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1 Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel  

Ingevolge artikel 3.1, lid 2 van de Wro moet een bestemmingsplan ten minste eenmaal in 

de tien jaar herzien worden. Er geldt tevens een overgangsregeling die inhoudt dat een 

bestemmingsplan dat op 1 juli 2008 ouder is dan 5 jaar voor 1 juli 2013 herzien moet zijn. 

Gebeurt dit niet dan mogen voor diensten op basis van zo’n bestemmingsplan geen leges 

meer geheven worden. De vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied dateren 

uit eind vorige eeuw. Deze bestemmingsplannen overschrijden dan ook de termijn van 10 

jaar waardoor actualisatie aan de orde is.  

 

Daarnaast maken de ontwikkelingen die in het buitengebied plaatsvinden, de ruimere be-

leidsvrijheid, het gesloten bestuursakkoord met de provincie over opstelling van een nieuw 

plan waarin provinciale speerpunten zijn verwerkt en de noodzakelijke digitalisering en 

standaardisering het noodzakelijk dat een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied 

wordt vastgesteld.  

 

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied kent de volgende doelen: 

 het beschermen en versterken van de bestaande waarden; 

 het mogelijk maken van gewenste ontwikkelingen; 

 een kwaliteitsverbetering van het buitengebied en sloop van overtollige bebouwing.  

 

 

begrenzing plangebied op luchtfoto 



 

toelichting 2 

Intentie is de vaststelling van één integraal bestemmingsplan voor het buitengebied met 

eenduidige, duidelijke, begrijpelijke en op deze tijd toegesneden regels. Het bestemmings-

plan is het primaire instrument om het gewenste beleid voor de leefomgeving planologisch 

te vertalen en bindend vast te leggen in een samenhangende, uitvoerbare en handhaafba-

re visie op de inrichting en het gebruik van het desbetreffende gebied.  

 

De geldende bestemmingsplannen bevatten voor een deel bestaand beleid dat nog goed 

toepasbaar is en overgenomen kan worden. Daar wordt nieuw beleid aan toegevoegd 

waardoor een mix ontstaat van wat nog goed is en behouden kan blijven en verantwoorde 

nieuwe ontwikkelingen. 

 

De juridische basis verschaft zekerheid, aan overheid en burger, over de toegestane 

bouwmogelijkheden op basis waarvan rechtstreekse bouwvergunningen verleend kunnen 

worden en over de wijze waarop gronden en opstallen in een gebied mogen worden ge-

bruikt. In verband daarmee wordt met het onderhavige bestemmingsplan zoveel mogelijk 

aangesloten op de actuele situatie in het betrokken gebied en biedt het plan tevens vol-

doende mogelijkheden om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en ini-

tiatieven. 

 

Daarnaast zal bij het opstellen van het plan gebruik gemaakt worden van de standaard-

werkwijze voor de herziening van bestemmingsplannen. Deze ‘Valkenburgse standaard’ 

heeft vorm gekregen bij het opstellen van diverse bestemmingsplannen deel uitmakende 

van de inhaalslag actualisatie bestemmingsplannen.  

1.2  Plangebied 

Het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan ‘Buitengebied’ omvat het gehele 

buitengebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Het omvat de bos- en natuurge-

bieden, de agrarische gebieden en de terreinen van Holland Casino en Thermae 2000. De 

kern Valkenburg met aangrenzende bedrijventerreinen en de dorpen/deelgebieden, Hout-

hem-Sint Gerlach/Vroenhof, Strabeek/Broekhem/Stoepert, Heekerbeek/Emmaberg/ De 

Bongerd/De Heek, Berg en Terblijt, Sibbe/IJzeren en Schin op Geul, vallen buiten het 

plangebied van dit bestemmingsplan. Het gehucht Walem valt wel binnen het plangebied. 
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1.3  Geldende bestemmingsplannen 

Voor het plangebied zijn, tot het onherroepelijk worden van deze planherziening, de hierna 

genoemde bestemmingsplannen van de gemeente Valkenburg aan de Geul geheel of ge-

deeltelijk van kracht. Daarnaast zijn wijzigingen, vrijstellingen en ontheffingen verleend. 

 

In onderstaande tabel staan de voornaamste, momenteel voor het plangebied geldende 

bestemmingsplannen met hun vaststellings- en goedkeuringsdata: 

 

Bestemmingsplan Vastgesteld Goedgekeurd 

Buitengebied 1994 6 juli 1994 14 februari 1995 

Kern Valkenburg 29 januari 1996 17 september 1996 

Cauberg e.o. 29 juni 1987 26 januari 1988 

Cauberg e.o. herziening 1994 29 augustus 1994 28 maart 1995 

   

 

 

 

uitsnede vigerend bestemmingsplan buitengebied  
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1.4  Uitgangspuntennotitie 

Om het ruimtelijk beleid van de gemeente Valkenburg aan de Geul voor het buitengebied 

vast te leggen is voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

een uitgangspuntennotitie vastgesteld. Deze uitgangspuntennotitie geeft weer waar de 

gemeente zich op richt bij de verdere ontwikkeling van het buitengebied. 

 

Het voornaamste doel van deze notitie is het naar iedereen toe verschaffen van helderheid 

over uitgangspunten van gebruiks- en bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan ‘Bui-

tengebied’. Daarmee is deze notitie bepalend voor de inhoud van dit bestemmingsplan. 

1.5  Juridische planvorm 

Grootschalige ontwikkelingen worden in een structuurvisie verwoord. Vaak is dan voor rea-

lisering maatwerk nodig. Hiervoor wordt dan een aparte planprocedure gevolgd. Dit be-

stemmingsplan is een zogenaamd gedetailleerd bestemmingsplan met een beheerska-

rakter. De keuze voor gedetailleerdheid uit zich vooral in de verbeelding, waar op perceel-

sniveau, door middel van bouwvlakken en onder andere een aanduiding ‘bijgebouwen’, 

aangegeven is waar gebouwd mag worden. Op deze manier worden de maximale bouw- 

en gebruiksmogelijkheden aangegeven en wel op een zodanige wijze dat het belang van 

de buren en bedrijven daarbij vooraf is meegewogen.  

 

Om verwarring tussen Wro (bestemmingsplan) en Wabo (vergunningvrij bouwen) zoveel 

mogelijk te voorkomen, zijn daar waar juridisch doelmatig, deze qua regeling en begrips-

bepalingen, onder andere over bijgebouwen en erf, op elkaar afgestemd. 

 

Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid dienen voor alle inwoners binnen het plangebied en 

de gemeente Valkenburg aan de Geul zoveel mogelijk uniform te zijn. Het bestemmings-

plan ‘Buitengebied’ vervangt, na vaststelling, de verouderde bestemmingsplannen. 

1.6  Leeswijzer 

Bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is er voor gekozen om de algeme-

ne informatie in een aparte bijlage bij het bestemmingsplan op te nemen. Het betreft hier in 

zijn algemeenheid het van toepassing zijnde beleid vanuit Rijk, provincie en gemeente. Het 

voor het bestemmingsplan relevante beleid is in deze bijlage samengevat en voorzien van 

een eindconclusie in relatie tot het plangebied. 

 

In de bij het bestemmingsplan behorende toelichting is de volgende onderverdeling ge-

maakt:  

 inleiding; 

 planologisch kader; 

 ruimtelijke en functionele karakteristiek; 

 beleidsuitgangspunten; 

 sectorale aspecten; 

 planopzet en juridische regeling; 

 handhaving; 
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 haalbaarheid; 

 procedure. 

 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de regels en verbeelding, welke het juridisch kader 

voor de burger vormen voor het gebruik en de bouwmogelijkheden van de gronden. 

 

In de inleiding is in het kort de aanleiding en het doel, de ligging en de begrenzing van het 

plangebied, de thans geldende bestemmingsplannen en de gekozen juridische planvorm 

weergegeven. 

 

Het ‘Planologisch kader’ geeft puntsgewijs het op het bestemmingsplan van toepassing 

zijnde beleid weer. De beleidskaders van Rijk, provincie en gemeente zijn verder uitge-

werkt in het bij deze toelichting behorende Bijlagenboek. 

 

Het hoofdstuk ‘Ruimtelijke en functionele karakteristiek’ geeft een beschrijving van het 

plangebied. Deze bestaat uit een beschrijving van de historie, de ondergrond, de steden-

bouwkundige structuur, de infrastructuur, de voorzieningenstructuur, de aanwezige bedrij-

vigheid en het agrarisch gebruik. Tevens is hierbij steeds aangegeven wat de consequen-

ties zijn voor het bestemmingsplan. 

 

Het hoofdstuk ‘Beleidsuitgangspunten’ omvat de hoofdlijnen van het (nieuw) geformuleer-

de beleid voor het buitengebied dat in de planregels vertaald is naar een planologisch-

juridische regeling en is weergegeven op de verbeelding. Het geformuleerde beleid is een 

vertaling van de gemeentelijke uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan ‘Buiten-

gebied’.  

 

In het hoofdstuk ‘Sectorale aspecten’ wordt aangegeven welke sectorale zaken van toe-

passing zijn voor het plangebied.  

 

Het hoofdstuk ‘Planopzet en juridische regeling’ vormt het hart van de toelichting en dient 

om de toegankelijkheid van het bestemmingsplan te vergroten. Hierin vindt nadere uitwer-

king van de regelgeving plaats. Het is met name bedoeld om te kunnen beoordelen of 

nieuwe initiatieven c.q. bouwplannen in de geest van het bestemmingsplan passen. Het 

vormt derhalve samen met de hoofdstukken beleidsuitgangspunten en de gebiedsbeschrij-

ving ook de weigeringsgrond op basis van vastgesteld beleid.  

 

Tot slot is in de toelichting een handhavingparagraaf opgenomen en worden de financiële 

en maatschappelijke haalbaarheid en de procedure beschreven. 
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2 Planologisch kader 

2.1  Het op het plan van toepassing zijnde relevante beleid 

Het gemeentelijke beleid kan op basis van het in het bij dit bestemmingsplan behorende 

Bijlagenboek beschreven beleid kortheidshalve als volgt worden samengevat: 

 uniforme en vergelijkbare bestemmingsregeling voor bestaande situaties/gebieden; 

 instandhouding van de cultuurhistorische en archeologische waarden; 

 bos, natuur en water vastleggen ten behoeve van de instandhouding van de aanwezige 

waarden en een goede waterhuishouding; 

 goede ruimtelijke structuur voor het woon-, werk-, leef- en economische klimaat con-

form de uitgangspunten van het reconstructiebeleid; 

 er worden geen (nieuwe) ontwikkelingen toegestaan waardoor milieuproblemen ont-

staan of verergeren;  

 instandhouding agrarische bedrijvigheid; 

 instandhouding bestaande bedrijvigheid en voorzieningen;  

 bieden van ontwikkelingsruimte onder de voorwaarde van ruimtelijke en landschappelij-

ke kwaliteitsverbetering; 

 opnemen beleid ten aanzien van teeltondersteunende voorzieningen en hagelnetten; 

 (verblijfs)recreatie bevorderen; 

 ruimte voor hedendaagse uitbreidingsbehoefte bij woningen; 

 bedrijvigheid aan huis bevorderen. 

 

Het toegesneden gemeentelijk beleid is verder per bestemming uitgeschreven in het 

hoofdstuk ‘Planopzet en juridische regeling’ om de koppeling tussen beleid en regelgeving 

te verzekeren en inzichtelijk te maken. 

2.2  Het overige beleid 

Voor het beleid van het Rijk, de provincie en de gemeente wordt verwezen naar het bij dit 

bestemmingsplan behorende Bijlagenboek. Hierin is het Rijks-, provinciaal en gemeentelijk 

beleid beschreven voor die aspecten die ruimtelijk relevant zijn voor dit bestemmingsplan 

‘Buitengebied’. Het bestemmingsplan heeft voor een groot deel een conserverend karakter 

waarin de bestaande situatie opnieuw is vastgelegd. De functies die in het buitengebied 

voorkomen worden voorzien van een passende bestemming en bouwmogelijkheden met 

de nodige flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheden passend binnen de beleidsuitgangspun-

ten van Rijk, provincie en gemeente. 

  

nota ruimte POL uitsnede POL 
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lagenbenadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ruimtelijke en functionele karakteristiek 

3.1  Inleiding 

De verschijningsvorm van de bestaande (bebouwde) omgeving is te verklaren aan de 

hand van de lagenstructuur. Deze legt de omgeving uiteen in een laag ondergrond, een 

laag netwerken en een laag occupatie (gebruik). 

 

De ondergrond kan worden beschreven met behulp van gegevens over geomorfologie 

(vorm van de ondergrond), bodem (samenstelling van de ondergrond), waterhuishouding, 

natuur, landschap en cultuurhistorie. De netwerken zijn opgebouwd uit de infrastructuur 

van wegen, vaarwegen en leidingen. De lagen ondergrond en infrastructuur zijn sturend 

voor het ruimtegebruik van de derde laag. Dit ruimtegebruik is op te splitsen in ruimtelijk 

gebruik, zoals de ruimtelijke opbouw, type bebouwing en beeldkwaliteit, en functioneel ge-

bruik zoals wonen, werken en recreëren, met de daarbij noodzakelijke voorzieningen. 

 

De voorgestane analyse conform de lagenbenadering is relevant omdat veel beleidsnota’s 

en studies zo worden opgebouwd en dus aansluiting gevonden kan worden bij de overige 

informatie. Deze basale gebiedskennis was overigens bij onze voorouders, tot de 19
e
 

eeuw, zulk een gemeengoed dat plaatskeuze in het landschap daarop van nature geba-

seerd was. Op dit moment bestaat sterk de behoefte aan terugkeer naar die basale uit-

gangspunten. 

 

Overigens geeft de lagenbenadering ook snel een inzicht in de waarden, die in het geding 

kunnen zijn bij eventuele nieuwe ontwikkelingen, die een plaats moeten worden gegeven 

in de bestemmingsplannen. Zoals bekend, moeten bij nieuwe ontwikkelingen steeds de 

consequenties op onder andere milieugebied, voor de waterhuishouding, voor flora en 

fauna en voor cultuurhistorie en archeologie in beeld gebracht worden.  

 

 

impressie buitengebied 
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3.2  Laag 1: Ondergrond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Bodem en geomorfologie 

Het diep ingesneden dal van de Geul vormt het meest in het oog springende landschaps-

element in de gemeente Valkenburg aan de Geul. De Geul heeft zich ingesneden in het 

grote löss-, grind-, kalksteenplateau, nadat de Maas naar het westen was opgeschoven. 

De insnijding in het plateau en het transport en sedimentatie van vooral grind zijn groten-

deels gestuurd door klimaat en tektoniek, terwijl de mens een grote rol heeft gespeeld in 

de ontwikkeling gedurende het Holoceen. De huidige Geul stroomt zo’n 2 tot 3 meter die-

per dan het daloppervlak in een bedding van grind. Bovenop het grind ligt een dun pakket 

fijn zand met veel organische resten en daarbovenop ligt een 2 tot 3 meter dik pakket ver-

spoelde löss (dit is geen colluvium). De huidige Geul is een actief meanderend riviertje dat 

tot enkele meters laterale verplaatsing per jaar in staat is. Insnijding in het grind vindt vrij-

wel niet plaats. Door de verminderde sedimentaanvoer (in vergelijking met de middeleeu-

wen) zal de dalvlakte tegenwoordig nauwelijks meer opgehoogd worden. Door de laterale 

erosie (deze is goed zichtbaar in de vorm kale, steile oevers en omgevallen bomen die nu 

in het water liggen) worden de oudere sedimenten langzamerhand opgeruimd. 

 

Op de plaatsen waar de droogdalen en eventueel continu watervoerende beken uitmon-

den in het Geuldal, ligt vaak een dik pakket sediment op de beekdalafzettingen van de 

Geul. Dit sediment is afkomstig van hogere delen van de plateaus en de dalhellingen van 

de droogdalen en is in de loop der tijd door erosieve processen naar beneden gespoeld en 

uiteindelijk afgezet in de vlakke dalbodem van de Geul. Het mooiste voorbeeld van een 

dergelijke puinwaaier is waar het Gerendal in het Geuldal uitkomt. 

 

uitsnede bodemkaart 
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De mate van erosie op de hellingen wordt feitelijk via de bodemkaart weergegeven: er 

wordt onderscheid gemaakt tussen onder andere bergbrikgronden en radebrikgronden. 

Radebrikgronden zijn volledig intacte bodems en bergbrikgronden zijn deels geërodeerde 

bodems.  

 

De beken in de gemeente Valkenburg zijn continu watervoerend en worden gevoed vanuit 

bronnen, die op hun beurt natuurlijk ook weer door regenwater worden gevoed. Veel bron-

nen ontstaan op plaatsen met lithologische verschillen of waar breuken voorkomen. Door 

erosie in de droogdalen kan ook de regionale grondwaterspiegel worden aangesneden, 

waardoor water uittreedt. 

 

Door continue bewegingen in de droge dalen (verplaatsen en transport van mensen en 

vee) en de afvoerfunctie van de droge dalen, zijn deze in de loop van het Holoceen nog 

veel verder uitgesleten en zijn ook van oorsprong nauwelijks aanwezige droge dalen uitge-

sleten. Hier komen onder andere veel holle wegen, vloedgraven en grubben voor. Er be-

staat in ieder geval een duidelijke relatie tussen de voorkomens van bronnen en de droge 

dalen, die dus niet altijd droog zijn en zeker een zeer belangrijke waterafvoerende functie 

hebben. 

 

Kapen zijn de plaatsen waar het licht hellende lössplateau overgaat in de steile dalhelling 

naar het Geuldal, waarbij deze locaties ook steile hellingen naar de zijdalen hebben (dit 

zijn veelal droge dalen). Vanaf deze locaties is er een uitstekend uitzicht naar meerdere 

kanten (mits er geen bossen in het zicht staan). De kapen zijn feitelijk een resultaat van 

verregaande erosie van de lössplateaus. Vanaf de kapen (met een ondergrond bestaande 

uit löss, Maasgrind en kalksteen) is de afstand naar water relatief kort. Zowel de Geul als 

de bronnen in droge dalen bevinden zich op korte afstand. 

uitsnede geomorfologische kaart 
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3.2.2 Watersysteem 

De gemeente Valkenburg aan de Geul is gelegen in het stroomgebied van de Geul. De 

Geul heeft als kenmerk dat het een typische heuvellandbeek is met een sterk meanderend 

karakter, een groot verval met hoge stroomsnelheid voor Nederlandse begrippen. Binnen 

de gemeente komen enkele kleine bronbeken uit op de Geul. De beken aan de zuidkant 

van de Geul staan veelal meer dan 2 maanden per jaar droog. Aan de noordzijde komen 

een aantal lossingen voor die worden gevoed door bronnen en het hele jaar water afvoe-

ren naar de Geul. Binnen de gemeente komen enkele stilstaande wateren voor, waarvan 

het Geulstrand vanwege zijn oppervlak en functie de belangrijkste is. Verder liggen er in de 

stedelijke omgeving enkele cultuurhistorisch belangrijke kasteelvijvers en grachten. Om 

water - en erosieoverlast te voorkomen zijn er op veel plaatsen in de hellingenzone regen-

water- buffers aangelegd. 

 

In de gemeente komen vier watersystemen voor die met elkaar samenhangen: 

1. De beken en het oppervlaktewatersysteem waarop de overige systemen afwateren. 

2. Het grondwatersysteem dat in de beekdalen, waar ook de kernen liggen, plaatselijk aan 

de oppervlakte treed. 

3. Het stedelijk watersysteem dat uiteen valt in: 

a. een gemengd rioolwatersysteem dat afwatert naar de rioolwaterzuivering; 

b. een schoon hemelwatersysteem dat in principe niet moet worden vermengd met het 

vuile water, doch schoon moet blijven en kan lozen op het bekensysteem of infiltre-

ren in de bodem (eventueel na voorzuivering). 

4. Het buitengebied dat typerend is voor het Heuvelland in Zuid-Limburg en dat bij inten-

sieve zomerse onweersbuien ineens watervoerend kan worden en via de droogdalen 

de stedelijke kernen en bebouwing bedreigt. 
 

 

watersysteemkaart, Gemeentelijk Waterplan 
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3.2.3 Natuur 

De natuurwetenschappelijke en ecologische waarden van Valkenburg aan de Geul zijn 

met name gekoppeld aan de Geul. Ondanks vervuiling van de Geulbedding en de oevers, 

als gevolg van verontreinigingen bovenstrooms, zijn deze waarden nog steeds van belang. 

Het vrij meanderen van de Geul is daarvoor wenselijk. Door de geomorfologische gesteld-

heid van bepaalde delen van het landelijk gebied, bleken deze delen minder geschikt te 

zijn voor agrarisch gebruik. Het betreft dan met name de meer of minder steile hellingen 

van de plateauranden ter weerszijden van het Geuldal en van de in het Geuldal uitmon-

dende droogdalen. Door deze mindere geschiktheid is een groot deel van de natuurweten-

schappelijke waarden van de op deze hellingen voorkomende bossen (hellingbossen) be-

houden gebleven. Deze bossen kenmerken zich door voorkomende gradiëntsituaties (kalk-

, vocht-, voedselarm of -rijk). Door menselijke activiteiten (bebouwing, infrastructuur, re-

creatie, vuilstort, het delven van grondstoffen en de moderne landbouw) is een deel van de 

hellingbossen en van de overige natuurwetenschappelijk waardevolle gebieden op de wat 

minder steile hellingen, aangetast en versnipperd geraakt. In het algemeen geldt, hoe stei-

ler de helling, hoe meer de natuurwetenschappelijke waarden behouden zijn gebleven. 

 

In de steilranden zijn veelal de ingangen gelegen van het onderaardse gangenstelsel. Dit 

stelsel ligt onder vrijwel het hele zuidwestelijke deel van de gemeente. Naast een recrea-

tieve functie heeft het onderaards gangenstelsel, als overwinteringplaats voor vleermuizen, 

vooral een natuurwetenschappelijke functie. 

 

De plateaugebieden vervullen vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt deels een functie als 

contactzone tussen de kerngebieden. Ecologische verbindingszones en wildpassages 

worden gevormd door (overblijfselen van) kleinschalige landschapselementen (hagen, 

bossages, windsingels, etc). 

natuur bij de Geul 
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3.2.4 Landschap 

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een zeer gevarieerd landschap. De huidige 

verschijningsvorm van het landschap is in hoofdlijnen gevormd tijdens de Alpiene plooi-

ingsfase in het Tertiair (circa 10 miljoen jaar geleden) en werd daarna verder gemodelleerd 

door invloeden van de Geul in het Pleistoceen (2 miljoen – 10.000 jaar geleden). Belangrijk 

zijn de aanwezige droogdalsystemen die ver het Plateau-hoogterrasgebied indringen. Bin-

nen de gemeente komen vijf landschapstypen voor: Rivierdalengebied, Middenterrasge-

bied, Glooiend Hoogterrrasgebied, Plateau-hoogterrasgebied en Versneden Hoogterras-

gebied. 

 

Het Rivierdalengebied betreft het benedenstroomse deel van de Geuldalbodem en neemt 

15% van het gemeentelijk grondgebied voor haar rekening. Het scheidt het Plateau-

hoogterrasgebied (ten zuiden van de Geul) van het Glooiend Hoogterrasgebied en het 

Versneden Hoogterrasgebied (ten noorden van de Geul). Het is een relatief vlak en vrij 

open gebied en het is het laagst gelegen gebied. Tot het eind van de 19
e
 eeuw was het 

weinig bebouwd en had periodiek wateroverlast. Binnen het Rivierdalengebied is de laat-

ste decennia de oorspronkelijke landschapsstructuur tussen Kasteel Schaloen en Wijlre in 

hoofdlijnen behouden gebleven. In het andere deel tussen Meerssen en de kern Valken-

burg, inclusief het Middenterrasgebied in de gemeente, wordt het landschap sterk bepaald 

door de snelweg en de verstedelijking van de kern Valkenburg. Het meanderen van de ri-

vier de Geul vertegenwoordigt een bijzondere natuurwetenschappelijke waarde. 

 

Het Middenterrasgebied ligt alleen in de uiterste westpunt van de gemeente en omvat 

slechts 2% van het grondgebied. Het is ook een vrij vlak gebied, iets hoger gelegen en 

waarschijnlijk het langst in cultuur. 

 

landschapstypen 

1 Rivierdalengebied 

2 Middenterrasgebied 

3 Glooiend Hoogterrasgebied  

4 Plateau-hoogterrasgebied 

5 Versneden Hoogterrasgebied 

1 

2 

3 

4 

5 
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Het Glooiend Hoogterrrasgebied omvat de noordelijke hellingcomplexen van het Geuldal. 

Op de grens met het Rivierdalengebied gaan de lössglooiingen geleidelijk over in dalafzet-

tingen. De aanleg van de snelweg en de verstedelijking van de bebouwingskernen, heb-

ben de aanwezige landschapsstructuur sterk versnipperd.  

 

Het Plateau-hoogterrasgebied omvat het gebied ten zuiden van het Geuldal en vormt 45% 

van het grondgebied. De landschappelijke hoofdstructuur van het Plateau-

hoogterrasgebied is weinig aangetast en vertegenwoordigt hoge natuurwetenschappelijke 

waarden. Bedreigingen worden hier gevormd door ontwikkelingen in de landbouw en het te 

intensief gebruik van met name bos- en natuurgebieden. Daarnaast speelt het probleem 

van bodemerosie. 

 

Het Versneden Hoogterrasgebied ligt ten noordoosten van het Geuldal en strekt zich oos-

telijk van de kern Valkenburg uit in de vorm van een smalle uitloper. Het omvat 3% van het 

grondgebied. In het Versneden Hoogterrasgebied hebben de veranderingen ten tijde van 

de Ruilverkaveling Randsdalerveld grote invloed op de landschapsstructuur gehad. In Val-

kenburg aan de Geul gaat het echter vooral om de hellingcomplexen ten noordoosten van 

de kern Valkenburg waar de aanwezige hoofdstructuur redelijk behouden is. Ook hier 

speelt het probleem van bodemerosie. 

 

3.2.5 (Cultuur)historische opbouw 

De vroegste permanente bewoning in Zuid-Limburg vond plaats langs de randen van het 

Rivierdalengebied met natte graslanden in de dalvlakte en veldgebieden op de aansluiten-

de hellingen. Archeologische opgravingen hebben aangetoond, dat duizenden jaren voor 

onze jaartelling sprake is van menselijke bewoning in en rond de plaats waar nu Valken-

burg ligt. De vondst van gebruiksvoorwerpen en fundamenten van bouwwerken tonen aan, 

dat tussen het jaar 57 vóór en ongeveer 400 jaar na Christus de bewoning in het Geuldal 

rond Valkenburg intensief moet zijn geweest. Vast staat dat er in de eerste eeuwen van 

onze jaartelling een belangrijke Romeinse nederzetting (villae rusticae = soort hereboerde-

rij) heeft gelegen in het huidige Ravensbos. Ook op de Goudsberg, waar men fundamen-

ten van een Romeinse verdedigingstoren heeft aangetroffen, in Walem, IJzeren en Berg 

zijn vele vondsten uit de tijd van de overheersing door de Romeinen voor de dag geko-

men. Na het jaar 400 stort het Romeinse wereldrijk in en breekt er voor Zuid-Limburg als 

totaal, een vele eeuwen durend tijdvak aan waarvan nauwelijks iets bekend is. 

 

De geologische en geomorfologische structuur van het Heuvelland hebben in met name de 

Middeleeuwen in sterke mate de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van de dorpen 

en de omliggende landerijen bepaald. In de Vroege Middeleeuwen (450 - 1000 n. Chr.) 

was Zuid-Limburg een dunbevolkt gebied. De bevolking woonde in de dalen van de rivie-

ren en beken die door het gebied stroomden. Zo ligt in het Geuldal een aantal grotere en 

kleinere kernen. Langs de historische ontsluitingsweg Gulpen-Meerssen zijn dit achtereen-

volgens: Schoonbron, Schin op Geul, Strucht, Oud-Valkenburg, Valkenburg, Broekhem, 

Strabeek, Houthem/Sint Gerlach en Vroenhof. 



 

toelichting 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste middel van bestaan was de zelfvoorzienende landbouw. Kenmerkend voor 

deze kernen, in mindere mate voor Valkenburg, is de lintbebouwing. Schin op Geul, Val-

kenburg en Houthem zijn de grotere kernen. De overige genoemde bebouwingskernen 

kunnen worden aangeduid als gehuchten of buurtschappen. Schin op Geul en Valkenburg 

liggen direct aan de Geul, die dwars door de kern stroomt. Broekhem, nu overigens vast-

gegroeid aan de kern Valkenburg, en Houthem liggen iets verder van de Geul, op de grens 

van dalbodem naar helling. De nabijheid van water speelde een belangrijke rol voor de 

eerste permanente bewoners van dit gebied.  

 

In de Hoge Middeleeuwen (1000 - 1300 na Ch.) zijn de grote Zuid-Limburgse plateauge-

bieden ontbost en in cultuur gebracht. In deze periode is bijna al het bos verdwenen, heb-

ben de plateaus hun agrarische inrichting (wegen, verkaveling) gekregen en zijn de mees-

te nederzettingen gesticht. De oudste plateaunederzettingen liggen vaak aan de randen 

van de plateaus, in de omgeving van droogdalen die in de helling zijn ingesneden. Derge-

lijke dalen boden een natuurlijke toegangsweg naar het plateau. Pas later zijn de nederzet-

tingen gesticht op de centrale delen van de grote plateaus. Anders dan in dalen vormde de 

watervoorziening op de plateaus een probleem. De ligging van deze nederzettingen is ook 

niet bepaald door de nabijheid van grondwater, want dat zit overal op de plateaus enkele 

tientallen meters diep. Veeleer zijn de nederzettingen primair. Poelen zijn gelijk met de ne-

derzetting of zelfs nog daarna aangelegd, putten pas eeuwen later. Op het plateau van 

Margraten, ten zuiden van het Geuldal, liggen min of meer evenwijdig aan het Geuldal de 

kernen IJzeren, Sibbe, Vilt, Terblijt en Berg. 

