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Geacht college. 

Namens cliënt, de heer R.L.H. Schiffelers, Wissengrachtweg 65 te (6336 TH) 
Hulsberg, richt ik mij tot u met het volgende. 

Met ingang van 27 september 2012 tot en met 7 november 2012 heeft uw 
college het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Nuth' (hierna: 
voorontwerpplan) ter inzage gelegd met de mogelijkheid om daarop in te 
spreken. 

Middels voorliggend schrijven maak ik namens cliënt hierbij ti jdig zijn 
inspraakreactie kenbaar. 

Detailinventarisatie functies buitengebied 
Ter voorbereiding op het momenteel ter visie gelegde voorontwerpplan heeft u 
(onder andere) cliënt een vragenlijst toegezonden 'Detailinventarisatie functies 
buitengebied' teneinde inzicht te verkrijgen in de bestaande alsook beoogde 
bedrijfsvoering en het daartoe benodigde (gewenste) ruimtebeslag. 

Naar aanleiding van het door cliënt zelfstandig ingevulde enquêteformulier, 
heeft u middels brief d.d. 29 maart 2012 (kenmerk: FLO/2012/5207) cliënt 
verzocht om kenbaar te maken of ter plekke van de locatie Wissengrachtweg 
65 te Hulsberg nog sprake is van een agrarische bedrijfsvoering. 

Middels brief d.d. 19 april 2012 (kenmerk: 12/01822/V/M/SV) is namens cliënt 
- naar aanleiding van uw brief d.d. 29 maart 2012 - een principeverzoek aan 
uw college gericht ten behoeve van een aantal door hem beoogde 
bedrijfsontwikkelingen. 

Op onze dienstverlening zijn de 
algemene voorwaarden van Triple-A 
Adviseurs B.V. van toepassing die u 
vindt op www.aelmans.com. 
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http://www.aelmans.com
http://www.aelmans.com
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Naar aanleiding van het principeverzoek heeft u middels brief d.d. 27 september 2012 
(kenmerk: FLO/2012/11551) cliënt verzocht om de gewenste bedrijfsontwikkeling nader te 
onderbouwen in een ruimtelijke onderbouwing. Tevens is verzocht om een 
bedrljfsontwikkelingsplan en landschapsplan. 

Betreffende stukken zijn verzocht om de door te voeren wijzigingen met betrekking tot de 
bestemmingswijze van de agrarische bedrijfslocatie van cliënt te kunnen verantwoorden 
teneinde deze te kunnen verwerken in het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Nuth'. 

Ruimteliike onderbouwing, bedrijfsontwikkelingsplan en landschapsplan 
Als separa te b i j l agen bij voorliggende inspraakreactie zijn de door uw gemeente gevraagde 
stukken toegevoegd: 

1. Ruimtelijke onderbouwing Wissengrachtweg 65 te Hulsberg (kenmerk: 12/04798/V/M/SV); 
2. Bedrijfsontwikkelingsplan Wissengrachtweg 65 te Hulsberg (kenmerk: 12/04989/V/M/SV); 
3. Landschapsplan Wissengrachtweg 65 te Hulsberg (kenmerk: 12/05120/V/M/SV). 

Inhoudelijk wordt verwezen naar betreffende stukken. 

Een tweetal opmerkingen ten aanzien van de ruimtelijke onderbouwing: 
a. Ten behoeve van het beoogde kampeerterrein dient een bodemonderzoek te worden 

verricht. Momenteel is dit nog niet uitgevoerd. Indien uw college in kan stemmen met het 
rechtstreeks bestemmen van het beoogde kampeerterrein in het nieuwe bestemmingsplan 
'Buitengebied Nuth', zal - na uw kennisgeving daaromtrent - het vereiste bodemonderzoek 
op zo kort mogelijke termijn kunnen worden uitgevoerd en de resultaten daarvan kunnen 
worden bijgevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing; 

b. Vanuit milieutechnisch oogpunt dient een melding Besluit landbouw te worden ingediend bij 
uw gemeente voor de door cliënt beoogde agrarische bedrijfsvoering, alsmede de 
kamperen bij de boer voorziening. Na dat duidelijkheid is verkregen over de planologisch-
juridische vertaling van de door cliënt beoogde bedrijfsontwikkelingen, kan ook de vereiste 
melding Besluit landbouw worden uitgewerkt en worden ingediend bij uw gemeente. Een 
eerste inventarisatie leert overigens dat voldaan kan worden aan de vereisten bedoeld in 
het Besluit landbouw. 

Inspraakreactie op bestemmingswijze in voorontwerpplan 
Gelet op het momenteel te visie gelegde voorontwerpplan is de bedrijfslocatie van cliënt 
bestemd als 'Agrarisch met Waarden - Natuur- en Landschapswaarden' met daarbij 
opgenomen een bouwvlak. 

Ten aanzien van de voorgestelde bestemmingswijze maak ik namens cliënt navolgende 
reacties kenbaar. 

1. Bestemmingssystematiek 
In z'n algemeenheid wordt opgemerkt dat de voorgestelde bestemmingssystematiek (het 
opnemen van bouwviakken binnen de bestemming 'Agrarisch met Waarden - Natuur- en 
Landschapswaarden') mogelijk tot onduidelijkheden kan leiden bij bepaling van (bijvoorbeeld) 
de exacte begrenzing van het erf. 
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De voorkeur bestaat dan ook om voor agrarische bedrijfslocaties een aparte bestemming te 
hanteren, bijvoorbeeld 'Agrarisch - Agrarisch bedri j f . Daarbij kan immers duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen het bouwvlak (alwaar gebouwen mogen worden 
opgericht) en de bouwkavel (alwaar erf en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, kunnen 
worden gerealiseerd). 

2. Bouwvlak 
Het op de verbeelding van het voorontwerpplan opgenomen bouwvlak ter plekke van de 
bedrijfslocatie van cliënt is niet geheel in overeenstemming met het namens cliënt ingediende 
principeverzoek d.d. 19 april 2012. Met name de eerder beoogde situering van de beoogde 
sanitairruimte (vooraan) is middels het nu opgenomen bouwvlak niet mogelijk. 

Blijkens telefonisch overleg met uw gemeente heeft uw gemeente zich vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt op het standpunt gesteld dat het realiseren van het 
sanitairgebouw direct aan de straatzijde niet wenselijk is en zodoende meer naar achteren 
dient te worden geschoven. 

De begrenzing van het bouwvlak zoals nu is opgenomen op de verbeelding van het 
voorontwerpplan impliceert echter dat - mede gelet op het nieuw te realiseren bedrijfsgebouw 
(ter vervanging van het bestaande) alsmede de wens van cliënt om het sanitairgebouw in 
bouwkundig opzicht los te koppelen van de bedrijfsbebouwing - het sanitairgebouw in de 
eerder beoogde omvang niet mogelijk is. 

Cliënt kan zich overigens vinden in uw stedenbouwkundige visie ten aanzien van de situering 
van het sanitairgebouw. Indien echter de grens van het bouwvlak ter plekke - ten opzichte 
van de nu in het voorontwerpplan geprojecteerde grens - met enkele meters (2 a 3) kan 
worden opgerekt, ontstaat voor cliënt alsnog de ruimte om een sanitairgebouw (ietwat korter 
van omvang) losstaand van het nieuwe bedrijfsgebouw te kunnen realiseren. 

Het door cliënt beoogde bouwvlak is in b i j l age 1 gevisualiseerd op de verbeelding behorende 
bij het ontwerpplan. Sprake is van zeer beperkte wijzigingen ten aanzien van het nu in het 
voorontwerpplan opgenomen bouwvlak. Desalniettemin leidt het doorvoeren van deze 
beperkte wijzigingen er voor cliënt toe dat de door hem beoogde bedrijfsontwikkelingen naar 
wens kunnen worden doorgevoerd. 

3. Opname aanduiding 'kampeerterrein' 
Één van de aspecten bij de door cliënt beoogde bedrijfsontwikkelingen is het kunnen 
realiseren van een kamperen bij de boer voorziening. In de bijgevoegde separa te b i j l agen 
(met name de ruimtelijke onderbouwing en het bedrijfsontwikkelingsplan) is daartoe een 
nadere onderbouwing gegeven. 

Gelet op het voorontwerpplan is voor de gronden alwaar cliënt de kamperen bij de boer 
voorziening beoogt vooralsnog geen functieaanduiding ('kampeerterrein') opgenomen. Een 
dergelijke aanduiding (en daarmee rechtstreekse bestemmingswijze) wordt echter door cliënt 
wel wenselijk geacht. 

Cliënt verzoekt u dan ook om voor het betreffende terrein, als weergegeven in b i j l age 2, in 
het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Nuth' de functieaanduiding 'kampeerterrein' toe te 
wijzen. 
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Resumerend 
Middels voorliggend schrijven maak ik namens cliënt zijn inspraakreactie kenbaar ten aanzien 
van het ter visie gelegde voorontwerpplan. 

Specifiek wordt verzocht om een andere (en daarmee duidelijkere) bestemmingssystematiek 
voor agrarische bedrijfslocaties. Voorts wordt verzocht om het bouwvlak ter plekke van de 
bedrijfslocatie van cliënt aan de Wissengrachtweg 65 te Hulsberg zodanig (beperkt) te 
wijzigen, dat de beoogde bedrijfsontwikkelingen (bedrijfsgebouw en sanitairruimte) 
daarbinnen passen. Ten laatste wordt verzocht om een functieaanduiding 'kampeerterrein' op 
te nemen in het bestemmingsplan ter plekke van de als boerderijcamping beoogde gronden. 

Schetsmatig is de door cliënt beoogde wijze van bestemmen opgenomen als b i j l age 3. 

Indien naar aanleiding van voorliggende inspraakreactie door u gewenst, is ondergetekende 
gaarne bereid om - in het bijzijn van cliënt - hierop een nadere mondelinge toelichting te 
verstrekken. 

Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar via 045-5753255 / 06-30203159. 
In het vertrouwen u hiermee vooralsnog de inspraakreactie namens cliënt voldoende te 
hebben toegelicht, verblijft in afwachting van uw reactie. 

Hoogachtend, 

Ae lmans Ru imte l i j ke O n t w i k k e l i n g & Mi l ieu 
c c : de heer R.L.H. Schiffelers 

drs. S.J. van de Venne 

Bijlagen: 1. Beoogd bouwvlak versus bouwvlak voorontwerpplan; 
2. Beoogde aanduiding kampeerterrein op verbeelding voorontwerpplan; 
3. Beoogde wijze van bestemmen Wissengrachtweg 65 te Hulsberg. 

Separate bijlagen: 1. Ruimtelijke onderbouwing (kenmerk: 12/04798/V/M/SV); 
2. Bedrijfsontwikkelingsplan (kenmerk: 12/04989/V/M/SV); 
3. Landschapsplan (kenmerk: 12/05120/V/M/SV). 
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BIJLAGE 1 : BEOOGD BOUWVLAK VERSUS BOUWVLAK VOORONTWERPPLAN 
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BIJLAGE 2: BEOOGDE AANDUID ING KAMPEERTERREIN OP VOORONTWERPPLAN 
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BIJLAGE 3: BEOOGDE BESTEMMINGSWIJZE WISSENGRACHTWEG 65 TE HULSBERG 
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Inleiding 

De heer R.L.H. Schiffelers (hierna: initiatiefnemer) exploiteert ter plekke van de locatie Wissengrachtweg 
65 te (6336 TH) Hulsberg (beperkte) gemengde agrarische bedrijfsvoering. Deze bestaat uit akkerbouw, 
het houden van een aantal schapen en de teelt van kleinfruit. 

Uitsnede topografische 

kaart met aanduiding 

\ é plangebied 

Het voornemen van initiatiefnemer is om zich in zijn agrarische bedrijfsvoering te gaan toespitsen op de 
teelt van kleinfruit. Voorts wordt als neventak bij de agrarische bedrijfsvoering een 'kamperen bij de boer 
voorziening' beoogd. 

Ten behoeve van de specialisatie in kleinfruit bestaat de behoefte om de huidig aanwezige, 'lage' en 
verouderde, bedrijfsruimte (voormalige varkensstal) te slopen. In ruil daarvoor wordt een nieuwe 
(vervangende) opslagloods beoogd met een oppervlak van circa 27,5 x 20 meter. 

Ten behoeve van het kunnen realiseren van de 'boerderijcamping' dient het terrein direct ten 
(noord)oosten aangrenzend aan de agrarische bedrijfslocatie te worden ingericht als zodanig. Tevens 
bestaat de wens bij initiatiefnemer om - ten behoeve van de 'boerderijcamping' - een sanitairgebouw te 
realiseren. 

Ruimtelijke onderbouwing Wissengrachtweg 65 te Hulsberg 

Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 



De hiervoor beschreven ontwikkelingen passen niet binnen de kaders van het momenteel ter plekke (nog) 
vigerende bestemmingsplan. Vanwege het feit dat de gemeente Nuth een nieuw bestemmingsplan 
'Buitengebied Nuth' aan het voorbereiden is, zijn de beoogde ontwikkelingen door initiatiefnemer in dat 
kader kenbaar gemaakt bij de gemeente Nuth. De gemeente heeft vervolgens middels brief d.d. 27 
september 2012 (kenmerk: FLO/2012/11551) feitelijk aangegeven medewerking te willen verlenen aan de 
beoogde (bedrijfs)ontwikkelingen en deze in het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Nuth' te willen 
verwerken. Betreffend schrijven van de gemeente is bijgevoegd als bijlage 1. 

Ter nadere onderbouwing van het voornemen heeft de gemeente verzocht om een aantal nadere stukken 
aan te reiken, waaronder voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 

Ruimtelijke onderbouwing Wissengrachtweg 65 te Hulsberg 

Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 
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Plangebied en planontwikkeling 

In dit hoofdstuk worden het plangebied, de huidige situatie en het project beschreven. Tevens wordt in 
dit hoofdstuk ingegaan op de ruimtelijke effecten van het project. 

2.1 Ligging plangebied 

Onderhavig plangebied is gelegen aan de Wissengrachtweg 65, een straat richting het buurtschap 
'Wissengracht' gelegen ten oosten van de dorpskern Hulsberg. Ter plekke is sprake van een agrarische 
bedrijfslocatie. 

