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1. INLEIDING

1.1  Aanleiding en doel bestemmingsplan

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft op 27 juni 2005 de Retailstruc-

tuurvisie, het Mobiliteitsplan en het Raamplan Openbare Ruimte Centrum Valken-

burg vastgesteld. Hiermee is de basis en het kader voor de ontwikkeling van het

centrum van Valkenburg aan de Geul bepaald en vastgelegd.

In vervolg hierop heeft de gemeenteraad op 12 december 2005 besloten tot actuali-

sering en digitalisering van het bestemmingsplan voor het centrum van Valkenburg.

In dit kader is voor het op te stellen bestemmingsplan voor het centrum van Valken-

burg een Plan van Aanpak  opgesteld. In dit Plan van Aanpak is aangegeven op wel-

ke wijze en met welke systematiek het bestemmingsplan moet worden opgesteld.

Het is thans noodzaak om de genoemde planvorming juridisch te verankeren in een

bestemmingsplan. Daarnaast heeft het bestemmingsplan tot doel het bieden van

een actueel, handhaafbaar, digitaal uitwisselbaar planologisch-juridisch kader voor

het centrum van Valkenburg aan de Geul, gericht op het verwezenlijken van het, in

het voorgaande genoemde, vastgestelde beleidskader en beheer van bestaande

kwaliteiten en functies.

Het onderhavige nieuwe bestemmingsplan voldoet aan de volgende uitgangspun-

ten:

� Handhaving en waar nodig verfijning van de navolgende elementen uit het hui-

dige bestemmingsplan:

• scheiding van winkel- en horecagebied;

• zonering.

� Uniformiteit in opzet, methodiek en aanpak van het bestemmingsplan en stan-

daardisering van de planregels, toelichting en verbeelding. Het nieuwe plan

dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van het aangrenzende

geldende bestemmingsplan “Kernen Valkenburg aan de Geul”. Voor de cen-

trum- en gemengde bestemmingen moet zoveel mogelijk aansluiting gezocht

worden bij de systematiek (inclusief een vorm van zonering) van het geldende

bestemmingsplan voor het centrum “Kern Valkenburg”;

� Het nieuwe bestemmingsplan dient voor alle gebruikers leesbaar, duidelijk en

toetsbaar, alsmede digitaal raadpleegbaar en uitwisselbaar te zijn;

� Middels het bestemmingsplan dienen de ontwikkelingen zoals aangegeven in

het bovengenoemde vastgestelde beleids- en ontwikkelingskader mogelijk ge-

maakt te worden. In dit kader wordt, zoals ook beschreven in het Plan van Aan-



Hoofdstuk 110

pak, ook aanvullend gemeentelijk beleid aangaande de levensvatbaarheid van

overnachtingslocaties meegenomen. Dit is ook in het kader van de Uitgangspun-

tennotitie per locatie nader uitgewerkt;

� Voorop staat de duurzame beheersbaarheid van de ruimtelijke kwaliteit van het

centrumgebied, zowel voor de ontwikkelingsgebieden als ook voor de te be-

houden kwaliteiten;

� Het nieuwe bestemmingsplan dient flexibel te zijn en moet in kunnen spelen op

de meest gangbare en voorzienbare ontwikkelingen;

� Nieuwe projecten worden in het bestemmingsplan rechtstreeks bestemd, voor-

zover ze deel uitmaken van de locaties waarvoor d.d. 30 juni 2009 stedenbouw-

kundige uitgangspunten door de raad zijn vastgesteld (zie afzonderlijke bijlage

voor het betreffende raadsbesluit). Uitgangspunt is daarbij dat alle vereiste on-

derzoeken zijn afgerond, de economische haalbaarheid van de betreffende

projecten verzekerd is, ten aanzien van alle relevante zaken bindende afspraken

zijn gemaakt (volledigheidshalve wordt hiertoe verwezen naar de Samenwer-

kingsovereenkomst met Hurks) en het betreffende project niet kan leiden tot

vertraging in het totstandkomingsproces van het bestemmingsplan.

Ter voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan heeft allereerst een (digitale)

inventarisatie van het plangebied plaatsgevonden.

In onderhavig rapport zijn de verzamelde gegevens uit de inventarisatiefase voor

het gebied overgenomen. In het inventarisatierapport kwamen de volgende aspec-

ten nader aan de orde:

• afbakening plangebied;

• stedenbouwkundige structuur;

• gebruiksfuncties;

• cultuurhistorie en monumenten;

• infrastructuur;

• groen;

• onderzoeksaspecten;

• beleidsaspecten.

1.2  Situering en planbegrenzing

Als afbakening van het plangebied gelden de volgende globale grenzen:

• aan de noordzijde de spoorlijn Heerlen-Maastricht;

• vervolgens wordt het plan in zuidelijke richting begrensd door de Oosterweg, de

Burgemeester Henssingel en de Geul;

• de plangrens loopt ten oosten van residentie Oosterbeemd naar de Oud Valken-

burgerweg;

• vervolgens wordt het plangebied in zuidelijke richting begrensd door de achter-

zijde van de bebouwing van de Sibbergrubbe;
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• in het zuiden ligt de plangrens direct ten zuiden van recreatiegebied Sprookjes-

bos en het bijbehorende bosgebied;

• vervolgens wordt het plangebied in westelijke richting verder begrensd door de

Daelhemerweg;

• in noordelijke richting vindt de begrenzing van het plan vervolgens plaats via de

Trichtergrubbe en de Plenkertstraat. De Valkenier ligt tevens binnen de

plangrens;

• begrenzing van het plangebied vindt verder plaats via de Prinses Margrietlaan

en in oostelijke richting via Broekhem, Geneindestraat, de achterzijde van de

bebouwing van de Nieuweweg en een klein stukje van de Stationsstraat.