 

Een deel van de ontginningen is systematisch van opzet, wat wijst op een grootschalige 

aanpak met lange en brede kavels. Dergelijke verkavelingsvormen zijn typerend voor 

grootschalige ontginningen uit de 11e-13e eeuw. Deze inrichting duidt op een duidelijke 

historische kaart 1838-1857 
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leiding van bovenaf, door de eigenaren van de grond of door gespecialiseerde onderne-

mers. Het plateau is een glooiend gebied, doorsneden door droogdalen, dat wordt geken-

merkt door afwisselend openheid (uitzicht) en verdichting (rond kernen en in droogdalen). 

 

Vanaf de Middeleeuwen komen de diverse woongemeenschappen steeds nadrukkelijker 

naar voren en manifesteren zich in historisch opzicht naast de kern Valkenburg. Van de nu 

tot Valkenburg aan de Geul behorende woongemeenschappen kan Schin op Geul bogen 

op de vroegste schriftelijke vermelding in een geschiedkundige bron. Onder de naam 

Schina komt het voor in het oudste gedenkboek van de abdij van de heilige Remigius in 

Reims (847), die in het bezit was van grote stukken land in het huidige Zuid-Limburg. Van 

bijna twee eeuwen later dateert de eerste vermelding van Valkenburg in een geschreven 

geschiedbron (1041). Historici zijn het erover eens, dat met het daarin voorkomende "Fal-

chenberch" niet het tegenwoordige stadje aan de Geul wordt bedoeld, maar Oud-

Valkenburg, waar kasteel Genhoes gelegen is. Kasteel Genhoes kan men beschouwen als 

de bakermat van de Valkenburgse dynastieën. De latere heerlijkheid Oud-Valkenburg om-

vatte tevens de gehuchten Sibbe en IJzeren. 

 

De meeste van de tot Valkenburg aan de Geul behorende dorpskernen hebben tijdens de 

jaren van de Valkenburgse sires onder hun gezag gestaan, daarna onder de drossaarden 

en later rechtstreeks onder staatsgezag. Alleen de vrije rijksheerlijkheid Berg en Terblijt, 

waartoe Vilt en Geulhem behoorden, heeft zich steeds onttrokken aan de onderwerping 

van de Valkenburgse machthebbers. Berg vormde al in de dertiende eeuw één van de elf 

banken van Sint Servaes uit Maastricht en Terblijt was bezit van onder anderen de heren 

van Gronsveld. In 1798 werden Berg en Terblijt tot één gemeente samengevoegd. Ook 

Houthem met de gehuchten Sint Gerlach, Strabeek en Vroenhof kan op een oude historie 

prat gaan. Houthem wordt voor de eerste keer vernoemd in 1096 (Holten). Het dorp dankt 

zijn eeuwenoude faam aan de heilige Gerlachus, die overlijdt in 1165 na een tijdlang in 

Houthem in een holle eik te hebben geleefd. Bij zijn graf ontstaat een bedevaartsoord. Men 

bouwt er een klooster, dat uitgroeit tot een voornaam adellijk vrouwenstift.  

 

De Franse tijd maakt een einde aan de status van al deze gebiedjes. Ze worden gemeen-

ten met een burgemeester en een gemeenteraad. Maar sommige waren volgens de lande-

lijke overheid te klein om goed te kunnen functioneren. Samenvoeging van kleine gemeen-

tes tot bestuurskrachtige grotere werd uitgangspunt van beleid. Zo ging Strucht in 1878 op 

in Schin op Geul. In 1940 ontstond uit de gemeentes Valkenburg, Houthem, Schin op Geul 

en Oud-Valkenburg één nieuwe: Valkenburg-Houthem. En Valkenburg-Houthem tezamen 

met Berg en Terblijt vormden in 1982 de nieuwe gemeente Valkenburg aan de Geul. 

 

Resumerend kan worden gesteld dat de landschappelijke structuur van het Geuldal sterk 

de ruimtelijke situering van de verschillende dorpskernen heeft bepaald. De infrastructuur 

van de dalen (Geul, wegen, spoorlijn en historische lintbebouwing) is sterk in oost-

westelijke richting georiënteerd. De kernen op de plateaus, die een oorspronkelijke lintbe-

bouwing kennen, worden ontsloten door in de dalhelling voorkomende infrastructuur in de 

vorm van holle wegen/droge dalen. Daarnaast zijn de kernen op de plateaus met elkaar 

verbonden via, veelal interlokale, wegen.  
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3.3  Laag 2: Netwerken 

 

3.3.1 Infrastructuur  

De hoofdontsluitingsstructuur van Valkenburg aan de Geul wordt gevormd door de Rijks-

weg A79, die in het noorden het gemeentelijk grondgebied doorkruist. Dit maakt dat de 

gemeente goed ontsloten is. 

 

Eén van de belangrijkste wegen binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul, die aan-

sluit op de A79, is de Provinciale Weg Vroenhof - Provinciale Weg Sint Gerlach - Provin-

ciale Weg Broekhem, die naar de kern Valkenburg leidt. Zo zijn bijna alle ontsluitingswe-

gen gericht op de kern Valkenburg.  

Andere belangrijke gemeentelijke ontsluitingswegen zijn: 

 de Emmaberg – N298, naar Hulsberg; 

 de Hekerweg, naar Voerendaal via Klimmen; 

 de (Oud) Valkenburgerweg (N595), naar Gulpen via Schin op Geul; 

 de Rijksweg (N590), naar Maastricht via Berg en Terblijt; 

 de Daalhemerweg, naar de gemeente Margraten; 

 de Beekstraat, richting Schimmert. 

 

Door de gemeente Valkenburg aan de Geul loopt de spoorlijn Maastricht – Heerlen, met 

stations in Houthem, Valkenburg en Schin op Geul. 

ontsluitingsstructuur Valkenburg aan de Geul 

 

 

 

A79 

 

 

 
Maastricht 

Schimmert 

Hulsberg 

N298 

Klimmen 

Cadier en Keer 
Gulpen 

Margraten 

N590 
N595 
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rioolwatertransportleidingen WBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Kabels en leidingen 

De gemeente Valkenburg aan de Geul is op adequate wijze aangesloten op de moderne 

nutsvoorzieningen. Dit gaat gepaard met een infrastructuur van bovengrondse en onder-

grondse voorzieningen en leidingen. 

 

De aanwezige nutsvoorzieningen en leidingen leggen beperkingen op aan het functione-

ren van bestaand bebouwd gebied en nieuwe ontwikkelingen, als gevolg van het directe 

ruimtebeslag en de in acht te nemen toetsings- en veiligheidsafstanden (het indirecte ruim-

tebeslag).  

 

Ter verkrijging van de benodigde informatie over de aanwezige nutsvoorzieningen en lei-

dingen zijn de diverse nutsbedrijven aangeschreven. Met betrekking tot het plangebied en 

de directe omgeving daarvan zijn navolgende nutsvoorzieningen en leidingen aanwezig. 

 

 

  

 

straalpad en brandstofleiding Defensie 

 

 

 

gasleidingen Gasunie 

 

 

 

hoogspanningslijn Enexis 
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 Gasunie: 

- Aardgastransportleidingen, aan weerszijden van deze leidingen dient een vrijwa-

ringszone van 5 meter en een veiligheidszone van 140 meter aangehouden te wor-

den. 

 Dienst Vastgoed Defensie, Directie Zuid, afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu: 

- Militaire brandstofleiding aan weerszijden van deze leiding dient een vrijwaringszone 

van 10 meter aangehouden te worden en een toetsingsafstand (veiligheidszone) 

van 32 meter. 

- Straalpad, aan weerszijden van de hartlijn dient een beschermingszone van 100 

meter aangehouden te worden. 

 Enexis: 

- Bovengrondse 150 kV hoogspanningslijn Terwinselen-Schoonbron-Limmel, aan 

weerszijden van deze leidingen dient een belemmerde strook van 20 meter aange-

houden te worden. 

 Waterschapsbedrijf Limburg: 

- Rioolwatertransportleidingen, aan weerszijden van deze leidingen dient een vrijwa-

ringszone van 2,5 meter aangehouden te worden. 
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3.3.3 Watergangen 

Als bijzondere categorie van infrastructuur moeten de primaire oppervlaktewateren nog 

vermeld worden, bestaande uit de aanwezige watergangen en regenwaterbuffers. In het 

buitengebied van Valkenburg aan de Geul zijn diverse watergangen (beken, bronbeken en 

wegwaterlossingen) en regenwaterbuffers gelegen.  

 

De watergangen zijn in beheer bij het Waterschap Roer en Overmaas en hebben hoofdza-

kelijk een waterstaatkundige functie. Ten behoeve van deze functie hanteert het Water-

schap beschermingszones. De breedte van de beschermingszones rond de primaire 

hoofdwatergangen bedraagt 10 m (de Geul) overige hoofdwatergangen 5 m aan weers-

zijden, gemeten vanaf de grens van de watergang of de regenwaterbuffer. 

 

 

 

watersysteemkaart Waterschap Roer en Overmaas 
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3.4  Laag 3a: Ruimtelijk gebruik 

 

3.4.1 Natuur en bos 

Binnen de gemeentegrenzen van Valkenburg aan de Geul zijn diverse natuur- en bosge-

bieden gelegen, die vooral gekoppeld zijn aan het Geuldal. Deze natuur- en bosgebieden 

hebben deels een bovenregionale uitstraling en maken deel uit van de ecologische hoofd-

structuur.  

 

3.4.2 Landbouw 

Het buitengebied van Valkenburg aan de Geul heeft voornamelijk een agrarische en ex-

tensieve recreatieve functie. De landbouw is dan ook duidelijk aanwezig en vormt in de 

agrarische gebieden de hoofdfunctie. 

 

Van oudsher was het agrarisch grondgebruik gerelateerd aan de morfologische structuur 

en de daarmee samenhangende bodemgesteldheid. In het Geuldal was het agrarisch 

grondgebruik bepaald door grasland, met hoogstamboomgaarden rond kernen.  

 

inventarisatiekaart gebruik 
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Door verbeterde landbouwtechnieken is een deel van het natte grasland geschikt gemaakt 

voor akkerbouw. Door de geringe rentabiliteit van hoogstamboomgaarden en door rooi-

premies is een groot deel van de boomgaarden verwaarloosd of gerooid. De nadruk ligt in 

het Geuldal nu op grasland, met verspreide akkerlandpercelen.  

 

De plateauranden en droogdalen waren vooral op de steilere delen ongeschikt of minder 

geschikt voor landbouw in het algemeen en akkerbouw in het bijzonder. Daarom werd op 

de minder steile hellingen weidebouw gepleegd en waar de hellingshoek het toeliet kwam 

akkerbouw voor. Het aandeel akkerbouw is op de minder steile hellingen nauwelijks toe-

genomen.  

 

In de plateaugebieden is akkerbouw altijd beeldbepalend geweest en gebleven. Door 

schaalvergroting van bedrijven zijn de agrarische percelen steeds verder gegroeid. Ten 

gevolge van deze schaalvergroting en moderne landbouwtechnieken zijn kleine land-

schapselementen in toenemende mate verdwenen.  

 

3.4.3 Recreatie 

De verschillende landschappelijke kwaliteiten, de historische stad, de attracties en de rust, 

in combinatie met de goede bereikbaarheid, maken Valkenburg aan de Geul een belang-

rijk toeristisch attractiepunt in Limburg. De nadruk ligt met name op de recreatieve activitei-

ten in de kern Valkenburg.  

 

In het buitengebied zijn de toeristisch-recreatieve activiteiten met name gericht op natuur-

lijke, landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle elementen. De recreatieve activitei-

ten zijn vooral extensief (wandelen, bezichtigen van monumenten, etc.). Voor wandelen, 

fietsen en ruitersport zijn voldoende mogelijkheden aanwezig in het buitengebied. Alleen in 

delen van het Geuldal is niet altijd sprake van circuitvorming, met voor wandelaars, fietsers 

of ruiters goede bereikbaarheid van de landgoederen Kasteel Schaloen, Genhoes en St. 

Gerlach.  

 

Met de ontwikkeling van Thermae 2000 is een accent komen te liggen op de Cauberg en 

omgeving. Hier zijn op korte termijn nieuwe hoogwaardige functies ontstaan, zoals een ca-

sino, hotels, bungalowpark, enz.  

agrarisch gebied 
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3.5  Laag 3b: Functioneel gebruik 

 

3.5.1 Agrarische bedrijvigheid 

In totaal zijn er in het buitengebied van Valkenburg aan de Geul ruim 70 agrarische bedrij-

ven gelegen. Het betreft zowel gemengde bedrijven, akkerbouwbedrijf/tuinbouwbedrijven 

(vollegrond), melkveehouderijen, rundveehouderijen, paardenhouderijen als één pluim-

veehouderij. 

 

In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn de agrarische bedrijven 

benaderd om inzicht te krijgen in de bedrijfssituatie. Elk bij de gemeente bekend bedrijf is 

aangeschreven met bijvoeging van een inventarisatieformulier (vragenformulier), een kaart 

van de bestaande kaartuitsnede en de eventuele nieuwe bouwkavel. De luchtfoto is ge-

bruikt om in de landschappelijke situatie een goede inpassing te bereiken. Van 39 bedrij-

ven is een reactie gekomen op de inventarisatie. De gemeente heeft hierdoor inzicht ge-

kregen in de huidige en toekomstige bedrijfssituatie. Over het algemeen kan geconclu-

deerd worden dat de toekomstplannen van deze bedrijven uitgaan van continuering en/of 

uitbreiding. 

 

3.5.2 Wonen 

Burgerwoningen zijn in principe gebiedsvreemd in het buitengebied. In het buitengebied 

van Valkenburg aan de Geul worden echter diverse woningen aangetroffen. Niet alleen als 

afgeleide van de agrarische of bedrijfsfunctie (boerderijwoningen of bedrijfswoningen) 

maar ook in de vorm van particuliere woonbebouwing. Burgerwoningen zijn gesitueerd in 

de diverse gehuchten, buurschappen, bebouwingslinten maar zijn ook solitair gelegen. 

Deze situatie is historisch gegroeid.  

 

Het oprichten van nieuwe woningen in het buitengebied is in principe uitgesloten. Woning-

splitsing is alleen toegestaan door middel van een wijzigingsbevoegdheid.  

 

  

agrarisch bedrijf horecavoorzieningen in buitengebied 
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3.5.3 Voorzieningen (recreatie) 

Verblijfsrecreatieve voorzieningen 

In het buitengebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul liggen op dit moment twee 

bungalowparken, diverse campings, en een aantal accommodaties voor bed and break-

fast. Op twee locaties is kamperen bij de boer aanwezig (hier wordt een saldobenadering 

toegepast).  

 

De bungalowparken betreffen: 

1. Vakantiepark Kasteeldomein de Cauberg, Cauberg 29 (Landal); 

2. Bungalowpark Schin op Geul, Walem 1. 

 

De campings betreffen o.m.: 

1. camping Oriental, Rijksweg 6; 

2. camping de Cauberg, Rijksweg 171; 

3. camping De Linde, Kleine Linde 2; 

4. camping De Bron, Stoepertweg 5; 

5. camping Vinkenhof, Engwegen 2a; 

6. camping Schoonbron, Valkenburgerweg 128. 

 

Kamperen bij de boer vindt plaats op de volgende locaties: 

1. Walem 55 

2. Walem 108 

In de regels wordt een saldobenadering toegepast, waardoor het totale aantal van kampe-

ren bij de boer op twee staat. 

 

Bed & breakfasts komen in de gemeente Valkenburg aan de Geul voor binnen de woon-

bestemming, de bestemming A-AB, en de bestemming Recreatie. Nieuwe bed en break-

fast voorzieningen kunnen slechts met gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid wor-

den toegestaan. Ook vakantiewoningen resp. vakantieappartementen kunnen na afwijking 

onder voorwaarden binnen de bestaande bebouwing worden toegestaan. 

 

Dagrecreatieve en sportvoorzieningen 

Naast verblijfsrecreatieve voorzieningen worden in het buitengebied ook een aantal dagre-

creatieve en sportvoorzieningen aangetroffen. Het betreft onder andere de Thermae 2000, 

het casino op de Cauberg. 
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Recreatief medegebruik 

Uiteraard vervult het buitengebied een belangrijke functie voor het recreatief medegebruik. 

De ontsluiting van het buitengebied vindt plaats door wandel-, fiets-, ruiter- en autoroutes 

en de daarbij behorende ondersteunende voorzieningen (bewegwijzering, rustplaatsen, 

informatieborden). De recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied wordt hoofdzake-

lijk bepaald door de afwisseling in natuurlijke en landschappelijke waarden, alsmede de 

cultuurhistorische en monumentale waarden. 

 

In het kader van recreatief medegebruik wordt ook gestreefd naar het realiseren van rust-

punten. Verspreid over het buitengebied moet daartoe de mogelijkheid geboden worden. 

 

Horecavoorzieningen 

Voor het recreatief verblijf zijn ook de in het buitengebied aanwezige horecavoorzieningen 

van belang. Het betreft in alle gevallen een café of restaurant en/of zaal. Eén horecavoor-

ziening is in de grotten gevestigd. Verder is een aantal hotels en pensions aanwezig in het 

buitengebied. 

 

3.5.4 Niet-agrarische bedrijven 

Binnen het plangebied komen een aantal niet-agrarische bedrijven voor. Deze niet-

agrarische bedrijven zijn in wezen gebiedsvreemd aan het buitengebied. Het merendeel 

van deze bedrijven is echter van oudsher op de huidige locatie gevestigd. Verplaatsing van 

deze bedrijven is niet aan de orde, zolang deze geen hinder voor hun omgeving veroorza-

ken. Van gemeentewege bestaan vooralsnog geen plannen tot verplaatsing naar een be-

drijventerrein of sanering van bedrijven. Wel is in een aantal situaties een betere land-

schappelijke inpassing wenselijk. 

 

Voor zover bij de gemeente bekend willen de meeste niet-agrarische bedrijven de huidige 

bedrijfsvoering continueren. Verplaatsing, uitbreiding of beëindiging zijn niet of nauwelijks 

aan de orde.  

 

 

recreatief medegebruik 
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3.5.5 Bijzondere functies 

Verspreid over het buitengebied zijn een aantal bijzondere functies aanwezig.  

 

De meest bijzondere en kenmerkende functie voor de gemeente Valkenburg aan de Geul 

betreft de ondergrondse kalksteengroeven. In plaats van kalksteen wordt in de volksmond 

vaak gesproken van mergel. De kalksteengroeven zijn ontstaan als gevolg van het winnen 

van mergel, hetzij als losse kalk voor onder andere de landbouw, hetzij in de vorm van 

blokken kalksteen, voornamelijk als bouwmateriaal. Na de ontginning van kalksteenwin-

ning zijn vele groeven gebruikt voor secundaire doeleinden, zoals champignonteelt, opslag 

van veldvruchten en schuilplaats. Momenteel vervullen delen van deze groeven echter een 

recreatieve functie. 

3.6  De inventarisatiekaarten en retrospectieve toets 

Voorafgaand aan de bestemmingsplanopstelling heeft een gebiedsinventarisatie plaatsge-

vonden. Daarbij is voor het plangebied aangegeven wat het huidige gebruik is. Dit gebruik 

is vergeleken met de vigerende bestemmingsplannen.  

uitsnede inventarisatiekaart 
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De waargenomen afwijkingen zijn middels een raster op inventarisatiekaart weergegeven. 

Voor deze afwijkingen is afgewogen of de afwijking inpasbaar is binnen het toekomstige 

beleid. Maatstaf voor de regeling, voor zover die afwijkt van de bestaande, is de voor over 

10 jaar gewenste ruimtelijke en gebruikssituatie. Op de bij dit bestemmingsplan behorende 

verbeelding is het resultaat te zien. 

 

De retrospectieve toets geeft aan welke situaties in bouw en gebruik er bestaan die niet in 

overeenstemming zijn met de vigerende bestemmingsplannen en verleende vrijstellingen. 

In deze toets wordt aangegeven in welke situaties een nieuwe bestemming wordt gege-

ven, waarmee een strijdige situatie gelegaliseerd wordt. Ten behoeve van de retrospectie-

ve toets zijn de inventarisatiekaarten als basis gebruikt. De inventarisatiekaarten en retro-

spectieve toets zijn opgenomen in bijlage 7 van de toelichting.  
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4 Beleidsuitgangspunten 

4.1  Inhoudelijke uitgangspunten  

In dit hoofdstuk zullen de uitgangspunten en richtinggevende uitspraken voor de verschil-

lende onderwerpen/thema’s die in het buitengebied aan de orde zijn worden vastgelegd. 

Daarbij kan het zijn dat bij bepaalde onderwerpen/thema’s geen sprake is van wijziging 

van beleid, zoals opgenomen in de huidige bestemmingsplannen. Bij andere onderwerpen 

kan het zijn dat harmonisatie noodzakelijk is of dat beleid opnieuw geformuleerd moet 

worden.  

 

Bij de opzet van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ geldt als algemeen uitgangspunt, dat 

gestreefd wordt naar de instandhouding en ontwikkeling van een duurzaam gebruik van 

het landelijk gebied ten behoeve van landbouw, natuur, landschap, recreatie en toerisme. 

Het (provinciale) beleid is gericht op een grotere mate van ontstening van het buitenge-

bied. Echter door verdergaande ontwikkelingen en schaalvergroting blijkt vaak dat grotere 

en eventueel hogere bebouwing noodzakelijk is. Daarnaast bestaat vanuit andere bedrijfs-

takken en burgers vaak ook behoefte aan verruiming van de bouw- en gebruiksmogelijk-

heden. De provincie Limburg heeft in de loop der jaren een aantal instrumenten ontwikkeld 

vanuit het principe ‘voor wat, hoort wat’. Binnen dit principe zijn bepaalde ontwikkelingen 

toegestaan, maar dan moet er wel een tegenprestatie worden geleverd. Zo zijn bijvoor-

beeld ontwikkelingen mogelijk in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling (sloop van 

stallen in ruil voor de bouw van woningen), de Rood voor Groen regeling (nieuwe landgoe-

deren), Bedrijfskavel op Maat plus (BOM+, inpassing agrarische bedrijven) en VORm 

(economische ontwikkelingen combineren met kwaliteitsverbetering). Recent zijn deze re-

gelingen omgezet naar het ‘Limburgs Kwaliteitsmenu’. 

 

impressie buitengebied 
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Het kwaliteitsmenu is gebaseerd op het principe dat met bebouwing gepaard gaande ont-

wikkelingen in het buitengebied ter plaatse leiden tot verlies aan omgevingskwaliteit, het-

geen gecompenseerd moet worden door een kwaliteitsbijdrage ter plaatse of in een groter 

verband. Deze kwaliteitsbijdrage wordt ingezet om de omgevingskwaliteit te versterken. 

Door de Nota Ruimte en de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn meer ver-

antwoordelijkheden bij gemeenten komen te liggen. Geheel in die lijn worden de mogelijk-

heden die de instrumenten van het kwaliteitsmenu bieden, overgedragen aan de gemeen-

te. De gemeente Valkenburg aan de Geul zal het kwaliteitsmenu toepassen op basis van 

een nieuwe structuurvisie. 

 

Bij het bepalen van het beleid kan bij een groot aantal van de volgende onderwer-

pen/thema’s worden uitgegaan van het principe kwaliteitsverbetering. Bij een nieuwe ont-

wikkeling geldt het principe ‘voor wat, hoort wat’. De ontwikkeling dient passend te zijn in 

de omgeving en mag geen afbreuk doen aan de kwaliteiten van het gebied. In ruil van de 

extra geboden ruimte wordt een tegenprestatie gevraagd in de vorm van een kwaliteitsver-

betering. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan sloop van overtollige bedrijfsgebouwen of 

aanleg van groenbeplanting.  

 

In de uitgangspuntennotitie draait het dus om kwaliteitsverbetering. Maar wat is kwaliteit? 

Bij kwaliteitsverbetering gaat het om de ruimtelijke kwaliteit. Belangrijk daarin is de visie op 

een gebied, het gewenste streefbeeld voor het buitengebied. Dit vormt de basis voor de 

vraag of een ontwikkeling kwalitatief past of niet. De voornaamste bouwsteen, waarin de 

kwaliteit beschreven wordt, is de (nog op te stellen) structuurvisie in samenwerking met de 

gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem. Hierin worden de hoofdlijnen van het gemeentelijke 

ruimtelijke beleid aangegeven. Naast de structuurvisie is er op regionaal niveau een ‘Visie 

Gebiedsontwikkeling Maastricht/Meerssen/Valkenburg: Eén groene weldadige stad’ opge-

steld (d.d. maart 2009), welke ook als basis fungeert voor het gewenste streefbeeld voor 

het buitengebied. 

 

In de volgende paragrafen is per onderwerp/thema aangegeven wat de inhoudelijke uit-

gangspunten zijn.  
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4.2  Agrarische bedrijven 

4.2.1 Algemeen 

a. De hoofdlijn voor het landbouwbeleid is gericht op een duurzame bedrijfsvoering. Dit 

betekent dat voor een agrarisch bedrijf met toekomstperspectief de levensvatbaarheid 

gegarandeerd moet worden. Binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul ligt de na-

druk op grondgebonden landbouw, waarbij de voorkeur uitgaat naar regio-eigen akker-

bouw, melkveehouderij en fruitteelt (streekproducten).  

b. De agrarische sector is als ruimtebepalende functie ook in de toekomst, mede met de 

functies natuur, recreatie en toerisme, de drager van het buitengebied. De grondge-

bonden landbouw wordt gefaciliteerd om mee te kunnen in de dynamiek en inventiviteit 

die van deze bedrijfstakken gevraagd wordt. 

c. De landbouw levert direct een bijdrage aan de landschapskwaliteiten en de kwaliteit 

van de omgeving door gebruik te maken van sloopregelingen, het instrument BOM+ en 

subsidies voor agrarisch natuurbeheer (onderdeel kwaliteitsmenu Zuid-Limburg). 

d. In het kader van de bestemmingsplanvoorbereiding zijn alle agrariërs in het buitenge-

bied (74 in totaal) aangeschreven met een vragenlijst (februari 2008). Aan de hand 

daarvan is nagegaan welke plannen er nog leven voor de toekomst. Zo bestaat bijvoor-

beeld bij een aantal bedrijven de behoefte om uit te breiden. Bij de opstelling van het 

bestemmingsplan is per geval bekeken of en hoe de toekomstplannen kunnen worden 

verwerkt in het bestemmingsplan. In het kader van het voorontwerp bestemmingsplan 

worden de agrariërs nog een keer uitgenodigd te reageren op de inmiddels ingeteken-

de bouwkavel. 

 

4.2.2 Grondgebonden, melkveehouderij en intensieve veehouderij 

a. De mogelijkheden voor de agrarische bedrijven, anders dan intensieve veehouderij, zijn 

gebiedsgerelateerd. Hierbij wordt uitgegaan van gebiedsgerelateerd beleid gebaseerd 

op de gebiedsindeling uit het POL 2006: Ecologische HoofdStructuur (P1), Provinciale 

Ontwikkelingszone Groen (P2) en Ruimte voor veerkrachtige watersystemen (P3) en 

Vitaal landelijk gebied (P4). Ontwikkelingen worden op een gebiedsgerichte manier wel 

of niet toegestaan. Op de vlakke delen van het buitengebied is in principe nog ruimte 

voor regionaal rendabele landbouw, de akkerbouw, melkveehouderijen en fruitteeltbe-

drijven. Op de hellingen komen de functies landschap, landbouw, natuur en recreatie in 

afwisseling en harmonie met elkaar voor. In de beekdalen ligt het accent op behoud en 

versterking van de natuurlijke en landschappelijke waarden.  

agrarisch bedrijf agrarisch bedrijf 
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Met een passende landbouwkundige invulling kan de landbouwsector, naast andere 

partijen als particulieren en natuurterreinbeheerders, mede een rol spelen bij de be-

scherming van de natuurlijke en landschappelijke waarden. 

b. Wenselijke en mogelijke schaalvergroting van grondgebonden agrarische bedrijven 

dient afgestemd te worden op behoud en versterking van de karakteristieke land-

schappelijke waarden in het gebied. Dit mag zeker niet in belangrijke of onevenredige 

mate het gebied aantasten. 

c. Ten aanzien van de bestaande varkenshouderij en kippenhouderij bij Berg en Terblijt 

zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn binnen de grenzen van de Wet Am-

moniak en Veehouderij en de Natuurbeschermingswet. Nieuwe intensieve veehouderij 

wordt in de gemeente Valkenburg aan de Geul uitgesloten.  

d. De paardenhouderij kent verschillende soorten. Er zijn zuiver agrarische bedrijven waar 

uitsluitend paarden worden gefokt en opgefokt, die als hengstenhouderij in gebruik zijn 

of waar paarden voor de melkproductie worden gehouden. Dit wordt ook wel de pro-

ductiegebonden paardenhouderij genoemd. Deze zijn opgenomen binnen de bestem-

ming A-AB. Ook zijn er bedrijven waar al dan niet in overwegende mate agrarische ac-

tiviteiten worden ondernomen. Dit zijn bijvoorbeeld de trainings- en africhtingsstallen, al 

dan niet als onderdeel van een fok- en opfokstal, de sportstallen, de handelsstallen en 

de pensionstallen. Dit betreft in hoge mate de gebruiksgerichte paardenhouderij. Ma-

neges hebben veelal een functie van ontspanning en invulling van de vrije tijd van 

mensen. De maneges worden in het buitengebied dan ook niet toegestaan vanwege de 

grote verkeersaantrekkende werking. 