Luchtfoto met 

aanduiding plangebied 

De beoogde ruimtelijke ontwikkelingen zijn geprojecteerd op de kadastraal percelen gemeente Nuth ■ 
sectie P - nummers 91 (gedeeltelijk), 92 (gedeeltelijk) en 93. 

Uitreksel kadastrale kaart met aanduiding plangebied 

Ruimtelijke onderbouwing Wissengrachtweg 65 te Hulsberg 

Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 



De bestaande situatie ter plekke van het plangebied wordt weergegeven aan de hand van navolgende 
foto's. 

Foto 3 Foto 4 

Foto 5 Foto 6 

Ruimtelijke onderbouwing Wissengrachtweg 65 te Hulsberg 

Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 
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2.2 Beoogde planontwikkeling 

2.2.1 Nieuw agrarisch bedrijfsgebouw 
Tot voor circa 15 jaar terug is ter plekke van onderhavig plangebied sprake geweest van een 
varkenshouderij. De veestapel bedroeg daarbij circa 200 mestvarkens. Deze intensieve veehouderij is 
inmiddels gestaakt en het agrarisch bedrijf is overgegaan van vader naar zoon. 

De agrarische bedrijfsvoering, met een daarbij in gebruik zijnd areaal gronden van circa 5,66 hectare, is 
momenteel gemengd van aard en bestaat uit akkerbouw, het houden van een aantal schapen (12 stuks) 
en de teelt van kleinfruit (circa 0,6 hectare). De voormalige varkensstal (circa 17 x 10 meter) wordt in de 
huidige situatie benut als bedrijfsgebouw ten behoeve van deze bedrijfsvoering. Ter plekke van dit 
gebouw is sprake van machinestalling, huisvesting van schapen, opslag landbouwproducten en een 
koeling voor het kleinfruit. 

Het voornemen van initiatiefnemer is om zich te gaan specialiseren in de teelt van kleinfruit en daartoe 
(fasegewijs) het areaal grond daartoe te gaan uitbreiden. 

De voormalige varkensstal is voor de toekomstige bedrijfsvoering niet geschikt. De ruimte is laag en 
bovendien verouderd. Daarnaast zal in de toekomst meer opslagruimte (koelruimte) geboden moeten 
kunnen worden ten behoeve van het kleinfruit. 

Het voornemen is dan ook om de huidige varkensstal in z'n geheel te slopen en deze te vervangen 
middels het realiseren van een nieuwe grotere opslagloods (circa 27,5 x 20 meter). Vanwege de 
beschikbare ruimte dient de nieuwe loods 90 graden te worden gedraaid ten opzichte van de bestaande. 

Aan de hand van navolgende figuur wordt de beoogde sloop en nieuwbouw in één beeld schetsmatig 
inzichtelijk gemaakt. 

Schetsmatige weergave beoogde sloop en nieuwbouw 

Ruimtelijke onderbouwing Wissengrachtweg 65 te Hulsberg 

Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 



2.2.2 Kamperen bij de boer voorziening 
Naast de beoogde bedrijfsontwikkeling op het puur agrarische vlak, namelijk het toespitsen in de teelt 
van kleinfruit, wordt een verbreding van de agrarische bedrijfsvoering beoogd. Initiatiefnemer wil zich 
daarbij richten op een recreatieve neventak: kamperen bij de boer. 

De kamperen bij de boer voorziening wordt beoogd op de gronden direct gelegen ten (noord)oosten van 
onderhavige agrarische bedrijfslocatie. Het aantal voorziene standplaatsen bedraagt 10 tot 15 stuks. 

Situering beoogd kampeerterrein 

Ten behoeve van het kamperen bij de boer dient te worden voorzien in een sanitairvoorziening. In casu 
wordt een nieuw gebouw daartoe beoogd van circa 6 x 12 meter, ter plekke van de agrarische bouwkavel 
aansluitend aan het kampeerterrein. Er dient voldoende manoeuvreerruimte beschikbaar te blijven 
binnen de agrarische bedrijfslocatie voor het agrarische verkeer. Voorts dient de veiligheid van de gasten 
gewaarborgd te zijn. 

Schetsmatige weergave beoogd sanitairgebouw 

Ruimtelijke onderbouwing Wissengrachtweg 65 te Hulsberg 

Aeimans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 
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2.3 Ruimtelijke effecten 

ledere ontwikkeling waarbij nieuwe bebouwing wordt opgericht is onlosmakelijk verbonden met het 
optreden van ruimtelijke effecten. 

In casu zal vooraleerst een lage en verouderde (voormalige) varkensstal worden gesloopt, waarvoor in 
een ruil nieuw groter (en hoger) agrarische bedrijfsloods zal worden gebouwd. Dit nieuwe bedrijfsgebouw 
is gelegen achter de bestaande bebouwing (huisnummers 63 en 65), welke solitair is gelegen op een 
zijstraat van de Wissengrachtweg. Vanaf de doorgaande weg zal het nieuwe gebouw slechts marginaal 
vanaf de Wissengrachtweg zichtbaar zijn. 

Vanaf huisnummer 63 wordt de bestaande - en daarmee tevens de nieuwe - bedrijfsbebouwing reeds 
aan het oog onttrokken vanwege een robuuste groenstructuur tussen de eigendomspercelen. Voorts zal 
de nieuwbouw vanuit de (verdere) omgeving niet zichtbaar zijn vanwege de verscholen ligging van 
onderhavige bedrijfslocatie in een 'dal'. 

Ten aanzien van de te realiseren boerderijcamping, inclusief het daarbij benodigde sanitairgebouw, 
gelden eveneens de hiervoor genoemde argumententen ten aanzien van de mogelijk optredende 
ruimtelijke effecten. Daarbij is vanuit stedenbouwkundig oogpunt door de gemeente als voorwaarde 
gesteld dat het beoogde sanitairgebouw verder van de weg dient te worden geplaatst dan de momenteel 
bestaande bebouwing. 

Voorts dient in dit kader te worden vermeld dat ten behoeve van de beoogde bedrijfsontwikkeling, en 
daarmee gepaard gaande ruimtelijke ontwikkelingen, een landschappelijke inpassing is opgesteld 
waarmee de agrarische bedrijfslocatie wordt ingepast. Op deze landschappelijke inpassing wordt nader 
ingegaan in paragraaf 5.6.2 van voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 

Resumerend wordt op grond van vorenstaande geconcludeerd dat weliswaar als gevolg van onderhavige 
planontwikkeling ruimtelijke effecten optreden, doch dat deze - vanwege de ligging van de agrarische 
bedrijfslocatie alsmede vanwege de inpassing - niet onevenredig nadelig zijn. 
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3 Beleid 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid. Het Rijksbeleid wordt 
besproken aan de hand van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Voor de beschrijving van het 
provinciale beleid is gebruik gemaakt van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Het 
gemeentelijke beleid is ontleend aan het bestemmingsplan '2e herziening bestemmingsplan Buitengebied' 
en het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Nuth'. 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Het voorliggende plan is, voor zover mogelijk, getoetst aan de in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte omschreven beleidslijnen. In deze structuurvisie wordt de toekomstvisie gegeven van het kabinet 
met betrekking tot onder andere de ruimtelijke ordening. Deze structuurvisie vervangt (onder andere) de 
Nota Ruimte. Hiernavolgend wordt een doorkijk gegeven naar deze structuurvisie. 

De structuurvisie beschrijft de principes voor de ruimtelijke inrichting in Nederland. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met de beoogde ambities tot en met 2040. In de structuurvisie worden de 
hoofdlijnen van het beleid aangegeven, waarbij de nationale ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland 
een grote rol speelt. 

In deze structuurvisie wordt benadrukt dat het van het grootste belang is dat de concurrentiepositie van 
Nederland verbetert. Hiertoe is het van belang dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Het Rijk heeft 
drie hoofddoelen geformuleerd, te weten: 

1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland; 
2. Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid; 
3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden behouden zijn. 

Om de regeldruk te verlagen heeft het kabinet besloten dat de ruimtelijke afwegingen zo dicht mogelijk 
bij de burger plaats moet vinden. Daarom zal er op basis van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
naar gestreefd worden om zoveel mogelijk verantwoordelijkheden bij de gemeenten en provincies onder 
te brengen. Het Rijk zal zeer terughoudend, en met name achteraf, bij het toezicht betrokken zijn. 

Er zijn echter wel enkele ontwikkelingen waarbij het Rijk bij voorbaat al aangeeft dat er een 
rijksverantwoordelijkheid aan de orde kan zijn. Een rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn indien 
een onderwerp nationale baten/lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en gemeenten 
overstijgt. Voorbeelden hiervan zijn ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de stedelijke regio's 
rondom de mainports, brainport en greenports. Maar ook onderwerpen waarover internationale 
verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoorbeeld voor biodiversiteit, duurzame energie of 
werelderfgoed. Daarnaast kunnen ook onderwerpen die provincie- of landgrensoverschrijdend of een 
hoog afwentelingsrisico kennen een rijksverantwoordelijkheid zijn. 
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Ontwikkelingen die niet onder het bovenstaande vallen zullen in principe alleen achteraf gecontroleerd 
worden door het Rijk. Rijkswaterstaat en de ministeries van Defensie en EL&I zullen als direct 
belanghebbenden wel de plannen vooraf blijven beoordelen. 

De structuurvisie streeft een zorgvuldige en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen na. 
Hiertoe is in de structuurvisie een ladder voor duurzame verstedelijking ontwikkeld: 

1. Beoordeling door betrokken overheden of de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, 
intergemeentelijke vraag voor bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties en andere stedelijke 
voorzieningen. Naast de kwantitatieve beoordeling (aantal hectares of aantallen woningen) gaat het 
ook om kwalitatieve vraag (bijvoorbeeld een bedrijventerrein waar zware milieuhinder mogelijk is of 
een specifiek woonmilieu) op regionale schaal; 

2. Indien de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, intergemeentelijke vraag, beoordelen 
betrokken overheden of deze binnen bestaand bebouwd gebied kan worden gerealiseerd door 
locaties voor herstructurering of transformatie te benutten; 

3. Indien herstructurering of transformatie van bestaand bebouwd gebied onvoldoende mogelijkheden 
biedt om aan de regionale, intergemeentelijke vraag te voldoen, beoordelen betrokken overheden of 
deze vraag op locaties kan worden ontwikkeld die passend multimodaal ontsloten zijn of als zodanig 
worden ontwikkeld. 

De invulling van deze ladder wordt overgelaten aan de gemeenten en provincies. Zolang de ontwikkeling 
de rijksbeleiddoeleinden niet frustreert, is er een grote mate van vrijheid voor de decentrale overheden. 

Het Rijk streeft met het opstellen van de structuurvisie een goed werkende woningmarkt in Nederland 
na. Dit wil zeggen dat er qua omvang, kwaliteit en differentiatie een goede balans dient te zijn. Bovendien 
dient er ruimte te zijn voor het instandhouden van de bereikbaarheid van Nederland en dient er rekening 
gehouden te worden met het behoud van de natuur (Natura 2000-gebieden). 

Meer specifiek heeft het Rijk in de provincie Limburg enkele belangrijke gebieden aangewezen. Het Rijk 
kent de Greenport Venlo en Brainport Zuidoost Nederland een belangrijke waarde toe voor de 
concurrentiepositie van Nederland. Het verstedelijkte gebied rondom Sittard-Geleen en Maastricht is 
zodoende dan ook aangewezen als een voor de concurrentiepositie essentieel gebied. Met name de 
bereikbaarheid van deze gebieden verdient derhalve extra aandacht. 

3.1.2 Conclusie Rijksbeleid 
Op basis van vorenstaande uiteenzetting van het vigerende Rijksbeleid wordt gesteld dat bij onderhavig 
planvoornemen geen sprake is van strijdigheden daarmee. 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
Op 29 juni 2001 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 
vastgesteld. Dit POL is een integraal plan voor het omgevingsbeleid voor het grondgebied van de 
Provincie Limburg. Dit houdt in dat het POL zowel een streekplan, een milieubeleidsplan, een 
waterhuishoudingsplan, een verkeers- en vervoersplan alsook een grondstoffenplan is. Op 22 december 
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3.2.2 

2006 is een integrale herziening van het POL in werking getreden. Het POL2006 is in 2008, 2009, 2010 en 
2011 op onderdelen geactualiseerd. 

Voorliggende planontwikkeling dient te worden getoetst aan het provinciale beleid zoals dit is 
opgenomen in het geactualiseerde POL2006. 

Perspectieven 
Afhankelijk van de aanwezige kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden is het grondgebied van de 
provincie Limburg opgedeeld in verschillende perspectieven. 

Uitsnede POL-

perspectievenkaart met 

aanduiding plangebied 

Het onderhavige plangebied is gelegen in het perspectief P4 'Vitaal landelijk gebied'. 

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

3.2.3 

Met respect voor de aanwezige kwaliteiten wordt de inrichting en ontwikkeling van de gebieden in 
belangrijke mate bepaald door de landbouw. Daarnaast wordt in deze gebieden extra belang gehecht aan 
verbreding van de plattelandseconomie. De bestaande landbouwbedrijvigheid in al zijn vormen kan zich 
hier verder ontwikkelen, al zijn er wel beperkingen voor de niet-grondgebonden landbouw. 

Provinciale waarden 
Naast de indeling in perspectieven is tevens sprake van diverse provinciale waarden binnen de provincie 
Limburg. Hierna wordt ingegaan op de kristallen, groene en blauwe waarden. 
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Kristallen waarden 
Gelet op de POL-kaart 'kristallen waarden' (4a) is onderhavig plangebied is gelegen binnen het 
'Bodembeschermingsgebied Mergelland', zoals nagenoeg geheel Zuid-Limburg. 
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Uitsnede POL-kaart 

'kristallen waarden' met 

aanduiding plangebied 

Het Mergelland is een gebied waar voor het duurzame behoud van kwetsbare functies en waarden een 
bijzondere bescherming van de bodem noodzakelijk is. In dit gebied is het provinciale beleid erop gericht 
om te streven naar een kwaliteit van bodem, grondwater en landschap die voldoet aan de eisen die de 
aanwezige bijzondere biotische, abiotische en cultuurhistorische waarden stellen. 