Afbeelding 1: topografische kaart, ligging plangebied in groter verband

Het plangebied “Centrum Valkenburg” gaat hiermee grotendeels uit van de

plangrenzen, zoals die gelden voor het huidige bestemmingsplan.

Bij de bepaling van de planbegrenzing zijn de volgende uitgangspunten gehan-

teerd:

• er dient één eenduidige plangrens te worden getrokken;
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• er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande en nieuw in voorbereiding

zijnde bestemmingsplangrenzen, waardoor juridische niemandslandjes worden

voorkomen;

• de bestaande perceels- en eigendomsgrenzen worden zoveel mogelijk gerespec-

teerd;

• er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het huidig gebruik van de gronden

1.3  Geldende plannen

Hieronder, in tabel 1, is een overzicht opgenomen van de momenteel geldende be-

stemmingsplannen in het plangebied.

Naam van het bestemmingsplan Vastgesteld Goedgekeurd

Kern Valkenburg 29-01-1996 17-09-1996

Kern Valkenburg, herziening 1997 9-3-1998 27-10-1998

Kern Valkenburg, herziening 1999 29-01-2001 21-08-2001

Tabel 1: overzicht geldende plannen

1.4  Opzet plantoelichting

De hoofdlijnen van beleid van het rijk, de provincie, de regio en de gemeente zijn

afzonderlijk beschreven in hoofdstuk 2. Ten behoeve van de planontwikkeling heeft

er in eerste instantie een terreinverkenning en inventarisatie plaatsgevonden. Op

basis van de inventarisatiegegevens is het plangebied in hoofdstuk 3 inventariserend

beschreven onder meer aan de hand van functionele en ruimtelijke aspecten. Nieu-

we ontwikkelingen komen aan de orde in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt het

onderzoek naar onder meer de milieuhygiënische aspecten aan de orde gesteld.

Hoofdstuk 6 gaat in op de economische uitvoerbaarheid van het plan. In hoofdstuk

7 komt de juridische opzet van het plan aan de orde, zoals de plansystematiek en de

opgenomen bestemmingen. In hoofdstuk 8 zijn de resultaten van het (voor)overleg

en de inspraakprocedure verwerkt en is een kort overzicht van de bestemmings-

planprocedure opgenomen.
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2. PLANOLOGISCHE HOOFDLIJNEN VAN BELEID

2.1 Rijksbeleid

2.1.1 Nota Ruimte

Het rijksbeleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening staat verwoord in de No-

ta Ruimte. De Nota Ruimte is op 17 mei 2005 door de Tweede Kamer aangenomen.

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft op 17 januari 2006 ingestemd met de

nota. De nota is op 27 februari 2006 in werking getreden.

Wat betreft de leefbaarheid van dorpen en steden wordt in de Nota Ruimte opge-

merkt dat bundeling van verstedelijking en economische activiteiten gewenst is. Dat

betekent dat nieuwe functies of bebouwing grotendeels geconcentreerd tot stand

moeten komen: in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande be-

bouwde gebied of in nieuwe clusters daarbuiten. De ruimte die in het bestaande

stedelijke gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal gebruikt worden. De

openheid van het landelijke gebied dient namelijk zo veel mogelijk behouden te

blijven.

Met betrekking tot het economisch locatiebeleid van het rijk wordt in de Nota Ruim-

te opgemerkt dat elke regio vestigingsmogelijkheden dient te bieden voor bedrijven

en voorzieningen, zodat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de versterking

van steden en dorpen. Daarbij moet voor ieder bedrijf een goede plaats worden

geboden. Wat een ‘goede’ plaats is, kunnen provincies en WGR-plusregio’s het beste

zelf bepalen. Het rijk beperkt zich tot het aanreiken van een aantal regels die be-

trekking hebben op de gewenste basiskwaliteit. Zo hecht het kabinet eraan dat wo-

nen en werken zoveel mogelijk vermengd worden. Ook moet gezorgd worden voor

plekken waar bedrijven en voorzieningen zich kunnen vestigen die om redenen van

veiligheid of hinder niet in centra of wijken passen. Verder moet aan bedrijven en

voorzieningen met omvangrijke vervoersstromen ruimte worden geboden op plek-

ken met een goede aansluiting op verschillende soorten vervoer.

Realisatieparagraaf nationale ruimtelijke belangen

Op grond van artikel 9.1.2 lid 1 Overgangsrecht Wro is bepaald dat een planologi-

sche kernbeslissing (zoals de Nota Ruimte) gelijkgesteld wordt met een structuurvi-

sie. Het recht van de planologische kernbeslissing zoals gold voor het tijdstip van

inwerkingtreding van de Wro blijft van toepassing. In het kader van de Wro dienen

echter niet alleen de verantwoordelijkheden en belangen benoemd te worden,

maar zal ook inzichtelijk moeten worden gemaakt  hoe deze belangen zullen wor-

den verwezenlijkt. Het Rijk heeft derhalve de nationale ruimtelijke belangen geï-
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dentificeerd in de Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid. Ook deze Realisa-

tieparagraaf heeft de status van structuurvisie.