 

4.2.3 Nevenactiviteiten 

a. Om het voor de agrariër aantrekkelijker en ook financieel draaglijk te houden, worden 

initiatieven die betrekking hebben op verbrede landbouw c.q. plattelandsvernieuwing 

gesteund. Het dient dan wel te gaan om activiteiten die thuishoren in het buitengebied, 

zoals zorgboerderijen, boerderijwinkels, recreatieve functies en beheer van de omge-

ving (landschap/natuur/cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed/water). De gemeente 

past met betrekking tot het kamperen bij de boer de saldobenadering toe, deze wordt 

nader beschreven in paragraaf 4.4.3. 

b. In dit bestemmingsplan wordt het dus mogelijk om bij een bestaand agrarisch bedrijf 

door middel van een afwijking van het bestemmingsplan een zorgfunctie of recreatieve 

functie, ondergeschikt aan de agrarische functie, toe te staan.  
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4.2.4 Limburgs Kwaliteitsmenu 

Voor de verbetering van het landschap is het Limburgs Kwaliteitsmenu opgesteld. Kort ge-

zegd is deze regeling voor wat betreft (agrarische) bedrijvigheid erop gericht om ontwikke-

lingen mogelijk te maken en tegelijkertijd winst te behalen in de omgevingskwaliteit (voor 

wat, hoort wat). 

a. Uitgangspunt is een zo compact mogelijke bouwkavel. 

b. Agrarische ondernemers die nieuw willen vestigen of uitbreiden moeten aantonen op 

welke wijze ze een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de omgeving. Of anders ge-

zegd, wanneer de uitvoering van plannen van een ondernemer effecten heeft op de 

omgeving, moet deze ter compensatie een tegenprestatie leveren die gericht is op ver-

betering van die omgeving. Welke tegenprestatie dit betreft, dient per situatie bepaald 

te worden. Dit is onder andere afhankelijk van de ligging en de gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling. 

c. Het Limburgs Kwaliteitsmenu wordt in de bestemmingsplanregeling met name vertaald 

door middel van het stellen van specifieke voorwaarden in de wijzigingsbevoegdheden 

ten behoeve van de vergroting of vormverandering van bouwvlakken binnen de agrari-

sche bestemmingen. Als voorwaarde wordt gesteld dat de ontwikkeling bijdraagt aan 

een verbetering van de omgevingskwaliteit als bedoeld in het gemeentelijk kwaliteits-

menu. Daarvoor moet een landschappelijk inrichtingsplan worden overgelegd waarin de 

landschappelijke inpassing van de bebouwing en de andere te verrichten kwaliteitsver-

beterende maatregelen zijn beschreven en waaromtrent advies is ingewonnen bij een 

onafhankelijke, objectieve commissie. Daarnaast wordt als voorwaarde gesteld dat voor 

de beoogde ontwikkeling een bedrijfsontwikkelingsplan opgesteld moeten worden. Voor 

bedrijven heeft het voorgaande als consequentie, dat slechts aan uitbreiding kan wor-

den meegewerkt, als door de bedrijven inzichtelijk kan worden gemaakt op welke wijze 

zij willen bijdragen aan verbetering van de omgevingskwaliteit (win-win situatie). 

d. Ten aanzien van de saldobenadering vanuit het Limburgs Kwaliteitsmenu verdient op-

merking dat het aantal agrarische bedrijven is verkleind en dat enkel bestaande rechten 

in stand zijn gehouden. 

 

4.2.5 Uitbreidingsmogelijkheden 

a. In de bestemmingsplanregeling wordt voor de nog actieve agrarische bedrijven met 

toekomstperspectief, de huidige agrarische bouwkavel gehandhaafd.  

b. Is uitbreiding van de bebouwing aan de orde die niet past binnen de grenzen van de 

bouwkavel dan dient hiervoor een procedure in het kader van het gemeentelijk kwali-

teitsmenu doorlopen te worden.  

agrarisch gebied agrarisch bedrijf buitengebied 
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Daarbij dient met een bedrijfsontwikkelingsplan onder andere de noodzaak tot uitbrei-

ding aangetoond te worden en dat het gaat om een volwaardig agrarisch bedrijf. Ook 

dient getoetst te worden of en welk effect de uitbreiding heeft op natuur- en land-

schapswaarden. In de bestemmingsplanregels wordt hiervoor een wijzigingsbevoegd-

heid met voorwaarden opgenomen. Tevens wordt gedetailleerd aangegeven welke vas-

te afstanden er gelden ten opzichte van welke natuurgebieden, in het geval van uitbrei-

ding van agrarische bedrijven. Omdat agrarische nevenbedrijven niet passen binnen 

een agrarische bedrijfsbestemming is het noodzakelijk om hiervoor maatwerk te leve-

ren door een specifieke bestemming op te nemen. Binnen deze bestemming kan recht-

streeks een beperkte uitbreiding worden toegestaan van bijvoorbeeld 10%. Bij gewens-

te grotere uitbreidingen zal van geval tot geval, volgens het gemeentelijk kwaliteitsme-

nu moeten worden bekeken of uitbreiding mogelijk is. Hierbij kan gekozen worden voor 

het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid met voorwaarden. 

c. Oneigenlijk gebruik van de agrarische bebouwing dient voorkomen te worden. Mocht dit 

echter wel gebeuren, zal de gemeente handhavend optreden. 

 

4.2.6 Teeltondersteunende voorzieningen 

Teeltondersteunende voorzieningen zijn er in verschillende uitvoeringen, zoals boogkas-

sen, containervelden en plastic tunnels. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelij-

ke of permanente en hoge of lage voorzieningen. Het landschap wordt door deze voorzie-

ningen vaak verstoord en er kan zelfs sprake zijn van schade. 

a. De provincie heeft hiervoor de beleidsregel teeltondersteunende voorzieningen opge-

steld (G.S. d.d. 1 februari 2005). In de bestemmingsplanregeling zal deze beleidsregel 

worden doorvertaald.  

b. Hagelnetten worden eveneens toegestaan overeenkomstig het provinciale beleid (G.S. 

d.d. 9 maart 2004). 

 

4.2.7 Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) 

De bestaande agrarische bedrijven worden in het bestemmingsplan positief bestemd. De 

laatste jaren zijn er echter ook bedrijven gestopt of is er alleen nog maar sprake van hob-

bymatige, agrarische activiteiten. 

a. Bij het toekennen van de agrarische bedrijfsbestemming zal de afweging gemaakt wor-

den of ter plaatse nog sprake is van een bestaand agrarisch bedrijf (bedrijfsmatige acti-

viteit). Van een hobbymatige activiteit is sprake indien het hoofdinkomen verkregen 

wordt uit niet-agrarische activiteiten.  

b. In het kader van de plattelandsvernieuwing en de daaruit voortkomende noodzaak van 

nieuwe economische dragers voor het buitengebied, wordt gestreefd naar een zo 

doelmatig mogelijk hergebruik van vrijgekomen (agrarische) bedrijfsgebouwen. Met een 

wijzigingsbevoegdheid wordt in het bestemmingsplan ruimte geboden om de bestem-

ming te wijzigen, als blijkt dat een initiatief rendabel is.  

c. Het hergebruik van bestaande bebouwing moet als een optelsom van omgevingseffec-

ten en de daarmee samenhangende voor- en nadelen worden bezien. Aan de vestiging 

van kleinschalige, zakelijke dienstverlening in vrijkomende agrarische bebouwing wordt 

de ruimte geboden. Het hergebruik van de bestaande bebouwing door nieuwe econo-

mische dragers is mogelijk, mits deze bijdragen aan de kwaliteit van het buitengebied.  
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d. Ook de ruimtelijke omgevingskwaliteit dient tegelijkertijd verbeterd te worden door kwa-

liteitsimpulsen als inrichtings- en erfbeplantingsplannen. Vaak gaat het daarbij om de 

problematiek rond grote (historische) complexen. Verwaarlozing en leegstand moet tot 

het uiterste worden voorkomen.  

e. Met het oog op de dynamische ontwikkeling van het landelijk gebied en de versterking 

van de recreatieve functie van het buitengebied, gaat de voorkeur uit naar gebruiks-

vormen vergelijkbaar met de bij de agrarische bedrijfsvoering toegestane nevenactivi-

teiten, alsmede de uitoefening van een beroep aan huis, praktijk aan huis, kantoor aan 

huis, ambachtelijke en consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten met een geringe mili-

eubelasting/-zonering en werkruimten voor starters eveneens met een geringe milieu-

belasting/-zonering. 

f. Bij vrijkomende agrarische bebouwing is horeca eveneens toegestaan ondergeschikt 

aan de hoofdbestemming, zoals in de vorm van een kantine, restaurant en daarmee 

vergelijkbare voorzieningen.  

g. Het gebruik van de vrijkomende agrarische bebouwing voor bedrijfsdoeleinden, in de 

vorm van kleinschalige productiebedrijven of als bedrijfsverzamelgebouw voor klein-

schalige bedrijven, is ook mogelijk. Het dient dan wel te gaan om weinig verkeersaan-

trekkende bedrijven die niet in conflict zijn met de aanwezige functies in de omgeving. 

Productiebedrijven met een industrieel karakter worden nadrukkelijk uitgesloten. Deze 

horen in principe thuis op een bedrijventerrein. In het bestemmingsplan wordt een lijst 

van toegelaten bedrijven opgenomen. 

h. Gebruiksvormen die de aanwezige waarden en belangen aantasten of beperken, dan 

wel een extra belemmering vormen voor de bestaande landbouw, worden niet toege-

staan. Eveneens worden gebruiksvormen die een dusdanig verkeersaantrekkende 

werking hebben, dat verkeersoverlast ontstaat en daardoor het treffen van infra-

structurele maatregelen (herinrichten/aanleg wegen en/of parkeervoorzieningen) nood-

zakelijk wordt, geweerd. Het is tevens niet wenselijk om detailhandel toe te laten in vrij-

komende agrarische bebouwing in het buitengebied, behalve in een kleinschalige vorm 

in het geval van verbrede landbouw door het verkopen van 'eigen' of streekgebonden 

producten. Tot slot worden ook die gebruiksvormen die een aantasting van de leef-

baarheid, in de zin van de woon- en verblijfskwaliteit in de directe omgeving, betekenen 

niet toegelaten. 

i. De realisering van meerdere (burger)woningen, naast de oorspronkelijke, voormalige 

bedrijfswoning is toegestaan, mits het betreft woningen die bijdragen aan herstel en/of 

behoud van het cultuurhistorisch waardevolle deel en in de woningen een aanvaard-

baar woonklimaat kan worden gerealiseerd. Daarbij moet wel gelet worden op de ande-

re aanwezige gebruiksvormen en eventueel in de omgeving aanwezige milieubelasten-

de gebruiksvormen. De woningen dienen binnen het cultuurhistorisch waardevolle deel 

van de oorspronkelijke boerderij c.q. het hoofdgebouw gerealiseerd te worden, waarbij de 

minimale inhoud van een woning 350 m
3
 bedraagt. Woningen in vrijstaande schuren wor-

den niet toegelaten. Er mag in beginsel maximaal één extra woning ontstaan, in bijzondere 

gevallen zijn meerdere woningen mogelijk. Deze woningen tellen echter wel mee in het ka-

der van de POL-aanvulling ‘Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering’. 

Derhalve zal kritisch worden gekeken naar de toe te laten aantallen. 
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j. De nieuwe functies zijn uitsluitend toegestaan binnen de bestaande voormalige (agrari-

sche) bedrijfsbebouwing. In het kader van de ondersteuning van het buitengebied moet 

bij hergebruik, zonodig middels een regeling, alle overtollige bebouwing verdwijnen, al-

vorens aan de bebouwing een nieuwe functie kan worden toegekend.  

k. Elk doelmatig hergebruik wordt getoetst aan het algeheel principe van omgevingsver-

betering. Kwalificeerbare milieueffecten inzake geur, stof, gevaar, geluid (deze komen 

tot uiting in de milieucategorie), bodemverontreiniging en verkeersaantrekking moeten 

per saldo verbeteren of gelijk blijven. De oude en nieuwe milieusituatie worden naast 

elkaar gelegd. Boven op deze kwaliteitsslag moet een BOM+-slag gemaakt worden, om 

de landschappelijke inpassing (bij wijze van compensatie of erfinrichting) te verbeteren. 

Over het hergebruik van de bestaande bebouwing door nieuwe economische dragers 

stelt de handreiking van de provincie dat deze mogelijk zijn, mits zij bijdragen aan de 

kwaliteit van het buitengebied. 

4.3  Overige bedrijven 

4.3.1 Solitaire bedrijven 

In het buitengebied komen naast de agrarische bedrijven nog enkele niet agrarische be-

drijven voor: 

a. Solitaire niet agrarische bedrijven worden positief bestemd met een beperkte uitbrei-

dingsmogelijkheid van 10% van het bestaande bedrijfsvloeroppervlak tot een maximum 

van 100 m
2
. Verdere uitbreiding, om vooral de locale economie te bevorderen, is moge-

lijk middels afwijken van het bestemmingsplan met de voorwaarden uit het (gemeente-

lijk) kwaliteitsmenu, zoals landschappelijke inpassing. Een voorbeeld hiervan is Intra-

tuin in Berg en Terblijt. 

b. Nieuwvestiging van niet agrarische bedrijven is alleen mogelijk indien:  

1. dit bijdraagt aan instandhouding van een gebouw met een monumentale of beeld-

bepalende status in zijn huidige vorm; 

2. er weinig nieuwe verkeersaantrekkende werking van het bedrijf uitgaat; 

3. de activiteit niet in conflict is met de huidige functies van de omgeving; 

4. de activiteit landschappelijk inpasbaar is. 

 

bedrijf tankstation 
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4.4  Recreatie en toerisme 

4.4.1 Algemeen 

Naast een agrarische functie vervult het buitengebied van Valkenburg aan de Geul een be-

langrijke recreatieve functie. Het volgende onderscheid in recreatievormen is te maken: 

 verblijfsrecreatie, in de vorm van:  

 kampeerterreinen/campings en bungalowparken; 

 recreatieve woonverblijven, zoals vakantieappartementen, bed & breakfast, groeps-

accommodaties, hotels en pensions; 

 kamperen bij de boer; 

 sport- en dagrecreatieve voorzieningen, zoals de diverse sportparken; 

 recreatief medegebruik (wandelen, fietsen, paardrijden). 

 

Als algemene uitgangspunten kan het volgende gesteld worden: 

a. Het Nationaal Landschap geldt als motor voor de verdere ontwikkelingen en verbijzon-

deringen op recreatief-toeristisch vlak. Andere partijen en ‘gebruikers’ van het buiten-

gebied kunnen meeprofiteren door recreatie en toerisme te profileren met behulp van 

onder andere de visuele kwaliteit van het buitengebied.  

b. Behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit en afwisseling voor het toeristisch-

recreatief aanbod is van belang. Daartoe behoort ook verbetering van de kwaliteit van 

de toeristisch-recreatieve voorzieningen en accommodaties zelf. Harmonie met het 

streekeigen karakter staat voorop. 

c. Voor verblijfsrecreatie is het beleid mede gericht op seizoensverlenging, zodat de ac-

commodaties ook kunnen profiteren van de evenementen buiten het hoofdseizoen 

(Hop-feesten, kerstmarkt e.d.).  

d. De groei van verblijfsaccommodaties is beperkt mogelijk. Een voorbeeld is de nood-

zaak van schaalvergroting als onderdeel van de kwaliteitsverbetering. Eén en ander is 

alleen mogelijk indien ter compensatie een tegenprestatie wordt geleverd die gericht is 

op verbetering van die omgeving. 

e. In de Nota kampeerbeleid gemeente Valkenburg aan de Geul 2009 - 2013 is het beleid 

voor kampeerterreinen nader uitgeschreven. De gemeente heeft hierin haar kampeer-

beleid vastgesteld en zal hier dan ook niet vanaf wijken. Het beleid uit deze nota wordt 

doorvertaald in het bestemmingsplan.  

 

bungalowpark camping camping 
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4.4.2 Kampeerterreinen en bungalowparken 

Het gemeentelijke beleid ten aanzien van kampeerterreinen/campings en bungalowparken 

is gericht op kwaliteit: 

a. De bestaande voorzieningen worden voorzien van een positieve bestemming. De vast 

te leggen omvang is in principe de huidige omvang, gebaseerd op de laatste versie van 

de kampeervergunning die is komen te vervallen door intrekking van de WOR. Er wordt 

dan per geval bekeken of en hoe deze in het nieuwe bestemmingsplan kunnen worden 

opgenomen. Ook hier geldt als uitgangspunt dat enkel planologisch afgeronde pro-

jecten worden meegenomen in het bestemmingsplan. 

b. Een eventuele uitbreiding dient afgestemd te worden op behoud en versterking van de 

karakteristieke landschappelijke waarden in de omgeving. De uitbreiding mag zeker 

niet in belangrijke of onevenredige mate het gebied aantasten. En alleen bij kwaliteits-

verbetering is er ruimte voor uitbreiding. Die kwaliteitsverbetering dient zich in ieder ge-

val te richten op:  

 landschappelijke inpassing (compensatie als tegenprestatie);  

 realisering van gebiedskarakteristieke bebouwing;  

 diversiteit in aanbod. 

 

4.4.3 Kamperen bij de boer 

Als verbreding van de agrarische functie is kamperen bij de boer alleen bij bepaalde be-

drijven toegestaan.  

a. Het kamperen bij de boer is in de gemeente Valkenburg aan de Geul toegestaan con-

form de saldobenadering uit de Nota kampeerbeleid. Dit betekent dat binnen de ge-

meente maximaal 4 ‘kamperen bij de boer’-locaties, met maximaal 15 kampeerplaat-

sen, aanwezig mogen zijn. Momenteel zijn reeds 3 kampeerboeren aanwezig in ge 

gemeente waarvan 2 in het buitengebied. Op bestemmingsplanniveau wordt dit gere-

geld als nevenactiviteit middels een aanduiding binnen het bestemmingsvlak bij de be-

staande kampeerboeren. 

b. Uitbreiding met 1 boerderijcamping is dus mogelijk als de locatie zich daartoe leent qua 

situering en landschap inpassing mogelijkheden. Als 1 bestaande wordt beëindigd is 

eveneens een nieuwe locatie mogelijk onder dezelfde voorwaarden. Deze nieuwe initia-

tieven worden door middel van afwijken van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. 

Daarbij moeten deze activiteiten wel landschappelijk inpasbaar zijn en het mag geen 

onevenredige negatieve consequenties voor natuur en landschap opleveren. Het ver-

lies aan natuurwaarden moet gecompenseerd worden, een en ander conform een af-

weging op perceelsniveau.  

hotel kamperen bij de boer minicamping 
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c. Als de agrarische bedrijfsactiviteiten worden beëindigd, moet ook het kamperen bij de 

boer worden beëindigd. 

 

4.4.4 Recreatieve woonverblijven 

Nieuwvestiging van recreatieve bedrijven is mogelijk in de vorm van recreatieve woonver-

blijven binnen bestaande bebouwing, die vanuit cultuurhistorisch oogpunt behouden dient 

te blijven (VAB): 

a. De recreatieve woonverblijven zullen als vakantieappartement of groepsappartement 

worden gerealiseerd.  

b. Eén en ander dient te voldoen aan bepalingen uit de Geurwet en de gemeentelijke 

geurverordening. 

c. Het beleid gaat verder uit naar de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige verblijfs-

accommodaties. 

 

4.4.5 Bed & breakfast 

Ondermeer in het kader van de verbreding van agrarische activiteiten en het vitaal houden 

van het landelijke gebied, kunnen in het buitengebied recreatieve activiteiten worden ont-

plooid. Hiervoor zijn overnachtingsvoorzieningen nodig, zoals bed & breakfastfaciliteiten. In 

de beleidsnotitie Bed & Breakfastvoorziening (d.d. 14 december 2001) staat het gemeente-

lijk beleid betreffende het realiseren van een bed & breakfast nader beschreven.  

 

Het exploiteren van een bed & breakfast is niet zondermeer mogelijk in elke woning in het 

buitengebied. De gemeente verleent enkel medewerking wanneer een initiatief aan be-

paalde voorwaarden voldoet. Het gaat daarbij om voorwaarden als: 

a. het pand is op grond van het bestemmingsplan aangemerkt als karakteristiek, rijksmo-

nument of is gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht; 

b. het pand heeft een minimale inhoud van 750 m³ en de hoofdfunctie (wonen of agra-

risch) blijft gehandhaafd; 

c. de bed & breakfastvoorziening dient binnen de bestaande bebouwing te worden gerea-

liseerd; 

d. ter voorkoming van permanente bewoning wordt een maximumverblijfsduur gehanteerd 

van 1 week. 

 

Het beleid uit de beleidsnotitie Bed & Breakfastvoorziening is overgenomen in het be-

stemmingsplan. 

 

4.4.6 Sport- en dagrecreatieve voorzieningen 

a. Sport- en dagrecreatieve voorzieningen worden positief bestemd met een bescheiden 

uitbreidingsmogelijkheid van maximaal 10% van het bestaande vloeroppervlak tot een 

in het bestemmingsplan op te nemen maximum aantal m
2
. Ook hier is verdere uitbrei-

ding alleen mogelijk middels een afwijking van het bestemmingsplan met voorwaarden 

uit het (gemeentelijk) kwaliteitsmenu, zoals landschappelijke inpassing.  

b. Voor de bijbehorende horecavoorzieningen geldt dat deze ten allen tijde ondergeschikt 

moeten zijn aan de sport- of dagrecreatieve voorziening. 
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4.4.7  Evenementen 

Sommige evenementen dienen via een bestemmingsplan te worden toegestaan. Het be-

treft evenementen waarbij het gebruik van het perceel of de bebouwing voor een langere 

periode en met enige regelmaat wijzigt. Dit gebruik is dan niet meer in overeenstemming 

met de gebruiksregels van de eigenlijke bestemming.  

a. De locaties binnen het buitengebied waar sprake is van meerdaagse en jaarlijks terug-

kerende evenementen zullen met een aanduiding op kaart gezet worden. Op deze lo-

caties mag een bepaald evenement één keer per jaar georganiseerd worden. 

b. In het bestemmingsplan zal een regeling worden opgenomen met betrekking tot het 

overnachten in sportgebouwen (scouting, voetbalvereniging, club 77). 

c. Voor nieuwe meerdaagse en jaarlijks terugkerende evenementen zal een algemene 

afwijkingsbevoegdheid van het bestemmingsplan worden toegevoegd.  

d. Daarnaast dient voor ieder evenement een vergunning verleend te worden op basis 

van de gemeentelijke evenementenverordening.  

 

4.4.8  Recreatieve hoofdontsluitingsstructuur 

De paden- en wegenstructuur wordt (naar de mogelijkheden gemeten) zo goed mogelijk 

gestructureerd, zodat verkeersoverlast en verstoring in het buitengebied binnen de perken 

blijven. Het netwerk van recreatieve routes is bepalend voor de kansrijkdom van nieuwe 

ontwikkelingen. 

a. Aanleg van fiets- en wandelinfrastructuur ten behoeve van recreatief medegebruik van 

het buitengebied is in principe overal toegestaan tot een omvang en intensiteit die niet 

conflicteert met de in het plangebied aanwezige waarden. Natuurbeschermingsterrei-

nen en stiltegebieden vertegenwoordigen zeer hoge en niet te verstoren waarden, 

waarbinnen terughoudend zal worden omgegaan met uitbreiding van de fiets- en wan-

delstructuur. 

b. Het recreatieve, gemotoriseerde verkeer moet door de huidige verkeersinfrastructuur 

kunnen worden verwerkt. De hoofdontsluitingsstructuur binnen de gemeente is ook de 

ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd recreatief verkeer. Verkeerstechnische maat-

regelen kunnen bijdragen om de verkeerscirculatie en de verkeersleefbaarheid in het 

buitengebied te verbeteren. Deze zijn mogelijk binnen de begrenzing van de verkeers-

bestemming (weg en berm). 

4.5  Wonen 

4.5.1 Burgerwoningen 

De woonfunctie is steeds meer aanwezig in het buitengebied.  

a. Om bij te dragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente wordt een groot belang ge-

hecht aan de huisvesting van eigen inwoners, met name starters, als bijdrage aan de 

instandhouding van de lokale gemeenschap. 

b. Vanuit het provinciaal beleid dienen de bestaande woningen de mogelijkheid te krijgen 

om, qua wooncomfort, te voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarom is het toegestaan 

om bestaande burgerwoningen in het buitengebied aan te passen en te vergroten. 

Hiervoor dient in het bestemmingsplan een zorgvuldige en handhaafbare regeling te 

worden opgenomen die erop toeziet dat de woning en de bijgebouwen, qua omvang en 

verschijningsvorm, passen bij de aard en kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde 
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c.  

 

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

 

omgeving.  

j. Voor de regeling van burgerwoningen in het buitengebied geldt het contourenbeleid van 

de provincie Limburg. Uitgangspunt is dat de bouw van nieuwe burgerwoningen in het 

buitengebied niet is toegestaan. Primair dienen nieuwe ontwikkelingen op het platteland 

plaats te vinden binnen de contouren. Indien hier motieven voor zijn kan hiervan wor-

den afgeweken. Daarbij moet voldaan worden aan de voorwaarden uit het gemeentelijk 

kwaliteitsmenu. Binnen deze regelingen is het mogelijk om in bebouwingslinten en -

randen woningen te bouwen, waarbij een voorwaarde is dat sprake moet zijn van ver-

betering van het woon- en leefklimaat.  

k. Voor het overige gelden, voor de bestemming Wonen, tevens de uitgangspunten uit de 

uitgangspuntennotitie van het bestemmingsplan kernen Valkenburg aan de Geul, voor 

zover deze relevant zijn voor het buitengebied. 

 

4.5.2 Woningsplitsing 

Woningsplitsing biedt kansen op het sociale vlak en kan bijdragen aan het in stand houden of 

verbeteren van landschappelijk en/of cultuurhistorische en architectonische kwaliteiten. 

a. Splitsing is alleen mogelijk binnen een bestaand hoofdgebouw met een bestaande woon-

functie.  

b. Beide woningen dienen naderhand een minimale inhoud van 350 m
3
 te hebben.  

c. Er mag in beginsel maximaal één extra woning ontstaan, indien sprake is van cultuurhisto-

risch waardevolle of karakteristieke bebouwing of ligging van een pand in een kernrandzo-

ne zijn meerdere woningen mogelijk. Ook deze woningen tellen mee in het kader van de 

POL-aanvulling ‘Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering’. Er zal dus 

kritisch worden gekeken naar het toe te laten aantal. 

d. De woningsplitsing mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van het woonklimaat of 

de omringende functies, zoals bedrijven en waarden.  

e. De woningen moeten in het kader van het realiseren van goede woonkwaliteit voldoen aan 

het Bouwbesluit. 

 

4.5.3 Mantelzorg 

Om bij te dragen aan de leefbaarheid in het buitengebied, moet worden voorzien in op de bui-

tengebiedsituatie afgestemde zorgverlening op korte afstand.  

a. Mantelzorg ter ondersteuning van wonen op het platteland wordt gestimuleerd. Door het 

toestaan van extra woonruimte wordt de mogelijkheid gecreëerd voor het bieden van zorg 

aan eenieder die hulpbehoevend is.  

wonen in het buitengebied wonen in het buitengebied 
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Een verruiming van de woning ten behoeve van mantelzorg is door middel van afwijken van 

het bestemmingsplan mogelijk, mits sprake blijft van één woning.  

b. In een bijgebouw mag een afhankelijke woonruimte gerealiseerd worden onder de voor-

waarde dat het geen zelfstandige woning betreft.  

c. Er mag geen sprake zijn van een onevenredige aantasting van overige belangen in de om-

geving.  

d. Er dient sprake te zijn van een tijdelijke zorgbehoefte die voortkomt uit een sociale relatie 

tussen de zorgbehoevende en de zorgverlener.  

e. De noodzaak van de mantelzorgbehoefte dient aangetoond te worden met een CIZ-

indicatie of een daarmee gelijk te stellen indicering.  

 

4.5.4 Aan huis gebonden beroepen en bedrijven 

Binnen de woonfunctie (bij reguliere woning, maar ook bij bedrijfswoning) bestaat de be-

hoefte om naast deze functie ook andere activiteiten en/of functies te realiseren.  

a. Bij de aan huis gebonden activiteiten blijft wonen de hoofdfunctie, maar wordt een on-

dergeschikt gedeelte van de woning tevens ingericht voor kleinschalige activiteiten an-

ders dan wonen. Het gaat dan met name om aan huis gebonden beroepen, zoals dien-

sten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of ontwerptech-

nisch gebied.  

b. Afzonderlijke verkoop van het bedrijfsgedeelte is niet toegestaan omdat hierdoor een 

zelfstandig bedrijf ontstaat waarvan het gebruik niet meer ondergeschikt is aan de 

woonfunctie.  

c. In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid opgenomen om binnen het buitengebied 

aan huis gebonden activiteiten te ontplooien. Bij de bestemmingsplanregels zal een bijlage 

worden opgenomen met een lijst van beroepen die vallen onder de definitie ‘aan huis ge-

bonden beroep’. 

 

4.5.5 Hobbymatig agrarisch gebruik 

Het agrarisch nevengebruik in de gemeente Valkenburg aan de Geul vindt steeds meer 

plaats in de vorm van hobbymatig gebruik. Als hobbymatige activiteit houden de burgers in 

het buitengebied vaak paarden en kleinvee.  

a. Als gevolg van deze hobbymatige activiteit is de behoefte aan kleine schuilgelegenhe-

den, stalletjes en bergingen in het buitengebied van Valkenburg aan de Geul ontstaan. 

Voorkomen moet worden dat het buitengebied te veel verrommelt. Dit kan onder ande-

re door het toestaan van bepaalde stalletjes e.d., die vooraf door de gemeente zijn 

goedgekeurd.  

b. In het bestemmingplan wordt de bouw van de stalletjes, schuurtjes en andere bijge-

bouwen met een mogelijkheid tot afwijken van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. 