Groene waarden 
Gelet op de POL-kaart 'groene waarden' (4b) is onderhavig plangebied niet binnen dergelijke waarden 
gelegen. 
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Blauwe waarden 
Gelet op de POL-kaart 'blauwe waarden' (4c) is onderhavig plangebied niet binnen dergelijke waarden 
gelegen. 

Uitsnede POL-kaart 

'blauwe waarden' met 

aanduiding plangebied 

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

Ligging plangebied ten 

opzichte van rode 

contour Hulsberg 
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In z'n algemeenheid betreft het Limburgs Kwaliteitsmenu een beleidsregel die onder voorwaarden 
ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Limburg toestaat. Daarbij dient sprake te zijn van 
'kwaliteitswinst'. Deze kwaliteitswinst kan op diverse wijzen tot stand komen, zoals bijvoorbeeld het 
realiseren van een landschappelijke inpassing, het slopen van bedrijfsbebouwing of glasopstanden, het 
realiseren van natuur of het leveren van een financiële bijdrage in een (gemeentelijk) 'groenfonds'. De 
provincie geeft in het Limburgs Kwaliteitsmenu richtlijnen en drempelwaarden voor het bepalen van de 
hoogte van de tegenprestatie bij verschillende soorten ruimtelijke ontwikkelingen. 

In casu dient conform het Limburgs Kwaliteitsmenu sprake te zijn van een landschappelijke inpassing en 
voorzieningen ten behoeve van het hemelwater. In paragraaf 5.6.2 van voorliggende ruimtelijke 
onderbouwing wordt ingegaan op de landschappelijke inpassing van onderhavige planontwikkeling. Ten 
aanzien van het hemelwater wordt in paragraaf 5.4.4 een uiteenzetting gegeven hoe daarmee zal worden 
omgegaan. 

3.2.5 Conclusie provinciaal beleid 
Gelet op vorenstaande uiteenzetting van het provinciale beleid alsmede het voldoen aan het Limburgs 
Kwaliteitsmenu wordt geconcludeerd dat voorliggende planontwikkeling niet strijdig is met het gevoerde 
provinciale beleid. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Bestemmingsplan 'Buitengebied 2' herziening' 
De agrarische bedrijfslocatie aan de Wissengrachtweg 65 te Hulsberg is gelegen binnen de plangrenzen 
van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2e herziening'. Op grond van dit bestemmingsplan vigeert ter 
plekke de bestemming 'Agrarisch bouwblok (Ab)' met daarbij behorende bouwvlak (Abb). 

Kaartuitsnede 13 bestemmingsplan 'Buitengebied 2" 

herziening' 
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Tevens is ter plekke van onderhavige locatie sprake van een 'straalpad', inclusief bijbehorende 
beschermingszone. Daarbinnen geldt dat enkel met instemming van de Eerstaanwezend Ingenieur 
Directeur van de Dienst Vastgoed Defensie, Directie Zuid te Tilburg of een daarvoor in de plaats tredende 
persoon of instantie bouwwerken hoger dan 20 meter kunnen worden opgericht. 

De gronden direct rondom de agrarische bouwkavel zijn bestemd voor 'Agrarisch gebied met 
landschappelijke en/of natuurlijke waarden (Aln)'. Voorts is ter plekke van deze bestemming volgens het 
vigerend bestemmingsplan sprake van een tweetal differentiatievlakken: 'ecologische hoofdstructuur' en 
'beekdal'. Deze differentiatievlakken zijn echter niet van toepassing ten noorden en ten oosten van 
onderhavige agrarische bedrijfslocatie. 

Gelet op de provinciale kaarten is geen sprake van de ligging van de ecologische hoofdstructuur ter 
plekke van onderhavig plangebied. Hetzelfde geldt voor het beekdal. 

Het realiseren van zowel de nieuwe opslagloods als het sanitairgebouw past niet binnen de begrenzing 
van het vigerende bouwvlak. Ook het realiseren van een boerderijcamping is niet binnen de voorschriften 
van het vigerende bestemmingsplan rechtstreeks toegestaan. 

Om voorliggende planontwikkeling te kunnen realiseren, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. 

3.3.2 Voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Nuth' 
Met ingang van 27 september 2012 tot en met 7 november 2012 is het voorontwerp bestemmingsplan 
'Buitengebied Nuth' voor inspraak ter visie gelegd. In het kader van de gemeentelijke inventarisatie (ter 
voorbereiding op het voorontwerp bestemmingsplan) is voorliggende planontwikkeling kenbaar gemaakt 
aan het college van burgemeester en wethouders van Nuth, met het verzoek dit te faciliteren in het 
nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Nuth'. 

De gemeente heeft naar aanleiding van dit verzoek initiatiefnemer middels brief d.d. 27 september 2012 
in kennis gesteld van positieve principemedewerking aan het voornemen en daartoe reeds in het 
voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Nuth' het bouwvlak gewijzigd en beperkt uitgebreid. 

Agrarisch m«t waarden - Natuur- en landschapswaarden 

bouwvtek 

vrijwaringszone . straalpad 

Uitsnede voorontwerp bestemmingsplan 

met aanduiding plangebied 
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Teneinde voorliggende planontwikkeling rechtstreeks mogelijk te kunnen maken in het nieuwe 
bestemmingsplan 'Buitengebied Nuth' dient de wijze van bestemmen, als opgenomen in het 
voorontwerp, ietwat te worden gewijzigd. Dit betreft zowel het wijzigen van (de vormgeving van) het 
bouwvlak alsmede het vestigen van een functieaanduiding voor de boerderijcamping. 

De beoogde wijze van bestemmen is in navolgende figuur schetsmatig weergegeven op de bestaande 
situatie. 

Beoogde wijze van bestemmen 

Wissengrachtweg 65 
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4 Milieutechnische aspecten 

Bij de realisering van een planontwikkeling moet in de eerste plaats rekening 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 project heeft op zijn omgeving. Voor de locatie zijn in dit 
hoofdstuk de milieuaspecten bodem, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid 
onderzocht. 

4.1 Bodem 

Indien sprake is van een planologische functiewijziging, dient te worden bezien of de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem ter plaatse geschikt is voor het voorgenomen gebruik. 

In casu is ter plekke van de (beperkte) uitbreiding van het agrarische bouwvlak, alsmede ter plaatse van 
de te realiseren boerderijcamping, sprake van een (planologische) functiewijziging. 

Indien ingestemd kan worden door de gemeente met het rechtstreeks bestemmen van het 
kampeerterrein, zal voor vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Nuth' een 
verkennend bodemonderzoek worden verricht en worden toegevoegd aan de stukken. Op basis van het 
verrichte onderzoek dient te worden geconcludeerd dat de bodemkwaliteit geschikt is voor het beoogde 
gebruik. 

4.2 Geluid 

Voorliggende planontwikkeling leidt niet tot het realiseren van een geluidgevoelig object. Eventueel 
extern afkomstig geluid (zoals wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, industrielawaai of vlieglawaai) vormt 
dan ook geen belemmering voor de beoogde bedrijfsontwikkeling. 

4.3 Milieuzonering 

4.3.1 Algemeen 
Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen 
krijgen en dat (andersom) nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd 
worden. Het waar mogelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe ontwikkelingen dient twee 
doelen: 

- het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor 
woningen; 

- het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten duurzaam 
binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 
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De gemeente beslist zelf of zij op een bepaalde locatie bedrijven of woningen wil mogelijk maken. Dit 
besluit dient echter wel zorgvuldig te worden afgewogen en te worden verantwoord. 

4.3.2 Milieuzonering in relatie tot planontwikkeling 
Voor het kunnen gebruiken van de nieuwe opslagloods, na realisatie daarvan, dient in het kader van de 
Wet milieubeheer een melding Besluit landbouw te worden ingediend. Daarbij dient tevens het gebruik 
van het sanitairgebouw en het kampeerterrein binnen de inrichtingsgrens te zijn geregeld. 

4.3.3 Conclusie milieuzonering 
Gelet op vorenstaande vormt het aspect milieuzonering geen belemmering voor de voorgenomen 
planontwikkeling. 

4.4 Luchtkwaliteit 

4.4.1 Algemeen 
Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen inzake de luchtkwaliteit opgenomen in 
hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer (hierna ook: Wmb). Omdat de luchtkwaliteitseisen op zijn 
genomen in titel 5.2 van de Wmb, staat deze ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Met de 
inwerkingtreding van de Wet luchtkwaliteit is het besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen. 

Het doel van titel 5.2 Wm is om de mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van 
luchtverontreiniging op hun gezondheid. In de wet- en regelgeving zijn de richtlijnen uit de Europese 
regelgeving opgenomen, waaraan voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen. 

Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen de luchtkwaliteitseisen in 
beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid van een bestuursorgaan ex. artikel 
5.16 Wm: 

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde; 
- een project leidt al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
- een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit; 
- een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of een 

regionaal programma van maatregelen. 

4.4.2 Het besluit NIBM 
Deze Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) legt vast wanneer een project 'niet in betekenende mate' 
bijdraagt aan de toename van concentraties van bepaalde stoffen in de lucht. Een project is NIBM 
wanneer het aannemelijk is dat het 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 (N02). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als N02. 
Het NSL is vanaf augustus 2009 van kracht, zodat de 3% grens aangehouden dient te worden. 

In de regeling NIBM is (onder andere) aangegeven dat een plan tot 500 woningen niet in betekenende 
mate bijdraagt aan de toename van de concentratie fijn stof en stikstofdioxide in de lucht. 
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Ook zal het plan niet leiden tot een dusdanig aantal toenemende verkeersbewegingen dat de 
grenswaarde van de luchtkwaliteit daarmee wordt overschreden. InfoMil heeft een NIBM-tool ontwikkeld 
waarmee een 'worst-case' berekening kan worden verricht voor de bijdrage van het extra verkeer als 
gevolg van een plan op de luchtkwaliteit. Dit rekenmodel toont aan dat tot 1.853 extra voertuigen 
(weekdaggemiddelde) niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 
Hierbij wordt uitgegaan van 0% vrachtverkeer. 

Op basis van vorenstaande wordt geconcludeerd dat het realiseren van onderhavige bedrijfsontwikkeling 
NIBM is. 

4.4.3 Besluit gevoelige bestemmingen 
Dit besluit is gericht op de beperking van de vestiging in de nabijheid van provinciale en rijkswegen van 
gevoelige bestemmingen, zoals gebouwen voor kinderopvang, scholen, verzorgings- of verpleegtehuizen. 

In casu Is geen sprake van het realiseren van een hiervoor bedoelde gevoelige bestemming, waardoor het 
besluit niet van toepassing is. 

4.5 Externe veiligheid 

In onderhavig geval is sprake van het realiseren van een zogenaamd beperkt kwetsbaar object (het 
kampeerterrein). Het beleid is derhalve van toepassing en er is een afweging gemaakt of de 
planontwikkeling ertoe leidt dat er een onaanvaardbaar risico ontstaat in het kader van de externe 
veiligheid. 

4.5.1 Beleid 
Het beleid in het kader van de externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's 
voor de omgeving voor wat betreft handelingen met gevaarlijke stoffen. Deze handelingen kunnen zowel 
betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen, als op het vervoer 
van deze stoffen. 

Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de richtlijnen voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen, vloeit de verplichting voort om in het kader van ruimtelijke plannen in te gaan op de risico's in 
het plangebied als gevolg van handelingen met gevaarlijke stoffen. Deze risico's worden beoordeeld op 
twee soorten risico: het groepsrisico en het plaatsgebonden risico. 

Groepsris/co 
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen tegelijkertijd komt te 
overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit risico geeft een indicatie van de 
maatschappelijke ontwrichting in geval van een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek. In 
het Bevi is een verantwoordingsplicht binnen het invloedsgebied opgelegd, i.c. het gebied binnen de 
zogenaamde 1%-letaliteitsgrens, zijnde de afstand vanaf een risicobedrijf waarop nog slechts 1% van de 
blootgestelde mensen in de omgeving overlijdt bij een ongeval op het risicobedrijf. 

Voor elke verandering van het groepsrisico, dit kan een af- of toename zijn, in het invloedsgebied moet 
verantwoording worden afgelegd. Deze verantwoording ziet toe op de wijze waarop de toelaatbaarheid 
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van de verandering van het groepsrisico in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van het 
groepsrisico, worden ook andere aspecten meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. 
Hieronder vallen onder meer de zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid van een calamiteit. 

Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans dat een onbeschermd individu in een jaar komt te overlijden 
als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in 
risicocontouren rondom de risicobron. Voorbeelden van risicobronnen zijn bedrijven, wegen en 
spoorlijnen. De 10-6-contour is de maatgevende grenswaarde. Dit houdt in dat er een kans van 1 op 1 
miljoen is op overlijden. 

4.5.2 (Beperkt) kwetsbare objecten 
Ten behoeve van de beoordeling van de voor onderhavig kwetsbaar object mogelijke externe 
veiligheidsrisico's, is de Risicokaart Limburg geraadpleegd. Op de risicokaart is informatie opgenomen 
over risicovolle bedrijven, transportroutes en buisleidingen. 
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'\l .^x Uitsnede risicokaart Limburg met aanduiding plangebied 

Situatie plangebied inzake Bevi / risicovolle inrichtingen 
Op ruim 750 meter ten zuidwesten van onderhavig plangebied is sprake van de inrichting 'Camping 't 
Hemelke'. Ter plekke bevindt zich een bovengrondse propaantank van 4.840 liter. De daarbij behorende 
plaatsgebonden risicocontour bedraagt 20 meter en is zodoende niet van invloed op onderhavig 
plangebied. Gelet op de ruime afstand is tevens geen sprake van gevolgen voor het groepsrisico. 

Transportroutes gevaarlijke stoffen 
Op grond van de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, paragraaf 5.2.3 hoeven er (in 
principe) geen beperkingen aan het ruimtegebruik te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 200 
meter van een route of tracé ligt. 