Er zijn 33 nationale ruimtelijke belangen te onderscheiden op basis van de Nota

Ruimte. Dat is ook gedaan voor de andere bestaande Pkb's (ook van andere depar-

tementen). De nationale belangen zijn zaken waarvoor de rijksoverheid verant-

woordelijkheid neemt en geven aan waar het rijk voor staat. De nationale belangen

omvatten globaal genomen:

• nationale planologische principes zoals gebundelde verstedelijking en verster-

king van de kwaliteiten van het landschap;

• de ontwikkeling van de Randstad, de mainports en een aantal grote bouwloca-

ties;

• de bescherming en ontwikkeling van een aantal groene en blauwe gebiedscate-

gorieën;

• ruimtelijke garanties voor de nationale grondstoffen- en energieproductie.

Op basis van Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid zijn een vijftal nationale

belangen in het plangebied van toepassing. Deze nationale belangen zijn alle af-

komstig uit de Nota Ruimte:

• Bundeling  van verstedelijking en economische activiteiten: nieuwe functies of

bebouwing moet grotendeels geconcentreerd tot stand komen: in bestaand be-

bouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe

clusters daarbuiten. De ruimte die in het bestaande stedelijke gebied aanwezig

is, moet door verdichting optimaal gebruikt worden. De openheid van het lan-

delijke gebied dient namelijk zo veel mogelijk behouden te blijven.

• Borging van milieukwaliteit en externe veiligheid: het Rijk streeft naar een scho-

ne aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Instrumentarium is ondermeer de

Wet luchtkwaliteit, Wet geluidhinder en Wet bodembescherming.

• Het op orde houden van het regionale watersysteem: het op orde brengen en

houden van het regionale watersysteem heeft als doel het land te beschermen

tegen wateroverlast, zoetwatervoorraden veilig te stellen, het voorkomen van

verdroging en onnodige bodemdaling, watertekorten en verzilting, de verbete-

ring van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, een goede ecologische

waterkwaliteit en de versterking van ruimtelijke kwaliteiten.

• Bescherming en nadere ontwikkeling leefgebieden van beschermde soorten: ook

buiten de EHS, VHR- en NB-wetgebieden is veel natuur gelegen die beschermd

en ontwikkeld dient te worden. De Flora- en faunawet en Natuurbeschermings-

wet zijn hier instrumenten voor.

• Behoud en versterking van landschappelijke kwaliteit: ook buiten de werelderf-

goedgebieden en de nationale landschappen dient de landschappelijke kwaliteit

expliciet meegenomen te worden in de ruimtelijke afwegingen. Het betreft hier

zowel het behoud, versterking en vernieuwing van de landschappelijke kwali-

teit.
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2.2 Provinciaal beleid

2.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (actualisatie 2010)

Op 22 september 2006 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omge-

vingsplan Limburg 2006 (POL 2006) vastgesteld. Het POL 2006 is een streekplan, het

provinciaal waterhuishoudingplan, het provinciaal milieubeleidsplan en bevat de

hoofdlijnen van het provinciaal verkeer- en vervoersplan. Tevens vormt het POL 2006

een economisch beleidskader op hoofdlijnen, voorzover het de fysieke elementen

daarvan betreft, en een welzijnsplan op hoofdlijnen, voorzover het de fysieke aspec-

ten van zorg, cultuur en sociale ontwikkeling betreft.

Het POL 2006 zelf kan eveneens beschouwd worden als de structuurvisie, die op van

nieuwe ruimtelijke wetgeving (en mogelijk ook op grond van nieuwe milieu- en

waterwetgeving), door de provincies opgesteld moet worden.

Afbeelding 2: uitsnede perspectievenkaart POL
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Perspectievenbeleid

Volgens de “Perspectievenkaart” van het POL 2006 is het centrum van Valkenburg

gelegen binnen het perspectief “Plattelandskern Zuid-Limburg (P6b)”.

De plattelandskernen zijn overwegend kleinschalig van karakter. De vitaliteit van

deze dorpen en stadjes moet behouden blijven. Met het oog daarop wordt ruimte

geboden voor de opvang van de woningbehoefte van de eigen bevolking. En voor

de groei van lokaal, in een enkel geval ook regionaal georiënteerde bedrijvigheid.

Het instandhouden van winkels en publieksvoorzieningen in plattelandskernen

vraagt de nodige aandacht, net als de bereikbaarheid per openbaar vervoer zodat

sociaal-culturele voorzieningen (ook in de stadsregio’s) goed bereikbaar zijn. Groot-

schalige economische activiteiten en voorzieningen met een stedelijk karakter en

omvang horen hier in principe niet thuis. Voor de plattelandskernen wordt een te-

rughoudend groeibeleid gehanteerd. Enerzijds op basis van het bundelingsbeleid

voor wonen, werken en mobiliteit, anderzijds vanwege de (verwachte) krimpende

bevolkingsomvang, de aanwezige omgevingskwaliteiten in het landelijk gebied en

de belangen van de landbouw en recreatie en toerisme. Alleen in Noord- en Mid-

den-Limburg kan nog sprake zijn van uitleglocaties aansluitend aan de contour

(peildatum 24 juni 2005) rondom de Plattelandskernen. Indien dat het geval is, dan

is aan de hand van het Limburgs Kwaliteitsmenu te bepalen welke kwaliteitsbijdrage

gericht op het compenseren van verloren gaande omgevingskwaliteit aan de orde is.

Dit verschil in ontwikkelingsmogelijkheden tussen de plattelandskernen in Noord-

en Midden-Limburg ten op zichte van Zuid-Limburg wordt gemarkeerd door het

onderscheiden van twee aparte perspectieven P6a en P6b.