Hierin zijn nadrukkelijke voorwaarden opgenomen met betrekking tot zonering, terrein-

grootte, maximaal toelaatbare oppervlakte, landschappelijke inpassing als tegenpresta-

tie en verboden gebruik. Voor paardenbakken wordt een specifieke regeling opgeno-

men. 
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4.5.6 Wonen en wellness 

Het buitengebied moet leefbaar zijn. Leegstand kan voorkomen worden door meer vrijheid 

te geven in het gebruik van bebouwing.  

a. Wonen kan in combinatie met vormen van wellness, (dag)recreatie, educatieve, cultu-

rele en artistieke activiteiten en ondergeschikte horeca toegestaan worden. Voorwaar-

de daarbij is wel dat een en ander onlosmakelijk verbonden moet zijn met het nacht-

verblijf van de hoofdgebruiker/eigenaar.  

b. Conform het beleid van de provincie in het kader van het Limburgs Kwaliteitsmenu mag 

een tegenprestatie verlangd worden. De directe omgeving van de bebouwing dient op-

geschoond te worden door bijvoorbeeld een erfbeplantingsplan of de sloop van oude, 

overtollige bebouwing.  

c. Ook dient rekening te worden gehouden met eventuele negatieve beïnvloeding van de 

exploitatie van omliggende agrarische percelen en de negatieve effecten van het toe-

nemen van het gemotoriseerd verkeer in het buitengebied. 

d. Elke activiteit die naast wonen wordt toegevoegd moet een doelmatig gebruik van de 

beschikbare, bestaande gebouwen tot gevolg hebben en gekoppeld zijn aan de hoofd-

gebruiker/eigenaar van de woning. Is dit niet het geval, denk aan zaken als (therapeu-

tisch) dagverblijf, vergaderruimte/werk van derden, horeca, verkoop/detailhandel, dan is 

geen sprake van ‘wonen in combinatie met’.  

4.6  Landschap, cultuurhistorie en natuur 

4.6.1 Landschap 

Landschap en cultuurhistorische elementen zijn de zichtbare effecten van menselijk ge-

bruik van het abiotische milieu (dus beïnvloed door bodem, water en klimaat) in een be-

paalde regio. Daardoor werden gronden in het verleden veelal gebruikt waarvoor ze van 

nature het meest geschikt waren (het teelt-volgt-aarde-principe). Door de technische voor-

uitgang is deze natuurlijke invulling regelmatig verlaten, wat kan leiden tot een oneven-

wichtig landschap. Dit vertaalt zich tevens in een verminderde (af)leesbaarheid van de 

samenhang tussen huidig grondgebruik en de oorspronkelijke markante karakteristieken 

van het landschap. Een nivellering van de kenmerkende landschappelijke kwaliteiten kan 

leiden tot een lagere waardering van het buitengebied bij bewoners en bezoekers. Herstel 

van de karakteristieken is in het kader van het nationaal ruimtelijk beleid (statustoewijzing 

nationaal landschap Zuid-Limburg) een relevante opgave binnen het bestemmingsplan 

buitengebied. De natuurlijke wijze van grondgebruik zou opnieuw een belangrijk bron van 

ideeën moeten zijn voor de (nieuwe) ontwikkelingen in het buitengebied. De gevolgen voor 

het landschap en de natuur zijn dan een stuk beperkter, omdat de bestaande situatie uit-

gangspunt is.  

a. Het cultuurlandschap moet qua beeldkwaliteit en met het Limburgs Kwaliteitsmenu 

worden teruggebracht. Het nog aanwezige cultureel erfgoed moet worden beschermd. 

Oude topografische en kadastrale kaarten vormen de inspiratiebron voor herinrichting, 

waar het landschap nog aanknopingspunten biedt. 

b. De omgevingskwaliteit wordt verbeterd door het terugdringen van de verstening mid-

dels de regeling uit het (gemeentelijk) kwaliteitsmenu. Een nieuwe opzet van de bouw-

kavel (agrarisch bouwblok) is alleen mogelijk via win-win situaties. Als bijzondere vorm 

van tegenprestatie kan gedacht worden aan compensatie in de POG.  
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Bij reeds, in het vigerende plan, vergunde ruimte is verdergaande landschappelijke in-

passing van de bouwkavel en ontkoppeling van de hemelwaterafvoer actueel. 

c. Afhankelijk van de locatie is het terugbrengen van hoogstamboomgaarden in het land-

schap een opstap naar verder herstel van de oorspronkelijke karakteristiek van het 

voor- en achtererf. Dit kan ook gelden wanneer niet-agrariërs rond de kernen de gron-

den in gebruik hebben.  

 

4.6.2 Landschapselementen 

Binnen de gemeente liggen diverse landschapselementen (onder andere vanuit de histo-

rie) die vragen om bescherming.  

a. Binnen het buitengebied kunnen verspreid kleinschalige landschapselementen voor-

komen. Met een dubbelbestemming ‘Waarde – Landschapselement’ staat instandhou-

ding en herstel van de in het buitengebied aanwezige kleinschalige landschapselemen-

ten en daarmee samenhangende landschappelijke en natuurlijke waarden voor.  

b. Het behoud van de waardevolle landschapselementen is dus uitgangspunt. Onder strik-

te voorwaarden kan het in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld noodzakelijk geachte 

kaveluitbreiding) nodig zijn landschapselementen te verwijderen. Dit kan slechts onder 

strikte voorwaarden en met compensatie van dit element op een andere, landschappe-

lijk passende locatie. Als afwegingskader bij het bepalen waar landschapselementen bij 

voorkeur ingeplaatst c.q. teruggeplaatst dienen te worden, dient historische kaartmate-

riaal als gegevensbron betrokken te worden. 

 

4.6.3 Cultuurhistorie en archeologie 

Bij bestaande bebouwing in het buitengebied staat het herstel van cultuurhistorie voorop.  

a. Om deze ambitie helder en begrijpelijk in te vullen dient in voorkomende gevallen een 

bebouwingsplan (streefbeeld), (erf)beplantingsplan en eventueel compensatieplan op-

gesteld te worden.  

b. De dorpsgezichten die als Beschermd Dorpsgezicht aangewezen zijn, worden over-

eenkomstig de wet planologisch beschermd. Het betreft in het buitengebied de dorps-

gezichten van Oud Valkenburg en Sint Gerlach. 

c. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft recent haar archeologiebeleid geformu-

leerd met een bijbehorende kaart met archeologische waarden. Het beleid is van in-

vloed op bepaalde (bouw)ontwikkelingen nabij gebieden met een (middel)hoge archeo-

logische (verwachtings)waarde. Het archeologiebeleid wordt verwerkt in het bestem-

mingsplan. 

 

4.6.4  Natuur 

a. De gemeente legt opnieuw op de eerder als ‘Natuur’ bestemde gronden de hoogste 

graad van (natuur)bescherming, conform de vigerende regeling en gebaseerd op het 

POL 2006. Dit om algemeen erkende natuurwaarden vast te leggen en in stand te hou-

den. Veelal is dit in overeenstemming met de POL-waarden, voorzover die het ruimte-

beslag van de EHS dekken en als bestaande natuur zijn aan te merken (perspectief P1: 

Ecologische HoofdStructuur). Ook POG-gebieden kunnen hiertoe gedeeltelijk gerekend 

worden, voor zover de status en het beheer overeenkomen met deze bestemming.  
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b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Natura2000 omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn 

(1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Natura2000 schrijft maatregelen van soortenbe-

scherming voor. In Nederland zijn deze maatregelen vertaald in de Flora- en faunawet. 

Middels dit regime ziet de wetgever toe op de bescherming van zeldzame diersoorten 

en hun leefomgeving. Binnen het plangebied ligt het Natura2000-gebied Geuldal. Dit 

gebied is aangeduid als ‘Habitatrichtlijngebied’ en ‘beschermd natuurmonument’. De 

status en de daarmee samenhangende speciale beschermingsgraad van het Natu-

ra2000-gebied zijn in het bestemmingsplan meegenomen. 

d. Naast de bestaande natuurgebieden betreft het ook gebieden die in de loop der jaren 

aan de agrarische functie zijn onttrokken en voor natuurontwikkeling in gebruik zijn ge-

nomen (veelal met gebruikmaking van subsidieregelingen).  

e. Uitgangspunten binnen de bestemming ‘Natuur’ zijn behoud, herstel, ontwikkeling en 

versterking van de natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische 

waarden. Ook verbetering van het milieu voor natuurlijke levensgemeenschappen is 

binnen deze bestemming aan de orde.  

f. Veranderingen in gebruik worden niet toegelaten, behoudens als die ertoe strekken te 

verbeteren, beschermen en herstellen ingevolge daartoe speciaal ontwikkeld beleid.  

g. Recreatief medegebruik van wegen en paden is toegestaan, mits extensief. Bestaande 

recreatieve voorzieningen en routes worden gehandhaafd. Kleinschalige nieuwe recre-

atieve voorzieningen en routes zijn toegestaan voor zover natuurlijke en landschappe-

lijke waarden en belangen daardoor niet onevenredig worden of kunnen worden ge-

schaad. Het gebruik van de gronden als kampeerterrein (natuurkamperen) wordt niet 

toegelaten. 

h. Met een binnenplanse wijziging is omzetting van gronden gelegen binnen de dubbelbe-

stemming ‘Waarde – Ecologie’ in Natuur mogelijk. Deze wijziging kan worden  

 

beeld conform POL 
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doorgevoerd als gronden worden verworven door natuurterreinbeheerders dan wel par-

ticulieren met als doel om hier duurzaam natuur te realiseren (binnen EHS dan wel 

POG). Het provinciaal Natuurgebiedsplan is hierbij een belangrijke informatiebron. De 

reden dat de omzetting van landbouwgrond in natuur niet rechtstreeks mogelijk is, maar 

via een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid, is omdat de rechtspositie van derden 

(bestaande bedrijven) anders zou afzwakken. 

4.7  Agrarisch gebied 

4.7.1 Algemeen 

Binnen het geldende bestemmingsplan is het agrarisch gebied van de gemeente Valken-

burg aan de Geul opgedeeld in twee bestemmingen. Er is onderscheid gemaakt in agrari-

sche gebieden met landschappelijke waarden en agrarische gebieden met hoge land-

schappelijke waarden. Deze opdeling wordt ook in dit bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

aangehouden, het betreft dan de bestemming ‘Agrarisch’ en de bestemming ‘Agrarisch 

met waarden’. Een verdere nuancering wordt overbodig geacht. 

 

4.7.2  Agrarisch gebied 

a. Onder de bestemming ‘Agrarisch’ vallen de grotere aaneengesloten gebieden met per-

spectief 4: Vitaal landelijk gebied uit het POL. Binnen dit perspectief is de landbouw 

bepalend voor de inrichting en verdere ontwikkeling. 

b. Binnen de bestemming ‘Agrarisch‘ is slechts sprake van beperkte belemmeringen voor 

de landbouw. Bestrijding en voorkoming wateroverlast, bescherming van bodem- en 

waterhuishoudkundige situatie en bescherming van archeologische en cultuurhistori-

sche waarden, vragen plaatselijk beperkende maatregelen. Daarnaast dient men te 

voldoen aan alle landelijke juridische regelingen met betrekking tot het landelijk gebied 

(milieuwetten, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet).  

c. Op de gronden is het oprichten van bebouwing in beginsel niet toegestaan. Bepaalde 

uitsnede geldende bestemmingsplan 
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kleinschalige bouwwerken kunnen door middel van een afwijking van het bestem-

mingsplan worden gerealiseerd. 

d. De gronden met de bestemming ‘Agrarisch’ zijn naast het duurzame agrarische grond-

gebruik geschikt voor recreatief medegebruik van wegen en paden en ontsluiting van 

percelen en wateropvang. 

e. Ten behoeve van het recreatieve medegebruik zijn eenvoudige voorzieningen zoals 

parkeer-, picknickplaatsen, rust-, uitzicht- en informatiepunten toegestaan. 

 

4.7.3  Agrarisch gebied met waarden 

a. De bestemming ‘Agrarisch met waarden’ omvat de perspectieven P2: Provinciale Ont-

wikkelingszone Groen (POG) en P3: Veerkrachtige watersystemen uit het POL. P2 

biedt ruimte voor een op het landschap georiënteerde landbouw, binnen P3 is ruimte 

voor ontwikkeling van (grondgebonden) land- en tuinbouw, in combinatie met natuur- 

en landschapsontwikkeling. 

b. Behoud en ontwikkeling vormen de basis voor de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast dient 

men te voldoen aan alle landelijke juridische regelingen met betrekking tot het landelijk 

gebied (milieuwetten, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet). 

c. Er is alleen sprake van beperkte belemmeringen voor de landbouw. Bestrijding en 

voorkoming wateroverlast, bescherming van bodem- en water huishoudkundige situatie 

en bescherming van archeologische en cultuurhistorische waarden vragen om plaatse-

lijk beperkende maatregelen. 

d. Activiteiten die niet als agrarisch zijn aan te merken, maar wel gericht zijn op het erva-

ren van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden, zoals evenementen, 

zijn via afwijken van het bestemmingsplan onder voorwaarden toelaatbaar. 

e. De gebieden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ spelen plaatselijk een rol bij 

de realisering van de ecologische structuur. Ook hiervoor is de binnenplanse wijziging 

voor natuurontwikkeling (dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’) van toepassing. 

f. Op de gronden is het oprichten van bebouwing in beginsel niet toegestaan. Bepaalde 

kleinschalige bouwwerken kunnen door middel van een afwijking van het bestem-

mingsplan worden gerealiseerd. 

g. Naast het duurzame agrarische grondgebruik en behoud, herstel en ontwikkeling van 

landschappelijke, natuurlijke en/of cultuurhistorische waarden zijn de gronden ook ge-

schikt voor recreatief medegebruik van wegen en paden en ontsluiting van percelen en 

wateropvang.  

h. Ten behoeve van het recreatieve medegebruik zijn eenvoudige voorzieningen zoals 

parkeer-, picknickplaatsen, rust-, uitzicht- en informatiepunten toegestaan.  

 

4.7.4  Bebouwing van beperkte omvang 

a. In sommige gevallen kan het zijn dat agrariërs behoefte hebben om bij hun gronden, 

die verder van het bedrijf zijn gelegen, een klein bedrijfsgebouwtje op te richten om de 

grond doelmatig agrarisch te kunnen gebruiken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de 

opslag van voer en materieel. De provincie heeft als lijn dat gebouwen en gebouwtjes 

thuishoren op de bouwkavel en is zeer terughoudend als het gaat om gebouwtjes op 

afstand. Dit zal dan ook alleen mogelijk zijn onder strikte voorwaarden. Hiervoor zal een 

mogelijkheid tot afwijken van het bestemmingsplan opgenomen worden, waarbij het 
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gemeentelijk kwaliteitsmenu te overwegen valt. Tevens zal beleid worden opgesteld 

voor de opslag van hooi- en strooibalen.  

b. Daarnaast is de gemeente Valkenburg aan de Geul voornemens rekening te houden 

met concreet ruimtegebruik door burgers, daar waar de agrarische ondernemer terug-

treedt. In de meeste gevallen zijn dit burgers met hobbymatige (agrarische) activiteiten 

(zie paragraaf 4.5.5). 

4.8  Nieuwe ontwikkelingen 

Binnen het plangebied komen een aantal nieuwe ontwikkelingen voor die in het kader van 

dit bestemmingsplan planologisch geregeld worden.  

 

4.8.1 Nieuwe ontwikkelingen op basis van gemeentelijk kwaliteitsmenu 

Binnen het plangebied zijn een aantal (agrarische) bedrijven gevestigd die recent een pro-

cedure op basis van het gemeentelijk kwaliteitsmenu hebben doorlopen. Derhalve be-

schikken deze bedrijven over een positief BOM+-advies, BOM+-overeenkomst en land-

schappelijk inrichtingsplan. De gewenste ontwikkeling dient nu nog vertaald te worden 

naar een bestemmingsplan. In het kader van deze bestemmingsplanactualisatie worden 

deze ontwikkelingen meegenomen. Het betreft de volgende bedrijven: 

1.  Beekstraat 8, (BOM+) 

2.  Hekerbeekweg 86 (BOM+) 

3.  Walem 55 (BOM+) 

4.  Walem 108 (BOM+) 

5. Maastrichterweg 1 (solitair bedrijf) 

 

De betreffende BOM+-adviezen, -overeenkomsten en inrichtingsplannen zijn opgenomen 

in bijlage 5 van de toelichting.  

 

4.8.2 Overige nieuwe ontwikkelingen 

Binnen het plangebied zijn nog een tweetal ontwikkelingen gelegen waarvoor reeds een 

ruimtelijke onderbouwing is opgesteld. Het betreft ontwikkelingen op de locaties Strucht 

ong. en Rijksweg 66. Ter plaatse van de Schrucht wordt de mogelijkheid geboden om een 

berging ten behoeve van de schutterij op te richten. Ter plaatse van de Rijksweg 66 wordt 

het bouwvlak van de woonbestemming uitgebreid.  

 

De ruimtelijke onderbouwingen ter verantwoording van beide ontwikkelingen zijn opgeno-

men in bijlage 6 van de toelichting.  
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5 Sectorale aspecten 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de diverse sectorale aspecten aan bod die betrekking hebben op 

dit bestemmingsplan. Het betreft hier veelal zones die van toepassing zijn of milieuvoor-

waarden waaraan voldaan dient te worden. De ruimtelijk relevante regelingen zijn doorver-

taald naar de verbeelding en de regels. 

5.2  Milieuaspecten 

5.2.1 Geluid 

Bij de vergunningverlening in het kader van de Wet geluidhinder wordt steeds meer aan-

dacht besteed aan geluidsaspecten van de inrichtingen.  

 

Bij het opstellen of herzien van een bestemmingsplan worden de regels van de Wet ge-

luidhinder toegepast. In nieuwe, nog geheel open situaties dient voldaan te worden aan de 

normen zoals gesteld in de Wet geluidhinder.  

 

Geluidzone wegverkeer 

Ingevolge de Wet Geluidhinder (artikelen 74 en 82) is voor de Gemeente Valkenburg aan 

de Geul, een geluidsniveaukaart opgesteld (als onderdeel van de geluidsniveaukaart voor 

het Gewest Maastricht en Mergelland). Volgens deze kaart is een aantal wegen binnen het 

totale plangebied zoneplichtig. Dit betekent dat indien binnen de theoretisch bepaalde ge-

luidszone langs deze wegen geluidgevoelige functies (met name wonen) worden geprojec-

teerd een akoestisch onderzoek dient plaats te vinden teneinde het juiste geluidsniveau 

ten aanzien van deze functies te kunnen vaststellen. 

 

Indien uit het akoestisch onderzoek echter blijkt dat genoemde maatregelen om de ge-

luidsbelasting te beperken tot Lden 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwe-

gende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard, dan is in principe het college van burgemeester en 

wethouders binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een ho-

gere waarde. Bij wonen mag deze hogere waarde maximaal 53 dB bedragen. In enkele 

gevallen dient bij Gedeputeerde Staten een hogere grenswaarde aangevraagd te worden. 

 

Geluidzone railverkeer 

Het plangebied is gelegen binnen de invloedssfeer van de spoorlijn Maastricht – Heerlen 

van de Nederlandse Spoorwegen en van de lijn Schin op Geul – Kerkrade, waar de Zuid-

Limburgse Stoomtrein Maatschappij met historisch materieel rijdt.  

 

Het betreft drie zones, te weten: 

 tracé 880 Maastricht – Simpelveld: 100 meter; 

 tracé 861 Maastricht – Heerlen: 200 meter; 

 tracé 862 Maastricht – Heerlen: 200 meter. 
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Dit betekent dat bij het oprichten van een gevoelige bestemming binnen deze zone altijd 

een akoestisch onderzoek is vereist, waarbij voldaan dient te worden aan de voorkeurs-

grenswaarde van 55 dB. 

 

Geluidzone industrielawaai 

In of in de nabijheid van het plangebied zijn geen gezoneerde bedrijventerreinen aanwe-

zig. Het aspect industrielawaai is dan ook niet aan de orde in het bestemmingsplan ‘Bui-

tengebied’. 

 

Geluidzone luchtvaartlawaai 

De regelgeving met betrekking tot luchthavenlawaai is in een andere wet geregeld dan de 

Wet geluidhinder, namelijk de Wet luchtvaart (Wlv). Voor iedere luchthaven wordt een 

luchthavenbesluit of –regeling opgesteld door het bevoegde gezag. Nabij het plangebied is 

de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) gelegen.  

 

Uit het Aanwijzingsbesluit Maastricht Aachen Airport (BMAA) van december 2004 blijkt dat 

de geluidcontouren van de noordzuidbaan van de luchthaven Maastricht Aachen Airport 

(MAA) voor deel over het plangebied lopen. Het betreft de 20 Ke-contour. Dit heeft verder 

geen gevolgen voor het bestemmingsplan. 

 

Schutterijen 

Binnen het plangebied zijn een aantal schutterijen gelegen. Schutterijen zijn als gevolg van 

gewijzigde regelgeving vrijgesteld van geluid op grond van het Activiteitenbesluit.  

 

 

20 Ke-contour Maastricht Aachen Airport 
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5.2.2 Bedrijfshinder 

Geurcontour agrarische bedrijven 

De gemeenteraad heeft op 17 mei 2010 de ‘Verordening geurhinder en veehouderij Val-

kenbug aan de Geul 2010’ vastgesteld. Het aspect geur wordt gezien als een problematiek 

met een duidelijk ruimtelijke component: de effecten zijn ten dele uit te drukken in afstand 

(geurcontouren).  

 

Binnen de geurcontouren van de agrarische bedrijven is het niet mogelijk om nieuwe geur-

gevoelige functies, zoals wonen, te realiseren omdat deze woningen een beperking zou-

den opleveren voor het bedrijf. De bestaande en vergunde situatie wordt gerespecteerd. 

Daar waar de geurcontour reeds over geurgevoelige objecten is gelegen, is sprake van 

een bestaande situatie.  

 

De afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object (bv. woning) dient binnen 

de bebouwde kom ten minste 50 meter te bedragen en buiten de bebouwde kom ten min-

ste 25 meter. 

 

Overige bedrijven 

In het plangebied zijn diverse bedrijven gelegen. Deze bedrijven hebben een milieucatego-

rie en indicatieve afstand die gebaseerd zijn op de VNG-publicatie ‘bedrijven en milieuzo-

nering’. De aangegeven afstand is een indicatieve afstand en geen norm. In bijlage 2 van 

de regels is hiervoor een tabel opgenomen.. 

 

Bij de bepaling van de afstand van de onderscheiden bedrijfstypen is telkens uitgegaan 

van een ‘gemiddeld’ modern bedrijf met gebruikelijke voorzieningen. De bedrijven zijn ech-

ter zelden gelijk wat de diverse emissies betreft, die in planologisch opzicht relevant zijn. 

Er zijn meestal verschillen in: 

 bedrijfsgrootte, in termen van productiecapaciteit, opgesteld vermogen, aantal mede-

werkers, productieoppervlak; 

 productiewijze, te denken valt aan processen, voorzieningen en milieuzonering. 

 

Benadrukt wordt dat de genoemde afstanden indicatief zijn en uiteindelijk de regels van de 

milieuwetgeving bepalend zijn. In de praktijk blijkt dat de afstanden met een variatie van 1 

afstandstap geïnterpreteerd kunnen worden. Dit houdt in dat een genoemde afstand van 

30 meter, 10 meter of 50 meter kan worden. Deze interpretatie dient echter wel gemoti-

veerd plaats te vinden op basis van de aanwezige gegevens van het bedrijf bij de gemeen-

te. 

 

Bij de bestaande woningen is een aantal aan huisgebonden beroepen aanwezig. Belang-

rijkste uitgangspunt hierbij is dat de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft 

en een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstem-

ming is. Deze aan huisgebonden beroepen passen binnen de woonfunctie en zijn als zo-

danig ook onder de bestemming wonen gebracht en niet nader aangeduid. 
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5.2.3 Bodem 

Door het beleid vanuit het bodembeheersplan en de bodemfunctieklassekaart wordt het uit 

te voeren bodembeheer verbeterd. Voor het bepalen van de geschiktheid van de bodem 

bij directe (bouw)ontwikkelingen dient voorafgaand een verkennend bodemonderzoek uit 

te wijzen of de bodem niet verontreinigd is en geschikt is voor de betreffende ontwikkeling.  

 

Om bebouwing in het plangebied te kunnen realiseren is inzicht noodzakelijk in de mogelij-

ke verontreiniging van de bouwlocaties en dient een indicatief bodemonderzoek plaats te 

vinden (en indien noodzakelijk de bodem gesaneerd te worden). Dit onderzoek moet uit-

wijzen of de milieuhygiënische situatie van de bodem zodanig is dat zonder bezwaren ge-

bouwd kan worden. In het plangebied zijn geen nieuwe (woning)bouwlocaties opgenomen. 

Daarnaast is het altijd mogelijk dat bepaalde kleinere invullingen (spontane bouwplanont-

wikkelingen) plaatsvinden of dat er een functiewijziging van bepaalde gronden en of ge-

bouwen plaatsvindt. Bij nieuwe (bouw)ontwikkelingen dient dit bij afwijking of wijziging van 

de bestemming uitgevoerd te worden. Het uitvoeren van een bodemonderzoek is één van 

de opschortende voorwaarden die bij een afwijking of wijzigingsbevoegdheid is opgeno-

men. Op dat moment zal inzicht moeten bestaan in de kwaliteit van de bodem. Een en an-

der is binnen de gemeentelijke bouwverordening geregeld.  

 

5.2.4 Luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 vormt het aspect luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer de basis 

voor de besluitvorming in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Omdat titel 5.2 

van de Wet milieubeheer handelt over luchtkwaliteit staat deze ook wel bekend als de 'Wet 

luchtkwaliteit'. 

 

Op basis van deze Wet luchtkwaliteit gelden milieukwaliteitseisen voor de luchtkwaliteit. 

Deze kwaliteitseisen zijn middels grenswaarden vastgelegd voor de luchtverontreiniging-

componenten stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (PM10 of fijnstof), zwaveldioxide 

(SO2), lood (Pb), benzeen (C6H6) en koolmonoxide (CO). De grenswaarden gelden overal 

in de buitenlucht.  

 

De Wet Luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen projecten die ‘Niet in betekenende mate’ 

(NIBM) en ‘In betekenende mate’ (IBM) bijdragen aan de uitstoot van luchtverontreinigen-

de stoffen. In de regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die 

NIBM zijn. Deze NIBM projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het 

aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Als een ontwikkeling valt binnen het 3% criterium 

(kleinere netto toename van het aantal woningen minder en/of gelijk aan 1500) hoeft geen 

luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd te worden. 

 

Daarnaast is op 16 januari 2009 het besluit ‘gevoelige bestemmingen’ in werking getreden. 

Als een bestuursorgaan voornemens is een besluit te nemen over een gevoelige bestem-

ming op een locatie binnen 300 meter vanaf de rand van rijkswegen (snelwegen en auto-

wegen in beheer bij het rijk) of binnen 50 meter vanaf de rand van provinciale wegen (au-

towegen en overige wegen in beheer bij de provincie), dan moet het bestuursorgaan on-

derzoeken of op die locatie sprake is van een daadwerkelijke of een dreigende overschrij-  
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ding van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (fijn stof; PM10) en/of voor stikstofdi-

oxide (NO2). Blijkt uit het onderzoek dat sprake is van zo’n (dreigende) overschrijding, dan 

mag ter plekke geen gevoelige bestemming worden gevestigd, ongeacht of het gaat om 

nieuwbouw ten behoeve van die gevoelige bestemming of om functiewijziging van een be-

staand gebouw. Wel wordt eenmalig een beperkte uitbreiding van een bestaande gevoeli-

ge bestemming toegestaan die leidt tot een toename van maximaal 10% van het aantal 

personen dat ter plekke verblijft; hierbij is niet het feitelijk aantal verblijvende personen 

doorslaggevend, maar het aantal personen dat rechtens ter plaatse mag verblijven. Tot de 

gevoelige bestemmingen behoren: scholen (voor onderwijs aan minderjarigen), kinderop-

vang, bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehuizen. Woningen worden in dit kader niet 

aangemerkt als een gevoelige bestemming.  

 

Bij nieuwe ontwikkelingen die binnen de genoemde zones zijn gelegen dient bekeken te 

worden of sprake is van een daadwerkelijke of dreigende overschrijding van de grens-

waarden. 

 

5.2.5 Milieubeschermingsgebieden  

Grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied 

In het meest westelijke deel van de gemeente Valkenburg aan de Geul ligt een waterwin-

gebied. Dit is een gebied waar ten behoeve van de drinkwatervoorziening grondwater of 

oppervlaktewater (via oeverinfiltratie) wordt gewonnen.  

 

Het westelijk deel van het plangebied (Berg en Houthem) ligt gedeeltelijk binnen het niet-

freatische grondwaterbeschermingsgebied Waterval en de freatische grondwaterbescher-

mingsgebieden IJzeren Kuilen en de Tombe. In de bovenstaande uitsnede van de POL-

kaart Kristallen waarden zijn deze aangegeven. Binnen deze gebieden wordt er naar ge-

streefd dat het grondwater een zodanige kwaliteit behoudt dat het geschikt is als grondstof 

voor de drinkwatervoorziening en andere hoogwaardige toepassingen. Deze gebieden zijn 

van zodanige omvang dat de waterwinputten minimaal 25 jaar beschermd zijn tegen een 

mogelijke verontreiniging. Het waterwingebied en de grondwaterbeschermingsgebieden 

zijn in de verbeelding en de regels van het plan opgenomen. 

