 

aan de orde zijn. Daarnaast wordt door het verplaatsen van de woning naar de achterzijde van het 

perceel, aan de voorzijde ruimte geboden aan een grotere tuin, hiermee blijft het visueel-karakter van 

het gebied behouden en is er geen aanvullende natuurcompensatie vereist vanwege de ligging in de 

bronsgroene landschapszone. De ligging in de bronsgroene landschapszone vormt derhalve geen 

belemmering voor de beoogde nieuwbouw.  
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Omgevingsverordening Limburg 2014 

De provincie Limburg heeft op 12 december 2014 ook de “Omgevingsverordening Limburg 2014” 

vastgesteld. Hierin staan de regels die nodig zijn om het omgevingsbeleid van POL2014 juridische 

binding te geven. De verordening is al enkele keren gewijzigd, hetgeen geleid heeft tot een geconsoli-

deerde versie op 30 december 2016. 

 

In de Omgevingsverordening komt de Ladder voor duurzame verstedelijking aan bod (artikel 2.2.2). 

De provincie Limburg stelt dat in een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 

maakt, rekening moet worden gehouden met het bepaalde in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit 

ruimtelijke ordening. Ook moeten bij een stedelijke ontwikkeling de mogelijkheden van herbenutting 

van leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen worden onderzocht. Ten aanzien van 

de Ladder voor duurzame verstedelijking, geldt zoals reeds aangegeven in paragraaf 3.1 dat het on-

derhavige bouwplan voor één nieuwbouwwoning op grond van jurisprudentie niet is aan te merken als 

een stedelijke ontwikkeling, waarop de Ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing is. 

 

Uit de kaarten behorende bij de Omgevingsverordening Limburg 2014 blijkt verder dat het 

besluitgebied is gelegen binnen het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg, een 

grondwaterbeschermingsgebied en een beekdal. Het is verboden in het Beschermingsgebied Natio-

naal Landschap Zuid-Limburg in een beekdal ontwateringswerkzaamheden uit te voeren of grond-

werkzaamheden op of in de bodem uit te voeren die leiden tot aantasting van het reliëf, behalve werk-

zaamheden voor herstel en onderhoud van het beekdal.  

 

 

Uitsnede kaart "Landschap en cultuurhistorie" met aanduiding besluitgebied 
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Uit de kaarten behorende bij de Omgevingsverordening Limburg 2014 blijkt daarnaast dat het besluit-

gebied binnen een uitsluitingsgebied voor windturbines is gelegen. De Omgevingsverordening 

verbiedt namelijk de oprichting van windturbines in het beschermingsgebied Nationaal Landschap.  

 

De toelichting bij een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een gebied gelegen in het beschermings-

gebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg, bevat een beschrijving van de in het plangebied voorko-

mende kernkwaliteiten, de wijze waarop met de bescherming en versterking van de kernkwaliteiten is 

omgegaan en hoe de negatieve effecten zijn gecompenseerd. De kernkwaliteiten in het beschermings-

gebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn: het reliëf, het open-besloten karakter, het groene ka-

rakter en het cultuurhistorisch erfgoed. De gevolgen voor de kernkwaliteiten het reliëf, het groene ka-

rakter en het cultuurhistorisch erfgoed zijn reeds beschreven in het kader van de ligging in de ‘Brons-

groene landschapszone’. Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen is beschreven in het kader van 

de ‘Bronsgroene landschapszone’ uit het POL2014.  

 

Het open-besloten karakter 

Het besluitgebied aan de Dennenberg/Kasennerweg vormt een open gebied met vrijstaande villa’s 

omgeven door groen en bos. Aangezien de nieuwbouwwoning, ter plaatse van een reeds bestaande 

woning, binnen het bebouwingslint wordt gerealiseerd blijkt het open karakter behouden. Het schaal-

contrast van zeer open naar besloten wordt dan ook niet aangetast.  

 

Gezien het bovenstaande zijn er geen belemmeringen vanuit de ligging in het beschermingsgebied 

Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de bronsgroene landschapszone. 

 

Afweging 

Uit de kaarten behorende bij de Omgevingsverordening Limburg 2014 blijkt dat het besluitgebied ligt 

binnen (milieu)beschermingsgebieden of beschermingszones ten behoeve van natuur en landschap. 

Hoewel het besluitgebied is gelegen binnen de zone “beekdal” zal de nieuwbouwwoning ten noorden 

van deze zone worden gerealiseerd en dus niet daadwerkelijk binnen het beekdal. Daarnaast wordt er 

geen woning toegevoegd aan het beschermingsgebied maar wordt enkel een bestaande woning ver-

vangen. Aangezien daarnaast bij het beoogde initiatief geen windmolens zijn voorzien, levert deze 

ligging eveneens geen belemmeringen op. Er zijn daarmee vanuit de Omgevingsverordening Limburg 

2014 geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling.  

 

 

3.3 Regionaal beleid 

 

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 

Op 8 september 2016 heeft de gemeente Meerssen de regionale “Structuurvisie Wonen Zuid-

Limburg”’ (SVWZL) vastgesteld. Deze structuurvisie is een gezamenlijke Zuid-Limburgse visie op de 

woningmarkt, opgesteld door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten, vanuit het besef dat ruimtelijke ont-

wikkelingen in één gemeente directe invloed hebben op andere gemeenten. Ook erkennen de ge-

meente met deze gemeenschappelijke aanpak, dat onderlinge concurrentie leidt tot negatieve effecten 
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die uiteindelijk ten koste gaan van de kracht van de regio, zeker met de huidige bevolkingsontwikke-

ling en de ambities die Zuid-Limburg als kennisregio heeft. 

 

In de SVWZL staat de transformatieopgave centraal, dat wil zeggen de totale woningbehoefte op ba-

sis van het aantal huishoudens, rekening houdend met de huidige woningvoorraad en de leegstand. 

Hierbij is onderscheid gemaakt in drie woonsferen: stedelijk, suburbaan en landelijk. Voorliggend ini-

tiatief valt onder de woonsfeer “landelijk”. In de landelijke gebieden spelen opgaven met betrekking tot 

vergrijzing en ontgroening, wegtrekken van voorzieningen en bereikbaarheid een grote rol. In de lan-

delijke woonsfeer zijn vraag en aanbod nu redelijk in evenwicht, maar ontstaat op termijn een over-

schot. Ingezet moet worden op vernieuwing en verbetering. 