Situatie plangebied inzake transportroutes gevaarlijke stoffen 
Binnen een straal van 1000 meter van het plangebied is geen sprake van transportroutes voor gevaarlijke 
stoffen. 
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Transportleidingen gevaarlijke stoffen 
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. Deze AMvB regelt 
onder andere welke velligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met 
gevaarlijke stoffen, zoals aardgas. 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan, op grond waarvan de bouw van een kwetsbaar object bij een 
buisleiding wordt toegelaten: 

- wordt een waarde in acht genomen van 10-6 per jaar met betrekking tot het plaatsgebonden risico 
voor kwetsbare objecten ofwel binnen de PR-contour is de bouw van een kwetsbaar object niet 
toegestaan; 

- wordt tevens het groepsrisico in het invloedgebied van de buisleiding verantwoord (invloedsgebied: 
het gebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico van de 
buisleiding tot de grens waarbinnen de letaliteit van die personen 1% is). 

Situatie plangebied inzake transportleidingen 
Binnen een straal van 1000 meter van het plangebied is geen sprake van transportleidingen. 

4.5.3 Conclusie externe veiligheid 
Als gevolg van onderhavige planontwikkeling ontstaan er geen (extra) risico's in het kader van externe 
veiligheid. Daarbij kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid in casu goed te noemen is. Ook is de 
bereikbaarheid van de locatie bij een eventuele calamiteit goed. Hierdoor is de planontwikkeling in het 
kader van de externe veiligheid verantwoord te noemen. 

Gelet op vorenstaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmeringen voor onderhavige 
planontwikkeling. 
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5 Overige ruimtelijke aspecten 

Naast de diverse milieutechnische aspecten, zoals uiteengezet In hoofdstuk 4, dient tevens te worden 
gekeken naar de overige ruimtelijke aspecten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aspecten 
archeologie, kabels en leidingen, verkeer en parkeren, waterhuishouding, natuur- en landschap, flora en 
fauna en duurzaamheid. 

5.1 Archeologie 

5.1.1 Algemeen 
Archeologische waarden zijn bij wet beschermd (Monumentenwet 1988, hoofdstuk vijf 'Archeologische 
monumentenzorg'). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen bodemarchief. De gemeente Is dus 
het bevoegde gezag indien het gaat om het toetsen van de archeologische onderzoeken en Programma's 
van Eisen. Voorheen werd dit door de provincie gedaan, maar deze beperkt zich momenteel tot zaken die 
van provinciaal belang zijn. 

Voor (gemeentelijke) bestemmingsplannen betekent dit concreet het volgende: 

• de gemeenteraad dient bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening te houden met de in de 
grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden en monumenten; 

• in een bestemmingsplan kan in het belang van de archeologie een vergunningenstelsel worden 
opgenomen. De aanvrager van een vergunning, waarbij bodemverstoring plaats vindt, kan langs de 
weg van het bestemmingsplan de verplichting krijgen tot het laten uitvoeren van een archeologisch 
(voor)onderzoek. Zo nodig kunnen aan dergelijke vergunningen regels worden verbonden ter 
bescherming van de archeologische waarden en monumenten. 

5.1.2 Archeologische verwachtingswaarden 
Voor onderhavig plangebied is ten aanzien van het aspect archeologie de archeologische verwachtings-
en advieskaan van de Parkstad Limburg gemeenten geraadpleegd. 

Uit bestudering van de kaart is gebleken dat ter plekke van onderhavig plangebied overwegend sprake is 
van een hoge archeologische verwachtingswaarde. 

In gebieden met een middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde is het uitgangspunt het 
archeologisch materiaal 'in situ' te bewaren. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk indien de 
bodemingreep dieper is dan 40 centimeter. Aanvullend op een diepere bodemingreep dan 40 centimeter 
wordt onderzoek aanbevolen als sprake is van een vindplaats binnen 50 meter van de grens van het 
plangebied of indien het verstoringsoppervlak groter is dan 2.500 m2. 
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Uit bestudering van de kaart volgt dat binnen 50 meter van het plangebied geen archeologische 
vindplaats bekend zijn. Daarbij is het verstoringsoppervlak - waartoe de nieuwe loods en het 
sanitairgebouw worden gerekend - niet groter dan 2.500 m . Zodoende behoeft een archeologisch 
onderzoek niet te worden verricht. 

5.1.3 Conclusie archeologie 
Gelet op vorenstaande uiteenzetting wordt voor voorliggende planontwikkeling een archeologisch 
onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

Te allen tijden geldt artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 waarin is bepaald dat, indien tijdens 
de werkzaamheden archeologische resten of sporen worden aangetroffen, daarvan terstond melding 
moet maken bij de bevoegde overheid. 

5.2 Kabels en leidingen 

Door het plangebied lopen geen boven- en/of ondergrondse leidingen. Er is op dat gebied derhalve geen 
sprake van bijbehorende (planologische) 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. Bij het eventueel nader uitwerken van de aansluitingen, dient met de verschillende 
netwerkbeheerders contact te worden opgenomen. 

5.3 Verkeer en parkeren 

Met betrekking tot onderhavige planontwikkeling dienen de (eventuele) gevolgen voor de 
verkeersstructuur alsmede het parkeren inzichtelijk te worden gemaakt. 
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5.3.1 Verkeer 

Als gevolg van voorliggende planontwikkeling vinden geen veranderingen plaats ten aanzien van de 
verkeersstructuur. 

Weliswaar zal tijdens het kampeerseizoen (15 maart tot en met 31 oktober) sprake zijn van een ligt 
verkeersaantrekkende werking ten gevolge van de boerderijcamping. Vanwege de kleinschalige aard van 
de beoogde boerderijcamping mag worden verondersteld dat de verkeersaantrekkende werking dusdanig 
van aard zal zijn dat deze geen onevenredig nadelige effecten op de omgeving tot gevolg zal hebben. 

5.3.2 Parkeren 
Enkel als gevolg van het realiseren van de boerderijcamping dient te worden voorzien in afdoende 
parkeervoorzieningen. Daartoe zullen de gasten hun auto ter plekke van de standplaats kunnen stallen. 

5.4 Waterhuishouding 

5.4.1 Vierde Nota Waterhuishouding 
In de 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. 

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

5.4.3 Watertoets Waterschap Roer en Overmaas 
Vanaf 1 november 2003 zijn de overheden wettelijk verplicht om alle ruimtelijke plannen, die van invloed 
zijn op de waterhuishouding, voor advies voor te leggen aan de waterbeheerders. Tot juli 2004 kwam het 
voor dat voor de watertoets verschillende waterbeheerders (waterschapsbedrijf, waterschap, provincie 
en Rijkswaterstaat) apart moesten worden benaderd. Die gaven dan afzonderlijke wateradviezen. Dat 
zorgde voor veel onduidelijkheid en papieren rompslomp. Daarom hebben de Limburgse 
waterbeheerders afgesproken om alle aanvragen in het hun betreffende gebied af te handelen via één 
loket: het zogenaamde watertoetsloket. Het loket is ondergebracht bij het waterschap. 
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Niet alle ruimtelijke plannen behoeven de watertoets te doorlopen. Daartoe heeft het waterschap een 
stroomschema, met daarbij behorende notitie ondergrens, opgesteld waaruit het toepassingsbereik van 
de watertoets blijkt. Ook zijn per gemeente waterkaarten opgesteld waaruit de verschillende 
waterbelangen op een bepaalde locatie zijn af te lezen. Aan de hand van de 'digitale watertoets' kunnen 
(ruimtelijke) plannen vervolgens voor advies worden voorgelegd aan het betreffende waterschap. 

Onderhavige planontwikkeling is gelegen binnen het werkgebied van het Waterschap Roer en Overmaas. 
Uit raadpleging van de digitale watertoets blijkt dat het plangebied net is gelegen in 
waterschapsbelangen, te weten de invloedszone erosie. Gelet op de digitale watertoets dient de normale 
watertoetsprocedure te worden doorlopen voor onderhavige planontwikkeling. 

S.4.4 Afvoer afval- en hemelwater 
Op welke wijze wordt omgegaan met het afval- en hemelwater binnen het onderhavige plangebied wordt 
hierna uiteengezet. 

Afvalwater 
Het afvalwater als gevolg van onderhavig bouwplan, met name als gevolg van de realisatie van het 
sanitairgebouw ten behoeve van de boerderijcamping, zal worden geloosd op de gemeentelijke riolering 
van de gemeente Nuth. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het afvoeren van afvalwater via de 
gemeentelijke riolering vereist en daarmee tevens de beste optie. 

Hemelwater van onverhard en semi-verhard terrein 
Het hemelwater dat valt op de onverharde en semi-verharde terreindelen binnen het plangebied zal, 
zonodig na beperkte oppervlakkige afstroming, rechtstreeks infiltreren in de bodem (indien vereist via 
een nieuw aan te leggen greppel). 

Hemelwater (dak)verhardingen 
Het hemelwater dat valt op de nieuwe (dak)verharding (loods en sanitairgebouw) zal worden opgevangen 
en worden afgevoerd richting een bestaande greppel/sloot aan de achterzijde van de bedrijfslocatie, 
welke in eigendom is van initiatiefnemer. Schetsmatig is dit gevisualiseerd in navolgende figuur. 

Schetsmatige weergave hemelwaterafvoer 
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Berekening hoeveelheid af te voeren hemelwater 
Bij nieuwbouw is het streven van het waterschap om 100% van het verharde oppervlak af te koppelen. 
Uitgaande van een nieuwe opslagloods van (circa 27,5 * 20 meter) en een sanitairgebouw van (circa 6 * 
12 meter) bedraagt het totaal toe te voegen verharde dakoppervlak circa 622 m2. 

Er dient berekend te worden hoeveel hemelwater bij extreme buien binnen de perceelsgrenzen dient te 
worden gebufferd, om vervolgens te kunnen infiltreren, als gevolg van het nu voorliggende plan. 

Om te beoordelen hoeveel hemelwater, afkomstig van de nieuw te realiseren dakverharding moet 
worden afgevoerd, dient gerekend te worden met kengetallen van extreme buien eens in de 25 jaar (t = 
25), met een neerslaghoeveelheid van 35 millimeter, en eens in de 100 jaar (t = 100), met een 
neerslaghoeveelheid van 45 millimeter. 

Vorenstaande impliceert bij een bui van t = 25 een hoeveelheid hemelwater van (622 m * 35 mm) 21,77 
m3. Bij een bui van t = 100 dient rekening te worden behouden met (622 m2 * 45 mm) 27,99 m3. 

Het Waterschap Roer en Overmaas schrijft voor dat binnen 24 uur na een bui van t = 25 nogmaals een bui 
van t = 25 moet kunnen worden opgevangen. Zulks Impliceert een hoeveelheid te bufferen hemelwater 
van (2 x 21,77) 43,54 m3. Dit betekent dat ter plekke van het plangebied ruimte beschikbaar dient te zijn 
om maximaal 43,54 m3 hemelwater te kunnen bufferen. Maximaal, omdat hierbij geen rekening is 
gehouden met de infiltratiecapaciteit van de bodem. 

Capaciteit te realiseren hemelwatervoorziening 
Op grond van vorenstaande dient binnen de perceelsgrenzen sprake te zijn van een maximale 
buffercapaciteit te hebben van 43,54 m3. 

De bestaande greppel/sloot, gelegen binnen de eigendomsgrenzen, heeft een lengte van circa 50 meter 
en een breedte van circa 2 meter. De maximale diepte bedraagt circa 1 meter. Gelet op deze afmetingen 
is het kunnen bufferen van de maximaal berekende hoeveelheid hemelwater daarbinnen ruimschoots 
mogelijk. 

Bij voorliggende planontwikkeling kan volledig worden voldaan aan de vereisten van het Waterschap 
Roer en Overmaas. 

Opvang schoon hemelwater 
In de te realiseren hemelwatervoorziening mag alleen schoon hemelwater worden opgevangen, waaraan 
geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd. Uitloging bij infiltratie wordt voorkomen door alleen 
schoon hemelwater te infiltreren in de bodem. Door het gebruik van niet-uitlogende materialen in de 
bouw wordt verontreiniging van het hemelwater voorkomen. 

Voorkomen van wateroverlast 
Door bij het bepalen van het bouwpeil en afschot hiermee rekening te houden, wordt voorkomen dat 
geen water in de te realiseren gebouwen kan vloeien. Hetzelfde geldt ten aanzien van eventuele 
wateroverlast voor derden. 
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(Préjwateradvies 
Onderhavige planontwikkeling is via de digitale watertoets op 7 november 2012 voor advies voorgelegd 
aan het watertoetsloket van het Waterschap Roer en Overmaas (bijlage 2). Het waterschap zal naar 
aanleiding van de adviesaanvraag een wateradvies uitbrengen, in de regel binnen 6 weken. 

De eventueel door het waterschap te maken opmerkingen dienen te worden verwerkt in voorliggende 
ruimtelijke onderbouwing. 

5.4.5 Conclusie 
Gelet op vorenstaande vormt het aspect waterhuishouding in beginsel geen belemmeringen voor 
onderhavig planontwikkeling. 

5.5 Natuur en landschap 

5.5.1 Provinciale groene waarden 
Gelet op de kaart 'groene waarden' blijkt onderhavig plangebied niet te zijn gelegen binnen dergelijke 
waarden, zulks conform eerder verwoord in paragraaf 3.2.3 van voorliggende toelichting. 

5.5.2 Landschappelijke inpassing 
Vanwege het op voorliggende planontwikkeling van toepassing zijnde Limburgs Kwaliteitsmenu, heeft de 
gemeente kenbaar gemaakt dat voor onderhavige planontwikkeling een landschappelijke inpassing dient 
plaats te vinden. Daartoe is een separaat landschapsplan opgesteld, waarnaar inhoudelijk 
volledigheidshalve wordt verwezen. 

In navolgende figuur is de beoogde landschappelijke inpassing weergegeven. 

knipsel» 

© hoo««tam fruitboom 

© aoliuir» boom 

"~\ 

♦ 
c [ — r 

Beoogde landschappelijke inpassing 
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Het onderhavige plangebied is - tezamen met huisnummer 63 - feitelijk 'geïsoleerd' gelegen in de 
nabijheid van veel groen. Voorzien wordt om met name het kampeerterrein te omzomen met gemengde 
knip- en scheerhagen en voorts te voorzien in de aanplant van hoogstam fruitbomen. Ter plekke van de 
greppel/sloot vormt de aanwezigheid van een drietal solitaire bomen (naast een haag) de afbakening van 
de noordelijke grens van het kampeerterrein. 