Binnen de contour is het Limburgs Kwaliteitsmenu niet van toepassing en is het aan

de gemeente om zorg te dragen voor een goede balans tussen groen, water en be-

bouwing. Wél dient bij nieuwe uitleglocaties en nieuwe ontwikkelingen binnen de

(verbale) contour ingezet te worden op bovenplanse verevening gericht op de her-

structurering van de bestaande woningvoorraad en aanwezige werklocaties.

Het zuidelijke deel van het plangebied (ten zuiden van de Plenkertstraat en Neer-

hem) is aangeduid als “Ecologische Hoofdstructuur”, “Provinciale Ontwikkelingszo-

ne Groen”, “Ruimte voor veerkrachtige watersystemen” en “Vitaal landelijk ge-

bied”. Ook de Geul is gelegen in de “Provinciale Ontwikkelingszone Groen”.

De Ecologische hoofdstructuur (EHS, perspectief 1) omvat bestaande bos- en natuur-

gebieden, te ontwikkelen nieuwe natuur- en beheersgebieden, ecologisch water

(Maasplassen) en beken met een specifiek ecologische functie (SEF-beken). Erbinnen

liggen bijzondere natuurgebieden zoals Nationale Parken, Natuurbeschermingswet-

gebieden, waardevolle bossen en de gebieden die zijn aangewezen (of aangemeld)

als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Het gaat in alle gevallen om gebieden van nati-

onale of Europese betekenis. De EHS maakt onderdeel uit van de Ruimtelijke hoofd-

structuur volgens de Nota Ruimte.

De bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden in de EHS vindt plaats

door toepassing van een specifiek afwegingskader: het “nee, tenzij” regime. Binnen
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de EHS zijn nieuwe plannen, projecten of handelingen niet toegestaan indien deze

de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Alleen

bij groot maatschappelijk belang en het ontbreken van reële alternatieven zal per

geval beoordeeld worden of het belang van de activiteit opweegt tegen het belang

van de te beschermen waarden. Als dergelijke activiteiten toch worden toegestaan

moet compensatie plaatsvinden conform de Provinciale beleidsregel mitigatie en

compensatie natuurwaarden. Uitgangspunt hierbij is dat de schade zoveel mogelijk

dient te worden beperkt door mitigerende maatregelen.

De Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG, perspectief 2) omvat vooral land-

bouwgebieden als buffer rond de EHS, delen van steile hellingen met veel natuur en

landschapselementen, ecologische verbindingszones, de beken met een specifiek

ecologische functie (voor zover geen onderdeel van de EHS), hamsterkernleefgebie-

den, waterwingebieden met een natuurlijk karakter vanwege de waterbescherming

en gronden die een natuurkarakter krijgen zoals bepaalde lopende ontgrondingen.

Perspectief 3 “Ruimte voor veerkrachtige watersystemen” betreft overwegend land-

bouwgronden en omvat het rivierbed van de Maas, de steilere hellingen en de van

nature laaggelegen gronden, dat wil zeggen de beekdalen en laagtes, voor zover

deze niet reeds onderdeel uitmaken van P1 (EHS) of P2 (POG). Lokaal zijn ook uit

beleidsmatige overwegingen gebieden als P3 aangegeven.

Binnen de POG geldt een ontwikkelingsgerichte basisbescherming. Behoud en ont-

wikkeling van natuur- en landschapswaarden zijn richtinggevend voor ontwikkelin-

gen in de POG. Uitgangspunt is dat ontwikkelingen leiden tot een kwalitatieve en

kwantitatieve versterking van de ecologische structuur. Voor de borging van de

kwaliteit ten aanzien van de rode ontwikkelingen is een belangrijke rol weggelegd

voor de kwaliteitscommissie, die in het kader van de POL-aanvulling contourenbe-

leid (juni 2005) voor geheel Limburg ingesteld is. Indien van bestaande en gereali-

seerde bos-, natuur- en landschapswaarden in de POG de wezenlijke kenmerken en

waarden aangetast worden is de provinciale beleidsregel mitigatie en compensatie

natuurwaarden van toepassing.

Perspectief 4 “Vitaal landelijk gebied” heeft betrekking op overwegend landbouw-

gebieden met een van gebied tot gebied verschillende aard en dichtheid aan land-

schappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Daar naast komen op kleinere schaal

woonbebouwing, al dan niet solitaire bedrijfsgebouwen, toeristisch-recreatieve

voorzieningen en infrastructuur voor.

In het plangebied zijn verschillende commerciële voorzieningen gevestigd. In het

POL 2006 worden voorkeursmilieus gehanteerd voor de vestiging van bepaalde soor-

ten bedrijven en voorzieningen. De voorkeursmilieus zijn vervolgens verder uitge-

werkt in de Handreiking Ruimtelijke ontwikkeling. Bij het uitwerken van de voor-

keursmilieus is er onderscheid gemaakt tussen stadsregio’s en het landelijk gebied.

Valkenburg wordt tot het landelijk gebied gerekend.
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Vestiging van kantoren en winkels in het landelijk gebied.