 

De planvoorraad matcht momenteel niet met de vraag. Er zijn in Zuid-Limburg circa 8.000 harde 

nieuwbouwplannen die zijn vastgelegd in bestemmingsplannen, tegenover een beperkte en soms 

zelfs negatieve behoefte. Daarom bestaat de noodzaak om niet-vrijblijvende afspraken te maken over 

de regionale woningbouwprogrammering. De woningbouwprogrammering voor Zuid-Limburg wordt 

verder uitgewerkt voor de subregio’s Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg en Westelijke Mijn-

streek binnen het kader van de SVWZL. In de programmering worden drie stappen gezet: 

1. Bestaande plannen worden kritisch bekeken op wat ze toevoegen, oftewel of zij een versterking 

zijn voor de bestaande voorraad; 

2. De ruimtelijke focus wordt gelegd op versterking van centra en kernen; 

3. Bestaande plannen die niet aansluiten bij de vraag of kaders van de SVWZL worden geschrapt of 

aangepast. 

 

Afweging 

De voorliggende ontwikkeling leidt niet tot een toename van de bestaande voorraad doordat een be-

staande woning wordt gesloopt en hiervoor een nieuwe woning in de plaats komt. Bovendien draagt 

de herbouw bij aan verbetering en vernieuwing van de omgeving. Dit initiatief is daarom passend bin-

nen de “Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg”. 

 

 

3.4 Gemeentelijk beleid 
 
Toekomstvisie Meerssen 2020 

In de “Toekomstvisie, gemeente Meerssen 2020”, die is vastgesteld op 15 oktober 2009, wordt een 

beeld geschetst van wat de gemeente Meerssen in de komende 10 tot 15 jaar wil betekenen voor de 

inwoners van de gemeente zelf en voor de regio. De gemeentelijke toekomstvisie heeft de volgende 

doelstellingen: 

 een afgewogen en aansprekend antwoord geven op de vraag hoe de burgers van deze gemeen-

te een prettig woon-, werk- en leefklimaat kan worden geboden; 

 inspelen op de behoefte aan een samenhangend beleid op gemeentelijke aandachtsgebieden; 

 antwoord geven op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in de samenleving; 

 reageren op regionale vraagstukken en beleid van rijk en provincie; 

 zorgen dat Meerssen bij de tijd blijft. 
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Deze toekomstvisie is een herijking van de toekomstvisie uit 2004. De gemeente Meerssen ambieert 

een woongemeente te zijn met een landelijk karakter. Deze kernwaarden zijn leidend in de visie van 

de gemeente op de integrale inrichting van haar fysieke, maatschappelijke en economische ruimte. De 

missie luidt als volgt: “Meerssen streeft naar een kwalitatieve versterking van het woon- en leefklimaat, 

respectievelijk van het landelijke karakter van de gemeente”.  

 

Wat betreft wonen zal de behoefte aan woningen vanaf 2015 sterk afnemen. Woonprojecten in de 

gemeente Meerssen hebben tot doel de gemeente een kwaliteitsimpuls te geven en dienen aantrek-

kelijke huisvestingsmogelijkheden te bieden aan een breed publiek. Tegelijkertijd moet worden inge-

speeld op de verwachte krimp van de bevolking. Naast nieuwbouw doet de gemeente het nodige aan 

herstructurering van woningen die niet meer voldoen. 

 

Afweging 

Voorliggend initiatief betreft de sloop van een bestaande woning en de realisatie van een nieuwbouw-

woning, waarmee de kwaliteit van het woon- en leefklimaat ter plaatse wordt verhoogd. Daarnaast 

wordt met deze levensloopbestendige ontwikkeling ingespeeld op de behoefte van de kopers en op de 

modernisering van de gemeente Meerssen. Het initiatief past daarom binnen de “Toekomstvisie, ge-

meente Meerssen 2020”. 

 

Structuurvisie Meerssen Buitengebied  

Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Meerssen de “Structuurvisie Buitengebied gemeente 

Meerssen” vastgesteld. De gemeente geeft met deze structuurvisie een uitwerking aan de toekomstvi-

sie op het buitengebied. In deze visie wordt aangegeven welke ontwikkelingen op welke plaats nog 

mogelijk en wenselijk zijn en welke tegenprestatie daarvoor geleverd moet worden. Nieuwe ontwikke-

lingen zijn namelijk alleen mogelijk als ook een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteitsverbetering 

van het buitengebied.  

 

Afweging 

Het besluitgebied valt volgens de structuurvisie in het gebiedstype “Lochterveld”, waarbinnen hoofd-

zakelijk het open karakter belangrijk is en bebouwing in bestaande kernen moet plaatsvinden. Aange-

zien de nieuwbouwwoning ter plaatse van een reeds bestaande woning wordt gerealiseerd binnen het 

bebouwingslint en wordt het bebouwingslint in principe niet uitgebreid en blijft het open karakter be-

houden. De voorgenomen ontwikkeling sluit dus aan bij de eigenschappen van het Lochterveld, zoals 

genoemd in de “Structuurvisie Meerssen Buitengebied”. 

 

Vigerende beheersverordening “Kernen” 

Voor het besluitgebied geldt de beheersverordening “Kernen” die op 23 februari 2014 door de ge-

meenteraad van Meerssen is vastgesteld. Binnen dit plan zijn de gronden aangewezen als “Wonen”, 

met als dubbelbestemming “Waarde – Archeologie”. Daarnaast zijn op het besluitgebied de aandui-

dingen “milieuzone – bodembeschermingsgebied” en “milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied” 

van toepassing. 
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De voor “Wonen” aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor wonen al dan niet in combina-

tie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep. Op de voor “Wonen” aangewezen gronden mo-

gen de woningen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. Voor het bouwen ter plaatse van 

de aanduiding “bouwvlak” geldt onder andere de regel dat de hoogte van een bouwlaag maximaal 3,5 

meter mag bedragen.  