Vorenstaande beoogde landschappelijke inpassing ten behoeve van onderhavige planontwikkeling 
voldoet aan de vereisten zoals bedoeld in de provinciale beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu. De 
waarborg van aanplant en instandhouding Is met de gemeente middels een (privaatrechtelijke) 
overeenkomst vastgelegd. 

5.6 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 onder meer de Vogelrichtlijn, die de bescherming van soorten betreft, 
geïmplementeerd. De wet biedt ook het kader voor de bescherming van inheemse dier- en 
plantensoorten die geen bescherming genieten op grond van de Habitatrichtlijn. 

Er gelden een aantal verboden ter bescherming van beschermde dier- en plantensoorten (artikel 9 t/m 12 
Flora en faunawet). In bepaalde gevallen geldt voor het overtreden van deze geboden een vrijstelling. 
Wanneer geen vrijstelling van toepassing is, kan in bepaalde gevallen een ontheffing worden verleend. In 
deze toelichting wordt bekeken of voor de activiteit een vrijstelling of ontheffing nodig is en zo ja, of deze 
vrijstelling respectievelijk ontheffing kan worden verleend. In dit kader is met name van belang artikel 
16b, eerste lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten ingevolge welk artikel de 
verboden, bedoeld In de artikelen 8 t/m 12 van de wet, niet gelden bij de uitvoering van de 
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Te allen tijde geldt 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 moet blijven. 

5.6.1 Natuurgegevens provincie Limburg 
De provincie Limburg heeft in 2008 de haar beschikbare natuurgegevens geactualiseerd. 

Uitsnede natuurgegevens provincie Limburg met aanduiding plangebied 
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5.6.2 

Uit bestudering van de provinciale natuurgegevens blijkt dat ter plekke van het plangebied sprake is van 
diverse waargenomen natuurwaarden. 

Naaldhout 
Vooraleerst is ter plekke van onderhavig plangebied sprake van 'naaldhout'. Daarbij is aangegeven dat 
het 'aangeplant naaldhout met een soortenarme ondergroei, zonder aandachtsoorten betreft'. 
Opgemerkt wordt dat dit 'naaldhout' tevens is aangeduid ter plekke van het beoogde kampeerterrein, 
alwaar momenteel feitelijk sprake is van grasland. 

Oever-watervegetatie 
Ter plekke van het 'beekje' aan de noordzijde van de agrarische bedrijfslocatie is volgens de provinciale 
natuurgegevens sprake van 'oever-watervegetatie'. Specifiek is daarover vermeld dat het een 'oever met 
soortenarme vegetatie zonder aandachtsoorten of alleen bestaand uit linten van bijvoorbeeld liesgras 
langs drooggevallen waterloop'. 

Ter plekke van het plangebied zelf, alwaar de (ruimtelijke) ontwikkelingen worden voorzien, is - gelet op 
de provinciale natuurgegevens-geen sprake van dusdanige belemmerende natuurwaarden. 

Uit de provinciale natuurwaarden blijkt verder dat in de (directe) nabijheid van het plangebied wel sprake 
is van diverse aangetroffen broedvogels en vegetatietypen, hetgeen samenhangt met het ter plekke 
aanwezige Natura 2000-gebied alsmede Habitatrichtlijn gebied (2003) 'Geleenbeekdal'. 

Gebiedsbescherming 
Op amper 50 meter ten oosten van het onderhavige plangebied is het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied alsmede Habitatrichtlijn gebied (2003) gelegen, te weten het 'Geleenbeekdal'. 

Ligging plangebied ten opzichte van 

Natura 2000 en Habitatrichtlijn gebied 

(2003) 'Geleenbeekdal' 

De Geleenbeek is een zijrivier van de Maas, die langs de noordrand van het Mergelland loopt. De beek 
ontspringt op de noordflank van het Plateau van Ubachsberg even ten zuidwesten van Heerlen en 
stroomt vervolgens in noordwestelijke richting naar Geleen en van daar naar de Maas. Het reliëfrijke 
beekdal wordt gevoed met kwelwater waardoor soortenrijke broekbossen en natte graslanden worden 
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aelmans 
aangetroffen, met daarin onder meer de grootste populatie in ons land van de zeggekorfslak. Van grote 
betekenis is ook het kalkmoeras van de Kathagerbeemden met zeldzame soorten als schubzegge en gele 
zegge. 

Binnen het Geleenbeekdal wordt instandhouding van een aantal soorten en/of habitattypen en/of 
broedvogelsoorten en niet-broedvogelsoorten nagestreefd, waarvoor het gebied is aangewezen. Met 
behulp van de 'effectenindicator' kan een verkenning worden uitgevoerd naar kansen op mogelijke 
significante effecten. In navolgende figuur wordt de effectenindicator weergegeven voor het 
'Geleenbeekdal', waarbij per instandhoudingdoel en per storingsfactor de gevoeligheid inzichtelijk wordt 
gemaakt. 

Effectenindicator 'Geleenbeekdal' 7 

i i i 
i < I $ s 
I ! 1 5 1 

«r ^ 3 ^ a ei 
« Ü a o. * » 

i||Hll5l|||s||||i| 
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Storingsfactor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Kalkmoerassen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ E l B I S l Q E K l H B B a 

Beuken-elkenbossen met hulst a B « B H H « « « E i E ! i a D B E l « « « B 

Eiken-haagbeukenbossen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ B t a B B B B M B H B 

"Vochtige alluviale bossen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ H B B D B H B a 

Nauwe korfslak ■ B i l & ■ ■ [ ! ] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Vliegend hert ■ ■ ■ ■ Q ■ ■ ■ ■ El @ ■ ■ ■ ■ ■ 

Zeggekorfslak ■ ■ ■ ■ . . . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

H zeer gevoelig 
gevoelig 

■ niet gevoelig 
n n.v.t. 
■ • onbekend Effectenindicator 'Geleenbeekdal ' 

Als gevolg van voorliggende planontwikkeling kan vanwege het mogelijk maken van een kamperen bij de 
boer voorziening een tweetal storingsfactoren optreden: 

Geluid 
Vooraleerst betreft dit het optreden van mogelijk extra geluidbelasting vanwege de op het terrein 
verblijvende en recreërende toeristen. Gelet op de effectenindicator is de storingsfactor 'verstoring door 
geluid' echter niet relevant ten aanzien van de in het Natura 2000-gebied na te streven 
instandhoudingdoelen. 

Licht 
Ten tweede kan als gevolg van het realiseren van de boerderijcamping mogelijk extra licht optreden. Dit 
zal echter zeer beperkt blijven - indien überhaupt toegestaan - tot enkel oriëntatieverlichting. Van 
aanzienlijke lichthinder zal geen sprake kunnen zijn, naast het feit dat ook de storingsfactor 'verstoring 
door licht' niet relevant is voor wat betreft onderhavig Natura 2000-gebied. 
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5.6.3 Conclusie flora en fauna 
Gelet op de beschikbare gegevens en het huidige terreingebruik is het onwaarschijnlijk dat er binnen het 
plangebied beschermde soorten voorkomen. Mochten er toch diersoorten in het plangebied voorkomen 
dan zullen dit algemene soorten zijn waarvoor de lichtste vorm van bescherming geldt (bosmuis, 
spitsmuis, veldmuis, etc). Het realiseren van onderhavig voornemen zal, indien deze soorten zich in het 
plangebied bevinden, een schadelijk effect hebben daarop. Aangezien de activiteiten zijn te kwalificeren 
als ruimtelijke ontwikkeling, geldt een vrijstelling van de verboden opgenomen in artikel 8 t /m 12 van de 
Flora en faunawet. Voor de activiteit hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. 

Ten aanzien van het 'Geleenbeekdal' wordt op basis van de uiteenzetting in vorenstaande paragraaf 
geconcludeerd dat onderhavige planontwikkeling geen storingsfactoren met zich mee brengt waarvoor 
de instandhoudingdoelen gevoelig zijn. Er treden zodoende geen significante negatieve effecten op. 

5.7 Duurzaamheid 

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

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

Duurzaam bouwen heeft een volwaardige plaats in het ontwerp, het bouwen en beheren van de 
bebouwing. Tijdens de bouw kan door zuinig om te gaan met bouwmaterialen worden voorkomen dat er 
onnodig afval ontstaat. Zo zullen waar mogelijk de van het te slopen gebouw vrijkomende bruikbare, 
materialen bij de nieuwbouw worden hergebruikt. Bovendien zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt 
van authentieke bouwmaterialen. 

In onderhavig plan zijn met name de bouwkundige aspecten van belang. Deze zullen verder worden 
uitgewerkt in de aanvraag van de vereiste omgevingsvergunning. 

Inmiddels is een convenant Duurzaam Bouwen door diverse partijen ondertekend, waarbij partijen zich 
verplichten de duurzaamheidmaatregelen uit de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen, uit te voeren. 
Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag zal door de gemeente op de 
duurzaamheidaspecten worden getoetst. 

Ruimtelijke onderbouwing Wissengrachtweg 65 te Hulsberg 

Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 



aelmans 
6 Uitvoerbaarheid 

De uitvoerbaarheid van de planontwikkeling dient in relatie tot de gemeentelijke financiën te zijn 
gewaarborgd. Daarbij dient ook te worden onderzocht of en in hoeverre de voorgenomen afwijkingen ten 
opzichte van het vigerende bestemmingsplan aanleiding kunnen geven tot aanspraken om planschade als 
bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. 

6.1 Grondexploitatie 

6.1.1 Algemeen 
Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening draagt de titel 'Grondexploitatie'. In dit hoofdstuk wordt 
Ingegaan op de mogelijkheden voor gemeenten (en ook provincie en Rijk indien deze als planwetgever 
optreden) om langs publiekrechtelijke weg eisen te stellen aan het in exploitatie brengen van gronden. 
Het gaat dan onder andere om eisen op het gebied van kostenverhaal, sociale woningbouw, particulier 
opdrachtgeverschap en fasering van de invulling van den openbare ruimte. Ook zijn In afdeling 6.4 Wro 
twee bepalingen opgenomen over de wijze waarop langs privaatrechtelijke weg eisen gesteld kunnen 
worden aan het in exploitatie brengen van gronden. 

6.1.2 Exploitatieplan 
Afdeling 6.4 Wro beschrijft een publiekrechtelijk stelsel waarbinnen door gemeenten (en in voorkomend 
geval provincie of Rijk) eisen gesteld kunnen worden aan de grondexploitatie. Dit publiekrechtelijk 
instrumentarium Is aanvullend van aard. Het primaat ligt bij vrijwillige civielrechtelijke afspraken. Deze 
civielrechtelijke afspraken worden gemaakt in hetzij een anterieure overeenkomst (er is nog geen 
exploitatieplan vastgesteld) hetzij een posterieure overeenkomst (er is al een exploitatieplan vastgesteld). 

Artikel 6.12, lid 1 Wro bepaalt dat de gemeenteraad wordt verplicht om de gronden, waarop een bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen, een exploitatieplan op te 
stellen. Artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan om welke bouwplannen het gaat. 

Artikel 6.12, lid 2, sub c Wro bepaalt dat geen exploitatieplan behoeft de worden opgesteld indien het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst. In casu Is tussen de 
initiatiefnemer van voorliggende planontwikkeling en de gemeente Nuth een zogenaamde 'kleine 
anterieure overeenkomst' gesloten. 

6.2 Planschade 

Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening biedt de grondslag voor de vergoeding van zogenoemde planschade. 
Deze schadevergoeding wordt (in beginsel) door het college van burgemeester en wethouders van de 
betreffende gemeente toegekend aan degene die als gevolg van een planontwikkeling schade lijdt. 
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Artikel 6.4a Wro bepaalt dat de gemeente de mogelijkheid heeft om met een initiatiefnemer van een 
planontwikkeling een overeenkomst te sluiten. De strekking van dergelijke planschadeovereenkomst is 
dat de door derden geleden schade geheel (of gedeeltelijk) voor rekening komt van de initiatiefnemer, 
omdat de schade voortvloeit uit het op zijn of haar verzoek ten behoeve van een planontwikkeling 
wijzigen van het bestemmingsplan of verlenen van een omgevingsvergunning. 

De gemeente Nuth heeft met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten waarin (onder andere) het 
verhaal van planschade is opgenomen. 
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7 Afweging van belangen en conclusies 

Voorliggende planontwikkeling betreft het uitbreiden van de agrarische bedrijfsbestemming ter plekke 
van de agrarische bedrijfslocatie aan de Wissengrachtweg 65 te Hulsberg, vooraleerst ten behoeve van 
het kunnen realiseren van een nieuwe bedrijfsruimte (na sloop van de bestaande). Voorts wordt voorzien 
in het kunnen realiseren van een kamperen bij de boer voorziening, met daartoe benodigde 
sanitairruimte. De ontwikkeling is strijdig met het vigerende bestemmingsplan " t herziening 
Buitengebied'. 

De gemeente heeft echter kenbaar gemaakt medewerking te willen verlenen aan het voorgenomen plan 
en dit te willen faciliteren in het in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Nuth'. 
Teneinde onderhavig planvoornemen planologisch-juridisch te kunnen vertalen in dit nieuwe 
bestemmingsplan is onder andere voorliggende ruimtelijke onderbouwing vereist. 

Tegen onderhavige planontwikkeling bestaat vanuit ruimtelijk oogpunt geen bezwaar aangezien aan de 
volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden wordt voldaan: 

• het plan is niet strijdig met het Rijks-, provinciale en regionale beleid; 
• het plan past binnen het gemeentelijke beleid en voldoet aan de door de gemeente gestelde 

randvoorwaarden; 
• door de realisering van het plan treden er geen conflicterende belangen op ten aanzien van bedrijven 

en woningen in de omgeving; 
• de milieuaspecten bodem, geluld, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid vormen geen 

beletsel voor de realisatie van het plan; 
• het plan heeft geen negatieve invloed op de aspecten archeologie, kabels en leidingen, verkeer en 

parkeren, waterhuishouding, flora en fauna en natuur en landschap; 
• het kostenverhaal met betrekking tot voorliggende planontwikkeling is verzekerd. 

Op grond van vorenstaande overwegingen kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen 
planontwikkeling niet bezwaarlijk Is. 
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8 Bijlagen 

1. Brief gemeente Nuth d.d. 27 september 2012 (kenmerk: FLO/2012/11551); 
2. Bevestiging digitale watertoets Waterschap Roer en Overmaas d.d. 7-11-2012. 