 

legenda uitsnede POL-kaart kristallen waarden 

 



 

toelichting 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodembeschermingsgebied  

Het grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul is gelegen in het bodembe-

schermingsgebied Mergelland. In dit gebied wordt gestreefd naar een kwaliteit van bodem, 

grondwater en landschap die voldoet aan de eisen die de aanwezige en bijzondere bioto-

pische, a-biotopische en cultuurhistorische waarden stellen.  

 

Op het bodembeschermingsgebied is de beschermingsregeling, zoals opgenomen in de 

Omgevingsverordening Limburg (OvL) van toepassing. Derhalve zal het bodembescher-

mingsgebied in de verbeelding en de regels van het plan worden opgenomen. 

 

Stiltegebieden  

Stiltegebieden zijn van belang voor de rustzoekende mens en hebben dan ook een duide-

lijke functie ten behoeve van extensieve recreatie. Ook zijn stiltegebieden een noodzakelij-

ke voorwaarde voor de instandhouding van bepaalde fauna, die weinig verstoring kan ver-

dragen. In het buitengebied zijn twee stiltegebieden gelegen. Het betreft het gebied Meer-

tensgroeve en het gebied Gerendal en omgeving.  

 

 

legenda uitsnede POL-kaart groene waarden 

 

 

legenda uitsnede POL-kaart blauwe waarden 
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In deze stiltegebieden dient verdere verstoring voorkomen te worden (stand still), zodat 

binnen de stiltegebieden zoveel mogelijk een geluidniveau van 40 dB(A) of lager heerst. 

De stiltegebieden zijn in de verbeelding en de regels van het plan opgenomen. 

 

Hamsterkernleefgebied 

In Sibbe ligt een hamsterkernleefgebied dat onderdeel uitmaakt van de belangrijkste deel-

gebieden uit het totaal aan nog aanwezig hamsterleefgebied in Zuid- en Midden-Limburg. 

Zij zijn aangegeven in het Beschermingsplan hamster 2005-2010. Om de natuurwaarden 

binnen de kernleefgebieden te versterken is circa 150 hectare begrensd als Nieuwe na-

tuur. Een gebiedsaanduiding op de verbeelding markeert het hamsterkernleefgebied in 

Sibbe.  

 

Hydrologisch gevoelige VHR-gebieden, natuurgebieden en bufferzones 

In het plangebied zijn hydrologisch gevoelige VHR-gebieden en hydrologisch gevoelige 

natuurgebieden gelegen. Voor de prioritaire gebieden wordt ingezet op het herstelbeleid 

waarbij gestreefd wordt naar versterking van de natuurwaarden.  

 

 

5.2.6 Externe veiligheid 

Door de gemeente Valkenburg aan de Geul is in 2009 een gemeentedekkend Facetbe-

stemmingsplan Externe Veiligheid opgesteld teneinde externe veiligheidsrisico’s op de 

juiste manier op te nemen in bestemmingsplannen. Bij het opstellen van het onderhavige 

bestemmingsplan is aangesloten op de regeling van het Facetbestemmingsplan. 

 

In het kader van externe veiligheid zijn met name de volgende aspecten van belang: 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor of buisleidingen; 

 inrichtingen. 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Een van de aandachtspunten bij externe veiligheidsrisico’s is het transport van gevaarlijke 

stoffen over de weg, het spoor, het water of door buisleidingen. Bekeken dient te worden 

of het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportassen en/of door buisleidingen conse-

quenties kan hebben voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gemeentelijk grondbeleid.  

 

Door het transport van gevaarlijke stoffen ontstaan risicocontouren. Vanuit het Besluit ex-

terne veiligheid inrichtingen (BEVI) en het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) wordt 

invulling gegeven aan hoe om te gaan met externe veiligheid. Het externe veiligheidsbeleid 

voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is verder uitgewerkt in de Nota risiconormering 

vervoer gevaarlijke stoffen, de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en de 

daarbij behorende risicoatlassen. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidin-

gen is verder uitgewerkt in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. 



 

toelichting 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens het BEVI/REVI (Regeling externe veiligheid inrichtingen) gelden bepaalde afstan-

den met betrekking tot het PR (plaatsgebonden risico) en het GR (groepsrisico). Binnen 

het PR mogen geen kwetsbare objecten (zoals woningen en scholen) worden opgericht en 

voor beperkt kwetsbare objecten dient toestemming bij burgemeester en wethouders ge-

vraagd te worden. Ten aanzien van het GR geldt een verantwoordingsplicht voor het in-

vloedsgebied welke afhankelijk is van het soort inrichting.  

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg vindt binnen de gemeente Valkenburg aan 

de Geul hoofdzakelijk plaats over de volgende wegen: 

 A79, Maastricht-Heerlen 

 N590, Maastricht-Valkenburg 

 N595, Wittem-Valkenburg 

 N298, Valkenburg-Brunssum 

 

Binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul is de A79 de maatgevende weg ten aanzien 

van het plaatsgebonden risico; deze weg heeft de hoogste transportintensiteit van bulk-

transport met gevaarlijke stoffen. Gebleken is dat voor de A79 de PR 10-6- contour onge-

veer gelijk met de weg valt. Het plaatsgebonden risico van de weg vormt dan ook geen 

aandachtspunt voor de gemeente en levert   hierdoor geen belemmering op voor onderha-

vig planvoornemen. Gezien het feit dat de A79 met het oog op externe veiligheid de maat-

gevende weg betreft, kan worden geconcludeerd dat geen enkel wegtraject binnen de ge-

meente Valkenburg aan de Geul ten aanzien van het plaatsgebonden risico een belemme-

ring oplevert voor onderhavig planvoornemen. 

 

uitsnede risicokaart 
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Ook blijkt uit de berekeningen dat het groepsrisico als gevolg van de rijksweg A79 ter 

hoogte van het plangebied kleiner is dan de oriënterende waarde. Bovendien maakt dit 

bestemmingsplan geen nieuwvestiging van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mo-

gelijk. Door onderhavig planvoornemen wordt het groepsrisico derhalve niet significant be-

invloed. 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en water 

In het plangebied is tevens een spoorlijn gelegen. Hier vindt echter geen vervoer van ge-

vaarlijke stoffen plaats. De aanwezige spoorlijn vormt dan ook geen belemmering. 

 

Binnen het plangebied is geen water gelegen waarover gevaarlijke stoffen vervoerd kun-

nen worden. Derhalve vormt water in het kader van externe veiligheid geen belemmering. 

 

Door buisleidingen  

Voor buisleidingen is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van toepassing. 

Hierin zijn regels opgenomen waarmee het toezicht op, de registratie van en de afweging 

van veiligheidsrisico’s nabij buisleidingen moet verbeteren.  

 

Binnen het plangebied zijn een aantal gasleidingen gelegen. Bij deze leidingen dient een 

veiligheidszone van 140 meter, aan weerszijden, aangehouden te worden. Deze veilig-

heidszone wordt in de regels en op de verbeelding opgenomen als ‘veiligheidszone – gas’. 

 

Daarnaast loopt binnen het plangebied een brandstofleiding. De plaatsgebonden risico-

contour van de brandstofleiding bedraagt 0 meter. Ten aanzien van het groepsrisico is be-

paald dat de effectafstand van een brandstofleiding nauwelijks groter is dan de afstand tot 

de 10-6 contour. In de directe nabijheid van het de brandstofleiding worden binnen het 

plangebied geen kwetsbare objecten opgericht. Als zodanig is er vanuit het groepsrisico 

géén beperking op het planvoornemen.  

 

Voor de hoogspanningsleidingen en rioolwatertransportleidingen geldt geen verantwoor-

dingsplicht van (plaatsgebonden of groeps)risico’s.  

 

Omdat sprake is van een overwegend conserverend plan en het plaatsgebonden en 

groepsrisico niet toeneemt door ruimtelijke ontwikkelingen, behoeft er op grond van de cir-

culaire ‘Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ geen verdere verantwoordingsplicht 

afgelegd te worden. 

 

Inrichtingen 

Voor risicovolle activiteiten en/of risicovolle installaties bij inrichtingen wordt ten aanzien 

van externe veiligheid regels gesteld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen mili-

eubeheer en in het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BZRO), het Bevi, de Circulaire op-

slag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik en het Vuurwerkbesluit. 
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Bij het toekennen van bestemmingen dient te worden onderzocht:  

 of voldoende afstand in acht wordt genomen tussen (beperkt) kwetsbare objecten 

enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband met het plaatsgebonden risi-

co;  

 of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen in het invloedsgebied van risicovolle in-

richtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico.  

 

Voor het plangebied zijn de volgende inrichtingen relevant: Autocentrum Biermans BV aan 

de Rijksweg 24 in Berg en Terblijt en Esso Emmaberg aan de Emmaberg 40. 

 

Plaatsgebonden risico 

In verband met het plaatsgebonden risico en gelet op de doorzet van lpg (minder dan 

1.000 m3) moeten de volgende afstanden tot de (beperkt) kwetsbare objecten in acht wor-

den genomen:  

 15 meter vanaf de afleverzuil;  

 25 meter vanaf het ondergrondse reservoir;  

 45 meter vanaf het vulpunt.  

De ligging van deze contouren wordt op de plankaart aangegeven met de gebiedsaandui-

ding “veiligheidszone – lpg”. 

  

Groepsrisico 

Overeenkomstig artikel 13 lid 1 Bevi wordt hierna per tankstation ingegaan op de volgende 

aspecten:  

a. De aanwezige en op grond van het bestemmingsplan te verwachten dichtheid van per-

sonen in het invloedsgebied van de risicovolle inrichting. 

b. Het groepsrisico per inrichting op moment vaststelling bestemmingsplan en de bijdrage 

van de toegelaten (beperkt) kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico.  

c. Indien mogelijk: de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toege-

past door degene die de inrichting drijft.  

d. Indien mogelijk: de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die in het bestem-

mingsplan zijn opgenomen.  

e. De voorschriften ter beperking van het groepsrisico die aan de milieuvergunning wor-

den verbonden.  

f. De voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een 

lager groepsrisico.  

g. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico 

in de nabije toekomst.  

h. De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van 

een ramp of zwaar ongeval in de risicovolle inrichting.  

i. De mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in 

veiligheid te brengen.  
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Autocentrum Biermans: 

a.+b. In het kader van de het facetbestemmingsplan externe veiligheid is een berekening 

uitgevoerd van het groepsrisico. In de huidige situatie liggen 12 woningen geheel of 

gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van het LPG tankstation. Met behulp van de 

LPG-tool van het ministerie van VROM is het groepsrisico bepaald. Vervolgens is 

een inschatting gemaakt voor de mogelijke toename van de personendichtheid bin-

nen het invloedsgebied. Uit de uitgevoerde berekening blijkt dat er in het kader van 

het groepsrisico er geen knelpunten zijn te verwachten. 

c.  Het Besluit lpg-tankstations milieubeheer bevat voorschriften voor de exploitatie van 

het tankstation waar de exploitant aan moet voldoen. De lpg-branche is thans bezig 

met het voorbereiden van de volgende maatregelen die tot vermindering van het 

groepsrisico zullen leiden: gebruiken van een verbeterde vulslang waardoor de kans 

op een lek of breuk, het aanbrengen van hittewerende coating op lpg-tankauto's. 

Deze coating geeft de brandweer bij een ongeluk meer tijd en meer mogelijkheden 

om een explosie te voorkomen. In de onderhavige situatie is het tevens wenselijk 

om de aflevering overdag te laten plaatsvinden. 

d.  In het invloedsgebied zijn bestemmingsplannen vigerend. Dit zijn gedetailleerde be-

stemmingsplannen, die bij recht nauwelijks tot geen ruimte bieden voor nieuwe ont-

wikkelingen. De personendichtheden zijn daarmee indirect verankerd in het be-

stemmingsplan.  

e.  In de milieuvergunning is de lpg-doorzet nog niet begrensd tot 1.000 m3 per jaar, 

maar dit gaat binnen afzienbare tijd plaatsvinden. De feitelijk verkochte hoeveelheid 

ligt een stuk onder die hoeveelheid.  

f.  Ruimte is schaars en de invulling van de ruimte wordt door tal van factoren bepaald. 

Het groepsrisico als gevolg van een lpg-tankstation is er daar één van. Het gemeen-

telijke beleid richt zich in beginsel op de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. On-

der omstandigheden kan een toename onder de oriëntatiewaarde onaanvaardbaar 

worden gevonden. Dat is in de onderhavige situatie niet het geval, mede gelet op al-

le andere factoren die de invulling op de onderhavige locatie bepalen, waaronder de 

stedenbouwkundige inpassing. 

g.+h. Een belangrijk aspect betreft bestrijdbaarheid. Bestrijding van de direct optredende 

effecten is in het geval van een BLEVE niet realistisch, omdat een BLEVE zich te 

snel ontwikkelt. De inzet van de brandweer zal derhalve voornamelijk gericht zijn op 

het bestrijden van secundaire branden. Bronbestrijding ligt -indien mogelijk- in de 

regel in het blussen van het object dat de lpg-tankauto aanstraalt. In geval van een 

dreigende BLEVE kan de brandweer bij tijdige aankomst trachten de lpg-tankwagen 

te koelen. Zijn ze niet tijdig aanwezig dan gaat de brandweer op afstand staan en 

wordt de inzet met name op de bescherming van de omgeving gericht. Om te koelen 

is bluswater nodig en de bluswatervoorziening in de directe omgeving zal daar op 

afgestemd moeten zijn. Tevens kan een sprinklerinstallatie voor koeling zorgen. 

Hierdoor wordt drukopbouw in de tank, die tot een BLEVE leidt voorkomen. 

i.  Een belangrijk aspect in het kader van het groepsrisico dat bestaat ten gevolge van 

het lpg-tankstation betreffen de mogelijkheden ten aanzien van de zelfredzaamheid 

van de bevolking. De tijd tussen het begin van een brand en een BLEVE (een ex-

plosie van een lpg-tankwagen) varieert tussen circa 10 en 30 minuten. De beschik-
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bare tijd voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen is dus slechts kort. Aan-

gezien het evacueren van de bevolking in zo'n korte tijd organisatorisch naar alle 

waarschijnlijkheid niet realiseerbaar is, wordt verondersteld dat het merendeel van 

de aanwezigen in de omgeving zichzelf in veiligheid kan brengen. Het verloop van 

de wegenstructuur rond het lpg-station is zodanig dat een ieder zich bij een (drei-

gende) explosie in veiligheid kan brengen (binnen 150 meter is het advies vluchten 

en schuilen en daarbuiten is het schuilen). In veiligheid brengen is vluchten en dat 

betekent weg van de brand. Op basis van het bovenstaande kan worden geconclu-

deerd dat ten aanzien van dit lpg-station het groepsrisico binnen aanvaardbare 

grenzen zal blijven. 

 

Esso Emmaberg: 

Ook ten aanzien van de Esso Emmaberg zijn berekeningen uitgevoerd ten behoeve van 

het facetbestemmingsplan externe veiligheid. Hieruit blijkt dat er in het kader van het 

groepsrisico geen knelpunten zijn. Voor de overige punten wordt verwezen naar het ge-

stelde bij Autocentrum Biermans. 

5.3  Kabels en Leidingen 

Door het bestemmingsplangebied lopen gasleidingen, een brandstofleiding en riooltrans-

portleidingen. Deze leidingen hebben een beschermingszone die met name bedoeld is 

voor het beheer en onderhoud van de leiding. Binnen deze zone mag geen bebouwing 

worden opgericht. Deze afstand is als zodanig met een dubbelbestemming opgenomen op 

de verbeelding en in de regels. Bebouwing is wel mogelijk na afwijking, waarbij vooraf door 

de leidingbeheerder toestemming moet zijn verleend. 

 

De gasleidingen zijn eigendom van de Gasunie. Het betreffen hoofdtransportleidingen. 

Voor deze leidingen geldt een beschermingszone van 5 meter aan weerszijden van de lei-

dingen. In de verbeelding en de regels is de beschermingszone opgenomen door middel 

van de dubbelbestemming ‘Leiding‘. De hartlijn van de leidingen is aangeduid als ‘hartlijn 

leiding – gas’.  

 

De brandstofleiding is eigendom van Defensie. Voor deze leiding geldt een beschermings-

zone, bebouwingsvrije zone, van 10 meter aan weerszijden van de leiding. De bescher-

mingszone wordt op de verbeelding en in de regels aangeduid met de dubbelbestemming 

‘Leiding’, de hartlijn van de leiding met ‘hartlijn leiding – brandstof’.  

De rioolwatertransportleidingen zijn eigendom van het Waterschapsbedrijf Limburg (hierna: 

WBL). In het buitengebied van Valkenburg aan de Geul zijn de volgende rioolwatertrans-

portleidingen van het WBL gelegen. 

 57.16, vrijvervalriool Valkenburg – Meerssen; 

 57.18, vrijvervalriool aansluiting Berg; 

 57.19, persleiding Margraten – Valkenburg; 

 57.22, vrijvervalriool Schin op Geul – Valkenburg; 

 57.56, vrijvervalriool Vilt – Valkenburg en 

 57.81 Schin op Geul – Valkenburg BD (buiten dienst). 
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Voor deze leidingen geldt een beschermingszone; afstand van 2,5 meter aan weerszijde 

van de leidingen. In de verbeelding en de regels is deze opgenomen door middel van de 

dubbelbestemming ‘Leiding’. De hartlijn van de leidingen is aangeduid als ‘hartlijn leiding – 

riool’. Ten aanzien van de rioolwatertransportleiding Schin op Geul – Valkenburg verdient 

opmerking dat deze buiten dienst is en dat er een passief beheer wordt toegepast.  

 

Door het plangebied loopt een 150 kV hoogspanningslijn, in beheer bij Enexis. De hoog-

spanningsverbinding is belast met een zakelijk recht. Deze ‘belaste strook’ is van toepas-

sing 20 m aan weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 

40 m).  

 

Op pagina 17 zijn afbeeldingen met de ligging van de leidingen weergegeven. 

5.4  Overige zones 

Buiten gangbare afstanden met betrekking tot leidingen en nutsvoorzieningen dient in be-

stemmingsplannen nog rekening te worden gehouden met in acht te nemen afstanden tot 

bijvoorbeeld spoorlijnen, wegen en bepalingen met betrekking tot het luchtvaartverkeer.  

 

5.4.1 Bebouwingsvrije zone Rijksweg A79 

Door Rijkswaterstaat wordt een rooilijnenbeleid gehanteerd langs rijkswegen. Dit beleid 

houdt in dat een zone van 0-50 meter uit de as van de buitenste rijbaan van de weg (rijks-

weg A79) bebouwingsvrij dient te blijven en dat in een zone van 50-100 meter de toe-

stemming van Rijkswaterstaat nodig is. Hierbij dienen op- en afritten meegenomen te wor-

den. Het rooilijnenbeleid van Rijkswaterstaat is in de verbeelding ingetekend als ‘vrijwa-

ringszone – weg’. 

 

5.4.2 Bebouwingsvrije zone spoorwegenwet 

Ten behoeve van een veilige afwikkeling van de railverkeerstroom op de spoorlijn die 

dwars door het plangebied loopt, moet conform de Spoorwegwet (artikelen 19 t/m 21) 

langs spoorwegen een bebouwingsvrije afstand worden aangehouden van: 

 11 meter, op maaiveldniveau, gemeten vanaf het hart van het buitenste spoor; 

 6 meter, bij een hoofdspoorweg in ingraving, gemeten uit de bovenzijde van de ingra-

ving; 

 6 meter, bij een hoofdspoorweg in ophoging, gemeten uit de teen van het talud. 

 

De bebouwingsvrije zone van het spoor is in de verbeelding ingetekend als ‘vrijwaringszo-

ne – spoor’. 

 

5.4.3 Straalverbindingen 

Over het plangebied is een straalpad van Defensie gelegen. Rond dit straalpad geldt een 

beschermingszone van 100 meter aan weerszijden van de verbinding, waarbinnen geen 

hogere bouwwerken mogen worden opgericht dan 20 m ten opzichte van NAP. In zijn al-

gemeenheid is de toegestane maximale bouwhoogte lager. In de verbeelding is het straal-

pad als ‘vrijwaringszone - straalpad’ weergegeven. In de regels zijn de daarbij behorende 

bepalingen opgenomen. 
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5.4.4 Toetsingsvlakken Maastricht Aachen Airport 

Alle communicatie-, navigatie- en surveillanceapparatuur maakt gebruik van radiogolven 

die uitgezonden en/of ontvangen worden door antennesystemen, zo ook op Maastricht 

Aachen Airport (MAA). Obstakels, zowel vast (gebouwen, windmolens, et cetera) als mo-

biel (bouwkranen, heistellingen, et cetera), vormen in potentie een bedreiging voor de 

goede werking van de apparatuur omdat ze de uitgezonden radiosignalen kunnen versto-

ren. De verstoring kan zich manifesteren in de vorm van reflectie, diffractie (buiging) of af-

scherming van het signaal. De mate van verstoring is sterk afhankelijk van het soort appa-

ratuur en de hoogte, de vorm en de plaats van de eventuele obstakels.  

 

Verstoring van de apparatuur maakt de radiobakens minder betrouwbaar of zelfs geheel 

onbruikbaar waardoor direct de veiligheid van het luchtverkeer wordt beïnvloed. Het is 

daarom in het belang van de veiligheid van de luchtvaart alles in het werk te stellen om de 

diverse systemen tegen verstorende obstakels te beschermen.  

 

Door de International Civil Aviation Organisation (ICAO) is middels richtlijnen vastgelegd 

hoe de toetsingsvlakken eruit moeten zien om de kwaliteit van de signalen te garanderen.  

toetsingsvlakken Maastricht Aachen Airport 

 



bestemmingsplan buitengebied  61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij MAA zijn de hierboven weergegeven toetsingsvlakken aanwezig. Binnen het plange-

bied wordt echter niet gebouwd tot de aangegeven maximale bouwhoogtes in de toet-

singsvlakken. Derhalve hoeft er in de regels geen afzonderlijke bepaling hiervoor te wor-

den opgenomen. 

5.5  Archeologie en Cultuurhistorie 

5.5.1 Archeologie 

In 1992 is het Verdrag van Malta door de landen van de Europese Unie, waaronder Neder-

land, ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van 

archeologisch erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische 

waarden in situ (ter plekke) bewaard moeten blijven. Er dient te worden nagestreefd de 

waarden op de locatie te behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij bouwplan-

nen, dan moeten de waarden worden opgegraven en ex situ (elders) worden bewaard. Het 

Verdrag van Malta is via de Wet op de archeologische monumentenzorg doorvertaald in 

met name de Monumentenwet 1988, welke aangeeft dat de gemeente bevoegd gezag is 

op het gebied van cultuurhistorie en archeologie. 

 

archeologische beleidskaart van de gemeente Valkenburg aan de Geul 



 

toelichting 62 

De gemeente Valkenburg aan de Geul beschikt over een archeologische beleidskaart 

(Verleden met toekomst, Archeologische beleidskaart en groevenbeleidskaart voor Val-

kenburg aan de Geul). Een nadere toelichting van het beleid is gegeven in paragraaf 4.9 

van het Bijlagenboek. 

Op basis van de archeologische beleidskaart en het bepaalde in de Monumentenwet wordt 

in de regels en verbeelding beschermende dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 1 

t/m 6’ opgenomen. Ook wordt op basis van de groevenbeleidskaart in de regels en ver-

beelding een beschermende dubbelbestemming ‘Waarde – Onderaards gangenstelsel’ 

opgenomen. 

 

5.5.2 Cultuurhistorie 

De cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zijn in veel gevallen aangewezen als rijksmo-

nument dan wel karakteristiek pand. In het mede daartoe strekkende Monumenten Inven-

tarisatie Project (MIP) zijn daarnaast nog diverse bouwwerken als historisch waardevol 

aangemerkt, zonder dat dit leidde tot een aanwijzing als (gemeentelijk) monument. 

 

De aanwezige rijksmonumenten, zijnde bouwobjecten betreffen: 

 

Plaats Adres Monumentnummer Soort object 

Valkenburg Achelerweg 1 18262 Woonhuis 

Schin op Geul Baanweg 1-3 507274 Station 

Houthem Beekstraat 6-8 36801 Herenhoeve 

Valkenburg Cauberg 4 511216 Grot 

Valkenburg Cauberg (begraafpl) 36764 Kapel 

Valkenburg Cauberg 19 507236 t/m 507239 Grafkapel/Grafkelder 

Berg Geulhemmerweg bij 

30A 

42115 Kapel 

Berg Geulhemmerweg bij 

30A 

42116 Grotwoningen 

Berg Geulhemmerweg 49 42117 Molen/hotel 

Valkenburg Graafstraat 16 46969 woonhuis 

Valkenburg Heerstraat 8-10 39740 Woonhuis ed 

Valkenburg Hoeve Heihofweg 1 18263 Boerderij 

Schin op Geul Keutenberg 3 39755 Vakwerkhuis 

Schin op Geul Keutenberg 7 39759 Schuur 

Valkenburg Kleine linde 2 36838 Hoeve 

Valkenburg Kloosterbosch 36802 Kapel 

Valkenburg Kruisstraat 4 36849 Hoeve 

Valkenburg Lindenstraat 29 42109 Hoeve 

Valkenburg Lindenstraat 60 42110 Hoeve 

Schin op Geul Molenweg 2 36829 Kluis en drie beelden 

Valkenburg Muntweg 6 42112 Woonhuis 

Valkenburg Muntweg 9 42111 Hoeve 

Valkenburg Muntweg 10 42113 Hoeve 
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Plaats Adres Monumentnummer Soort object 

Valkenburg Muntweg 11 42114 Put (draaiput)  

Valkenburg Rijksweg 188 507269 Boerderij/woonhuis 

Valkenburg Stevensweg 1 36803 Boerderij 

Berg Vogelzangweg 1A, 

2, 3 en 5 

507245 t/m 507247 Kasteel, dienstwo-

ning en koetshuis 

Schin op Geul Walem naast 47 36845 Kapel 

Schin op Geul Walem 47-49 36844 Hoeve 

Valkenburg Walem 104 18213 Hoeve 

Valkenburg Walem 106 18214 Hoeve 

 

De gemeentelijke karakteristieke panden betreffen: 

 

 Adres 

1 Rijksweg 3 

2 Rijksweg 152 

3 Rijksweg 158 

4 Geulhemmerweg 23 

5 Geulhemmerweg 25 

6 Geulhemmerweg 28 

7 Meldermunsterweg 2-4 

8 Wolfsdriesweg 1 

9 Ravensbos 1-1a 

10 Achelerweg 2 

11 Walem 23 

12 Walem 51 

13 Euverem 1-3 

14 Keutenberg 1 en 1a 

15 Engwegen 6 

16 Limietstraat 31 

17 Sibberkerkstraat 91 

18 Oeverweg 2 

19 Lindenstraat 27 – 27a 

 

Op de Rijksmonumenten is het bepaalde uit de Monumentenwet van toepassing. Voor de 

gemeentelijke monumenten geldt de gemeentelijke monumentenverordening. De rijksmo-

numenten, zijnde bouwobjecten worden in dit bestemmingsplan aangeduid met een aan-

duiding ‘specifieke bouwaanduiding – monument’. De karakteristieke panden worden in dit 

bestemmingsplan aangeduid binnen de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’.  

 

In het buitengebied ligt een deel van het beschermd dorpsgezicht Sint Gerlach en een deel 

van het beschermd dorpsgezicht Oud Valkenburg. Hiervoor wordt de beschermende dub-

belbestemming ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’ in de regels en verbeelding opgeno-

men.  
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De planvorming in dit bestemmingsplan voorziet niet in ruimtelijke ingrepen die de aanwe-

zige waardevolle cultuurhistorische elementen negatief beïnvloeden. Evenmin wordt af-

breuk gedaan aan de landschappelijke waarden in het binnen het plangebied gelegen cul-

tuurlandschap. Hiermee wordt aangesloten bij de uitgangspunten uit De Nota Belvedere, 

gericht op het behoud van cultuurhistorische elementen (zie paragraaf 2.4 van het Bij-

lagenboek). 

 

5.5.3 Onderaards gangenstelsel 

Binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul liggen enkele groeven, of althans delen 

daarvan, die door het rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Het betreft: 

 Sibbergroeve: kapel. 

 Gemeentegrot: ingang met natuurstenen frontlijst. Ook de kapel binnen in de gemeen-

tegrot wordt in de beschrijving genoemd als behorend bij het monument. 

 Gemeentegrot: deel aan de zuidrand. 

 Geulhummergroeve: kapel. 

 Rotswoningen Geulhem. 

 De mergelgroeve achter de Protestantse kerk aan de Plenkert, welke is ingericht als 

grafkelder met bijbehorend front. 

 De kopie uit 1910 van de Romeinse catacomben wegens hun betekenis als zichtbaar 

restant van het ‘rijke Roomse leven’. 

 Kasteelruïne Valkenburg. Het is niet duidelijk of de vluchtgangen onder de kasteelruïne 

ook bij dit monument horen. 

 Vuursteenmijn aan de Plenkert. 

 

Onder een groot deel van het plangebied komt een onderaards gangenstelsel voor. In de 

Sibbergroeve wordt nog steeds actief mergel gewonnen voor onder andere restauratie-

werkzaamheden, nieuwbouw etcetera. Daarnaast vinden in het onderaards gangenstelsel 

onder Sibbe en Berg recreatieve activiteiten plaats (bijvoorbeeld ondergronds mountainbi-

ken). 

 

Voor het onderaards gangenstelsel geldt een specifieke regeling. De als onderaards gan-

genstelsel aangegeven gronden, zijn primair bestemd voor bescherming en onderhoud 

van de cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarden hiervan. Op of in de voor 

onderaards gangenstelsel bestemde gronden is het niet toegestaan te bouwen zonder 

toestemming van burgemeester en wethouders om af te kunnen wijken van het bestem-

mingsplan. Dit is alleen mogelijk wanneer door de bouw en situering van de bebouwing, 

geen onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan het onderaards gangen-

stelsel. Voor werkzaamheden, anders dan bouwwerken is een omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (voorheen aan-

legvergunning)  vereist.  
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Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of voor het uitvoeren van 

werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (voorheen bouw-

/aanlegvergunning) wordt pas door burgemeester en wethouders verstrekt nadat advies is 

ingewonnen bij het Staatstoezicht op de mijnen. 