 

Afweging 

Omdat de gewenste woning buiten het aangegeven bouwvlak zal worden gerealiseerd en de eerste 

bouwlaag 3,6 meter bedraagt, is de voorgenomen ontwikkeling strijdig met het vigerend bestem-

mingsplan.
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4. ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk worden de noodzakelijke onderzoeksaspecten behandeld welke in het kader van de 

realisatie van de nieuwe (milieugevoelige) bestemming nader dienen te worden onderzocht. 

 

 

4.1 Milieuaspecten 

 
4.1.1 Geluid 

 

Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, waarbij sprake is van de realisatie van geluidsgevoelige objecten 

dient te worden getoetst aan de Wet geluidhinder (Wgh). In deze wet wordt aangegeven hoe voor een 

gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt dient te worden omgegaan met geluidhinder als 

gevolg van wegverkeer, industrie en spoorwegen. Bij een ruimtelijke ontwikkeling waarbij sprake is 

van de ontwikkeling van geluidsgevoelige objecten binnen een geluidszone, dient een onderzoek te 

worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op deze gebouwen of terreinen. In de Wet geluidhinder 

(Wgh) is bepaald dat elke weg een geluidszone heeft, met uitzondering van woonerven en wegen 

waar een maximumsnelheid van 30 km/u voor geldt. 

 

De te realiseren woning betreft een geluidgevoelig object, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, gele-

gen aan de 30 km/u-weg Kasennerweg. Hoewel volgens de Wgh geen akoestisch onderzoek hoeft te 

worden uitgevoerd, dient wel te allen tijde sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat binnen de 

nieuwbouwwoning. Er van uitgaande dat zowel binnen de omliggende woningen (met dezelfde af-

stand tot de weg) als binnen het te slopen pand (op kortere afstand van de weg) een goed woon- en 

leefklimaat heerst, kan worden gesteld dat het beoogde initiatief geen noemenswaardige hinder zal 

ondervinden van het wegverkeerslawaai.  

 

Conclusie 

In de nieuwbouwwoning zal, wat betreft het aspect geluid, sprake zijn van een goed woon- en leefkli-

maat. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is dan ook niet noodzakelijk. 

 

4.1.2 Bodem 

 

In het kader van de voorgenomen functiewijziging zal inzicht moeten worden gegeven in de bodem-

kwaliteit ter plaatse. Omdat door middel van de beoogde ontwikkeling een wijziging plaatsvindt naar 

een gevoeligere functie, is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het doel van het verken-

nend bodemonderzoek is aan te tonen dat de grond redelijkerwijs gesproken geen verontreinigingen 

bevat die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende 

enige beperking of belemmering kunnen vormen ten aanzien van de voorgenomen vestiging van een 

ambulancepost. Onderstaand wordt de conclusie van dit onderzoek weergegeven. Voor meer informa-

tie wordt verwezen naar het volledige onderzoeksrapport2. 

                                                      
2 Econsultancy, Historisch bodemonderzoek Kasennerweg 1 te Bunde, rapportnummer 4241.001, 8 juni 2017 
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Conclusie 

Het zuidelijke deel van de woning maakte in het verleden deel uit van een boomgaard, zoals deze 

rondom meerdere kernen in Zuid-Limburg gesitueerd waren. Vermoedelijk gaat het hier om de gebrui-

kelijk hoogstamfruitbomen. Dergelijke hoogstamfruitbomen in Zuid-Limburg kenden over het algemeen 

een niet-intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen, op basis waarvan de locatie niet verdacht is voor 

een verontreiniging met OCB’s. 

 

Verder is niet bekend waar het putje aan de straatzijde van de woning toe diende. Bij de gemeente 

zijn geen (voormalige) ondergrondse brandstoftanks bekend. Derhalve wordt vooralsnog verder on-

derzoek ter plaatse niet noodzakelijk geacht. Indien tijdens de sloop van het pand blijkt, dat in de bo-

dem aan de straatzijde toch een voormalige tank aanwezig is, dient deze conform de geldende wetge-

ving alsnog gesaneerd te worden, inclusief bijbehorende bodemonderzoek. 

 

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op 

de onderzoekslocatie te verwachten. Op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie kan ge-

steld worden, dat er milieuhygiënisch géén belemmeringen bestaan voor de voorgenomen vergroting 

van het bouwvlak en nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

 

De onderzoeksresultaten geven vooralsnog géén aanleiding voor verder bodemonderzoek, dan wel 

een bodemonderzoek op analytische grondslag. Echter, aangezien het vooralsnog niet bekend is of er 

zich onder de klinkerverharding een fundatielaag bevindt en indien aanwezig van welke aard, kan 

verder (bodem)onderzoek dan wel een asbest of bodemonderzoek op analytische grondslag bij 

grondwerkzaamheden aldaar noodzakelijk zijn. 

 

4.1.3 Luchtkwaliteit 

 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en sindsdien staan de hoofdlijnen 

voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). 

Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdhe-

den (uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, 

vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

c. een project draagt “niet in betekenende mate” (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen 

een regionaal programma van maatregelen. 

 

Het Besluit NIBM 

Deze AMvB legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de concen-

tratie van een bepaalde stof. De achtergrond van het beginsel “Niet in betekenende mate” is dat de 

gevolgen van een ontwikkeling voor de luchtkwaliteit in een aantal gevallen (beschreven in de ministe-

riële Regeling NIBM) worden tenietgedaan door de ontwikkeling van bijvoorbeeld schonere motoren in 

het gehele land.  
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Op 1 augustus 2009 is het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) in werking getre-

den. Hierdoor dient bij plannen die de luchtkwaliteit beïnvloeden niet langer te worden uitgegaan van 

de normen uit de interimperiode. Nu het NSL in werking is getreden is een project NIBM, als aanne-

melijk is dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens 

wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof 

(PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel fijn stof en NO2. 

Als de 3% grens voor PM10 of NO2 niet wordt overschreden, dan hoeft geen verdere toetsing aan 

grenswaarden plaats te vinden. 