In de kernen op het platteland is ruimte voor vestiging van kantoren met een lokaal

verzorgende functie. In de grotere kernen Gennep, Horst, Helden-Panningen, Gul-

pen, Valkenburg en Vaals is ook ruimte voor kantoren met een regionaal verzor-

gende functie. Kantoren in dorpen moeten binnen de bebouwde kom worden gesi-

tueerd, bij voorkeur in of aansluitend aan het winkel/ voorzieningengebied en pas-

send binnen de bestaande bebouwing. De provincie wil nadrukkelijk ruimte bieden

aan vestiging van kleinschalige zakelijke dienstverlening (advocaat, architect e.d.) in

vrijkomende agrarische bebouwing. Hier is het contourenbeleid van toepassing. Alle

kernen op het platteland kunnen ruimte bieden aan kleinschalige detailhandel

(winkels tot 1.000 m² vvo) met een lokaal of regionaal verzorgende functie. Super-

markten mogen eventueel een grotere omvang aannemen indien ruimtelijk inpas-

baar. Alle overige grootschalige detailhandel (winkels > 1.000 m²) is alleen toege-

staan in een aantal grotere kernen, te weten Gennep, Horst, Helden-Panningen,

Gulpen, Valkenburg en Vaals. Bij vestiging van dergelijke grootschalige winkels in de

genoemde kernen dient wel te worden aangetoond dat de functie is toegespitst op

het regionaal verzorgingsniveau en dat deze winkels geen bedreiging vormen voor

detailhandelsvoorzieningen in de nabijgelegen stadsregio's.

Uitgangspunt is dat al deze winkels worden gevestigd in de bebouwde kom, bij

voorkeur in of aansluitend aan het kernwinkel- of voorzieningengebied. Uit oog-

punt van versterking van de leefbaarheid in kleine kernen is het tevens mogelijk

verkooppunten te combineren, eventueel samen met andere loketfuncties, tot zo-

genaamde “servicewinkels”.

Voorkeurmilieus leisure

In het landelijk gebied horen grootschalige voorzieningen die een functie vervullen

voor recreatief gebruik door stedelingen (bijvoorbeeld grootschalige bioscopen) niet

thuis. Grootschalige recreatieve voorzieningen met een voornamelijk toeristisch ka-

rakter kunnen mogelijk wel in het landelijk gebied worden gelokaliseerd. De POL-

perspectieven geven richting aan de ontwikkelingsmogelijkheden in het plangebied.

Er moet in het landelijk gebied rekening worden gehouden met de ruimtebehoefte

in verband met kwaliteitsverbetering van bestaande voorzieningen.

Het centrum van Valkenburg behoort verder tot de POL-beleidsregio “Nationaal

Landschap Zuid-Limburg”. Specifiek voor deze regio wordt in het POL 2006 onder

andere de volgende visie verwoord: De ambitie is om het Nationaal Landschap in

samenhang met de stedelijke gebieden te ontwikkelen als een welvarend gebied

waar het goed wonen, werken en recreëren is. De maatschappelijke en toeristische

voorzieningen staan op een hoog peil terwijl de zorg voor en de versterking van de

landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kernkwaliteiten duurzaam is

gewaarborgd.
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POL-aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering/ Lim-

burg Kwaliteitsmenu

Op 18 december 2009 hebben Gedeputeerde Staten POL-aanvulling Verstedelijking,

gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering vastgesteld.

Bij vaststelling van de POL-aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwali-

teitsverbetering komt de POL-herziening op onderdelen Contourenbeleid Limburg

te vervallen, met uitzondering van de atlas met contouren.

De POL-aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering is

een structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening en richt zich op een

partiele herziening van het POL2006 op de volgende punten:

• Provinciale regie en sturing op woningvoorraadontwikkeling;

• Provinciale regie en sturing op ontwikkeling werklocaties;

• Selectieve provinciale sturing op verstedelijkingsprocessen;

• Ruimte voor nieuwe clusters van bebouwing in landelijk gebied (nee, tenzij);

• Het verbinden van nieuwbouw of uitleglocaties met revitalisering en/ of her-

structurering (woongebieden, werklocaties, glastuinbouw);

• Selectieve provinciale sturing op gebiedsontwikkelingen;

• Verankeren van het Limburgs Kwaliteitsmenu (zie ook hierna)

Met inachtname van verschillen tussen Zuid- en Midden- en Noord-Limburg wordt er

ingezet op de ontwikkeling en transformatie van de bestaande woningvoorraad,

met als doel een adequate woningvoorraad afgestemd op de krimpende bevol-

kingsomvang (tot 2030). Voor Zuid-Limburg wordt in de periode tot 2030 een afna-

me met per saldo ca. 16.000 woningen verwacht, waarvan vijf procent in het lande-

lijk gebied wordt geëffectueerd. De herstructureringsopgave zal primair door de

direct betrokken verhuurders, eigenaren, gemeenten en lokale organisaties moeten

worden uitgevoerd.

Met deze POL-aanvulling wordt, alleen voor Zuid-Limburg ten aanzien van wonen,

er van het bundelingsbeleid en het principe “migratie-saldo-nul” afgeweken. Het

POL-perspectief Plattelandskern (P6) wordt opgesplitst in P6a (Plattelandskern

Noord- en Midden-Limburg) en Pb (Plattelandskern Zuid-Limburg).

Als richtinggevende maat gaat de provincie er vanuit dat van de verwachte afname

(met ca. 16.000 woningen) van de woningvoorraad in Zuid-Limburg tot 2030, per

saldo vijf procent in het landelijk gebied wordt geëffectueerd. Dit moet geconcreti-

seerd worden in de provinciale en regionale woonvisies.