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met In acht name van alle aan 
ondergetekende bekende omstandigheden. 

Opgemaakt te Voerendaal op 7 november 2012, 

drs. S.J. van de Venne 
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Aan: De heer J.P.AJ. Schiffelers 
Wissengrachtweg 65 
6336 TH HULSBERG 

Nuth, 27 september 2012 
Verzonden, 2 gSEP 2012 

Onderwerp: Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan buitengebied 

Geachte heer Schiffelers, 

Zoals u weet is de gemeente Nuth gestart met de voorbereidingen van een 
nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het nieuwe plan vervangt het 
huidige bestemmingsplan uit 1999. Het buitengebied omvat het gehele 
grondgebied van de gemeente Nuth met uitzondering van de kernen en ge
huchten. 

Uw kenmerk: 

Ons kenmerk: 
FLO/2012/11551 
Dossier: 

Behandeld door: 
C. Thevls 
Doorklesnummer: 
045-5659154 

Bljlage(n): 

Bezoekadres: 
Deweverpleln 1 
6361 BZ Nuth 
Postadres: 
Postbus 22000 
6360 AA Nuth 

Centrale telefoon: 
045 - 5659100 

Fax: 
045 - 5659299 

Internet: 
www.nuth.ni 
E-mail: 
qemeente(g)nuth,nl 

Vóór het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is het gebruikelijk dat de 
gemeente een inventarisatie uitvoert ten aanzien van bouwplannen en ge-
bruikswijzigingen waarvoor sinds de inwerkingtreding van het thans geldende 
bestemmingsplan (1999) door de gemeente een vergunning is verleend. Te
vens wordt gecontroleerd of het bestaande gebruik nog overeenstemt met de 
situatie in het bestemmingsplan. Daartoe is onder alle agrariërs in het bui
tengebied een enquête gehouden en is ook aan u een brief toegezonden (29 
december 2011). 

Op basis van uw reactie op de enquête, het gesprek dat wij bij u hebben ge
houden, het principeverzoek dat is ingediend door uw adviseur (d.d. 19 april 
2012) en de Inventarisatie hebben wij op uw perceel een agrarisch bouwvlak 
opgenomen in het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan buitengebied. Het 
bouwvlak is gebaseerd op het bouwvlak uit het geldende bestemmingsplan 
waarbij een vormverandering en beperkte uitbreiding heeft plaatsgevonden. 
Hierbij is het ons Inziens wel gewenst het sanitairgebouw noordelijker te rea
liseren dan in de door u opgestelde tekening is opgenomen. Met het nieuwe 
bouwvlak wordt de ruimte geboden voor de gewenste bedrijfsontwikkeling. 
Ter plaatse van de bestaande teelt van het kleinfruit Is geen specifieke aan
duiding opgenomen. Voor de uitbreiding van de teelt van het kleinfruit zal te 
zijner tijd een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. 

Naar mening van de gemeente is het van belang om de gewenste bedrijfs
ontwikkeling uitgebreider te motiveren in een ruimtelijke onderbouwing, wel
ke dan half november 2012 bij het ontwerpbestemmlngsplan gevoegd kan 
worden. 

http://www.nuth.ni


Hierin dient specifieker ingegaan te worden op de bedrijfseconomische kant 
van de ontwikkeling alsmede de ruimtelijke inpassing dan in het principever
zoek is gedaan. 

De gemeenteraad van Nuth heeft tijdens de vergadering van 18 september 2012 
ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Nuth". Met ingang 
van 27 september tot en met 7 november 2012 ligt het voorontwerpbestemmings
plan gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum 
(KCC) in het gemeentehuis, Deweverplein 1 te Nuth. Het plan is in die periode 
tevens online in te zien via de gemeentelijke website (www.nuth.nl onder het kop
je publicaties). Gedurende de boven genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of 
mondeling een inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar 
maken. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informa
tie over deze brief kunt u contact opnemen met dhr. C. Thevls op telefoon
nummer 045 - 5659154. 

Met vriendelijke g 

Ordening 

http://www.nuth.nl
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Sjoerd van de Venne 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] 
woensdag 7 november 2012 11:18 
Sjoerd van de Venne 
Bevestiging van de Watertoets : 20121107-58-5680 
58.jpg; logo_58.jpg 

Waterschap 
Roer en Overmaas 

Geachte heer/mevrouw, 

U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het 
beheergebied van Watertoetsloket Roer en Overmaas. In de bijlage vindt u de documentatie die bij de toets hoort. Wij verzoeken u de 
bijlagen goed door te nemen. Naast een samenvatting van de toets, treft u één van de volgende documenten aan afhankelijk van de 
procedure die u heeft doorlopen: 

• paragraaf geen waterschapsbelang 
• standaard waterparagraaf korte procedure 
• uitgangspuntennotitie normale procedure 

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets: 

Toetsresultaat Geen bestand 
Samenvatting download 

Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap. 

met vriendelijke groet, 

Watertoetsloket Roer en Overmaas 
postbus: Postbus 185 
postcode: 6130 AD 
plaats: Sittard 
telefoon: 046-4205700 

Waterschap 
Roer en Overmaas 

^ 
Disclaimer 
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u 
deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vemietigen en 
de Inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren. 

mailto:noreply@dewatertoets.nl
http://www.dewatertoets.nl


SAMENVATTiNG MELDINGWATERTOETS 

UW GEGEVENS: 

• Naam en organisatie: S.J. van de Venne, AeimansRuimtelijke Ontwikkeling & Milieu 
• Adres: Kerkstraat 4, 6367 JE Voerendaal 
• Telefoon: 045-5753255 / 06-30203159 
• E-mail: svdvenne@aelmans.com 

PLAN: 

> Naam plan: Ruimtelijke onderbouwing Wissengrachtweg 65te Hulsberg 
Omschrijving: Het uitbreiden van een bestaandeagrarische bedrijfslocatie en het toevoegen van een 
kampeerterreinten behoeve van een kamperen bij de boer voorziening. Inhoudelijkwordt verwezen naar 
bijgevoegde bijlage 'Ruimtelijke onderbouwingWissengrachtweg 65 te Hulsberg (versie d.d.7-11-2012)". 
Contactpersoon gemeente: de heer C. Thevis,045-5659154, coen.thevis@nuth.nl 

PLANGEBIED: 

• Raakt het plangebied een invloedszone waterbeheer?ja , het plangebied raakt de volgendeinvloedszone(s): . 
• Welke gemeente omvat het grootste deel van het plangebied?Nuth 

VRAGEN: 

• Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend eenfunctiewijziging van bestaande bebouwing of een inpandigeverbouwing 
inhoudt? nee 

• Betreft het plan een bestemmingsplan/beheersverordenlng opwijk-, dorps- of hoger niveau of betreft het een grootschalig 
planvoor het Buitengebied? nee 

• Betreft het plan een structuurvisie, masterplan,herstructureringsplan, Trac besluit, landinrichtingsplan ofgrootschallge 
wegreconstructie? nee 

• Zal na uitvoering van het plan meer dan 2000 m2 verhardoppervlak aanwezig zijn in hetplangebied? nee 
• Vindt er in het plan (of voor de uitvoering ervan) lozing vanregen- en/of grondwater plaats? 

nee 
• Vindt er in het plan (of voor de uitvoering ervan) eenonttrekking van grondwater plaats? nee 
• Wordt er in het plan diepte-infiltratie van hemelwater ofkoude-warmte-opslag toegepast? nee 
• Ondervindt het plangebied regelmatig wateroverlast vanuitgrondwater, regenwater of oppervlaktewater?nee 
• Is het plangebied gelegen binnen een vrijwaringszone langs hetJulianakanaal of de Zuid-Willemsvaart? nee 
• Overige opmerkingen: Het plan lift mee op de algeheleactualisatie van het bestemmingsplan 'BuitengebiedNuth'. 
• Bestand bijgevoegd: survey attachments/2024_Ruimtelijkeonderbouwing Wissengrachtweg 65 Hulsberg (versie 

d.d.7-11-2012).zip 

WATERTOETSPROCEDURE: 

Deze ontwikkeling kan gevolgen hebben voor het watersysteem enwaterbeheer. Op deze ontwikkeling is daarom de 
normalewatertoetsprocedure van toepassing. Dit houdt in dathet Watertoetsloket Roer en Overmaas betrokken dient te worden 
bijde voorbereiding van het plan. U ontvangt binnen 6 weken een(pre)wateradvles van het Watertoetsloket. In het 
(pre)wateradviesworden de aandachtspunten voor water binnen het plan uiteen gezeten adviseren wij over onder andere het 
hemelwaterbeheer, dewaterveiligheid en de (grond)waterkwaliteit. 

Hebt u nog aanvullende informatie die u niet hebt geupload in dedigitale watertoetsmeldlng, stuur deze dan per e-mail naar 
watertoets@overmaas.nl of perpost naar Watertoetsloket Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 ADSittard. Hebt u nog vragen 
of wilt u een overleg over het plan metde waterbeheerders inplannen, dan kunt u contact opnemen met hetwatertoetsloket (tel. 
046-4205700, watertoets(a)overmaas.nl). 

Voor meer informatie over de watertoets, duurzaam stedelijkwaterbeheer, het afkoppelen van hemelwater en het opnemen 
vanwaterbelangen In ruimtelijke plannen verwijzen wij u naar onzewebsite http://www.overmaas.nlonder E-loket, 
Watertoetsloket. 

Het Watertoetsloket Roer en Overmaas is een gezamenlijkinltlatief in het kader van de watertoets van het Waterschap Roeren 
Overmaas, het Waterschapsbedrijf Limburg, de Provincie Limburgen Rijkswaterstaat Limburg. 

Waterschap Roer en Overmaas streeft ernaar om correcte enactuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden.Aan 

mailto:svdvenne@aelmans.com
mailto:coen.thevis@nuth.nl
mailto:watertoets@overmaas.nl
http://www.overmaas.nlonder


■ e beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechtenworden ontleend. Waterschap Roeren Overmaas aanvaardt 
"eenaansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding vanhet gebruik of de informatie die via deze applicatie 

beschikbaarwordt gesteld. 
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1 Algemene gegevens 

(Bedrljfs-)naam 
Straat en huisnummer 
Postcode en plaats 
Telefoonnummer(s) 
E-mailadres 

R.LH. Schiffelers 
Wissengrachtweg 65 
6336 TH Hulsberg 
045-4055234 
schiffl@planet.nl 

Huidig bedrijfsadres (indien anders dan woonadres) 
Straat en huisnummer : n.v.t. 
Postcode en plaats : n.v.t. 

Beoogd bedrijfsadres (indien anders dan huidige bedrijfsadres) 
Straat en huisnummer : n.v.t. 
Postcode en plaats : n.v.t. 

Indien adres ongenummerd kadastrale gegevens 
Gemeente/Sectie/Nummer : 

Gegevens adviseur 
Organisatie 
Contactpersoon 
Telefoonnummer(s) 
E-mailadres 

Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 
dhr. drs. S.J. van de Venne 
045-5753255 / 06-30203159 
svdvennePaelmans.com 
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2 Samenvatting 

Ter plekke van de agrarische bedrijfslocatie Wissengrachtweg 65 te Hulsberg wordt een beperkte 
gemengde agrarische bedrijfsvoering gericht op akkerbouw, het houden van een aantal schapen en 
kleinfruit geëxploiteerd. 

De wens van de bedrijfsvoerder is om de agrarische bedrijfsexploitatie te gaan uitbreiden tot een 
volwaardige bedrijfsvoering en zich daarbij toe te spitsen op de teelt van kleinfruit. Het bestaande 
bedrijfsgebouw (voormalige varkensstal) is - met het oog op de uitbreiding van de agrarische 
bedrijfsvoering - onvoldoende qua omvang. Het voornemen bestaat dan ook om het bestaande 
bedrijfsgebouw te slopen en een nieuw en groter bedrijfsgebouw terug te bouwen. 

Voorts bestaat de wens om een kamperen bij de boer voorziening te starten als recreatieve neventak bij 
de agrarische bedrijfsvoering. Deze neventak zal worden geleid door de vrouw van de bedrijfsvoerder. 
Ten behoeve van deze kamperen bij de boer voorziening dient een sanitairruimte te worden opgericht. 

De beoogde ontwikkelingen passen niet binnen de kaders van het ter plekke vigerende bestemmingsplan. 
Voorts is de locatie gelegen buiten de rode contour, waardoor toepassing dient te worden gegeven aan 
de provinciale beleidsregel 'Limburgs Kwaliteitsmenu'. Daartoe dient, alvorens de ruimtelijke procedure 
kan worden opgestart, onder andere voorliggend bedrijfsontwikkelingsplan te worden opgesteld aan de 
hand waarvan de beoogde bedrijfsontwikkeling inzichtelijk wordt gemaakt. 
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3 Aanleiding en motivering 

Beschrijf de belangrijkste punten van uw voornemen. Welke richting wilt u met uw bedrijfin de toekomst 
inslaan? Onderstaand een opsomming van aandachtspunten die u bij uw overwegingen kunt betrekken. 

• Welke ambitie heeft u ten aanzien van uw bedrijf? Denk aan zaken als specialisatie, verbreding, 
extensivering, samenwerkingsverbanden, etc. 

• IVot ;'s de belangrijkste aanleiding voor u om deze bedrijfsontwikkeling door te maken ? Denk aan wet
en regelgeving, technische ontwikkelingen, organisatorische ontwikkelingen, etc. 

Probeer een inschatting te maken over de continuïteit van uw bedrijf. Zijn er bedreigingen van buitenaf 
(bijvoorbeeld aanleg wegen, aflopende pachtcontracten, overige omgevingsfactoren, etc.) 

3.1 Bestaande situatie 

De ligging van onderhavige agrarische bedrijfslocatie is weergegeven op de luchtfoto bijgevoegd als 
bijlage 1. 

Tot voor circa 15 jaar terug zijn op onderhavige locatie circa 200 mestvarkens gehouden. Deze intensieve 
veehouderij activiteit is inmiddels gestaakt, waarna de heer R.L.H. Schiffelers ter plekke het agrarische 
bedrijf heeft overgenomen van zijn vader. 