 

Regeling NIBM 

Binnen de getalsmatige grenzen van de Regeling NIBM draagt een project altijd niet in betekenende 

mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Voor woningen gelden in de Regeling NIBM de 

volgende getalsmatige grenzen: 

 

 minimaal 1 ontsluitingsweg minimaal 2 ontsluitingswegen 

 3%-norm 3%-norm 

Woningen (maximaal) 1.500 3.000 

 

 

Omdat slechts één woning wordt toegevoegd, wordt ruimschoots onder de aantallen gebleven zoals 

genoemd in de “Regeling niet in betekenende mate”. De Wet luchtkwaliteit vormt derhalve geen be-

lemmering voor de realisatie van het plan.  

 

Achtergrondwaarden 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5.2 luchtkwaliteitseisen van de 

Wet milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwa-

veldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood en koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in 

Nederland met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM2,5 en PM10) van be-

lang. De vigerende grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof zijn in de navolgende tabel weerge-

geven. De grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van 

de Arbeidsomstandighedenwet en op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor publiek en waar geen 

vaste bewoning is, zoals akkerland en de rijbaan en ontoegankelijke middenbermen van wegen. 

 

 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bepaald te worden of de kwaliteit van de lucht 

ter plaatse goed genoeg is voor de realisatie van het bouwplan. Volgens de Grootschalige Concentra-

stof  toetsing van  grenswaarde  

stikstofdioxide (NO2)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³  

fijn stof (PM10)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³  

fijn stof (PM2,5)  jaargemiddelde concentratie 25 µg/m³ 

Grenswaarden Wlk 

Getalsmatige grenzen Regeling NIBM 
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tie- en Depositiekaarten Nederland (GCN en GDN van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu – RIVM) is de concentratie PM2,5 in 2015 ter plaatse gelegen tussen de 10 en 12 µg/m³, de 

concentratie PM10 in 2015 gelegen tussen de 16 en 18 µg/m³ en de concentratie NO2 in 2015 ter 

plaatse gelegen tussen de 15 en 20 µg/m³. Volgens de kaarten van het RIVM is de luchtkwaliteit ter 

plaatse ruimschoots voldoende. Daarnaast zal naar verwachting de luchtkwaliteit in de toekomst nog 

verder verbeteren door voortschrijdende technologie. 

 

Conclusie 

Gezien de bestaande concentraties is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van 

een grenswaarde en wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5.16 Wm lid 1 onder a. Daarnaast 

draagt het project niet in betekende mate bij aan de luchtverontreiniging, waarmee wordt voldaan aan 

het bepaalde in artikel 5.16 Wm, lid 1 onder c. Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de 

voorgenomen functiewijziging niet bezwaarlijk is in het kader van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet 

milieubeheer. 

 

4.1.4 Milieuzonering 

 

Goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkómen van hinder en gevaar. Door bij nieuwe ontwikke-

lingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en 

gevoelige functies (zoals woningen) kan dit gerealiseerd worden. Het is aan de ene kant zaak om te 

voorkomen dat er hinder en gevaar voor gevoelige bestemmingen ontstaat en aan de andere kant 

dient aan bedrijven voldoende zekerheid te worden geboden dat zij niet in hun activiteiten worden 

beperkt door nieuwe gevoelige functies. Om te bepalen of tussen de milieubelastende activiteiten en 

de gevoelige functies voldoende afstand in acht wordt genomen, is gebruik gemaakt van de VNG- 

publicatie “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009. 

 

De woningen hebben geen milieubelastende activiteiten. Een uitwaartse zonering hoeft dan ook niet 

te worden bepaald. Voor wat betreft inwaartse zonering zijn er in de nabijheid van het besluitgebied 

zijn enkele bedrijven gelegen, waar rekening mee dient te worden gehouden op basis van de VNG 

richtlijn. Het betreft de bedrijven op de volgende pagina.  

 

Bedrijf Activiteit Milieuca-

tegorie 

Afstand Richt-

afstand 

Voldoet? 

Van Bentem Etiketten Kantoorboekhandel 1 70 m 10 m Ja 

Fruitbedrijf Leemans Boomkwekerij 2 90 m 30 m Ja 

Schelde Transport BV Bouwmarkt 2 170 m 30 m Ja 

De Peerdstal Café 1 260 m  10 m Ja 

Het Teugeltje Detailhandel 1 260 m 10 m Ja 

P. Laarmans BV Autodealer 3.1 260 m 50 m Ja 

 

Conclusie 

De milieubelastende activiteiten in de omgeving zijn allemaal op voldoende afstand gelegen van de 

nieuwbouwwoning. De woning zal dus geen belemmering vormen voor de bedrijfsvoering van de 
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aanwezige inrichtingen. Anderzijds zal in de nieuwbouwwoning, wat betreft milieuzonering, een goed 

woon- en leefklimaat kunnen worden gerealiseerd.   

 

4.1.5 Externe veiligheid 

 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor de omge-

ving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben 

op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen.  

 

Beleid 

Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes 

(Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vloeit de verplichting voort om in ruimtelij-

ke plannen in te gaan op de risico’s in het besluitgebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke 

stoffen. De risico’s dienen te worden beoordeeld op twee maatstaven, te weten het plaatsgebonden 

risico en het groepsrisico. Verder is op 1 april 2015 het Basisnet in werking getreden. 

 

Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu komt te overlijden 

door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in risicocontou-

ren rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoorlijn etc.), waarbij de 10-6 contour (kans van 1 op 1 miljoen 

op overlijden) de maatgevende grenswaarde is.  

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig komt te overlij-

den ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico geeft een indicatie van de 

maatschappelijke ontwrichting in geval van een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een gra-

fiek, het overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt afgezet 

tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijkpunt in de verantwoor-

ding (géén norm). 

 

In het Bevi en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Er is 

sprake van een groepsrisico zodra het plan in het invloedsgebied ligt van een risicovolle activiteit. Het 

betrokken bestuursorgaan moet, al dan niet in verband met de totstandkoming van een besluit, expli-

ciet aangeven hoe de diverse factoren die bijdragen aan de hoogte van het groepsrisico (waaronder 

zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid) zijn beoordeeld en eventuele in aanmerking komende maatrege-

len, zijn afgewogen. Een belangrijk onderdeel van de verantwoording is overleg met (advies vragen 

aan) de regionale brandweer.  