Hiermee wijkt de provincie, strikt rekenkundig beschouwd, af van het bundelings-

beleid en het principe “migratie-saldo nul” die door het Rijk worden gehanteerd. De

provincie is van mening dat deze afwijking leidt tot een goede balans tussen de

doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van de woningvoorraad (omvang

en kwaliteit) en landschapsontwikkeling en derhalve in het licht van de bevolkings-

krimp gerechtvaardigd is.
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De Atlas Contouren Zuid-Limburg wordt als uitwerking van POL2006 in 2009 (en

daarna om de vier jaar) opnieuw uitgebracht. Hierin worden niet alleen de contou-

ren weergegeven, maar ook het bestaand bebouwd gebied.

De contouren in Zuid-Limburg zijn mede bepaald op basis van toekomstige uitbrei-

dingsbehoefte en natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten en daardoor veelal

ruimer rond de kern getrokken dan die in Noord- en Midden-Limburg. Mede gezien

de krimp, zijn uitleglocaties direct grenzend aan de contour of nieuwe clusters van

bebouwing (los van de contour) dan ook niet aan de orde.

In regionale woningbouwprogramma’s zal bepaald moeten worden hoe bij het ef-

fectueren van de richtinggevende opgave voor de reductie van de woningvoorraad

(een aandeel van 5% in de totale reductie voor Zuid-Limburg) een goede balans kan

worden gevonden tussen sloop en ontwikkeling van woningen binnen de contour,

hergebruik van vrijkomende (agrarische en niet-agrarische) bebouwing, landgoede-

ren en realisatie van incidentele woningen in bestaande linten en clusters van be-

bouwing. Voor de laatste twee doeleinden worden nog slechts beperkte mogelijk-

heden gezien.

Bijna het gehele plangebied is volgens de Atlas contouren Zuid-Limburg grotendeels

gelegen binnen de contour (ook als zodanig op de verbeelding aangegeven). Enkele

perceel(delen) en onbebouwde gronden  vallen buiten de contour, maar sluiten wel

aan bij deze contour.
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Het Limburg Kwaliteitsmenu, waarvoor de beleidsmatige basis wordt gegeven in de

POL-aanvulling ‘Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering’, is

gebaseerd op het idee dat bebouwingsontwikkelingen in het buitengebied leiden

tot verlies van omgevingskwaliteit en dat dit verlies op een kwalitatieve manier

moet worden gecompenseerd. De doelstelling is dan ook het combineren van ruim-

telijke ontwikkelingen in het buitengebied met het verbeteren van de ruimtelijke

kwaliteit in Limburg.

In het Limburgs Kwaliteitsmenu zijn de bestaande provinciale instrumenten als

VORm, Rood voor Groen, Ruimte voor Ruimte en Bouwen op Maat +, geïntegreerd

en aangevuld met een aantal nieuwe instrumenten. Een belangrijke verandering

hierbij is dat de verantwoordelijkheid en de uitvoering van het Kwaliteitsmenu waar

mogelijk in handen van de gemeenten wordt gelegd.

Afbeelding 3: uitsnede contour POL-aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteits-

verbetering
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Aangezien er in onderhavig plangebied geen ontwikkelingen buiten de contour

worden gerealiseerd is het Limburg Kwaliteitsmenu verder niet van toepassing op

onderhavig plan.

POL-aanvulling Nationaal Landschap Zuid-Limburg, 2005

Op basis van de Nota Ruimte is het gebied aangewezen en nader begrensd als Nati-

onaal Landschap Zuid-Limburg (POL-aanvulling Nationaal Landschap Zuid-Limburg,

2005).

De POL-aanvulling Nationaal landschap Zuid-Limburg is op 21 juni 2005 door Gede-

puteerde Staten vastgesteld en op 14 oktober 2005 door Provinciale Staten goedge-

keurd. Met de POL-aanvulling Nationaal landschap Zuid-Limburg vindt de imple-

mentatie van het rijksbeleid met betrekking tot nationale landschappen plaats. In de

POL-aanvulling is een visie en plan geformuleerd. Om deze doelen te bereiken moe-

ten projecten waarvoor subsidie in het kader van het Nationaal landschap wordt

aangevraagd aan een aantal voorwaarden voldoen.

De belangrijkste voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen zijn:

• het project moet (tenzij het gaat om promotie, voorlichting, educatie, versprei-

ding van informatie) gelegen zijn in en uitgevoerd worden in het Nationaal

landschap Zuid-Limburg, zoals begrensd in de POL-aanvulling Nationaal Land-

schap Zuid-Limburg;

• het project moet leiden tot het verbeteren of verder ontwikkelen van de recrea-

tieve toegankelijkheid ten behoeve van recreatief medegebruik van het Natio-

naal landschap Zuid-Limburg en/of;

• het instandhouden en/of ontwikkelen van de kenmerkende en gebiedseigen

cultuurhistorische elementen en  kwaliteiten zoals beschreven in de POL-

aanvulling Nationaal landschap en/of

• instandhouding en/of ontwikkeling van de overige kernkwaliteiten van het Na-

tionaal landschap (zie eveneens de POL-aanvulling Nationaal landschap Zuid-

Limburg).