5.6  Flora en fauna 

Het plangebied maakt gedeeltelijk onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Gedeelten van de EHS maken onderdeel uit van een Natura2000 gebied of een Habitat- of 

Vogelrichtlijngebied. Standaard geldt voor het gehele gebied de algemene zorgplicht zoals 

die in de Flora- en faunawet centraal staat (artikel 2). Bovendien moeten de handelingen in 

logisch verband staan met het plan en geen doel op zich vormen. Bij de ontwikkeling van 

nieuwe plannen dient onderzocht te worden of de handelingen niet leiden tot de schending 

van verbodsbepalingen van de artikelen 8 t/m 14 van de Flora- en faunawet. In de afzon-

derlijke ruimtelijke verantwoording van de beoogde ontwikkelingen dient hier nader aan-

dacht aan besteed te worden. 

Natura 2000-gebied Geuldal 
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5.7  Waterparagraaf 

5.7.1 Vooroverleg met het watertoetsloket 

Met het watertoetsloket wordt vooroverleg gepleegd, ten einde op tijd inzicht te krijgen in 

voor het plangebied relevante belangen en problemen. Het wateradvies wordt te zijner tijd 

als bijlage opgenomen bij deze toelichting. 

 

5.7.2 Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2010-2015 

Het Waterbeheersplan is het centrale beleidsplan van het waterschap. Het bevat de be-

leidsvoornemens voor de komende planperiode. Het is een plan op hoofdlijnen dat voort-

vloeit vanuit de vele beleidskaders die Europa, het Rijk en de provincie Limburg stellen. 

Het bevat de doelstellingen van de watersystemen en waterketen in Limburg.  

 

Om de beleidstaken uit te voeren beschikt het waterschap over verschillende instrumen-

ten. De belangrijkste hiervan zijn de keur met bijbehorende legger.  

 

5.7.3 Keur van het Waterschap Roer en Overmaas 

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterhuishoudkundige verzorging (waterkwali-

teit en kwantiteit) binnen het plangebied. Voor waterhuishoudkundige ingrepen is de ‘Keur 

van het Waterschap Roer en Overmaas’ van toepassing.  

beschermingszone open watergang 
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De Keur is een waterschapsverordening die gebods- en verbodsbepalingen bevat met be-

trekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbe-

heer. De keur omvat regels voor watergangen (beken en regenwaterbuffers) en waterke-

ringen (kaden en dijken). De regels geven duidelijkheid over wat wel en wat niet mag voor 

mensen die langs het water, wonen of die in, op of aan het water, een waterkering of een 

waterstaatswerk een activiteit willen uitvoeren. De keur stelt alleen regels voor oppervlak-

tewateren die niet behoren tot de wateren waarvoor het rijk verantwoordelijk is. Binnen de 

gemeente Valkenburg aan de Geul zijn deze wateren niet gelegen. 

 

Rondom elke primaire watergang is een beschermzone opgenomen. Binnen deze zone 

mogen enkel bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer 

en onderhoud van de watergang worden gebouwd.  

 

De beschermingszone is afhankelijk van of het een hoofd- of overige watergang is respec-

tievelijk 10 en 5 meter breed, gemeten vanaf de grens van de watergang (insteek of bui-

tenzijde van de aanwezige onderhoudsstrook). De beschermingszone heeft behalve voor 

het handhaven van de bereikbaarheid als 'nevenfunctie' om eventuele toekomstige herin-

richtingen of verbeteringen (capaciteitsvergroting) mogelijk te houden. 

 

5.7.4 Gemeentelijk Waterplan  

De gemeente Valkenburg aan de Geul beschikt over een Gemeentelijk Waterplan. Doel 

van dit plan is om te komen tot een gezond en veerkrachtig stedelijk watersysteem voor 

mens en natuur. Het beantwoordt aan het actuele waterbeleid en draagt bij aan de ge-

wenste belevingswaarde in de omgeving.  

 

Ook het buitengebied maakt onderdeel uit van dit plan.  

beschermingszone overkluisde watergang 
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5.7.5 Doelstellingen waterbeleid  

Veiligheid en wateroverlast 

De doelstelling van het thema veiligheid en wateroverlast is het herstel van veerkrachtige 

watersystemen. De hierbij gehanteerde toetsingscriteria hebben betrekking op: 

 het voorkomen van afwenteling van hydrologische knelpunten; 

 behoud en ontwikkeling van ruimte voor afvoer en berging in beekdalen, droogdalen, 

kwelgebieden en depressies. 

 

De navolgende ruimtelijke ontwerprichtlijnen dragen bij aan het realiseren van de doelstel-

ling: 

 in beekdalen, droogdalen, kwelgebieden en depressies: 

- vermijden van nieuwbouw en infrastructuur; 

- vermijden uitbreiding bestaande bebouwing, tenzij mogelijkheden voor behoud wa-

terberging; 

- vermijden aantasting oorspronkelijk reliëf; 

- vermijden nieuwe vestiging landbouw of uitbreiding bestaande landbouw, tenzij ver-

betering omgevingskwaliteit bij handhaving retentiecapaciteit; 

- zoeken mogelijkheden voor vergroting van de beschikbare bergingscapaciteit; 

 het bestemmen van gronden voor infiltratievoorzieningen en waterbuffers; 

 het beperken van de verhardingen (eventueel gebruik open verhardingen). Wanneer 

uitbreiding van verhardingen nodig is, zal bij voorkeur open verharding worden toege-

past. In waterwingebied is aanleg van wegen, parkeerplaatsen e.d. op grond van de 

Omgevingsverordening Limburg (Olv) niet toegestaan. In grondwaterbeschermingsge-

bieden is dit aan en vrijstelling van GS gebonden. Daarbij zal geen open verharding 

worden toegestaan; 

 het opnemen van een beschermingszone. 

 

In het buitengebied van Valkenburg aan de Geul zal slechts zeer beperkt sprake zijn van 

uitbreiding van bebouwing of infrastructuur. Nieuwbouw en nieuwe infrastructuur zijn niet 

voorzien. In principe is nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf niet mogelijk. Mocht dit 

toch om een bepaalde reden noodzakelijk zijn, dan alleen als dit het herstel van veerkrach-

tige watersystemen niet in de weg staat. 

 

De in het buitengebied aanwezige gronden met daarop waterbuffers en bergingsbassins 

worden in het plan positief bestemd. De nog te realiseren buffers waarvan de ligging reeds 

bekend is, zijn eveneens positief bestemd. Mocht in de toekomst de aanleg van nieuwe 

buffers/bassins noodzakelijk worden, dan kan de onderliggende bestemming daartoe ge-

wijzigd worden. 

 

In het buitengebied is geen noemenswaardige uitbreiding van de verhardingen voorzien. 

Mocht uitbreiding toch noodzakelijk zijn, dan zullen bij voorkeur open verhardingen worden 

gebruikt. 

 

De in het plan opgenomen meanderzone en inundatiezone dal fungeert als een bescher-

mingszone voor de lager gelegen gebieden (beek- en droogdalen). 
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Binnen deze dubbelbestemmingen is (uitbreiding van) bebouwing niet zondermeer moge-

lijk en zijn activiteiten die van invloed zijn op de (grond)waterstand aanlegvergunningplich-

tig. 

 

Adequate watervoorziening. 

Binnen het thema adequate watervoorziening staat het evenwicht van waterkwantiteit en 

kwaliteit met het neerslagpatroon en het gebruik van water voor andere functies centraal. 

De toetsingscriteria hierbij zijn: 

 instandhouden van de handhaafbaarheid van de (natuurlijke) hydrologische randvoor-

waarden; 

 verhoging van de waterpeilen in de prioritair verdroogde gebieden, zoals aangeduid in 

het POL2006; 

 behoud en herstel van de gewenste hydrologische situatie en vermindering van de in-

grepen met negatieve hydrologische effecten in de bufferzones verdroging, zoals aan-

geduid in het POL2006. 

 

Aan de orde zijn de volgende indicatieve ruimtelijke ontwerprichtlijnen: 

 het bestemmen van functies die passen bij de (natuurlijke) hydrologische randvoor-

waarden; 

 het vermijden van bouwactiviteiten in de prioritair verdroogde gebieden en in de daar-

omheen gelegen bufferzones verdroging. 

 

Eén van de uitgangspunten van het bestemmingsplan buitengebied is het creëren van een 

duurzaam nieuw evenwicht op basis van de onderste laag, dus ook gebaseerd op de hy-

drologische randvoorwaarden. 

 

Binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul bevinden zich geen prioritair of kansrijke 

verdroogde gebieden of daaromheen gelegen bufferzones. 

 

Natuurlijke watersystemen 

De doelstelling van het thema natuurlijke watersystemen is de inrichting en het beheer van 

beken met een specifiek ecologische functie op het gewenste ecologische kwaliteitsniveau 

af te stemmen. Bijbehorende waterhuishoudkundige toetsingscriteria zijn: 

 het waarborgen van voldoende ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden voor watersys-

temen om aan het streefbeeld te voldoen; 

 de aanduiding van beschermings- en meanderzones en inrichtingszones; 

 behoud en zo mogelijk toename van het beektraject dat aan de gewenste inrichting 

voldoet. 

 

De volgende indicatieve ruimtelijke ontwerprichtlijnen zijn opgesteld: 

 het bestemmen van een bebouwingsvrije beschermingszone aan weerszijden van be-

ken, alsmede indicatieve inrichtings- en meanderzones; 

 voor beken het handhaven van de oorspronkelijke morfologie en het benutten van kan-

sen voor herinrichting van beektrajecten. 
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Conform opgaven van het waterschap zijn in dit bestemmingsplan Buitengebied de water-

gangen positief bestemd en van een beschermingszone voorzien. 

Voor de beken is ook de ruimte gecreëerd voor meandering. In het plan zijn de tracés, in-

clusief de geboden ruimte voor meandering positief bestemd. 

 

Waterkwaliteit 

Het thema waterkwaliteit heeft als doelstelling de kwaliteit van oppervlaktewater en sedi-

ment te verbeteren. De hierbij gehanteerde toetsingscriteria betreffen: 

 de belasting van het oppervlaktewater met verontreinigende stoffen neemt af; 

 de waterkwaliteit voldoet aan het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) in 2006 en aan 

het Verwaarloosbaar Risico (VR) op langere termijn; 

 het benutten van de mogelijkheden voor het terugdringen van (diffuse) belasting van 

het oppervlaktewater.  

 

Voor het realiseren van de doelstelling worden de volgende indicatieve ontwerprichtlijnen 

gegeven: 

 het toepassen van het pakket duurzaam bouwen, zoals het vermijden van het gebruik 

van onbehandelde uitlogende bouwmaterialen en straatmeubilair en van met verontrei-

nigende stoffen verduurzaamd hout, het vermijden van het gebruik van chemische on-

kruidbestrijdingsmiddelen en het afstemmen van de inrichting van nieuwe gebieden op 

het voorkomen van onkruid, alsmede het voorkomen van bronnen van te veel voe-

dingsstoffen langs wateren (uitwerpselen langs oevers, voeren eenden en vissen). 

 

De principes van duurzaam bouwen worden ook door de gemeente Valkenburg aan de 

Geul onderschreven. Het toepassen van het pakket duurzaam bouwen zal dan ook waar 

mogelijk worden toegepast dan wel worden gestimuleerd. 

 

Waterbeleving 

Water draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. De volgende toetsingscri-

teria zijn aan de orde: 

 het optimaal benutten van de landschappelijke en belevingswaarde van water; 

 het behouden van cultuurhistorische en aardkundige waarden van watersystemen; 

 het waarborgen van een functionele inrichting en beheer van water dat de ecologie van 

het watersysteem ter plaatse en stroomafwaarts bevordert. 

 

Qua indicatieve ruimtelijke ontwerprichtlijn is sprake van: 

 het opheffen van overkluizingen en andere belemmeringen voor de migratie (van vis-

sen); 

 het benutten en zichtbaar maken van beekdalen als waardevolle hoofdlijnen van het 

landschap; 

 het vermijden van aantasting van het reliëf in beekdalen; 

 het voorkomen van situaties die kunnen leiden tot risico’s voor de volksgezondheid. 

 

Bij de recente herinrichting van enkele beektrajecten zijn belemmeringen voor de migratie 

zoveel mogelijk ongedaan gemaakt. 
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Uitgangspunt van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is het weer zichtbaar maken van de 

onderste laag, inclusief de oorspronkelijke waterhuishoudkundige situatie. De beekdalen 

vormen daar een belangrijk onderdeel van. 

 

Grondwater 

Grondwater krijgt of behoudt voldoende kwaliteit om te dienen als grondstof voor drinkwa-

ter. Daartoe zijn de volgende toetsingscriteria actueel: 

 behoud en verbetering van de grondwaterkwaliteit, in het bijzonder in waterwingebie-

den en grondwaterbeschermingsgebieden; 

 voorkomen van verdere verdroging van hydrologisch gevoelige natuurgebieden. 

 

De navolgende ruimtelijke ontwerprichtlijnen dragen bij aan het realiseren van de doelstel-

ling: 

 het bestemmen van functies in afstemming met drinkwaterbelangen; 

 het bestemmen van functies afstemmen op de hydrologische situatie; 

 in waterwingebieden vermijden van het bestemmen van bebouwing die niet direct ver-

bonden is aan de waterwinning en vermijden nieuwe of uitbreiding bestaande bedrijvig-

heid; 

 in grondwaterbeschermingsgebieden geen nieuwe vestiging van risicodragende bedrij-

vigheid, uitbreiding van bestaande bedrijven onder strenge voorwaarden; 

 het zoeken naar mogelijkheden voor duurzaam grondwaterbeheer, gericht op het lan-

ger vasthouden van gebiedseigen water en het tegengaan van schadelijke effecten. 

 

In het bestemmingsplan zijn het waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied met 

een afzonderlijk beschermingsregime (algemene aanduidingsregels artikel 54) met een 

verwijzing naar de Omgevingsverordening Limburg (hierna: OvL) opgenomen. De OvL be-

vat een lijst met in grondwaterbeschermingsgebieden verboden inrichtingen (Bijlagen bij 

artikelen 2.10, 2.11 tweede en derde lid). De gemeente wil voor dit aspect aansluiten bij 

het provinciale beleid, derhalve wordt onderstaand de lijst met verboden inrichtingen weer-

gegeven: 

 inrichtingen voor het opslaan, overslaan of bewerken van steenkool, ertsen of derivaten 

van ertsen; 

 inrichtingen voor het vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal, of primaire non-ferro meta-

len; 

 inrichtingen voor het vervaardigen van cokes uit steenkool; 

 inrichtingen voor het opslaan, overslaan, bewerken, verwerken, of verwijderen van af-

valstoffen; 

 inrichtingen voor het opslaan, bewerken, verwerken, of storten van baggerspecie op 

land of op of in oppervlaktewateren; 

 inrichtingen voor het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de 

oppervlakte van schepen; 

 inrichtingen voor het afleveren van brandstoffen voor motorvoertuigen of schepen; 
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 inrichtingen voor de opslag van ontvlambare of brandbare vloeistoffen, afgewerkte olie, 

gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of andere bodembelastende stoffen in ondergrondse 

opslagtanks; 

 inrichtingen voor het inwendig reinigen van tanks, tankwagens, tankcontainers, tank-

schepen of bulkcontainers; 

 inrichtingen waar gelegenheid wordt geboden voor het afmeren van pleziervaartuigen 

en waar afgewerkte olie, bilgewater, afvalwater of andere afvalstoffen worden opgesla-

gen; 

 zuiveringstechnische werken en bedrijfsafvalwaterzuiveringen die zelfstandig een in-

richting vormen; 

 inrichtingen voor het recreatievissen of het kweken van siervis of consumptievis in een 

bassin dat in direct contact staat met de bodem of oppervlaktewater; 

 inrichtingen voor oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen door middel van 

een elektrolytisch of chemisch procédé, of het aanbrengen van gesmolten metaal 

waarbij de gebruikte behandelingsbaden direct in of op de bodem zijn geplaatst;. 

 inrichtingen voor aardolie- of aardgaswinning; 

 inrichtingen voor de bewerking van splijt- en kweekstoffen; 

 inrichtingen voor het parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen; 

 inrichtingen voor het gebruiken van gemotoriseerde voertuigen of vaartuigen in wed-

strijdverband of voor recreatieve doeleinden in de open lucht. 

 

Binnen beide gebieden zijn vooralsnog geen nieuwe bedrijfsvestigingen of uitbreiding van 

bestaande bedrijfsvestigingen voorzien. 

 

Onderdeel van de recente herinrichting van enkele beekdaltrajecten was vergroting van de 

bergingscapaciteit, mede met het oog op het langer vasthouden van gebiedseigen water. 

 

Erosie 

De doelstelling aangaande erosie is het terugdringen van bodemerosie en wateroverlast 

tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Als toetsingscriterium geldt dan ook: 

 vermindering van de bodemerosie en de daarmee gepaard gaande wateroverlast. 

 

Belangrijke ruimtelijke ontwerprichtlijnen in deze betreffen: 

 het vermijden van aantasting van graften en holle wegen door grondwerkzaamheden; 

 het vermijden van ontwateringwerkzaamheden in beek- en droogdalen, bronnen en 

bronzones; 

 het voorkomen van erosiebevorderende functie(invulling) op met name steile hellingen. 

 

De in het plan opgenomen dubbelbestemming ‘Waterstaat – Erosie’ bevat maatregelen om 

bodemerosie tegen te gaan. Daarnaast zijn in de afzonderlijke bestemmingen ook bepa-

lingen opgenomen om erosie tegen te gaan, een en ander conform de daarover gemaakte 

afspraken tussen provincie en de landbouwsector, zoals vastgelegd in het convenant “ver-

sterking aanpak bodemerosie en wateroverlast 2000” en de “verordening HPA (Hoofdpro-

ductschap voor de akkerbouw) erosiebestrijding landbouwgrond”. 
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In het noordwesten van de gemeente Valkenburg aan de Geul ligt een gebied dat is aan-

geduid ten behoeve van ‘Knelpuntgerichte aanpak erosiebestrijding (1999)’. Dit zijn de 20 

gebieden die in de provinciale nota Bodem- en waterconserveringsbeleid Zuid-Limburg 

1996 - 2000 (oktober 1996) zijn aangewezen als bijzonder erosiegevoelig, met uitzonde-

ring van het gebied Bissen. In deze gebieden streeft het waterschap samen met gemeen-

ten en provincie naar een knelpuntgerichte aanpak van wateroverlast- en bodemerosiebe-

strijding.  

 

Riolering 

Uitgangspunt bij nieuwbouw is afkoppeling van hemelwater. Bij afkoppeling wordt naast 

zoveel mogelijk hergebruik, waar mogelijk uitgegaan van het vasthouden en infiltreren van 

water op perceelniveau. Op nieuwbouwlocaties buiten de aangewezen infiltratiegebieden 

wordt minimaal 60% van het verhard oppervlak van het riool afgekoppeld. Binnen de aan-

gewezen infiltratiegebieden geldt voor nieuwbouwlocaties een norm van 80%. Voor be-

staande bebouwing wordt gestreefd via een inspanningsverplichting naar minimaal 20% 

afkoppeling van het verhard oppervlak in 2020.  

 

erosiekaart Waterschap Roer en Overmaas 
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Alvorens het water te infiltreren of af te voeren, worden bij afkoppeling zonodig maatrege-

len genomen ter verbetering van de kwaliteit van het water. Bij het afkoppelen en het af-

voeren van regenwater naar oppervlaktewater of het grondwater (door infiltratie) mag de 

kwaliteit van het af te voeren water niet uit het oog verloren worden. Indien de kwaliteit niet 

beantwoordt aan bepaalde normen, is afkoppeling door infiltratie of afvoer naar oppervlak-

tewater alleen mogelijk als die gepaard gaan met maatregelen om de kwaliteit van het re-

genwater te verbeteren (bronmaatregelen, zuiveren). Individueel maatwerk is mogelijk via 

de milieuvergunning en de Wet verontreiniging oppervlaktewater. Of de afkoppelingsdoel-

stelling van 20% bij bestaande bebouwing haalbaar is, lijkt vooralsnog financieel gezien 

sterk afhankelijk te zijn van de vraag of dit meegenomen kan worden in reguliere onder-

houds- of vervangingsinvesteringen in het bestaande rioleringsysteem. Voor de bestaande 

bebouwing geldt daarom in tegenstelling tot nieuwbouw, vooralsnog een inspanningsver-

plichting.’ 

 

5.7.6 Nieuwe ontwikkelingen 

Binnen het plangebied zijn geen nieuwe ontwikkelingen gepland die een consequentie op 

zouden kunnen leveren ten aanzien van de waterhuishoudkundige situatie. 
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6 Planopzet en juridische regeling 

6.1  Inleiding 

Een zestal randvoorwaarden en gegevens bepaalt de opzet en inrichting van de bestem-

mingsplanregels en de verbeelding van de gemeente Valkenburg aan de Geul: 

 de digitale raadpleegbaarheid; 

 de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008); 

 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) d.d. 1 oktober 2010; 

 de Woningwet d.d. 29 augustus 1991;  

 luchtfoto’s d.d. 2007 t.b.v. de handhaving. 

 

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. 

De verbeelding en de regels tezamen vormen het juridisch bindende deel van het plan. De 

structuur van het plan is zodanig, dat de verbeelding de primaire informatie geeft over 

waar gebouwd mag worden. Bij het raadplegen van het bestemmingsplan dient dan ook 

eerst naar de verbeelding gekeken te worden.  

 

Vervolgens kan men in de regels teruglezen welk gebruik en welke bouwmogelijkheden 

zijn toegestaan. De ordening van regels is daartoe zodanig opgezet dat bij iedere be-

stemming een nagenoeg compleet beeld van de regels voor die bestemming is gegeven. 

Desondanks blijven aanvullend inleidende bepalingen en algemene bepalingen nodig. 

6.2  De verbeelding 

In de verbeelding van het plan zijn aangegeven: 

 de grens van het plangebied; 

 de bestemmingen van de in het plangebied gelegen gronden; 

 dubbelbestemmingen; 

 bouwvlakken en aanduiding ‘bijgebouwen’; 

 overige aanduidingen waarnaar in de regels wordt verwezen. 

 

De gronden gelegen binnen de grens van het plangebied zijn geregeld binnen dit bestem-

mingsplan en hebben allemaal een bestemming waar een artikel in de regels aan is ge-

koppeld.  

 

Dubbelbestemmingen betreffen met name een beheersregeling, dan wel aanvullend beleid 

op de onderliggende bestemming. In de regel gaat het hier om van toepassing zijnde zo-

neringen of sectoraal beleid. 

 

Het bouwvlak en de aanduiding ‘bijgebouwen’ geven de begrenzing weer waarbinnen ge-

bouwen opgericht mogen worden. In het bouwvlak moet het hoofdgebouw gesitueerd  

worden. Binnen de aanduiding ‘bijgebouwen’ mogen ondergeschikte gebouwen en bijge-

bouwen opgericht worden. 
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De overige aanduidingen geven een specifieke situatie weer, waarvoor in de regels een 

aparte regeling is opgenomen. 

6.3  De regels 

6.3.1 Algemeen 

De regels zijn als volgt opgebouwd: 

 inleidende regels; 

 bestemmingsregels; 

 algemene regels; 

 overgangs- en slotregels. 

 

6.3.2 Inleidende regels 

In de begripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan 

gebruikte begrippen. Deze zijn opgenomen om onduidelijkheid door interpretatieverschillen 

te voorkomen. Er zijn alleen begripsbepalingen opgenomen die gebruikt worden in de re-

gels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Een gedeelte 

van de begrippen is omschreven in de SVBP2008 en dient letterlijk daaruit te worden 

overgenomen. Deze begrippen en de voorgeschreven omschrijvingen zijn overgenomen. 

 

Ook over de bepaling van afstanden, hoogtes en oppervlaktes kunnen interpretatiever-

schillen ontstaan. Om op een eenduidige manier afstanden, hoogtes en oppervlakten te 

bepalen, wordt in de ‘wijze van meten’ uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen 

wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de verbeelding geldt steeds dat 

het hart van een lijn moet worden aangehouden. Ook voor de wijze van meten worden in 

de SVBP2008 regels gegeven, welke in het plan letterlijk zijn overgenomen. 

 

6.3.3 Bestemmingsregels 

Per bestemming die op de verbeelding wordt gebruikt worden gebruiks- en bouwregels 

opgenomen. De opbouw van de bestemmingen ziet er in beginsel als volgt uit: 

 Bestemmingsomschrijving 

 Bouwregels 

 Nadere eisen 

 Afwijken van de bouwregels 

 Specifieke gebruiksregels 

 Afwijken van de gebruiksregels 

 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

 Wijzigingsbevoegdheid 
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aanduiding ‘bijgebouwen’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alle onderdelen komen bij elke bestemming voor. Van de meest gebruikte onderdelen 

volgt hieronder een korte toelichting. 

 

Bestemmingsomschrijving 

In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden 

toegekende functie(s). De hoofdfunctie(s) worden als eerste genoemd. Indien van toepas-

sing, worden ook de aan de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. De 

ondergeschiktheid kan worden aangegeven door de woorden “met daaraan onderge-

schikt”. De ondergeschikte functies staan ten dienste van de hoofdfunctie binnen de betref-

fende bestemming.  

 

Bouwregels 

In de bouwregels is bepaald welke bouwwerken mogen worden opgericht, waarbij in ieder 

geval een onderscheid wordt gemaakt tussen de regeling van gebouwen en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde en daar waar van toepassing ook tussen hoofdgebouwen en bijge-

bouwen. Voorts bevatten de bouwregels, voor zover van toepassing, minimale en maxima-

le maatvoeringen voor de diverse bouwwerken zoals goothoogtes, bouwhoogtes, opper-

vlaktes en dakhellingen. 

 

Nadere eisen 

Nadere eisen kunnen worden gesteld aan bijvoorbeeld de situering van bouwwerken ten 

behoeve van bepaalde criteria, zoals een goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de 

sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. De nadere 

eisenregeling biedt de mogelijkheid om in concrete situaties in het kader van het verlenen 

van een omgevingsvergunning sturend op te treden door het opnemen van nadere eisen 

in de omgevingsvergunning. Nadere eisen kunnen alleen worden gesteld als er in de re-

gels ook een primaire eis wordt gesteld. De nadere eisen moeten verband houden met de-

ze eis. De nadere eisenregeling hoeft niet in alle bestemmingen te worden geregeld. 

 

Afwijken van de bouwregels 

Door het opnemen van afwijkingsbevoegdheden wordt flexibiliteit in bestemmingsregels 

gecreëerd doordat mogelijkheden worden geboden om in beperkte mate af te wijken van 

de algemeen toegestane bouwregelingen. Deze afwijkingen zijn niet bedoeld voor aanpas-

sing van de bouwregels, waarvan de verwachting is, dat ze veelal kunnen worden ver-

leend. In dat geval zijn de bouwregels hierop aangepast.  
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Voor elke afwijking wordt aangegeven waarvan een afwijking wordt verleend, de maximale 

aanpassing die met de afwijking kan worden toegestaan en meestal de situaties of voor-

waarden waaronder de omgevingsvergunning wordt verleend. Het gaat hier om afwijkings-

bevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien afwijkingsbevoegdheden gelden 

voor meerdere bestemmingen dan wel een algemene strekking hebben, zijn ze opgeno-

men in hoofdstuk 3 (algemene regels). 

 

Specifieke gebruiksregels 

In de Wet ruimtelijke ordening is het verboden gronden te gebruiken op een manier die in 

strijd is met het bestemmingsplan. In specifieke gebruiksregels kunnen bepaalde functies 

nog concreet worden genoemd als zijnde verboden gebruik of toegelaten gebruik. 

 

Afwijken van de gebruiksregels 

Door met een omgevingsvergunning af te wijken van de gebruiksregels kan van de ge-

bruiksregels in het plan worden afgeweken ten behoeve van een concrete vorm van ge-

bruik. Dit mag echter niet leiden tot een feitelijke wijziging van de bestemming. Dat wil 

zeggen dat wel bij omgevingsvergunning afgeweken kan worden ten behoeve van functies 

die inherent zijn aan de in de bestemmingsomschrijving opgenomen functies, maar dat via 

afwijking geen “nieuwe” functies kunnen worden toegestaan. De afwijking dient te zien op 

kleinere, planologisch minder ingrijpende onderwerpen. Functiewijzigingen en grotere, 

ruimtelijke ingrepen dienen te worden geregeld via een wijzigingsbevoegdheid of bestem-

mingsplanherziening. 

 

Wijzigingsbevoegdheid 

Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om het bestemmings-

plan te wijzigen (binnenplanse wijziging). In de meeste gevallen zal het gaan om het wijzi-

gen van de op een perceel gelegde bestemming. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdhe-

den voor specifieke bestemmingen. Indien wijzigingsbevoegdheden gelden voor meerdere 

bestemmingen dan wel een algemene strekking hebben, zijn ze opgenomen in hoofdstuk 3 

(algemene regels).  
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6.4  De bestemmingen 

6.4.1  Bestemming ‘Agrarisch’ 

De bestemming ‘Agrarisch’ wordt toegepast ten behoeve van het agrarisch gebied met 

landschappelijke waarde. Binnen de bestemming zijn tijdelijke parkeerterreinen ten behoe-

ve van evenementen voor de duur van het evenement met een maximum van 2 dagen per 

evenement en maximaal 2 evenementen per jaar toegestaan, voor zover op de verbeel-

ding nader aangeduid ; verder is binnen de bestemming extensief recreatief medegebruik 

toegestaan, groenvoorzieningen, ontsluiting van de afzonderlijke percelen, verkeersvoor-

zieningen, opslag van hooi- en strobalen aansluitend aan de agrarische bouwkavel, opslag 

van kuil- en ruwvoer, waterhuishoudkundige voorzieningen, watergangen, een bestaande 

paardenbak, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – 

paardenbak’ en landschappelijke inpassing, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'spe-

cifieke vorm van natuur - landschappelijke inpassing'. 