 

Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen 

bepaalde grenzen wordt dit vervoer over weg, binnenwater en spoor gegarandeerd. Het Basisnet 

heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen, hoofdwaterwegen en hoofdspoorwegen.  
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(Beperkt) kwetsbare objecten 

Er moet worden getoetst aan het Bevi, het Bevt en het Bevb wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) 

kwetsbare objecten worden toegestaan. Een woning is een kwetsbaar object. Verdere toetsing aan de 

externe veiligheid is dan ook vereist.  

 

Toetsing 

Door het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een risicokaart samengesteld waarop de meest belangrijke 

risicoveroorzakende bedrijven, objecten en transportroutes zijn aangegeven. Het gaat hierbij onder 

meer om risico’s van opslag van patronen, stofexplosies, opslag van gasflessen, ammoniakinstalla-

ties, LPG-tankstations enzovoorts. Een uitsnede van deze risicokaart is op de volgende pagina weer-

gegeven. 

 

 

Risicovolle bedrijvigheid 

Volgens de provinciale risicokaart komen in de directe omgeving van het besluitgebied geen risicovol-

le bedrijven voor. Op ruim 1 kilometer van het besluitgebied is een manage met een propaantank ge-

legen. De plaatsgebonden risicocontour 10-6 bedraagt 20 meter en reikt dus niet tot aan het besluitge-

bied. Voor de inrichting geldt geen invloedsgebied voor het groepsrisico aangezien deze niet onder 

werkingssfeer van externe veiligheidsregelgeving valt maar onder het Activiteitenbesluit. Vanuit de 

ligging ten opzichte van het bedrijf gelden er kortom geen beperkingen voor de voorgenomen ontwik-

keling.  

 

Risicovolle buisleidingen 

Het besluitgebied is niet binnen de plaatsgebonden risicocontour 10-6 of het invloedsgebied van risico-

volle buisleidingen gelegen.  

 

Uitsnede risicokaart IPO met aanduiding besluitgebied (rood omcirkeld) 
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Risicovol transport over het water 

In de nabijheid van het besluitgebied zijn geen vaarwegen waarover risicovol transport plaatsvindt. De 

Maas, waarover risicovol transport plaatsvindt, is op ruim 1,5 kilometer van het besluitgebied gelegen. 

 

Risicovol transport over de weg 

Het besluitgebied is niet gelegen in een PR10-6 contour of plasbrandaandachtsgebied van een van de 

nabijgelegen wegen waarover structureel gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het besluitgebied is wel 

gelegen binnen het invloedsgebied van de A2. Voor deze weg geldt op basis van de Eindrapportage 

Basisnet Weg dat het groepsrisico kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde en dat het aantal per-

sonen binnen het besluitgebied niet zal toenemen. Gezien de afstand van meer dan 550 meter en de 

beperkte invloed op het groepsrisico kan op basis van artikel 8, lid 2, onderdeel b van het Bevt ook 

voor de A2 worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico.  

 

Risicovol transport over het spoor 

In de omgeving van het besluitgebied, op 600 meter afstand, is de spoorlijn Maastricht – Sittard gele-

gen waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De grenswaarde voor het plaatsgebonden 

risico 10-6 ligt op 1 meter gerekend van het hart van de doorgaande spoorbundel tussen Maastricht en 

Sittard. De contour ligt daardoor binnen de lijnen van het spoor. Het plaatsgebonden risico levert der-

halve geen belemmeringen voor het beoogde initiatief. Verder geldt dat ter hoogte van het besluitge-

bied geen sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico.  

 

Aangezien als gevolg van dit bestemmingsplan geen significante invloed wordt uitgeoefend op het 

groepsrisico, levert de ligging ten opzichte van de spoorlijn Maastricht – Sittard geen directe belemme-

ringen op. Op basis van artikel 7 en 8 van het Bevt, dient in verband met de ligging binnen het in-

vloedgebied wel een beperkte verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden. Op basis van 

artikel 8, lid 2, onderdeel b van het Bevt kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van 

het groepsrisico. 

 

Verantwoording groepsrisico 

Zoals reeds beschreven is zowel voor de A2, alsmede voor de spoorlijn Maastricht – Sittard een be-

perkte verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. Bij een dergelijke verantwoording dient op 

basis van artikel 7 en 8 van het Bevt aandacht besteed te worden aan de volgende items: 

1. De mogelijkheden ter voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of 

zwaar ongeval. 

2. De mogelijkheden van personen binnen het invloedsgebied om zichzelf in veiligheid te brengen 

(zelfredzaamheid). 

 

In de onderstaande tabel is deze beperkte verantwoording weergegeven: 

 

Aspect Verantwoording 

De mogelijkheden ter voorberei-

ding van bestrijding en beperking 

van de omvang van een ramp of 

Voor wat betreft de spoorlijn en de wegen bestaan er met name risico’s in 

verband met ongelukken: 

- met brandbare vloeistoffen;  
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Aspect Verantwoording 

zwaar ongeval. - met brandbaar gas (BLEVE3); 

- met giftige gassen en vloeistoffen (toxisch scenario). 

 

De kans op overlijden ten gevolge van een incident met gevaarlijke stof-

fen binnen het besluitgebied is zeer klein. Er bestaan geen feitelijke mo-

gelijkheden om middels dit bestemmingsplan de mogelijkheden tot voor-

bereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp 

direct te beïnvloeden.  

 

De bestrijding vindt voor zover mogelijk plaats bij de risicobron. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat het besluitgebied bij eventuele calamitei-

ten over het algemeen goed bereikbaar is voor de hulpdiensten.  

De mogelijkheden voor personen 

om zich in veiligheid te brengen 

indien zich op de weg een ramp 

voordoet (zelfredzaamheid). 

Bij het beschrijven van de mogelijkheden tot zelfredzaamheid is het van 

belang om in te gaan op de verschillende soorten calamiteiten, zijnde 

calamiteiten: 

- met brandbare vloeistoffen;  

- met brandbaar gas (BLEVE); 

- met giftige gassen en vloeistoffen (toxisch scenario). 