Momenteel wordt een (beperkte) gemengde agrarische bedrijfsvoering gevoerd bestaande uit 
akkerbouw, het houden van een aantal schapen en kleinfruit. Het totaal voor de agrarische 
bedrijfsvoering in gebruik zijnd areaal grond bedraagt 5,66 hectare. Circa de helft van dit areaal is direct 
gelegen aansluitend aan, en in de directe nabijheid van, de agrarische bedrijfslocatie. 

Een kopie van de Gecombineerde Opgave 2011 is bijgevoegd als bijlage 2. 

In de huidige situatie is de agrarische bedrijfsvoering onvoldoende om daaruit een volledig inkomen te 
verwerven. Cliënt besteedt gemiddeld circa 20 uur per week aan de agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast 
is cliënt fulltime als agrarisch adviseur werkzaam zowel in loondienst als als zelfstandige. 

3.2 Beoogde agrarische bedrijfsontwikkeling: toespitsen op kleinfruit 

De heer R.L.H. Schiffelers wil zijn huidige agrarische advieswerk beëindigen om zich volledig te kunnen 
gaan richten op de agrarische bedrijfsvoering en deze uit te bouwen tot volwaardig. Hij is als agrarisch 
ondernemer uitermate gedreven om zijn doel te bereiken en is bereid om daarin te investeren. 
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Daarbij maakt hij de keuze om zich toe te gaan spitsen op de teelt van kleinfruit (rode bessen, aardbeien, 
e.d.), waaruit momenteel een deel van de huidige agrarische bedrijfsvoering bestaat. Het huidige 
geteelde kleinfruit wordt momenteel reeds aan de groothandel verhandeld, echter tevens aan in de 
omgeving aanwezige boerderijwinkels. 

Het huidige areaal aan teeltgronden ten behoeve van het kleinfruit zal -teneinde een volledig inkomen 
daaruit te kunnen verwerven - gefaseerd worden uitgebreid. In eerste aanleg wordt voorzien om de 
gronden direct gelegen aangrenzend aan de huidige agrarische bedrijfslocatie - ten noorden daarvan - in 
te richten als teeltgrond voor kleinfruit. Daarbij dienen - ten behoeve van een goede kwalitatieve teelt -
teeltondersteunende voorzieningen (TOV's) te worden toegepast. 

Voorts bestaat de beschikking over meerdere gronden welke in aanmerking kunnen komen voor de 
aanplant van kleinfruit. Zo wordt binnen enkele jaren een mogelijke uitbreiding van de bedrijfsgronden 
verwacht met circa 2 hectare, welke ingezet kan worden ten behoeve van de teelt van kleinfruit. 

De beoogde agrarische bedrijfsvoering gericht op het kleinfruit zal zich de komende 10 jaar gaan bewegen 
in de richting van volwaardigheid (70 NGE). 

3.3 Agrarische bedrijfslocatie: uitbreiding ten behoeve van nieuwe (vervangende) loods 

In de huidige situatie is de beschikking over een koeling ten behoeve van het momenteel geteelde 
kleinfruit, welke geplaatst is in de voormalige varkensstal. Tevens vindt in dit gebouw opslag van 
materieel plaats en wordt ter plekke een twaalftal schapen gehuisvest, die ingezet worden om de 
(blijvende) graslanden te begrazen (graasbeheer). 

Sprake is echter van een 'lage' verouderde (varkensstal) welke niet voldoet aan de vereisten voor de 
agrarische bedrijfsvoering welke wordt beoogd. 

Bij het toespitsen en uitbreiden van de agrarische bedrijfsvoering gericht op de teelt van kleinfruit, zal 
een nieuwe opslagloods dienen te worden gerealiseerd. Daarbij zal de huidige voormalige varkensstal 
(circa 17 x 10 meter) worden gesloopt om ter plekke een nieuwe en grotere opslagloods te kunnen 
realiseren met een omvang van circa 27,5 x 20 meter. Gelet op de beschikbare ruimte zal het nieuwe 
bedrijfsgebouw 90 graden gedraaid moeten worden ten opzichte van het te slopen gebouw. 

3.4 Beoogde verbreding recreatieve tak: kamperen bij de boer 

Naast de specialisatie in de teelt van kleinfruit, wordt voorzien in een recreatieve neventak bij de 
agrarische bedrijfsvoering in de vorm van een kamperen bij de boer voorziening. De gronden ten oosten 
van de agrarische bedrijfslocatie worden beoogd zodanig in te richten dat ruimte geboden kan worden 
aan 10 tot 15 standplaatsen. 

Ten behoeve van een kamperen bij de boer voorziening dient sanitairruimte beschikbaar te zijn voor de 
gasten. Dergelijke voorziening is immers een vereiste om daadwerkelijk gasten te kunnen voorzien in de 
primaire behoeften. De gewenste omvang van de nieuwe sanitairruimte bedraagt circa 12 x 6 meter. 
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Het voornemen bestaat om de kamperen bij de boer voorziening zodra als het kan feitelijk te realiseren 
en te gaan exploiteren. De te generen inkomsten uit de recreatieve neventak kunnen immers een 
welkome aanvulling zijn voor de te verrichten investeringen welke aan de orde zijn voor het geschikt 
maken van gronden voor kleinfruit en de daartoe benodigde teeltondersteunende voorzieningen. 

Door reeds een aanvang te kunnen maken met het exploiteren van een kamperen bij de boer 
voorziening, kan op een snellere wijze de agrarische bedrijfsvoering in het kleinfruit worden uitgebouwd 
tot een volwaardige hoofdtak. De recreatieve neventak zal in de toekomst daarbij een ondergeschikte rol 
vervullen. 

De bestaande situatie en nieuwe situatie zijn bijgevoegd als respectievelijk bijlage 3 en bijlage 4. 

3.5 Bestemmingswijze agrarische bedrijfslocatie 

De door cliënt beoogde agrarische bedrijfsontwikkelingen passen niet binnen de regels van het vigerende 
bestemmingsplan. De vigerende agrarische bedrijfsbestemming en bijbehorend bouwvlak zijn 
weergegeven in bijlage 5. 

In de huidige situatie is sprake van een (zeer) beperkt oppervlak aan agrarische bedrijfsbestemming, te 
weten circa 1.130 m2. Het daarbinnen vallende bouwvlak heeft daarbij een oppervlak van circa 825 m2. 

Ten opzichte van de vigerende situatie dienen, ten behoeve van de beoogde planontwikkelingen, 
navolgende wijzigingen in de bestemmingswijze te worden doorgevoerd. 

1. Ten eerste dient het bouwvlak te worden gewijzigd (vergroot) om de realisatie van een groter 
bedrijfsgebouw mogelijk te kunnen maken, alsook ten behoeve van het kunnen realiseren van een 
nieuw sanitairgebouw; 

2. Tevens dient aansluitend aan de bouwkavel een functieaanduiding te worden vastgelegd ten behoeve 
van het kampeerterrein. 

De beoogde wijze van bestemmen, waarmee vorenstaande bedrijfsontwikkelingen op grond van het 
bestemmingsplan rechtstreeks mogelijk worden gemaakt, is gevisualiseerd in bijlage 6. 

3.6 Landschapsplan 

Ten behoeve van de beoogde bedrijfsontwikkelingen dient - conform het Kwaliteitsmenu - te worden 
voorzien in een landschappelijk inpassingsplan. Voor onderhavige agrarische bedrijfslocatie is een 
separaat opgesteld landschapsplan beschikbaar. 
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4 Ontwikkeling bedrijf 

4.1 Soort bedrijf 

Hoofdtak : fruitteeltbedrijf 
Neventak : kamperen bij de boer 

Keuze uit: 
Glastuinbouw Pluimveehouderij 
Vollegrondstuinbouw Varkenshouderij 
Boomteelt PelsdierhouderiJ 
Champignonkwekerij Rundveehouderij 
Fruitteeltbedrijf PaardenhouderiJ productiegericht 
Akkerbouw PaardenhouderiJ gebruiksgerich t 
Agrarisch hulp- en of nevenbedrijf Overig, namelijk... 

Is er omschakeling aan de orde? Zo Ja: 
Nieuwe hoofdtak n.v.t. 
Neventak n.v.t. 

4.2 Ruimtelijke ontwikkeling bedrijf 

Keuze uit: 
1. Is er sprake van (herbenutting van) een bestaand agrarisch bouwvlak / bouwkavel? 

o uitbreiding binnen bestaande agrarisch bouwvlak / bouwkavel 
uitbreiding van bestaand agrarisch bouwvlak / bouwkavel 

Huidig oppervlak bouwvlak / bouwkavel 

Toekomstig oppervlak bouwvlak / bouwkavel 

bestemming 
bouwvlak 
bouwvlak 

ca. 1.150 m2 

ca. 825 m2 

ca. 1.250 m2 

2. Is er sprake van een nieuw agrarisch bouwvlak / bouwkavel als gevolg van: n.v.t. 
o verplaatsing 
o splitsing 
o overig, namelijk... 

In het geval van verplaatsing 
In het geval van splitsing 

noodzaak verplaatsing duidelijk aangeven 
aantonen dat er 2 elk afzonderlijk volwaardige agrarische 
bedrijven ontstaan 

Toekomstig oppervlak bouwvlak / bouwkavel ... m 
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Gaat de ontwikkeling van een nieuwe bouwkavel/bouwvlak gepaard met een wijziging op/van een 
bestaande agrarische bouwkavel? Zo nee, aangeven of er alternatieve locaties onderzocht zijn in de 
vorm van vrijkomende agrarische bouwkavels: zijn deze aanwezig in de nabijheid van de gewenste 
vestigingslocatie en zo ja waarom is/zijn deze niet geschikt? 

4.3 Bestaande en nieuwe situatie 

Voeg een situatieschets op schaal toe (bijvoorbeeld 1:1000 of 1:2500) van de bestaande en nieuwe 
situatie en vul onderstaande tabel in. 

Bestaande gebouwen, bouwwerken en 

verhardingen 

Oppervlakte 

(m2) 

Huidige functie Nieuwe functie Toekomstig 

sloopobject: ja/nee 

1 Bedrijfswoning ca. 185 m2 wonen wonen nee 

2 Privégarage/overkapping ca. 67,5 m2 garage/opslag garage/opslag nee 

3 Bedrijfsloods ca. 170 m2 opslag e.d. - ja 

4 Erf/tuin ca. 700 m2 erf erf/bebouwing nee 

Nieuwe gebouwen, bouwwerken, verhardingen Oppervlakte (m2) Beoogde functie 

5 Bedrijfsloods ca. 550 m2 opslag e.d. 

6 Sanitairgebouw ca. 72 m2 sanitairruimte 

7 Kamperen bij de boer ca. 2.000 m2 kampeerterrein 
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5 Algemene bedrijfsgegevens 

Ondernemers in de huidige bedrijfsvorm: 

Persoon 1 

Naam R. Schiffelers 

Geboortedatum 31 mei 1973 

Hoofdberoep (fulltime) Agrarisch adviseur 

Zelfstandige 

Nevenberoep & aantal uren Agrariër: 20 uur per week 

Overige arbeidskrachten in de huidige bedrijfsvorm: n.v.t. 
o Vaste arbeidskrachten 

Aantal personen fulltime : 
Aantal personen parttime : 

o Losse arbeidskrachten 
Aantal personen fulltime : 
Aantal personen parttime : 

Is de continuïteit van het bedrijf, voor de komende 10 jaar (bestemmingsplanperiode) gegarandeerd? 
o Nee 
| Gezien de leeftijd van de huidige ondernemer is deze vraag niet van toepassing 

o Ja, namelijk: 
o Bedrijfsopvolger aanwezig (leeftijd ouder dan 18 jaar) 
o Bedrijfsovernamekandidaat (bijvoorbeeld schoolgaand en jonger dan 18 jaar) 
o Samenwerking met andere agrariër 
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6 Specifieke productiegegevens 

6.1 Specifieke productiegegevens (gecombineerde opgave) 

De specifieke productiegegevens blijken uit kopie van de laatste gecombineerde opgave van uw bedrijf 
(vroeger meitelling genaamd) welk u toevoegt aan het BOP. Deze gegevens vult u aan met de 
toekomstige dieraantallen en/of hectares op de betreffende ontwikkelingslocatie. 

De gegevens laatste gecombineerde opgave hebben betrekking op het jaar : 2011 
De gegevens van de toekomstige situatie, na de beschreven bedrijfs
ontwikkeling, hebben betrekking op het jaar : 2013 e.v. 

6.2 Verbreding van het agrarische bedrijf 

Onder de term verbrede landbouw vallen een veelheid aan ondergeschikte activiteiten die aan de 
landbouw gerelateerd zijn, maar niet behoren tot de primaire productielandbouw. 

Heeft u in uw bedrijfsconcept een verbrede agrarische activiteit? 
o Nee 
| Ja, namelijk: 

Huidig Toekomst 
o Zelf producten verwerken 
o Met huisverkoop {..% van de totale afzet) 

Met verblijfsrecreatie 
kamperen 0 10-15 stuks 

o appartementen 
o anders, namelijk 

o Met dagrecreatie 
o Met stalling of verhuur 
o Met zorgtaken 
o Natuur- en Landschapsbeheer (volgens Programma Beheer) 

o Oppervlak beheersovereenkomsten agrarisch 
natuurbeheer 

o Oppervlak beheersovereenkomsten particulier 
natuurbeheer 

o Overige natuur- en landschapsbeheer 
o Anders, namelijk 
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Hou verhouden de bedrijfsresultaten tussen hoofd- en nevenactiviteiten zich ten opzichte van elkaar? 
Geef onderstaand een schatting van de procentuele verhouding aan (het totaal is uiteraard 100%). 