 

Het oprichten van bebouwing is in beginsel niet toegestaan. Bepaalde kleinschalige 

bouwwerken zijn onder voorwaarden rechtstreeks toegestaan, bijvoorbeeld in verband met 

het extensieve recreatieve medegebruik. Ook zijn onder voorwaarden opslagplaatsen van 

vaste mest mogelijk ten behoeve van hobbymatig agrarisch gebruik en tevens zijn omhei-

ningen en/of erfafscheidingen toegestaan. 

 

Van de bouwregels kan onder voorwaarden worden afgeweken ten behoeve van het op-

richten van schuilgelegenheden, paardenbakken voor hobbymatig gebruik nabij de woning, 

tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen en hagelnetten conform het provinciale beleid. 

 

In de planregels is aangegeven wat onder strijdig gebruik moet worden verstaan, zoals het 

gebruik van gronden voor horecadoeleinden of detailhandel, voor sportwedstrijden of ra-

cen met motorvoertuigen etc. Ten behoeve van militaire oefeningen en de aanleg van 

nieuwe parkeerplaatsen voor evenementen kan hiervan worden afgeweken. 

 

Daarnaast is een aanlegvergunningen (omgevingsvergunning) regime opgenomen voor 

onder meer het aanleggen van wegen, het afgraven van gronden, het verzanden van 

gronden ten behoeve van paardrijbakken, het verwijderen van natuur- en landschapsele-

menten, het verwijderen van de landschappelijk inpassingen en het graven, uitdiepen of 

verleggen van watergangen.  

 

Tot slot zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Deze kunnen worden gebruikt voor het 

wijzigen van de bestemming ten behoeve van de vergroting of vormverandering van de 

bouwkavel voor zover aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, waaronder het Lim-

burgs Kwaliteitsmenu. Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan wor-

den gebruikt voor het wijzigen van de bestemming ten behoeve van de bestemming Na-

tuur.  
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6.4.2  Bestemming ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf’ 

Met deze bestemming worden de agrarische bouwkavels bedoeld die ten behoeve van de 

agrarische ondernemingen in het bestemmingsplan zijn opgenomen. De nadruk ligt op de 

grondgebonden landbouw; nieuwvestiging van intensieve veehouderij is niet toegestaan. 

De twee bestaande intensieve veehouderijen zijn nader aangeduid. De productiegebonden 

paardenfokkerij is binnen deze bestemming toegestaan. Hiervoor is geen aparte bestem-

ming opgenomen. Gebruiksgerichte nevenactiviteiten zijn ondergeschikt toegestaan bij de 

paardenfokkerij. Daarnaast zijn de gronden bestemd voor het behoud en herstel van de 

cultuurhistorische waardevolle monumentale bebouwing, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument'. 

 

Ondergeschikt aan de agrarische bedrijfsvoering zijn een aantal zaken rechtstreeks toege-

staan, te weten:  

 agrarisch hobbymatig gebruik;  

 inpandige stalling van kampeermiddelen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ca-

ravanstalling';  

 een vorstbestrijdingsvoorziening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van agrarisch - vorstbestrijdingsvoorziening';  

 een paardenpension, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

agrarisch - paardenpension'; 

 de verkoop van streekgebonden producten in de vorm van een boerderijwinkel tot een 

maximum oppervlakte van 200 m²;  

 kamperen bij de boer tot een maximum van 2 locaties met elke een maximum van 15 

kampeerplaatsen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van re-

creatie - kamperen bij de boer';  

 bestaande vakantieappartementen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van recreatie - vakantieappartementen'; 

 aan huis gebonden beroepen, onder voorwaarden (artikel 4.5.2); 

 huisvesting van de rustende boer, onder voorwaarden (artikel 4.5.3); 

 mantelzorg, onder voorwaarden (artikel 4.5.4); 

 ontsluiting van de afzonderlijke percelen; 

 groenvoorzieningen; 

 waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen voorzieningen voor het 

ontvangen, vasthouden, infiltreren, bergen en afvoeren van hemelwater; 

 watergangen; 

 een bestaand pension ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch-

pension'; 

 een bestaande paardenbak, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van agrarisch - paardenbak'; 

 landschappelijke inpassing, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van natuur - landschappelijke inpassing'; 

 gebruik van recreatiewoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

aantal recreatiewoningen' en maximaal het aangeduide aantal; 

 een bestaande hondenkennel, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van be-

drijf - hondenkennel'; 
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 een bestaand kattenpension, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf 

- kattenpension'. 

 

Binnen de bestemming wordt met een bouwvlak en een bestemmingsvlak gewerkt. Be-

bouwing dient in beginsel binnen het bouwvlak te worden opgericht. Dit mag volledig wor-

den bebouwd. Het bestemmingsvlak mag ten behoeve van de bestemming worden ge-

bruikt, bijvoorbeeld voor opslag.  

Ook zijn er incidenteel buiten de agrarische bestemming zaken toegestaan, namelijk op-

slag van ruw- en kuilvoer en de opslag van stro- en hooibalen. Hiervoor zijn in de bestem-

ming ‘Agrarisch’ specifieke regels opgenomen. 

 

Bij de agrarische bedrijven is over het algemeen een bedrijfswoning aanwezig. Deze wo-

ning is in het bouwvlak opgenomen, dan wel is er een apart bouwvlak ten behoeve van de 

bedrijfswoning opgenomen. Daar waar twee bedrijfswoningen aanwezig zijn, is de tweede 

bedrijfswoning met een aparte aanduiding op de verbeelding aangegeven. 

 

Van de bouwregels kan onder voorwaarden worden afgeweken ten behoeve van de 

bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde en tijdelijke teeltondersteunende voor-

zieningen.  

 

In de regels is aangegeven wat onder strijdig gebruik moet worden verstaan, zoals het ge-

bruik van gronden voor horecadoeleinden of detailhandel, voor sportwedstrijden, het racen 

met motorvoertuigen, aan huis gebonden beroepen, huisvesting van de rustende boer en 

mantelzorg etc. 

 

Met gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid kan onder voorwaarden van de speci-

fieke gebruiksregels worden afgeweken ten behoeve van: 

 aan huis gebonden bedrijven in de milieucategorie 1 en 2; 

 ondergeschikte paardenpensions; 

 niet agrarische activiteiten zoals horeca, boerderijverkoop, bepaalde vormen van dag-

recreatie; 

 bed en breakfast; 

 stalling van kampeermiddelen; 

 huisvesting van tijdelijke werknemers. 

 

Ten aanzien van de afwijkingsbevoegdheid voor niet agrarische activiteiten zijn minimale 

oppervlaktematen opgenomen voor vakantieappartementen teneinde te voldoen aan de 

geldende kwaliteitscriteria. Deze minimale oppervlaktematen komen tevens terug in de al-

gemene bouwregels (artikel 49.3). In paragraaf 6.7 wordt aangegeven hoe deze maten zijn 

opgebouwd. 

 

Ook in de bestemming ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf’ zijn (net als bij de bestemming ‘Agra-

risch’) wijzigingsbevoegdheden opgenomen ten behoeve van de vergroting of vormveran-

dering van de agrarische bouwkavel, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, 

waaronder het Limburgs Kwaliteitsmenu.  



 

toelichting 82 

Ten behoeve van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) kan daarnaast onder 

voorwaarden worden gewijzigd naar de bestemming ‘Gemengd 3’. Daarnaast is een wijzi-

gingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wijzigen van de bestem-

ming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.3  Bestemming ‘Agrarisch met Waarden – Landschappelijke en natuurlijke waarden’ 

Binnen deze bestemming zijn gronden gelegen die naast het gebruik voor reguliere agrari-

sche activiteiten nog natuurlijk en landschappelijk waardevol zijn. Het beleid voor dit ge-

bied is gericht op: 

 het uitoefenen van de agrarische bedrijfsvoering;  

 instandhouding en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke, landschappelijke, cul-

tuurhistorische en archeologische waarden; 

 instandhouding en uitbreiding van waterremmende en erosie beperkende landschaps-

waarden; 

 instandhouding en/of inrichten van de ecologische verbindings- en ontwikkelingszones. 

Inzake de natuurlijke en landschappelijke waarden wordt gestreefd naar behoud en herstel 

van het historisch patroon van verkaveling, ontsluiting en kleinschalige landschapselemen-

ten. 

 

Ondergeschikt aan bovenstaande is binnen de bestemming het volgende toegestaan: 

 tijdelijk parkeerterrein ten behoeve van evenementen voor de duur van het even ment 

met een maximum van 2 dagen per evenement en maximaal 2 evenementen per jaar, 

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - evenementen-

parkeerterrein'; 

 opslagplaatsen van vaste mest ten behoeve van hobbymatig agrarisch gebruik; 

 groenvoorzieningen; 

 de opslag van hooi- en strobalen aansluitend aan de agrarische bouwkavel;  

 de opslag van kuil- en ruwvoer; 

 ontsluiting van de afzonderlijke percelen; 

 extensief recreatief medegebruik en de daarbij behorende voorzieningen zoals parkeer-

, picknickplaatsen-, rust-, uitzicht- en informatiepunten; 

 waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen voorzieningen voor het 

ontvangen, vasthouden, infiltreren, bergen en afvoeren van hemelwater; 

 watergangen; 

 landschappelijke inpassing, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van natuur - landschappelijke inpassing'; 

 teeltondersteunende voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifie-

ke vorm van agrarisch – teeltondersteunende voorzieningen’. 

 

Binnen de bestemming mogen geen gebouwen worden opgericht, behoudens teeltonder-

steunende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

teeltondersteunende voorzieningen'. Slechts bepaalde bouwwerken zijn onder voorwaar-

den toegestaan, zoals omheiningen. Met het oog op het eventuele extensief recreatief me-

degebruik mogen, rekening houdend met de hiervoor genoemde agrarische doeleinden, 

kleinschalige voorzieningen worden gebouwd.  
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Van de bouwregels kan onder voorwaarden worden afgeweken ten behoeve van tijdelijke 

teeltondersteunende voorzieningen en hagelnetten conform het provinciale beleid. Een af-

wijkingsmogelijkheid voor schuilgelegenheden (zoals bij de bestemming ‘Agrarisch’) is hier 

niet opgenomen.  

Vanuit het onderliggende plan is daar nog een afwijkingsmogelijkheid aan toegevoegd 

voor het oprichten van een hoogzit in verband met de jacht en het oprichten van een voe-

derberging of –ruif voor wild. 

 

In de planregels is aangegeven wat onder strijdig gebruik moet worden verstaan, zoals het 

gebruik van gronden voor horecadoeleinden of detailhandel, voor sportwedstrijden of ra-

cen met motorvoertuigen etc. Ten behoeve van militaire oefeningen en de aanleg van 

nieuwe parkeerplaatsen voor evenementen kan hiervan worden afgeweken. 

 

Daarnaast is een aanlegvergunningen (omgevingsvergunning) regime opgenomen voor 

onder meer het aanleggen van wegen, het afgraven van gronden, het verzanden van 

gronden ten behoeve van paardrijbakken, het verwijderen van natuur- en landschapsele-

menten, het verwijderen van de landschappelijk inpassingen en het graven, uitdiepen of 

verleggen van watergangen.  

 

Tot slot zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen die kunnen worden gebruikt voor het wij-

zigen van de bestemming ten behoeve van de vergroting of vormverandering van de 

bouwkavel voor zover aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, waaronder het Lim-

burgs Kwaliteitsmenu. Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan wor-

den gebruikt voor het wijzigen van de bestemming ten behoeve van de bestemming Na-

tuur.  

 

6.4.4  Bestemming ‘Bedrijf’ 

De bestemming bedrijf is opgenomen voor solitaire bedrijven, niet zijnde agrarische onder-

nemingen. Bedrijven in de milieucategorie 1 en 2 zijn rechtstreeks toegestaan binnen deze 

bestemming, en daarmee onderling uitwisselbaar. Bedrijven in een hogere milieucategorie  

zijn specifiek aangeduid op de verbeelding. In de regels is nog de mogelijkheid opgeno-

men voor het toestaan van een hogere milieucategorie (3.1 respectievelijk 3.2), mits dat 

kort gezegd voor de omgeving geen nadelige effecten heeft (bedrijven in de milieucatego-

rie 4 zijn niet toegestaan). Tevens zijn de gronden bestemd voor het behoud en herstel 

van de cultuurhistorische waardevolle monumentale bebouwing, uitsluitend ter plaatse van 

de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument'. Binnen de bestemming zijn on-

dergeschikt toegestaan: parkeren, mantelzorg, aan huis gebonden beroepen, inpandige 

stalling van kampeermiddelen, perceelsontluitingswegen, groen, voorzieningen van open-

baar nut, waterhuishoudkundige voorzieningen en landschappelijke inpassing, uitsluitend 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - landschappelijke inpassing'. 

 

Ten behoeve van de diverse bedrijven is een bouwvlak opgenomen. Dit mag volledig wor-

den bebouwd. Binnen het bouwvlak is de bedrijfswoning toegestaan. Daar waar meerdere 

bedrijfswoningen aanwezig zijn, is dit aangeduid op de verbeelding.  
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Ten behoeve van de bedrijfswoningen zijn dezelfde mogelijkheden opgenomen als bij de 

agrarische bedrijfswoningen en de woonbestemming aangaande aan huis gebonden be-

roepen en mantelzorg. 

 

Daarnaast is een aanlegvergunningen (omgevingsvergunning) regime opgenomen voor 

het verwijderen van de landschappelijk inpassingen. 

 

Tot slot is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wijzi-

gen van de bestemming ten behoeve van de vergroting van de bouwkavel voor zover aan 

een aantal voorwaarden wordt voldaan, waaronder het Limburgs Kwaliteitsmenu.  

Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wij-

zigen van de bestemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.5 Bestemming ‘Bedrijf – Agrarisch loonbedrijf’ 

Voor een aantal bedrijven zijn meer specifieke bestemmingen opgenomen, zoals ‘Agra-

risch loonbedrijf’. Wat betreft de bestemming kan deze worden vergeleken met de bedrijfs-

bestemming dan wel de bestemming ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf’ zoals hierboven be-

schreven.  

 

6.4.6 Bestemming ‘Bedrijf – Bomenteelt’ 

Deze specifieke bestemming is opgenomen voor de bomen- en plantenteelt. Ten behoeve 

van de bedrijfsbebouwing is een bouwvlak opgenomen dat geheel mag worden bebouwd. 

De omringende gronden, waar de bomen- en plantenteelt plaatsvindt, is in het bestem-

mingsvlak meegenomen. Omringende gronden zoals weiland valt binnen de bestemming 

‘Agrarisch’. Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de ver-

groting van het bouwvlak. Tot slot is ter plaatse van het perceel Stevensweg 6 een wijzi-

gingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de bestemming in ‘Wonen’ (ter plaat-

se van de bestaande bedrijfswoning met loods) en in ‘Agrarisch met waarden – land-

schappelijke en natuurlijke waarden’ (ter plaatse van de percelen die in gebruik zijn als 

teeltgronden).   

 

6.4.7 Bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’ 

Deze specifieke hoofdbestemming is opgenomen ten behoeve van de in het plangebied 

gelegen nutsvoorzieningen. Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan 

worden gebruikt voor het wijzigen van de bestemming ten behoeve van de bestemming 

‘Natuur’.  

 

6.4.8 Bestemming ‘Bedrijf – Gasontvangststation’ 

Ten behoeve van het gasontvangststation van Gasunie aan de Hoeveweg in IJzeren is de 

bestemming ‘Bedrijf – Gasontvangststation’ opgenomen.  
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6.4.9 Bestemming ‘Bedrijf – Tuincentrum’ 

Deze specifieke hoofdbestemming is opgenomen ten behoeve van de in het plangebied 

gelegen tuincentrum. Behalve een tuincentrum is in deze bestemming ondergeschikt het 

volgende toegestaan: 

 kassen; 

 aan een tuincentrum gerelateerde detailhandel; 

 horeca van categorie 1 tot een oppervlakte van maximaal 25 m²; 

 (buiten)opslag en stalling van goederen inherent aan een tuincentrum; 

 buitenverkoop tot een oppervlakte van maximaal 250 m²; 

 groenvoorzieningen; 

 een parkeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'; 

 waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen voorzieningen voor het 

 ontvangen, vasthouden, infiltreren, bergen en afvoeren van hemelwater; 

 overige voorzieningen zoals kantoor, opslagruimten en dergelijke. 

 

6.4.10 Bestemming ‘Bedrijf – Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’ 

Ten behoeve van een tankstation (met lpg) is een aparte bedrijfsbestemming opgenomen. 

Op de afzonderlijke risicokaart is de behorende milieucirkel aangegeven. Behalve de op-

slag en verkoop van motorbrandstoffen met lpg is ondergeschikt hieraan het volgende toe-

gestaan: 

 detailhandel en horeca in de vorm van een serviceshop tot een oppervlakte van maxi-

maal 100 m²; 

 een autowasstraat; 

 groenvoorzieningen; 

 parkeervoorzieningen; 

 waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen voorzieningen voor het 

ontvangen, vasthouden, infiltreren, bergen en afvoeren van hemelwater. 

 

Ten behoeve van het tankstation is een bouwvlak aangegeven, dat volledig mag worden 

volgebouwd. Buiten het bouwvlak, maar binnen het bestemmingsvlak is daarnaast onder 

voorwaarden nog 50 m² aan bouwwerken (geen gebouwen zijnde) toegestaan. 

 

6.4.11 ‘Cultuur en Ontspanning’ 

Deze bestemming is opgenomen ten behoeve van Thermae 2000 en het Casino met bij-

behorende gronden zoals parkeervoorziening en Thermaetel. De voor 'Cultuur en ont-

spanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 een wellnesscenter; 

 een casino tot een oppervlakte van maximaal 10.000 m²; 

 een hotel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 5'; 

 behoud en herstel van de cultuurhistorische waardevolle monumentale bebouwing, uit-

sluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument'; 

 een bovengrondse toegang, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van recreatie - bovengrondse toegang'. 
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Ondergeschikt aan deze doeleinden is het volgende toegestaan binnen de bestemming: 

 horecavoorzieningen; 

 detailhandel; 

 groenvoorzieningen; 

 een parkeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'; 

 waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- en 

infiltratievoorzieningen. 

 

Ten behoeve van de bebouwing is een bouwvlak opgenomen, dat volledig mag worden 

bebouwd. Buiten het bouwvlak, maar binnen het bestemmingsvlak, is daarnaast onder 

voorwaarden nog 50 m² aan bouwwerken (geen gebouwen zijnde) toegestaan. 

 

Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wij-

zigen van de bestemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.12 ‘Detailhandel’ 

Deze specifieke bestemming is opgenomen ten behoeve van een klein aantal solitaire de-

tailhandelsbedrijven, zoals een winkel met verkoop van tuinspullen etc. ten behoeve van 

een bedrijf met kachelreparatie is op de verbeelding een aparte aanduiding opgenomen. 

Verder wordt binnen deze bestemming eveneens onder voorwaarden aan huis gebonden 

beroepen en mantelzorg toegestaan bij de bedrijfswoning. 

 

6.4.13 ‘Gemengd 1’ 

Deze bestemming is opgenomen ten behoeve van de specifieke situatie Ravensbos 1. 

Aangezien daar meerdere functies/gebruiksvormen voorkomen, is hier de bestemming 

Gemengd het meest voor de hand liggend.  

Gronden met deze bestemming ‘Gemengd 1’ zijn bestemd voor: 

 een productiegebonden paardenhouderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'paardenfokkerij'; 

 een kapel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk'; 

 een handelsonderneming, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van bedrijf - handelsonderneming'; 

 wonen in een bestaande of toegestane tweede bedrijfswoning. 

 

Ondergeschikt aan deze functies zijn onder voorwaarden onder meer aan huis gebonden 

beroepen, mantelzorg, verblijfsrecreatie in de vorm van een herberg en horeca van cate-

gorie 2 en stageverblijven met een maximum van 6 toegestaan. 

 

6.4.14 ‘Gemengd 2’ 

Deze bestemming is opgenomen ten behoeve van de specifieke situatie van Kasteel Oost. 

Aangezien daar meerdere functies/gebruiksvormen voorkomen, is hier de bestemming 

Gemengd het meest voor de hand liggend. Gronden met deze bestemming ‘Gemengd 2’ 

zijn bestemd voor: 

 maatschappelijk; 

 onderwijs; 
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 hoveniersbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'hovenier'; 

 wonen. 

 

Ondergeschikt aan deze functies zijn onder voorwaarden onder meer aan huis gebonden 

beroepen en mantelzorg toegestaan. 

 

Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wij-

zigen van de bestemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.15 ‘Gemengd 3’ 

Deze bestemming is opgenomen ten behoeve van de specifieke situatie van Rijksweg 132. 

 

6.4.16 ‘Groen’ 

Binnen deze bestemming zijn behalve groenvoorzieningen ook bijvoorbeeld speelvoorzie-

ningen, kunstwerken in een bepaalde omvang waterpartijen en parkeren toegestaan. 

Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wij-

zigen van de bestemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.17 ‘Groen – Park’ 

Dit is een specifieke hoofdbestemming ten behoeve van het Geulpark, het Kuurpark en de 

kop Cauberg, dat mede is aangeduid als evenemententerrein. Daarnaast is een wijzi-

gingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wijzigen van de bestem-

ming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.18 ‘Horeca’ 

Ten behoeve van de in het plan voorkomende zelfstandige horecavoorzieningen is deze 

horecabestemming opgenomen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de horecacatego-

rieën 1 tot en met 3, resp 4 en 5. Daarnaast zijn de gronden bestemd voor het behoud en 

herstel van de cultuurhistorische waardevolle monumentale bebouwing, uitsluitend ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' en een schietboom, 

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport -schietboom'. Er is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wijzigen van de be-

stemming ten behoeve van de vergroting van de bouwkavel voor zover aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan, waaronder het Limburgs Kwaliteitsmenu. Daarnaast is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wijzigen van de be-

stemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.19 ‘Maatschappelijk’ 

De bestemming 'Maatschappelijk' is opgenomen ten behoeve van percelen met de vol-

gende functies: 

 jeugd- en kinderopvang; 

 religie; 

 sociaal-culturele doeleinden; 

 welzijnsinstelling; 
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 een woonzorgcomplex, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

maatschappelijk - woonzorgcomplex'; 

 educatieve doeleinden; 

 een dagopvang centrum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 

maatschappelijk – dagopvang’; 

 groepsaccommodatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

recreatie - groepsaccommodatie'; 

 scoutingactiviteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

maatschappelijk - scoutingactiviteiten'; 

 een kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor'. 

 

Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wij-

zigen van de bestemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.20 ‘Maatschappelijk – Begraafplaats’ 

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor doel-

einden van lijkbezorging. Daarnaast zijn de gronden bestemd voor het behoud en herstel 

van de cultuurhistorische waardevolle monumentale bebouwing, uitsluitend ter plaatse van 

de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument'.  

Ondergeschikt is tevens toegestaan: galerijgraven, urnenmuren, religieuze doeleinden, 

groenvoorzieningen, wegen en paden en parkeren. 

 

6.4.21 ‘Natuur’ 

Deze bestemming is opgenomen voor de natuurgebieden (niet zijnde Natura 2000 gebie-

den). Deze bestemming is bedoeld voor de instandhouding, versterking en ontwikkeling 

van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden, water-

remmende en erosiebeperkende elementen, en voorzieningen voor het ontvangen, vast-

houden, infiltreren, bergen en afvoeren van hemelwater. Daarnaast zijn de gronden be-

stemd voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waardevolle monumentale be-

bouwing, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monu-

ment'. 

 

Daaraan ondergeschikt is tevens extensief recreatief medegebruik toegestaan met de 

daarbij behorende voorzieningen zoals parkeer-, picknickplaatsen-, rust-, uitzicht- en in-

formatiepunten, bestaand agrarisch medegebruik en watergangen. De bestemming kan 

worden vergeleken met de AW-LN bestemming. Ook hier is ter bescherming van de speci-

fieke waarden een aanlegvergunningen (omgevingsvergunning) stelsel opgenomen en zijn 

er afwijkingsmogelijkheden ten aanzien van bouwen (ten behoeve van natuurbeheer en 

jacht) en gebruik. 

 

6.4.22 ’Recreatie –Dagrecreatie’ 

De bestemming 'Recreatie - Dagrecreatie' is opgenomen voor percelen waarop een speel-

tuin dan wel een binnenspeeltuin (nader aangeduid) aanwezig is.  
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Ondergeschikt aan bovenstaande is onder meer toegestaan: horeca van categorie 1 tot en 

met 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 3'; dag-

recreatieve voorzieningen zoals parkeer-, picknickplaatsen-, rust-, uitzicht- en informatie-

punten, wandel- en fietspaden. 

 

Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wij-

zigen van de bestemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.23 ‘Recreatie –Verblijfsrecreatie’ 

Deze bestemming onderscheid zich van de bestemming ‘Dagrecreatie’ vanwege het feit 

dat bij Verblijfsrecreatie wordt overnacht. Bedoeld worden hier de campings, bungalowpar-

ken (2), groepsaccommodaties, bestaande vakantieappartementen en bed & breakfast, 

alle nader aangeduid op de verbeelding. Tevens zijn de gronden bestemd voor het behoud 

en herstel van de cultuurhistorische waardevolle monumentale bebouwing, uitsluitend ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument'. Ondergeschikte ho-

reca is binnen deze bestemming toegestaan. Het gemeentelijke beleid, zoals de kampeer-

nota (met het onderscheid kampeerterrein 1 en 2) is binnen de regels en op de verbeel-

ding vertaald (aanduiding kt 1 en kt 2).  

 

Ten behoeve van de bungalowparken wordt gewerkt met bouwvlakken ten behoeve van 

de centrale voorzieningen en aparte bouwvlakken voor de al dan niet geschakelde recrea-

tiewoningen. De bungalowparken zijn op de verbeelding nader aangeduid (bungalowpark 

Walem resp. Cauberg) en in de regels specifiek geregeld.  

Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wij-

zigen van de bestemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.24 ‘Sport’ 

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor het uitoefenen van sportactivitei-

ten. Daaraan ondergeschikt is onder meer toegestaan: 

 overnachting in sportgebouwen ten behoeve van evenementen voor maximaal 1 dag of 

de duur van het evenement met een maximum van vier dagen; 

 het incidenteel houden van evenementen op basis van het gemeentelijk evenementen-

beleid; 

 een schietboom, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport -

schietboom'; 

 horeca voor zover deze ten dienste staat van en ondergeschikt is aan het uitoefenen 

van sportactiviteiten, in de vorm van een kantine. 

 

Binnen de sportbestemming is een afwijkingsmogelijkheid (van de bouwregels) opgeno-

men ten behoeve van het oprichten van een schietmast en/of kogelvanger. 

 

Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wij-

zigen van de bestemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  
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6.4.23 ‘Tuin’ 

Deze bestemming is opgenomen bij horecapercelen. Binnen deze bestemming bestaan 

beperktere bouw- en gebruiksmogelijkheden dan binnen de horecabestemming. Er is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wijzigen van de be-

stemming ten behoeve van de vergroting van de bouwkavel behorende bij de horecabe-

stemming voor zover aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, waaronder het Limburgs 

Kwaliteitsmenu. Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden ge-

bruikt voor het wijzigen van de bestemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.24 ‘Verkeer’ 

Deze bestemming is primair bedoeld voor verkeersdoeleinden (voetpaden, fietspaden, 

stoep rijweg etc), maar ook voor onder meer groen, water, en straatmeubilair. Daarnaast is 

een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wijzigen van de 

bestemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.25 ‘Verkeer – Railverkeer’ 

Het betreft hier een specifieke hoofdbestemming ten behoeve van de spoorlijn en bijbeho-

rende zaken zoals spoorwegovergang, onderdoorgang, berm en viaducten. Daarnaast is 

een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wijzigen van de 

bestemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.26 ‘Water – primair water’ 

Gronden met deze bestemming zijn bedoeld voor waterhuishoudkundige doeleinden, zoals 

het ontvangen, vasthouden, (tijdelijk) bergen en afvoeren van water, eventueel gecombi-

neerd met infiltratie van water in de bodem en ondergeschikt de instandhouding en ontwik-

keling van natuurlijke en landschappelijke waarden. Daarnaast is een wijzigingsbevoegd-

heid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wijzigen van de bestemming ten be-

hoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

 

6.4.27 ‘Wonen’ 

Voor de woonbestemming is zoveel mogelijk aangesloten bij het bestemmingsplan Ker-

nen. De gronden zijn bestemd voor wonen en het behoud en herstel van de cultuurhistori-

sche waardevolle monumentale bebouwing, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'spe-

cifieke bouwaanduiding - monument'.  
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Ten behoeve van de woonpercelen zijn bouwvlakken, bijbouwvlakken en bestemmings-

vlakken opgenomen, waarin de hoofd- en bijgebouwen moeten worden opgericht. Binnen 

het bouwvlak mag slechts één woning worden opgericht. 

 

Naast de woonfunctie zijn ondergeschikt ook andere functies onder voorwaarden toege-

staan zoals aan huis gebonden beroepen, mantelzorg, agrarisch hobbymatig gebruik, in-

pandige stalling van kampeermiddelen (uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'caravan-

stalling'), een bed & breakfast (uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast), 

vakantieappartementen (uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van re-

creatie – vakantieappartement’), een paardenbak (uitsluitend ter plaatse van de aandui-

ding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenbak'), opslag van vaste mest ten behoeve 

van agrarisch hobbymatig gebruik tot maximaal 10 m³, daghoreca (uitsluitend ter plaatse 

van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - daghoreca'), parkeren ten behoeve van 

daghoreca (uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeren'), een kleinschalig well-

nessbedrijf (uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wellness') en landschappelijke in-

passing (uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - land-

schappelijke inpassing'). 