 

Gezien de afstand tussen het besluitgebied en de transportroutes is met 

name een toxisch scenario relevant. Het invloedsgebied van calamiteiten 

met brandbare vloeistoffen en gassen zal niet tot aan het besluitgebied 

reiken.  

 

Voor blootstelling aan een toxische gaswolk (het bepalende scenario), 

biedt “schuilen” in combinatie met het sluiten van ramen en deuren de 

eerste wijze van zelfredzaamheid. Schuilen vindt plaats binnen bouwwer-

ken. De mate waarin deze bouwwerken afsluitbaar zijn tegen de indrin-

ging van toxisch gas en de tijdsduur dat deze bouwwerken worden bloot-

gesteld zijn hierbij parameters. Bij bestaande bouwwerken worden geen 

aanvullende maatregelen getroffen om mogelijke indringing van toxisch 

gas te verminderen. Aanpassing van bijvoorbeeld oude woningen op dit 

punt is ingrijpend en kostbaar. Bij nieuwe bouwwerken is sprake van een 

steeds betere isolatie, welke zorgt voor een goede bescherming tegen 

het binnendringen van het toxische gas. Nieuwe gebouwen die voorzien 

zijn van een luchtbehandelingsinstallatie, waardoor het toxisch gas naar 

binnen kan worden gezogen dienen voorzien te zijn van mogelijkheden 

om dit systeem met één druk op de knop uit te schakelen. 

 

Vluchten is een andere wijze van zelfredzaamheid bij een toxische gas-

wolk. Het besluitgebied is goed ontsloten en er zijn vluchtroutes in meer-

                                                      
3 BLEVE staat voor “boiling liquid expanding vapour explosion” (kokende vloeistof-gasexpansie-explosie). 
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Aspect Verantwoording 

dere richtingen aanwezig. 

 

Van belang is verder dat bewoners tijdig gewaarschuwd worden. Dit 

gebeurt door het in werking stellen van het WAS (Waarschuwing- en 

AlarmeringSysteem) als onderdeel van de algemene Rampenbestrijding 

en mogelijk in de toekomst via NL-alert. Verder informeert de veiligheids-

regio c.q. gemeente haar inwoners over de handelingsstrategie bij cala-

miteiten. 

 

Conclusie 

Het besluitgebied ligt niet binnen een plaatsgebonden risicocontour van een risicovolle inrichting of 

transportroute. Wel is het gelegen binnen het invloedsgebied van de genoemde autosnelweg en 

spoorweg. Echter is aangetoond dat de voorgenomen ontwikkeling geen nadelige gevolgen met zich 

meebrengt en tevens is invulling gegeven aan de beperkte verantwoording van het groepsrisico. Van-

uit externe veiligheid zijn er dan ook geen belemmeringen voor de ontwikkeling van het besluitgebied. 

 

 

4.2 Natuur en flora en fauna 
 

Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Gezien de aard van de 

ontwikkeling is door middel van een onderzoek een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan 

kan hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming 

is met de natuurwetgeving. Onderstaand zijn de conclusies weergegeven. Het volledige onderzoek4 is 

toegevoegd als separate bijlage. 

 

Conclusies gebiedsbescherming 

 Gezien de afstand tot deze Natura 2000-gebieden, en met name gezien de aard van de ontwik-

keling zijn effecten op voorhand uitgesloten. In de planvorming hoeft daarom geen rekening ge-

houden te worden met de mogelijke effecten van stikstofdepositie.  

 Het onderzoeksgebied ligt deels binnen de Zilvergroene natuurzone en deels in de Bronsgroene 

landschapszone, zoals ruimtelijk vastgelegd in het POL 2014. De bouwkundige ingreep vindt ech-

ter uitsluitend plaats binnen de Bronsgroene landschapszone. Door de ontwikkelingen worden er 

om die reden geen wezenlijke kenmerken en waarden aangetast van de provinciale groenstruc-

tuur. De planvorming heeft verder geen invloed op planologische beschermde gebieden 

 

Conclusies soortbescherming  

 Het onderzoeksgebied biedt geschikte mogelijkheden voor zowel gebouwbewonende als boom-

bewonende vleermuizen.  

 Alpenwatersalamander kan binnen het onderzoeksgebied niet worden uitgesloten.  

 Het onderzoeksgebied vormt mogelijk geschikt leefgebied voor een enkele algemeen bescherm-

de grondgebonden zoogdiersoort zoals verschillende muizensoorten, en algemeen beschermde 

                                                      
4 BRO, Quickscan flora en fauna Kasennerweg 1 te Bunde, gemeente Meerssen, projectnummer 211x09247, 7 juni 2017 
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amfibieën zoal gewone pad en middelste groene kikker (Wnb-andere soorten met vrijstelling pro-

vincie Limburg). Voor de genoemde soorten geldt een provinciale vrijstelling van de Wet natuur-

bescherming bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor geldt echter wel de algemene zorgplicht. 

 Aan de randen van het onderzoeksgebied zijn enkele broedende vogels te verwachten in de bo-

men en houtige beplanting. Door werkzaamheden in de directe omgeving van de bomen en hou-

tige beplanting kan er verstoring van broedende vogels plaatsvinden. Door werkzaamheden bui-

ten de broedperiode (als broedseizoen kan de periode tussen half maart en half juli globaal wor-

den aangehouden) uit te voeren dan wel te starten, wordt de kans op negatieve effecten gemini-

maliseerd. Indien op een locatie geen bewoonde nesten, broedende of nestelende vogels aan-

wezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Het is dan 

wel vereist dat voor aanvang van werkzaamheden het opgaande groen geïnspecteerd wordt op 

aanwezige bewoonde nesten, legsels of nestjongen en, indien deze aanwezig zijn, de werk-

zaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen. 

 Binnen het onderzoeksgebied zijn geen zwaarder beschermde soorten vaatplanten, grondgebon-

den zoogdieren, vleermuizen, vogels, vissen, reptielen, amfibieën en overige ongewervelden (zo-

als bijv. zeldzame dagvlinders en libellen) te verwachten. Negatieve effecten voor deze soort-

groepen zijn op voorhand uitgesloten met inachtneming van de zorgplicht. 