De overige kernkwaliteiten zijn - kort samengevat -:

Reliëf en ondergrond

Belangrijkste aspecten van deze kernkwaliteit zijn het huidige reliëf inclusief steil-

randen met name in kalksteen en andere typisch Zuid-Limburgse gesteenten en af-

zettingen, graften, holle wegen, droogdalen, grubben, actieve beeklopen van het

bergbeektype (komen in Nederland vrijwel alleen in Zuid-Limburg voor) en oude

beeklopen, bron- en kwelzones, vochtige watervasthoudende laagtes op de pla-

teau’s, overgangen tussen Maasterassen, breuktreden, aansnijdingen van geologi-

sche lagen die in Nederland vrijwel beperkt zijn tot Zuid-Limburg.
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Het groene karakter

De belangrijkste gebiedseigen natuurwaarden zijn de bronbossen, hellingbossen,

kalkgraslanden, heischrale graslanden van terras-steilranden en ontkalkte löss, löss-

schraalgraslanden; moerassen en nat schraalgrasland in kwelzones, bronnen met

kalkrijke kwel, zink-flora, struweel-, mantel- en zoomvegetaties van kalkrijke bo-

dems, hellingen met een grote dichtheid aan graften, grubben en holle wegen, ak-

kers met typisch Zuid-Limburgse akkerflora, akkercomplexen met typisch Zuid-

Limburgse akkerfauna (o.a. Hamster, Geelgors, Grauwe gors).

De schaalcontrasten van zeer open (plateaus) naar besloten (hellingen, droogdalen

en beekdalen)

Belangrijkste aspecten van deze kernkwaliteit zijn:

- de openheid van de plateaugebieden;

- de kleinschaligheid van dorpsranden (met o.a. hoogstamboomgaarden), hellin-

gen, beekdalen en droogdalen, met name die hellingen en beekdalen waar ty-

pisch Zuid-Limburgse cultuurhistorische en/of ecologische waarden voorkomen.

Voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is sprake van een “ja, mits” beleid.

Bestemmingswijzingen zijn alleen toegelaten voor zover daarbij de kernkwaliteiten

worden behouden of versterkt, en in ieder geval niet leiden tot een uitleglocatie

voor stads- en dorpsontwikkeling, glastuinbouwlocatie, grootschalig bedrijventer-

rein of grootschalig infrastructuurproject. Hiervan kan worden afgeweken indien er

sprake is van een groot openbaar belang én de nadelige effecten op de te behou-

den of versterken kernkwaliteiten worden gemitigeerd of gecompenseerd.

De te behouden en versterken kernkwaliteiten zijn in de POL-aanvulling Nationaal

Landschap Zuid- Limburg (2005) omschreven. In de POL-aanvulling Verstedelijking,

gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering (2009) zijn de kernkwaliteiten binnen

het Nationaal Landschap nader uitgewerkt en geobjectiveerd.

POL-aanvulling Nieuwe Wet ruimtelijke ordening

De POL-aanvulling Nieuwe Wet ruimtelijke ordening heeft de juridische status van

een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 van de Wro en vormt de uitvoeringspa-

ragraaf van het POL, zoals ook bedoeld is in de Wro.

De wetgever heeft bepaald dat de provincie in zijn structuurvisie(s) moet aangeven

wat de relevante ruimtelijke belangen zijn. POL 2006 en de bijbehorende POL aan-

vullingen vormen op grond van het overgangsrecht de huidige provinciale struc-

tuurvisies. Daarin staan de provinciale belangen genoemd en het beleid dat ten aan-

zien van die belangen wordt gevoerd. POL 2006 c.s. bevatten evenwel (veel) meer

belangen dan alleen ruimtelijke belangen. Het POL is immers een integraal strate-

gisch beleidsplan, waarin naast ruimtelijke ook sociale, economische, milieu- en wa-

terstaatsbelangen zijn verenigd. Voor de uitvoering van het POL onder nieuwe Wro

gaat het echter alleen om de provinciale ruimtelijke belangen. Dat zijn aspecten van
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het provinciaal beleid die geheel of gedeeltelijk een ruimtelijke implicatie hebben.

Die belangen zijn in de Belangenstaat opgenomen.

De Provinciale belangenstaat dient ervoor om vast te stellen of er een provinciaal

belang bij een bestemmingsplan of projectbesluit is betrokken. Niet in alle gevallen

waarbij een provinciaal belang aan de orde is, hoeft overigens de provincie bij het

vooroverleg betrokken te worden. Ten aanzien van deze gevallen is een Uitzonde-

ringenlijst opgesteld.

Voor onderhavig plangebied geldt dat provinciaal overleg vooraf (op basis van arti-

kel 3.1.1. Bro) noodzakelijk is.

Visie gebiedsontwikkeling Maastricht-Meerssen-Valkenburg "Eén groene weldadige

stad"

Als onderdeel van het provinciale coalitieprogramma “Investeren in ruimte” kreeg

de Gebiedsontwikkeling Maastricht/Valkenburg de opdracht om over bestuurlijke

grenzen heen een oplossingsrichting te ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van deze

visie is nadrukkelijk verbinding gezocht met aanpalende bestuurlijke ambities en

concrete projecten (zoals de ontwikkeling in de Tripool Heerlen/Maastricht/Sittard-

Geleen, het A2-tunnelproject, de krachtwijken in Maastricht-Noordoost en de Ver-

snellingsagenda).

‘Wij streven naar drievoudige synergie.’ Met dat motto kijken Maastricht, Meerssen

en Valkenburg naar hun toekomst. Zij ontwikkelden een visie voor de virtuele en

fysieke versmelting in het gebied dat hun gemeenten verbindt. Op termijn ontstaat

in deze corridor tussen Ardennen en Hoge Kempen een gebied met allerlei moge-

lijkheden voor nieuwe vormen van semi-zakelijk toerisme en wellness. De inspan-

ningen leiden in hun onderlinge samenhang tot één hoogwaardige bestemming

met internationale allure. Het gebied is daarmee een belangrijke economische mo-

tor voor Zuid-Limburg. Ook geven Maastricht, Meerssen en Valkenburg met deze

visie invulling aan de behoefte om de woon- en leefkwaliteit voor de eigen bewo-

ners een impuls te geven.