 

Een afwijkingsbevoegdheid is onder meer opgenomen voor het oprichten van nieuwe 

paardenbakken en woningsplitsing. Van de gebruiksregels kan worden afgeweken voor 

het oprichten van een aan huis gebonden bedrijf en een nieuwe bed & breakfast. 

 

Voorts is een aanlegvergunningen (omgevingsvergunning) regime opgenomen voor het 

verwijderen van de landschappelijk inpassingen. 

 

Tot slot is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die kan worden gebruikt voor het wijzi-

gen van de bestemming ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’.  

6.5  De dubbelbestemmingen 

Dubbelbestemmingen zijn veelal een toevoeging op de onderliggende bestemming. Een 

dubbelbestemming is primair. Dit houdt in dat indien het bepaalde in de dubbelbestemming 

op gespannen voet staat met de regels van de onderliggende bestemming, het bepaalde 

in de dubbelbestemming voor gaat. 

 

Gronden met een dubbelbestemming zijn bedoeld ter bescherming van de specifieke 

waarden. Dit gebeurt door het opnemen van een bouwverbod dan wel een omgevingsver-

gunningplicht voor ‘aanleg’activiteiten dan wel een omgevingsvergunning voor slopen. 

In algemene zin kan veelal vergunning worden verleend (met afwijking) indien de betrok-

ken belangen niet worden geschaad dan wel advies is ingewonnen van de betrokken in-

stantie. 
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6.5.1 Dubbelbestemming ‘Leiding – Bovengronds’ 

De voor 'Leiding - Bovengronds' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bovengrondse leidingen voor de 

transmissie van elektriciteit, waarbij ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - hoog-

spanningsverbinding', het hart van de leiding voor transmissie van elektriciteit is gelegen. 

 

In deze bestemming mogen enkel hoogspanningsmasten en bouwwerken geen gebouwen 

zijnde ten dienste van de betreffende leiding worden gebouwd. Met een omgevingsver-

gunning kan hiervan worden afgeweken ten behoeve van andere bouwwerken, mits geen 

schade wordt toegebracht aan de leiding en advies is gevraagd aan de leidingbeheerder. 

 

6.5.2 Dubbelbestemming ‘Leiding – Ondergronds’ 

De voor 'Leiding - Ondergronds' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor transport, bescherming en onderhoud 

van ondergrondse leidingen waarbij ter plaatse van de aanduiding: 

 'hartlijn leiding - brandstof' het hart van de leiding voor het brandstoftransport is gele-

gen; 

 'hartlijn leiding - gas' het hart van de leiding voor gastransport is gelegen; 

 'hartlijn leiding - riool' het hart van de leiding voor riooltransport is gelegen. 

 

Ook voor deze gronden geldt een bouwverbod, waarvan met omgevingsvergunning van 

kan worden afgeweken. Daarnaast is ter bescherming van de ondergrondse leidingen te-

vens een omgevingsvergunning vereist voor ‘aanleg’activiteiten. 

 

6.5.3 Dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie 1 tot en met 6’ 

Deze dubbelbestemming is verdeeld in de categorieën 1 tot en met 6, hetgeen te maken 

heeft met het onderliggende gemeentelijke archeologische beleid en de te beschermen 

waarden. Gronden met deze dubbelbestemming zijn mede bestemd voor de instandhou-

ding en bescherming van de archeologische waarden en oudheidkundige waardevolle 

elementen, in het bijzonder voor beschermde archeologische monumenten. Bouwen dan 

wel aanleggen in dergelijke gronden is niet zonder meer mogelijk.  

 

De waarden 1 tot en met 6 staan voor de volgende waarden, van hoog naar laag: 

 Waarde - Archeologie 1: beschermd archeologisch monument als bedoeld in artikel 1, 

lid c van de Monumentenwet 1988.  

 Waarde - Archeologie 2: voor gebieden van zeer hoge waarde.  

 Waarde - Archeologie 3: voor gebieden van hoge waarde, waarde en zones met zeer 

hoge trefkans.  

 Waarde - Archeologie 4: voor zones met een hoge trefkans.  

 Waarde - Archeologie 5: voor zones met een middelhoge trefkans en zones met een 

lage trefkans met kans op een bijzondere dataset.  

 Waarde - Archeologie 6 voor zones met een lage trefkans met kans op een bijzondere 

dataset. 
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In de regels betreffende de dubbelbestemmingen ‘Waarde-Archeologie 2 tot en met 6’ 

wordt aangegeven dat in geval van bepaalde bodemverstorende activiteiten aan Burge-

meester en Wethouders een rapport dient te worden overlegd over de archeologische 

waarde op basis van een inventariserend onderzoek uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (hierna: KNA). In de regels met betrekking tot Waarde Archeolo-

gie 6 is daarbij nog vermeld dat in bepaalde gevallen een rapport (quickscan of bureauon-

derzoek) met betrekking tot de risico’s voor het bodemarchief dient te worden overlegd. 

 

Onder inventariserend onderzoek wordt verstaan de gehele fase van het AMZ-proces lei-

dend tot het besluit over de waarde van het te verstoren terrein. Deze inventariserende fa-

se bestaat maximaal uit de volgende onderdelen: bureauonderzoek, verkennend veldon-

derzoek, karterend veldonderzoek en waarderend veldonderzoek. Dit is in essentie een 

processuele subfasering. Het bureauonderzoek inventariseert welke bekende of verwachte 

waarden volgens bestaande documentatie aanwezig zijn.  

Het verkennend veldonderzoek bepaalt de kans op het aantreffen van vindplaatsen, het 

karterend veldonderzoek lokaliseert de vindplaatsen en het waarderende veldonderzoek 

bepaalt de waarde van de vindplaatsen. Elke subfase van het inventariserende onderzoek 

leidt in principe tot een rapport en na elke subfase (dus ook na het bureauonderzoek) kan 

besloten worde dat verder onderzoek niet nodig is. Dit is in het beleid van de gemeente 

Valkenburg geregeld, conform de landelijke praktijk. Overigens worden om efficiencyrede-

nen subfasen vaak samen genomen, bijvoorbeeld bureauonderzoek + verkennend, of ver-

kennend + karterend.  

 

Parallel hieraan loopt de operationalisering van het inventariserende onderzoek. De me-

thodische indeling is echter niet identiek aan de processuele indeling. De KNA bevat drie 

protocollen: bureauonderzoek, inventariserend veldonderzoek overig (IVO-O), inventarise-

rend veldonderzoek proefsleuven (IVO-P). Het protocol ‘bureauonderzoek’ geldt voor het 

bureauonderzoek als eerste stap van het inventariserend onderzoek. Het protocol ‘inventa-

riserend veldonderzoek overig’ is van toepassing op alle vormen van veldonderzoek, be-

halve de gravende: meestal gaat het om booronderzoek en dat kan zowel verkennen als 

karterend als waarderend booronderzoek zijn. Het protocol ‘inventariserend veldonderzoek 

proefsleuven’ gaat over gravend onderzoek en dat kan zowel in de karterende als in de 

waarderende fase plaatsvinden.  

 

6.5.4 Dubbelbestemming ‘Waarde Beschermd Dorpsgezicht’ 

Gronden met deze dubbelbestemming zijn mede bestemd voor de instandhouding en 

versterking van de met de historische ontwikkeling samenhangende structuren en ruimte-

lijke kwaliteiten van het beschermd dorpsgezicht en de daarin gelegen buitenplaatsen. 

 

6.5.5 Dubbelbestemming ‘Waarde Cultuurhistorie’ 

Gronden met deze dubbelbestemming zijn mede bestemd voor het behoud van ter plaatse 

bestaande cultuurhistorische en oudheidkundig waardevolle elementen (beeldbepalende 

bebouwing) en patronen (beplantingspatronen, verkavelingen, wegenpatronen, het ste-

denbouwkundig beeld). 
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Karakteristieke panden zijn met een nadere aanduiding op de verbeelding opgenomen en 

vastgelegd bij lijst in bijlage 1. Bij bouwactiviteiten gelden extra regels die de aanwezige 

cultuurhistorische waarden beschermen.  

 

6.5.6 Dubbelbestemming ‘Waarde Ecologie’ 

Deze dubbelbestemming is opgenomen in verband met de instandhouding, versterking en 

ontwikkeling van natuurlijke en ecologische waarden. Hiermee wordt de Ecologische 

hoofdstructuur bedoeld en de Natura 2000 gebieden, die op deze manier een extra be-

scherming genieten. 

 

6.5.7 Dubbelbestemming ‘Waarde Landschapselement’ 

Teneinde de landschapselementen te beschermen is deze dubbelbestemming opgeno-

men. Gronden met deze dubbelbestemming zijn mede bestemd voor instandhouding en 

herstel van de in het buitengebied aanwezige kleinschalige landschapselementen en de 

daarmee samenhangende landschappelijke en natuurlijke waarden, alsmede het daarmee 

samenhangende waterbergend vermogen van de grond. 

 

6.5.8 Dubbelbestemming ‘Waarde Ondergronds gangenstelsel’ 

De gemeente Valkenburg kent een groot ondergronds gangenstelsel dat bijzondere aan-

dacht en bescherming verdient. Conform het recente bestemmingsplan Kernen is in dit 

plan een dubbelbestemming opgenomen ter bescherming van dit ondergronds gangen-

stelsel.  

De voor 'Waarde - Ondergronds gangenstelsel' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

daar voorkomende bovengrondse bestemming(en), ondergronds mede bestemd voor de 

bescherming en instandhouding van cultuurhistorische alsmede ecologische 

Waarden. 

 

Binnen het ondergrondse gangenstelsel komen specifieke functies voor, zoals wonen, be-

drijfsactiviteiten, horeca, ondergrondse begraafplaats (grafkelder), recreatieve voorzienin-

gen, cultuur en ontspanning en natuur. Deze functies zijn met een aparte aanduiding op de 

verbeelding aangegeven en mogen slechts daar voorkomen.  

 

6.5.9 Dubbelbestemming ‘Waterstaat – Beschermingszone primair water’  

Naast de bestemming voor het (primair) Water zelf wordt ook de zone aan weerszijden van 

dit water beschermd als gevolg van deze dubbelbestemming. Een en ander overeenkom-

stig de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas. 

 

6.5.10 Dubbelbestemming ‘Waterstaat – Erosie’  

Deze dubbelbestemming is opgenomen teneinde wateroverlast en bodemerosie tegen te 

gaan overeenkomstig de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas. 

 

6.5.11 Dubbelbestemming ‘Waterstaat – Inundatiegebied’  

Deze dubbelbestemming is opgenomen om het inundatiegebied te beschermen overeen-

komstig de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas. 
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6.5.12 Dubbelbestemming ‘Waterstaat – Meanderzone’  

Deze dubbelbestemming is bedoeld voor primair water dat door natuurlijke verplaatsing 

zijn bedding kan verleggen overeenkomstig de Keur van het Waterschap Roer en Over-

maas. 

6.6  De aanduidingen  

Zoals hierboven bij de hoofd- en dubbelbestemmingen al aangegeven, wordt in het plan 

met diverse aanduidingen gewerkt. Zo worden de specifieke gebruiksfuncties nader aan-

geduid, zoals parkeerterrein, evenemententerrein en ondergronds wonen dan wel horeca. 

Behalve ten behoeve van het gebruik wordt ook ten behoeve van de bebouwing gewerkt 

met aanduidingen. Zo wordt een bouwvlak en bestemmingsvlak op de verbeelding aange-

geven.  

6.7  Algemene regels 

Anti-dubbeltelregel 

Overeenkomstig het Besluit ruimtelijke ordening is de anti-dubbeltelregel opgenomen. De-

ze regel wordt opgenomen om bijvoorbeeld te voorkomen dat, wanneer volgens een be-

stemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel of een bepaalde 

oppervlakte van een bouwperceel mogen beslaan, het resterende onbebouwde terrein ook 

nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een 

soortgelijke eis wordt gesteld.  

 

Algemene bouw – en gebruiksregels 

Voor het hele plangebied, en dus alle bestemmingen, gelden een aantal algemene bouw- 

en gebruiksregels, conform de Bro. In de gebruiksregels worden seksinrichtingen, coffee-

shops, straatprostitutie en dergelijke en kampeermiddelen uitgesloten. 

In de bouwregels is een regeling opgenomen omtrent ondergronds bouwen en een rege-

ling omtrent de gebruiksoppervlakte van gestapelde woningen en vakantieappartementen. 

Ten aanzien van een tweepersoons vakantieappartement wordt opgenomen dat de mini-

male vloeroppervlakte 70 m² dient te bedragen, bij een vierpersoons vakantieappartement 

is de minimale oppervlaktemaat 82 m² en bij een zes- of meerpersoons vakantieapparte-

ment 117 m².  Deze minimale oppervlaktematen zijn als volgt opgebouwd. 

 

Een tweepersoons vakantieappartement kan als volgt ingedeeld worden: 

woonkamer            5x6    30 m² 

slaapkamer            4x4    16 m² 

badkamer/toilet       2x3    6 m² 

keuken                   2x4     8 m² 

hal/berging             3x3     9 m² 

  

 

 

 

Totaal afgerond bedraagt de netto minimale oppervlakte 70 m² voor een tweepersoons va-

kantieappartement. Bij een vierpersoons appartement komt daar een slaapkamer van 3x4 
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bij, zodat de totale minimale oppervlakte uitkomt op 82 m². Bij een appartement voor zes of 

meer personen moet de woonkamer vergroot worden (5x8), zijn drie slaapkamers nodig 

van 4x4 en dient eventueel een tweede badkamer van 2x3 gerealiseerd te worden, zodat 

de totale minimale oppervlakte op 117 m² uitkomt. 

 

Tevens wordt de eis gesteld dat de appartementen kunnen beschikken over een (geza-

menlijke) buitenruimte van minimaal 6 m² per vakantieappartement. 

 

Algemene aanduidingsregels 

De gebiedsaanduidingen worden in deze bepaling geregeld. Deze kunnen ook bij iedere 

afzonderlijke bestemming worden geregeld, maar omdat een gebiedsaanduiding veelal 

binnen meerdere bestemmingen ligt, hoeft de aanduiding in een algemeen artikel slechts 

eenmalig te worden opgenomen. 

 

Algemene afwijkingsregels 

In deze regels wordt aangegeven in welke gevallen het bevoegd gezag, in deze meestal 

burgemeester en wethouders, gerechtigd is om bij een omgevingsvergunning af te wijken 

van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. Hierbij gaat het om, tenzij 

anders vermeld, afwijkingsregels die gelden voor alle bestemmingen in het plan.  

 

Algemene wijzigingsregels 

In deze regels wordt aangegeven in welke gevallen burgemeester en wethouders bevoegd 

zijn het bestemmingsplan te wijzigen. De voorwaarden, die bij toepassing van de wijzi-

gingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven. 

 

Algemene procedureregels 

In deze bepaling wordt aangegeven welke procedures moeten worden doorlopen bij het 

stellen van nadere eisen. De procedure voor het wijzigen van een plan of het verlenen van 

omgevingsvergunningen is al bij wet geregeld. 

 

Overige regels 

Onder de overige regels is bepaald dat indien in de regels wordt verwezen naar wettelijke 

regelingen het de regelingen betreft zoals die gelden op het moment van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan.  

 

Daarnaast zijn voorrangsregels opgenomen. Indien een strijdigheid tussen een bestem-

ming en dubbelbestemming aan de orde is, dan gaat het belang van de dubbelbestem-

ming voor. Tevens is een prioriteitsstelling ten aanzien van de dubbelbestemmingen on-

derling opgenomen, waarbij geldt dat dubbelbestemmingen gericht op het instandhouden 

of ontwikkelen van het groene karakter en het voorkomen van bebouwing voorgaan boven 

dubbelbestemmingen met bebouwing. Voorts is prioriteit gegeven aan de dubbelbestem-

mingen die gericht zijn op het waarborgen van veiligheidsaspecten.   
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6.8  Overgangs- en slotregels 

Overgangsrecht 

In deze regels wordt het overgangsrecht, zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke 

ordening, overgenomen. 

 

Slotregel 

Als laatste wordt de slotregel opgenomen, ook zoals voorgeschreven in het Besluit ruimte-

lijke ordening. Deze regel schrijft voor hoe het plan kan worden aangehaald. 

6.9  Nadere eisen ter verbetering 

Waar en hoe gebouwd moet worden volgt uit de basiseisen van de bestemmingsplanre-

gels. De keuze voor een gedetailleerde planopzet (bouwvlakken en aanduiding ‘bijgebou-

wen’ op maat afgestemd op het bouwperceel) pretendeert zorgvuldigheid van de zijde van 

de gemeentelijke overheid. Dit betekent echter geen vrijwaring van onvolkomenheden of 

niet beoogde bouwmogelijkheden. 

 

De situering van bebouwing die nadelig werkt op algemene veiligheid of anderszins gevaar 

inhoudt, moet kunnen worden voorkomen. Het verschuiven met de situering binnen een 

afwijkingspercentage van 10% moet van de zijde van de gemeente geëist kunnen worden 

vanuit een oogpunt van algemeen belang. Die mogelijkheid is geregeld door een be-

voegdheid tot het stellen van ‘nadere eisen’ in dit bestemmingsplan. 

6.10 Bijlagen bij de regels 

Bij de regels zijn 5 bijlagen opgenomen, te weten: 

 bijlage 1: overzicht karakteristieke bouwwerken; 

 bijlage 2: toegesneden lijst van bedrijfstypen voor bestemming ‘Bedrijf’; 

 bijlage 3: overzicht aan huis gebonden beroepen; 

 bijlage 4: gemeentelijk kwaliteitsmenu; 

 bijlage 5: landschapselementen. 
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7 Handhaving 

7.1 Inleiding 

Voorwaarden voor een succesvolle handhaving van bestemmingsplannen zijn: 

 het vastleggen van de bestaande situatie in het bestemmingsplan; 

 een duidelijke handhavingsparagraaf in het bestemmingsplan; 

 duidelijke overgangsbepalingen met betrekking tot het bouwen en met betrekking tot 

gebruik van gronden en het gebruik van bouwwerken; 

 een duidelijk geformuleerd handhavingsbeleid als toetsingskader en voldoende midde-

len (menskracht) om het beleid uit te voeren. 

 

Het beleid met betrekking tot handhaving van bestemmingsplannen en bouwregels is 

vastgelegd in de gemeentelijke handhavingsnota 2001. De handhavingsnota is nader ge-

concretiseerd in een handhavingsprogramma. In het handhavingsprogramma worden de 

vormen van handhavingstoezicht in bestemmingsplannen omschreven. 

 

In 2006 is de Nota Integrale Handhaving vastgesteld. De handhaving van ruimtelijk beleid 

maakt onderdeel uit van de nota. In de integrale handhavingsnota worden het wettelijk ka-

der en de beleidsuitgangspunten geschetst op grond waarvan handhavingsactiviteiten 

door de gemeente worden uitgevoerd. In een jaarlijks uitvoeringsprogramma wordt het 

handhavingstoezicht in bestemmingsplannen vastgelegd. 

7.2  Uitvoering handhavingstoezicht 

Het handhavingstoezicht in bestemmingsplannen wordt uitgevoerd door medewerkers van 

de gemeente Valkenburg aan de Geul. Met betrekking tot het handhavingstoezicht ruimte-

lijk beleid wordt gestreefd naar samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen en 

diensten die een controlerende functie hebben zoals de inspecteurs milieuvergunningen 

en bouwvergunningen en naar samenwerking met niet-gemeentelijke instanties, onder an-

dere de politie. 

 

Deze samenwerking komt tot uiting in het periodieke handhavingsoverleg waaraan ver-

schillende gemeentelijke afdelingen en de politie deelnemen. De samenwerking moet uit-

eindelijk leiden tot een integraal handhavingsbeleid. 

7.3  Overgangsrecht 

Voor het overgangsrecht is op grond van de Wet ruimtelijke ordening voor zowel het bouw-

recht als het gebruiksrecht bepalend het tijdstip van inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan. Ten aanzien van het bouwen geldt het overgangsrecht niet voor bouwwerken 

die gebouwd zijn zonder vergunning en in strijd met het voorheen geldende plan. In de 

overgangsbepalingen is verder vastgelegd dat het verboden is het met het bestemmings-

plan strijdige gebruik dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan te ver-

anderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. Verder is bepaald dat in-

dien het strijdige gebruik voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken het ver-

boden is dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 
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7.4  Voorlichting 

Het doel van het geven van voorlichting is het informeren van de bewoners en gebruikers 

in het plangebied. In de inspraakfase van het bestemmingsplan worden de bewoners en 

gebruikers van het plangebied reeds uitgebreid geïnformeerd over het voor- en het ont-

werpbestemmingsplan. 

7.5  Controles 

In het plangebied worden periodieke, specifieke en/of gemeentebreed opgezette controles 

gehouden. 

 

Met betrekking tot periodieke controles is het streven om het plangebied tweemaal per jaar 

te controleren doch minstens eenmaal per jaar. 

 

Periodiek worden bebouwing, gebruik van de bouwwerken en gronden en aanlegvergun-

ningsplichtige werkzaamheden systematisch gecontroleerd.  

 

Het periodieke toezicht richt zich ook op het verboden opslaan en storten van afvalstoffen 

in de buitenlucht. De geïnventariseerde situatie wordt vergeleken met de op dat moment 

geconstateerde situatie. Dit geschiedt mede met behulp van luchtfoto’s die tweejaarlijks 

worden genomen van het hele grondgebied van de gemeente. 

 

Wanneer specifieke controles plaatsvinden wordt gecontroleerd aan de hand van een 

thema. Hierbij kan gedacht worden aan detailhandel in bedrijfspanden, het wonen in be-

drijfspanden, beroeps- en bedrijfsuitoefening in de woning en het bouwen zonder vergun-

ning. 

 

Van gemeentebrede controles is sprake als er controles worden gehouden in samenwer-

king met andere ambtelijke diensten. 

 

In het handhavingstoezicht wordt gestreefd naar samenwerking met andere (gemeentelij-

ke) instanties. Medewerkers van andere gemeentelijke afdelingen die veel in het veld zijn 

(inspecteurs milieuvergunningen en bouwvergunningen) maar ook van niet-gemeentelijke 

instanties (o.a. politie, waterschap) worden geïnformeerd over het bestemmingsplan. Er 

worden afspraken gemaakt over de melding van mogelijke strijdigheden met het bestem-

mingsplan. Informatieverstrekking en evaluatie van afspraken vinden plaats in het perio-

dieke handhavingsoverleg. 

7.6  Sanctionering 

Wanneer strijdigheden met het bestemmingsplan worden geconstateerd wordt overeen-

komstig het vastgestelde handhavingsbeleid handhavend opgetreden. Het handhavingsin-

strumentarium is omschreven in de gemeentelijke handhavingsnota. 
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8 Haalbaarheid 

8.1  De financiële haalbaarheid 

Het onderhavige bestemmingsplan is een actualisatie van verouderde bestemmingsplan-

nen. Het plan geeft in de meeste gevallen de huidige situatie weer. Dit heeft geen financi-

ele consequenties. 

 

Mogelijk zullen zich binnen het plangebied binnen de planperiode nieuwe ontwikkelingen 

voordoen. Het betreft in de regel gebieden die een herontwikkeling doormaken. Het tijdstip 

waarop is thans nog onbekend. Hiervoor geldt dat in de regel separate (planologische) 

procedures worden gevolgd. Hierbij zal de financiële haalbaarheid afzonderlijk worden 

aangetoond. 

 

Het onderhavige bestemmingsplan is dus financieel haalbaar. 

 

8.1.1  Planschade 

Het bestemmingsplan buitengebied betreft een conserverend bestemmingsplan waarbij als 

uitgangspunt gehanteerd is dat bestaande rechten zoveel mogelijk overgenomen worden. 

Als gevolg hiervan is de verwachting dan ook dat er weinig planschade ontstaat als gevolg 

van de planologische wijziging. Voor zover agrarische bouwkavels zijn verkleind, is dit ge-

beurd omdat de mogelijkheden die het vigerende plan bood nooit volledig benut zijn en er 

ook geen plannen kenbaar gemaakt zijn voor benutting daarvan. Mede gelet op het alge-

mene beleid ten aanzien van het beperken van bebouwing in het buitengebied kan gesteld 

worden dat het risico op het toesnijden van de bouwkavelmaten op de huidige situatie(s) 

aanvaard is. 

 

8.1.2 Exploitatieplan 

De gemeente is in beginsel verplicht om op grond van artikel 6.12 eerste lid Wro een ex-

ploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur 

(hierna: Bro)  aangewezen bouwplan is voorgenomen. Het onderhavige bestemmingsplan 

maakt geen bouwplan mogelijk zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Het exploitatieplan biedt 

de grondslag voor het publiekrechtelijk kostenverhaal. Een exploitatieplan wordt gelijktijdig 

vastgesteld met het ruimtelijk plan of besluit waarop het betrekking heeft. Dat kan een be-

stemmingsplan, een wijzigingsplan, een projectbesluit en een buitentoepassingverklaring 

van een beheersverordening zijn.  

 

De regeling van afdeling 6.4 Wro heeft mede betrekking op de bouwmogelijkheden, die in 

vorige bestemmingsplannen nog niet benut waren. Wanneer voor bestaande, nog onbe-

nutte bouwmogelijkheden nog sprake is van de noodzaak van locatie-eisen of kostenver-

haal, kan dat in het nieuwe bestemmingsplan ook worden meegenomen.  

 

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is geen sprake van nieuwe of onbenutte bouwmo-

gelijkheden waarvoor de noodzaak van het stellen van locatie-eisen of een kostenverhaal 

nog aanwezig is. Aan het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ hoeft dan ook geen exploitatie-

plan te worden toegevoegd.  
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8.2  Maatschappelijke haalbaarheid 

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro 2008 is het voorontwerp bestemmingsplan 

toegezonden aan diverse ambtelijke instanties. Tevens is op basis van de inspraakveror-

dening van de gemeente Valkenburg aan de Geul inspraakgelegenheid geboden. De re-

sultaten hiervan komen in het hoofdstuk ‘Procedure’ nader aan de orde. 
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9  Procedure 

9.1  De te volgen procedure 

Het bestemmingsplan doorloopt als (voor)ontwerp respectievelijk vastgesteld en onherroe-

pelijk bestemmingsplan de volgende procedure, te weten: 

a. Voorbereiding: 

 Vooroverleg met instanties 

 Watertoets 

 Inspraak (niet verplicht) 

b. Ontwerp: 

 1
e
 ter inzage legging (ontwerp bestemmingsplan) 

 Toezending aan watertoetsloket en provincie 

c. Vaststelling: 

 Vaststelling door de Raad 

 2
e
 ter inzage legging (vastgesteld bestemmingsplan) 

d. Beroep: 

 (Gedeeltelijk) onherroepelijk bestemmingsplan 

 Reactieve aanwijzing 

 Beroep bij Raad van State 

 

In het kader van deze procedure kunnen gedurende de ter inzageligging van het ontwerp 

bestemmingsplan (fase b) zienswijzen worden ingediend. In publicaties met betrekking tot 

de diverse stappen die het plan moet doorlopen wordt daarvan steeds melding gemaakt. 

Bij beroep besluit de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als laatste over 

het plan. 

9.2  Kennisgeving voorbereiding 

Overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is op 9 maart 2011 kennis 

gegeven van het voornemen tot het voorbereiden van het bestemmingsplan ‘Buitenge-

bied’. Hierbij is aangegeven dat dit bestemmingsplan een integrale herziening betreft van 

de geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente Valkenburg 

aan de Geul.  

9.3  Het vooroverleg met instanties 

Tot de voorbereiding van dit bestemmingsplan behoort het overleg met de daarvoor in 

aanmerking komende instanties. Instanties die blijkens hun werkterrein belangen verte-

genwoordigen of bevoegdheden krachtens de Wro hebben, worden bij de totstandkoming 

van bestemmingsplannen betrokken in het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit op de 

ruimtelijke ordening (Bro). Het plan is op 10 maart 2011 naar de betrokken 

overheidsinstanties gestuurd met het verzoek om advies.  
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9.4  Uitkomsten vooroverleg 

De volgende instanties hebben gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan: 

 Provincie Limburg per brief van 29 april 2011; 

 Inspectie VROM, regio Zuid per brief van 3 mei 2011; 

 Waterschap Roer en Overmaas per mail van 21 april 2011 (digitale gegevens) en 

per brief van 22 april 2011; 

 Waterschapsbedrijf Limburg, unit zuiveringsbedrijf per mail van 15 maart 2011; 

 Archeocoach per brief van 11 maart 2011; 

 Gemeente Maastricht per brief van 4 april 2011; en 

 Gemeente Gulpen-Wittem per brief van 4 april 2011. 

 

De vooroverlegreacties zijn als bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen. De notitie 

vooroverleg, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 19 juli 2011, is als bijlage 3 

bij deze toelichting opgenomen. 

9.5  Inspraak 

Het bestemmingsplan heeft als voorontwerp van 10 maart 2011 tot en met 20 april 2011 

voor iedereen ter inzage gelegen. In totaal zijn 66 inspraakreacties binnengekomen. Het 

eindverslag inspraak is als bijlage 4 bij deze toelichting opgenomen. 

9.6  Ontwerp 

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp vanaf 8 december 2011 gedurende 6 weken voor 

iedereen ter inzage gelegen. In totaal zijn 54 zienswijzen ontvangen. 

9.7  Vaststelling 

Op 2 april 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het 

raadsbesluit is als bijlage 8 bij de onderhavige toelichting gevoegd.  