 

In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor aan-

wezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het do-

den van individuen te voorkomen. 

 

 

4.3 Waterhuishouding 
 

In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze in voorliggend plan rekening is gehouden met de 

(ruimtelijk) relevante aspecten van (duurzaam) waterbeheer. Een beknopte beschrijving van de ken-

merken van het watersysteem kan het benodigde inzicht geven in het functioneren van dit systeem.  

 

Beschrijving van waterrelevant beleid 

Op 10 december 2015 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofd-

lijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2016-2021 voert om te komen tot een duurzaam waterbe-

heer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van 

voldoende en schoon water, en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen 

genoemd die hiertoe worden genomen.  

 

Het Nationaal Waterplan (NWP) is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en 

vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van 

de Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke 

ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 

 

De opgave in het POL2014 inzake het regionale water, is te komen tot robuuste en natuurlijk functio-

nerende, veerkrachtige watersystemen, waardoor risico’s op wateroverlast en watertekort verminderen 

en ook bij klimaatverandering beheersbaar en maatschappelijk acceptabel blijven.  Er dient voldaan te 
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worden aan de regionale normering voor wateroverlast. Daarnaast is de opgave het ontwikkelen van 

regionale, gebiedsgerichte adaptatiestrategieën en het treffen van effectieve maatregelen voor het 

omgaan met huidige én toekomstige watertekorten, waarbij beschikbaarheid van voldoende water van 

de juiste kwaliteit een belangrijke voorwaarde is. Op die manier zijn problemen op gebied van waterte-

kort in tijden van schaarste, beheersbaar en maatschappelijk acceptabel. Een van de provinciale doe-

len is om wateroverlast en watertekorten in het regionale watersysteem te beperken door meer ruimte 

voor water beschikbaar te stellen, de sponswerking te versterken en te anticiperen op de gevolgen 

van klimaatverandering.  

 

Binnen het waterbeheerplan van Waterschap Limburg speelt eveneens 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 mo-

gelijk 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 deze eco-

logische functies dienen er ook mensgerichte hoofdfuncties ten behoeve van industrie of drinkwater 

ingepast te worden. Tevens dient er plaats te zijn voor mensgerichte nevenfuncties.  

 

Kenmerken van het watersysteem 

De kenmerken van de watersystemen, zoals die voorkomen in het besluitgebied (en omgeving), kun-

nen het beste beschreven worden door een onderverdeling te maken in de soorten van water die in 

het gebied aanwezig zijn. De belangrijkste zijn: grondwater, oppervlaktewater, hemel- en afvalwater. 

  

Grondwater 

Op basis van de Omgevingsverordening 2014 ligt het besluitgebied in het grondwaterlichaam Krijt 

Maas. Het betreft een gebied voor strategische grondwatervoorraad en een niet-freatisch grondwater-

beschermingsgebied.  

 

Oppervlaktewater 

In het besluitgebied is geen primair oppervlaktewater aanwezig. In de toekomst zal hier ook niet in 

voorzien worden.  

 

Afvalwater 

Er zal gebruik worden gemaakt van de bestaande aansluitpunten voor de afvalwaterafvoer. 

 

Hemelwater 

Infiltratie zal moeten plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen van de gemeente Meerssen. Deze 

heeft aangegeven dat de hemelwaterafvoer en de droogweerafvoer gescheiden kunnen worden aan-

geboden richting de gemeentelijke rioolaansluiting onder de Kasennerweg. Er is vanuit de gemeente 

geen verplichting voor het infiltreren van het hemelwater op eigen terrein.  

 

Overleg waterbeheerder 

Aangezien de toename van de hoeveelheid oppervlakteverharding niet meer zal bedragen dan 2.000 

m² en er geen waterschapsbelangen in het geding zijn, hoeft het initiatief niet aan Waterschap Lim-

burg te worden voorgelegd voor het verkrijgen van een wateradvies. 
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Conclusie 

Bij de voorgenomen ontwikkeling bestaan naar verwachting geen knelpunten tussen grondgebruik, 

bestemmingen of waterhuishoudkundige functies in relatie tot waterbeheer.  

 

 

4.4 Verkeerskundige aspecten 
 

De woning zal worden ontsloten op de voorliggende doorgaande weg, de Kasennerweg. Omdat de 

nieuwbouwwoning in plaats van de reeds bestaande woning zal worden gerealiseerd zal er geen toe-

name zijn in het aantal verkeersbewegingen.  

 

Volgens de parkeernormen van het CROW dienen ten behoeve van een vrijstaande woning in de “rest 

van de bebouwde kom” minimaal twee parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Bij de betreffende 

woning zal het parkeren plaatsvinden op het eigen terrein. Gezien de omvang van het woonperceel 

kan hierop ruimschoots worden voldaan aan de gestelde eis van twee parkeerplaatsen. 

 

Conclusie 

Gezien het bovenstaande is de voorgenomen ontwikkeling niet bezwaarlijk in het kader van de ver-

keerskundige aspecten. 

 

 

4.5 Leidingen en infrastructuur 
 

Er zijn op of in de directe omgeving van het besluitgebied op basis van de kaarten van de Gasunie en 

de risicokaart van de provincie Limburg, geen kabels of leidingen gelegen die een zodanige bescher-

ming behoeven, dat zij voorzien dienen te zijn van een bestemmingsplanplichtige beschermingszone. 

Hiermee hoeft dan ook geen rekening te worden gehouden. 

 

 
4.6 Archeologie en cultuurhistorie 
 

Archeologie 

Op de “Archeologische beleidskaart van de Gemeente Meerssen” is het besluitgebied gelegen in 

Waarde-categorie 3: overige monumenten en gebieden met zeer hoge trefkans”. Archeologisch on-

derzoek is noodzakelijk indien de omvang van een bouwwerk groter is dan 250 m² en de diepte van 

de bodemverstoring groter is dan 50 centimeter.  