I Winstopbrengst 
Hoofdactiviteit Nevenactiviteit 
80% 20% 

6.3 Grondsituatie 

Huidig Toekomst 
1 Oppervlakte in eigendom 1,17 1,17 
| Oppervlakte kortdurende pacht 2,29 2,29 
o Oppervlakte reguliere pacht ... ... 
| Oppervlakte met grondgebruiksverklaring 2,40 4,40 
Totaal eigendom /pacht 5,56 7,86 

Feitelijk gebruik 
1 Erf (inclusief overige bebouwing) 0,115 0,125 
1 Akkerbouw 3,59 3,59 
| Blijvend grasland 1,20 1,20 
o Tijdelijk grasland ... 
| Tuinbouw volle grond (incl. fruit) 0,2 2,2 
o Tuinbouw staand glas ... 
o Permanente teeltondersteunende voorzieningen ... 
| Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen 0,2 2,2 
o Containervelden ... ... 
o Snelgroeiend productiehout ... ... 
o Braakland 
o Cultuurgronden niet in gebruik ... ... 
| Natuurlijke graslanden 0,87 0,87 
o Bos (inclusief kerstdennen) ... ... 
Totaal feitelijk gebruik 5,86 7,86 
| waarvan huiskavel 1,21 3,21 
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Bijlage 1: luchtfoto Wissengrachtweg 65 Hulsberg 
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Bijlage 2: Gecombineerde Opgave 2011 

Dienst Regelingen 
AtinistenViioii Etononttscl»! Zaken, 
Landbouvunlnnauatie 

Opgave gewaspercelen 

Uw gegevens: 

Naam 
Adres 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
Mobiel telefoonnummer 
E-mailadres 
Relatienummer 
Aanvraagnummer 
Kamer van Koophandelnummer 
Burgerservicenummer 

Gecombineerde Opgave 2011 

RLH Schiffelers 
Wissengrachtweg 65 
HULSBERG 
0454055234 

schiffl (giplanet.nl 
202153602 
7730804 

155926055 

•7730804KD001202153602* 

Documentnaam 
Datum 

202153602_GO_gewaspercelen_2Oll_20110511.pdf 
11-05-2011 07:16:06 
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Dienst Regelingen 
Ministerie mn EconomiscHe laken. 
Landbouw en InnirMie 

Opgave gewaspercelen Gecombineerde Opgave 2011 

S a m e n v a t t e n d overz ich t g e w a s p e r c e l e n / l a n d s c h a p s e l e m e n t e n 

Uitbetaling loeslagrechlen 

Zaaizaad van vezelvlas 

Zetmeelaardappelen 

Probleemgebieden vergoeding 

233 Tarwe, winter-

259 Mais, snij-

265 Grasland, blijvend 

2303 Overige natuurterreinen 
Percentage Grasland 

Op basis van de opgegeven gewasperceten is het percentage grasland minder dan 70% 

4,79 

n.v.t. 

n.v.t. 

2,02 

2.29 
1.30 

1.2Ü 

0,87 

Totaal bedrijf Opp. (ha) Aant. Perc. 

Totaal grond in gebruik of beheer 

Totaal slotenmarge 

5.66 

n.v.t. 

8 

0 

Subsidies - totaal aangevraagd 

Vaarvergoeding n.v.t. 0 

JMest 
Fosfaatdifferentiatie PAL-waarde (grasland) n.v.t. 0 

Pw-waarde (bouwland) n.v.t. 0 

Volgleelten 3,59 2 

| Gcbruikstitei 

01 Eigendom 0.42 2 

07 Overige exploitatievormen 5,24 6 

I Gewascode 
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Dienst Regelingen 
hiiitisterievtn Eaxicmische laken, 
Landbouw en Innamtie 

Opgave gewaspercelen Gecombineerde Opgave 2011 

2331 

MTIMIIct* i*»i 

0,19 
0^3 
0^5 
0,34 
0,19 

6 0,87 
7 1,30 

Reden overname: 
8 2^9 

Reden overname: 

I 
01 
01 
07 
07 
07 
07 
07 

07 

265 01-01-2011 H 
265 01-01-2011 H 
265 01-01-2011 B 
265 01-01-2011 H 
265 01-01-2011 |3 

2303 01-01-2011 p 
259 01-01-2011 E3 

Perceel geheel (opjnieuw In gebruik genomen 
233 O1-O1-2011 E) 

Perceel geheel (op)nieuw in gebruik genomen 

8 

8 
8 

8 

5,66 
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Dienst Regelingen 
Ministerie van Economische latten, 
Landbouvientnnouatie 

Opgave gewaspercelen 
Volgteelten 

Gecombineerde Opgave 2011 

Volgnummer 
gewasperceel 
7 
B 

Gewascode 

2299 
2299 

Groenbemesters, Niet- vlinderbloemige 
Groenbemesters, Niet- Vlinderbloemige 

Oppervlakte (ha) 

1,30 
2,29 

Pagina 4 van 6 

26 Bedrijfsontwikkelingsplan Wissengrachtweg 65 te Hulsberg 

Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 



Sr 

ï I 

1 1 
2 . ST 

s s 

12° tra 

2 01 
LP 

Naam: Schiffelers 

Relatienummer: 202153602 

IBS.-194,671 329.043,'16 

Burgerservicenummer: 
Aanvraagnummer: 

«««wïwilu^^rtiWMtn, 

155926056 
7730804 

Gecombineerde Opgave 2011 

J Uw percelen Gewasp erceel sgre n zen 

CU 
CD 

Cü 
/ ? 

106.484,67 1 327.883,46 
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Bijlage 3: schets bestaande situatie (1:1000) 
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Bijlage 4: schets nieuwe situatie (1:1000) 
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Bijlage 5: vigerende bestemmingswijze 
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Bijlage 6: schets beoogde bestemmingswijze 
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Landschapsplan 
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Inleiding 

De heer R.L.H. Schiffelers (hierna: initiatiefnemer) exploiteert ter plekke van de locatie Wissengrachtweg 
65 te (6336 TH) Hulsberg (beperkte) gemengde agrarische bedrijfsvoering. Deze bestaat uit akkerbouw, 
het houden van een aantal schapen en de teelt van kleinfruit. 

Uitsnede topografische 

kaart met aanduiding 

* plangebied 

Het voornemen van initiatiefnemer is om zich in zijn agrarische bedrijfsvoering te gaan toespitsen op de 
teelt van kleinfruit. Voorts wordt als neventak bij de agrarische bedrijfsvoering een 'kamperen bij de boer 
voorziening' beoogd. 

Ten behoeve van de specialisatie in kleinfruit bestaat de behoefte om de huidig aanwezige, 'lage' en 
verouderde, bedrijfsruimte (voormalige varkensstal) te slopen. In ruil daarvoor wordt een nieuwe 
(vervangende) opslagloods beoogd met een oppervlak van circa 27,5 x 20 meter. 

Ten behoeve van het kunnen realiseren van de 'boerderijcamping' dient het terrein direct ten 
(noord)oosten aangrenzend aan de agrarische bedrijfslocatie te worden ingericht als zodanig. Tevens 
bestaat de wens bij initiatiefnemer om - ten behoeve van de 'boerderijcamping' - een sanitairgebouw te 
realiseren. 
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De hiervoor beschreven ontwikkelingen passen niet binnen de kaders van het momenteel ter plekke (nog) 
vigerende bestemmingsplan. Vanwege het feit dat de gemeente Nuth een nieuw bestemmingsplan 
'Buitengebied Nuth' aan het voorbereiden is, zijn de beoogde ontwikkelingen door initiatiefnemer in dat 
kader kenbaar gemaakt bij de gemeente Nuth. De gemeente heeft vervolgens middels brief d.d. 27 
september 2012 (kenmerk: FLO/2012/11551) feitelijk aangegeven medewerking te willen verlenen aan de 
beoogde (bedrijfs)ontwikkelingen en deze in het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Nuth' te willen 
verwerken.. 

Ter nadere onderbouwing van het voornemen heeft de gemeente verzocht om een aantal nadere stukken 
aan te reiken, waaronder voorliggend landschapsplan. 
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Plangebied 
In dit hoofdstuk worden de ligging van het plangebied en de bestaande situatie ter plekke beschreven. 

2.1 Ligging 

Onderhavig plangebied is gelegen aan de Wissengrachtweg 65, een straat richting het buurtschap 
'Wissengracht' gelegen ten oosten van de dorpskern Hulsberg. Ter plekke is sprake van een agrarische 
bedrijfslocatie. Het plangebied is gelegen in een dal omringd door een robuuste bestaande 
groenstructuur. Vanwege deze ligging is de zichtbaarheid van de locatie vanuit de omgeving zeer beperkt. 

Luchtfoto met 

aanduiding plangebied 

De beoogde ruimtelijke ontwikkelingen zijn geprojecteerd op de kadastraal percelen gemeente Nuth ■ 
sectie P - nummers 91 (gedeeltelijk), 92 (gedeeltelijk) en 93. 

Uitreksel kadastrale kaart met aanduiding plangebied 
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2.2 Bestaande situatie 

Ter plekke van onderhavig plangebied kan een grove tweedeling worden gemaakt tussen het huidige 
gebruik: 

1. de (bedrijfs)bebouwing, bestaande uit de bedrijfswoning, de privégarage en het bedrijfsgebouw, 
inclusief bijbehorende erfverhardingen en tuin; 

2. een weiland gelegen ten oosten van de agrarische bedrijfslocatie. 

Tweedeling 

grondgebruik plangebied 

bedrijfswoning 
Bestaande situatie op kadastrale ondergrond 
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Aan de hand van navolgende foto's wordt een impressie gegeven van de bestaande situatie ter plekke 
van onderhavig plangebied. 

Locatie foto's 

1 
• 4km 

L ..«». "aiW ■ IÉ WÊÊÊ j | 

1 ÊfUU 

1 1 ' ' 

3 

A L fi ^y| 
",**■ "': ' ■ ■''■■' ̂ 1 

Foto's bestaande situatie 
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Planontwikkeling 

De initiatiefnemer wil zijn toekomstige agrarische bedrijfsvoering gaan uitbreiden en zich daarbij 
toespitsen op de teelt van kleinfruit. Voorts wordt een recreatieve neventak voorzien in de vorm van een 
kamperen bij de boer voorziening. 

Vanwege de beoogde agrarische bedrijfsvoering en de recreatieve neventak dient een tweetal nieuwe 
gebouwen te worden opgericht. Vooraleerst betreft dit - ter vervanging van het bestaande - een nieuw 
bedrijfsgebouw met een omvang van circa 27,5 x 20 meter. Zulks teneinde over afdoende opslagruimte te 
kunnen beschikken ten behoeve van de beoogde agrarische bedrijfsvoering. 

Ten tweede dient, ten behoeve van de kamperen bij de boer voorziening, een sanitairgebouw te worden 
gerealiseerd met een omvang van circa 12 x 6 meter. 

In navolgende figuur wordt schetsmatig de planontwikkeling weergegeven op een kadastrale ondergrond. 

\ ■ \ 

X - J Beoogde planontwikkeling op kadastrale 
ondergrond 
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4 Landschappelijke inpassing 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bestaande landschappelijke situatie ter plekke van het plangebied, 
alsmede de beoogde toe te voegen landschappelijke elementen ter inpassing van de nieuwe situatie. 

4.1 Bestaande landschappelijke situatie 

Inde huidige situatie is onderhavig plangebied - vanaf de weg Wissengracht feitelijk geïsoleerd - gelegen 
in een dal omringd door een robuuste bestaande groenstructuur. De bestaande landschappelijke situatie 
ter plekke van het plangebied is gevisualiseerd in navolgende figuur. 

Bestaande landschappelijke situatie 

4.2 Landschappelijke inpassing 

Als uitgangspunt voor de beoogde landschappelijke inpassing is in navolgende figuur vooraleerst de 
nieuw te realiseren bebouwing (bedrijfsgebouw en sanitairruimte) zichtbaar gemaakt binnen de 
bestaande groenstructuur. 

De nieuwe bebouwing blijkt reeds, vanwege de bestaande groenstructuur en geïsoleerde ligging, aan het 
zicht te worden onttrokken (met name vanaf de woonbebouwing aan de doorgaande Wissengrachtweg). 
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Nieuw te realiseren gebouwen in bestaande groenstructuur 

Naast de nieuw te realiseren gebouwen zal het huidige weiland, direct gelegen ten oosten van 
onderhavige bedrijfslocatie, worden ingericht als kampeerterrein. Binnen deze ruimte worden 10 
standplaatsen voorzien, alsmede een ruimte voor tenten. Het terrein zal middels een ontsluitingslus, uit 
te voeren in halfverharding, worden ontsloten. Aan de binnenzijde van deze ontsluitingslus wordt 
voorzien in een aantal speelvoorzieningen voor kinderen. 

_ ' t \ «tundphsit» 

l ^ teatenptekken 

gnmsd* 

ont»luWnB 

tramponno 

4Ê* tcbomnfl 

Beoogde inrichting kampeerterrein 
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Als landschappelijke inpassing wordt vooraleerst voorgesteld om het kampeerterrein te omzomen met 
een gemengde knip-/scheerheg. Voorts wordt op het kampeerterrein zelf voorzien in de aanplant van 
hoogstam fruitbomen. De noordelijke zijde van het kampeerterrein zal worden afgebakend middels -
naast de gemengde knip-/scheerheg - een drietal bestaande solitaire bomen, welke als zodanig zijn te 
honoreren. 

Navolgende figuur geeft de beoogde landschappelijke inpassing ten behoeve van voorliggende 
planontwikkeling weer. 

, _̂_!  

"t \ »t»ndpl«rt» 

cchommtl 

Landschappelijke inpassing 
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Planteniijst 

In navolgende tabel wordt de planteniijst behorende bij de voorgestelde landschappelijke inpassing 
weergegeven. 

element soort aantal maatvoering 

gemengde knip-

/scheerheg 

(ca. 150 meter) 

Carpinusbetulus 

Cornus sanguine 

Crataegus tnonogyna 

30% 

10% 

60% 

plantmaat: 40-80 cm 

eindbeeld: 100-150 cm 

hoogstam fruitbomen Malus d. Delcorf 

Pyrus c. Conference 

Prunus a. Hedelfinger 

Prunus a. Kordia 

Prunus a. Lapins 

Prunus a. Merchant 

Prunus d. Opal 

Prunus d. Monsieur Hatif 

Prunus d. Jubileum 

Prunus d. Victoria 

stamdikte: 8-11 cm 

solitaire bomen - 3 -
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Landschappelijke inpassing (1:1000) 
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Landschappelijke inpassing Wissengrachtweg 65 te Hulsberg (1:1000) 
Ondergrond: luchtfoto en kadaster 

É 
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Landschappelijke inpassing Wissengrachtweg 65 te Hulsberg (1:1000) 
Ondergrond: kadaster 

t — \ 
\ \ standplaats 

A, tentenplekken 
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