Het verhard oppervlakte van de nieuwbouwwoning, dat dieper dan 50 centimeter beneden maaiveld 

wordt gerealiseerd, bedraagt circa 200 m². Deze oppervlakte ligt beneden de gestelde norm voor het 

verplicht uitvoeren van een archeologisch onderzoek. Archeologisch onderzoek is dus niet noodzake-

lijk.  

 

De meldingsplicht conform paragraaf 5.4 van de Erfgoedwet (1 juli 2016) blijft echter wel van kracht. 

Mochten bij graafwerkzaamheden op de onderzoekslocatie alsnog archeologische resten en/of sporen 

worden aangetroffen, dient dit direct te worden gemeld aan de bevoegde overheid. 
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Cultuurhistorie 

Volgens de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Limburg komen in het besluitgebied en 

de directe omgeving geen cultuurhistorische waarden voor waarop de voorgenomen ontwikkeling een 

negatieve invloed kunnen hebben. 

 

Conclusie 

De archeologische en cultuurhistorische waarden zullen door de voorgenomen ontwikkeling niet wor-

den aangetast en vormen andersom geen belemmeringen voor de realisatie van de woning.  

 

 

4.7 Economische uitvoerbaarheid 
 

Op 1 juli 2008 zijn samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepalingen omtrent de grondexploita-

tie (Afdeling 6.4 Wro) in werking getreden. In de Grex-wet is bepaald dat de gemeente bij het vaststel-

len van een planologische maatregel, waarin mogelijkheden voor een bouwplan gecreëerd worden, 

verplicht is maatregelen te nemen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling 

van de locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan. Deze verplichting vervalt indien de 

gronden volledig in eigendom zijn van de gemeente.  

 

Indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd, dan kan de gemeente afzien van het opstellen van 

een exploitatieplan. Eveneens is de gemeente niet verplicht een exploitatieplan vast te stellen in bij 

het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangegeven gevallen waar het kostenverhaal minimaal is, of niet 

opweegt tegen de bestuurlijke lasten (artikel 6.12, lid 2, aanhef, juncto artikel 6.2.1a Bro). 

 

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in het oprichten één nieuwbouwwoning. Er is daarmee sprake 

van een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en kostenverhaal is in 

principe noodzakelijk. De initiatiefnemer en de gemeente sluiten daartoe een anterieure overeen-

komst. 
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5. AFWEGING BELANGEN 

De gewenste ontwikkeling is strijdig met de geldende regels uit de vigerende beheersverordening 

“Kernen”. Het vigerende plan biedt geen afwijkings- of wijzigingsmogelijkheden waarmee het initiatief 

kan worden toegestaan. Door het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

bestemmingsplan onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kan het initiatief mogelijk wor-

den gemaakt. 

 

Tegen de voorgenomen ontwikkeling bestaan uit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt geen be-

zwaren. Het realiseren van één woning in het besluitgebied is ruimtelijk passend, aangezien in de 

directe omgeving van het besluitgebied hoofdzakelijk vrijstaande woningen zijn gelegen. Daarnaast 

bestaan er, buiten de strijdigheid met het vigerend bestemmingsplan, gezien de aard en schaal van 

het initiatief vanuit het geldend beleid geen belemmeringen. 

  

De ontwikkeling wordt niet belemmerd door aanwezige, storende milieuaspecten. Bovendien zal, ge-

zien de bestaande situatie, geen schade wordt toegebracht aan natuur- of landschapselementen en -

structuren.  

 

Op basis van het voorgaande wordt dan ook geconcludeerd dat de voorgenomen ruimtelijke ontwikke-

ling vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar en haalbaar is. 
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6. PROCEDURE 

De uitgebreide afwijkingsprocedure  

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan dient de 

uitgebreide procedure, zoals beschreven in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te 

worden gevolgd. 

 

Voor de uitgebreide procedure geldt afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Wabo 

geeft hierop enkele aanvullingen. Dit zijn onder andere: 

 Aanvraag, ontwerpbesluit en/ of het definitieve besluit moeten op grond van zowel de Wabo als 

het Besluit omgevingsrecht (Bor) in bepaalde specifieke gevallen aan specifieke personen of in-

stanties worden toegestuurd. Te denken valt aan het orgaan dat de verklaring van geen beden-

kingen afgeeft (in casu de gemeenteraad), de Inspectie, een ander bestuursorgaan dan het aan-

gewezen bevoegd gezag, etc.  

 Iedereen kan zienswijzen op het ontwerp-besluit indienen (art. 3.12 lid 5 Wabo). Alleen belang-

hebbenden kunnen rechtstreeks in beroep gaan bij de Rechtbank, mits aan de eisen van artikel 

6:13 Awb is voldaan. 

 De beslistermijn van zes maanden begint te lopen op de dag ná de dag van ontvangst van een -

ontvankelijke- aanvraag (art. 3.12 lid 7 Wabo).  

 De beslistermijn van zes maanden mag éénmaal verlengd worden, met ten hoogste zes weken 

(art. 3.12 lid 8 Wabo).  

 Bij een geval als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3º, van de Wabo (de 

toestemming uit de Wabo die in de plaats komt van het projectbesluit) wordt de kennisgeving van 

het ontwerpbesluit en de mededeling van het definitieve besluit in de Staatscourant geplaatst. De 

mededeling van het definitieve besluit wordt tevens langs elektronische weg gedaan en beschik-

baar gesteld (art. 6.14 Bor). 

 

Zienswijzen 

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. Genoemde stukken waren tevens 

digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl   

 

Gedurende de inzagetermijn is een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te 

brengen, conform de daaraan gestelde eisen ingevolge de Algemene wet Bestuursrecht.  

 

Er zijn twee zienswijzen ingediend.  De ingediende zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot het 

aanpassen van het provinciaal beleid, zoals opgenomen onder paragraaf 3.2. Voor een volledige be-

antwoording van de ingediende zienswijzen als gevolg van de procedure ex artikel 3.8 Wro wordt ver-

wezen naar de ‘Nota van zienswijzen Kasennerweg 1 te Bunde’ 

 

 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Beroep en hoger beroep 

Na het verlenen van de vergunning kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank tegen de verleende 

vergunning. Tot slot kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. 
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