In 2020 is Maastricht/Valkenburg een vooraanstaande bestemming in Europa. Het

gebied is in trek als plek voor ontmoetingen, exposities, festivals, topreferentie zorg,

ontspannen weekends en korte vakanties.

Maastricht, Meerssen en Valkenburg zien hun complementariteit vooral terug in het

City Park dat zich als verbindende schakel uitstrekt over hun gemeentegrenzen. Dit

park verbindt landschappelijke elementen met allerlei sociaal-economische functies.

Van die kwaliteiten maakt Maastricht\ Valkenburg volop gebruik. In 2020 ervaart

men hier een unieke en samenhangende combinatie van landschappelijk schoon en

eigentijdse vrijetijds- en zorgeconomie. Ondernemers, Provincie en gemeenten reali-

seren vanuit dit coherente City Park-concept tientallen innovatieve projecten.

Hier zullen zowel inwoners als de veeleisende bezoeker een spannend mengsel van

cultuur, natuur, historie, wellness, zorg en gastronomie proeven. Rust en dynamiek
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wisselen elkaar op speelse wijze af. Hierdoor verblijven bezoekers er straks langer

dan nu en besteden zij meer.

Het gebied herbergt vijf grote projecten:

• Kwaliteitssprong cultuur & congres Maastricht.

• Geusselt Park Maastricht.

• Landgoederenzone (kern van het gebied).

• Zorg, wellness en hospitality in Valkenburg.

• Historisch centrum Valkenburg.

De voorgestelde integrale aanpak leidt tot:

• Een toename van arbeidsplaatsen in de vrijetijds- en zorgeconomie.

• Groei van toeristische bestedingen (wellness & leisure).

• Een beter vestigingsklimaat dankzij toegenomen economische activiteit en ver-

beterde woonkwaliteit.

• Omzetstijging in de zorg met synergie-effecten voor de verblijfssector.

• Stijging van vastgoedwaarde omliggende woonwijken.

• Stijging van de overheidsinkomsten.

• Nieuwe groene (stedelijke) functies als stadslandbouw.

In onderhavig bestemmingsplan is hoofdzakelijk het project ‘Historisch centrum

Valkenburg’ aan de orde. De visie op dit gebied is in hoofdlijnen als volgt:

Een weer in ere herstelde historische vestingstad Valkenburg zal een in het oog

springende aanwinst zijn voor toeristisch Zuid-Limburg. En om een kuurstad van

formaat te worden is het essentieel dat Valkenburg het aangrenzende winkelcen-

trum opwaardeert

In het historische centrum ligt het accent op de beleving van culturele kwaliteit. Er

komen strenge regels voor reclames, verlichting, luifels, parasols, etc. Het motto:

investeren in duurzame kwaliteit. Binnen deze duurzame kwaliteit wordt het culi-

nair genieten verder uitgebouwd.

Het overzichtelijke nieuwe winkelcentrum kent logische looplijnen. De openbare

ruimte is er hoogwaardig ingericht.

Door in de volle breedte te investeren in duurzame kwaliteit, zal het centrum van

Valkenburg in vijf jaar minimaal een economische groei van 40% doormaken. Ont-

wikkelaars hebben hiervoor belangstelling getoond, onder de voorwaarde dat het

centrum autovrij wordt. Dan kan een uitgekiend palet van funshopping uitgebouwd

worden met een eigen profiel, complementair aan dat van Maastricht.

Deze bestemming moet bereikbaar en ontsloten worden op verschillende manieren:

met de auto via een nieuwe afrit van de A79 (bij de Beekstraat), met de trein via de

lightrailverbinding Maastricht-Kerkrade, met de bus via het nieuwe busoverstapsta-

tion. De auto’s worden via groen omzoomde toegangswegen naar twee onder-

grondse parkeergarages geleid.

In onderhavig bestemmingsplan zijn enkele ontwikkelingen uit het centrumplan

voor Valkenburg rechtstreeks bestemd.
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2.3 Regionaal beleid

2.3.1 Regionale woonvisie “Maastricht en Mergelland 2005-2009”

Wat betreft de volkshuisvesting is de ‘Regionale woonvisie Maastricht en Mergelland

2005 – 2009’ het beleidskader, waarmee rekening moet worden gehouden. Hoewel

(zoals de benaming aangeeft) de woonvisie in eerste instantie betrekking heeft op

de periode 2005 – 2009, biedt de woonvisie ook een blik op de periode 2010 – 2014.

In kwantitatief opzicht bevat dit een bouwprogramma van 114 woningen. Het aan-

tal van maximaal 55 nieuwe woningen, dat is voorzien op de centrumlocatie, past

binnen dit aantal. Verder is ten aanzien van het kwantitatieve aspect van belang te

melden dat in het nieuwe bestemmingsplan “Centrum Valkenburg” de toename van

het aantal woningen voor het overige (met uitzondering van de andere ontwikkel-

locaties) wordt uitgesloten. In het geldende bestemmingsplan “Kern Valkenburg” is

niet opgenomen dat het aantal woningen niet mag toenemen. Doordat in het

nieuwe bestemmingsplan expliciet wordt opgenomen dat het aantal woningen niet

mag toenemen, wordt daarmee voorkomen dat het totale aantal woningen binnen

het plangebied de behoefte zal overstijgen.

Verder is sprake van een inbreidingslocatie en daarmee past de ontwikkeling binnen

de concentratiegedachte (bundelingsbeleid) van de Nota Ruimte en het POL.

Naast het kwantitatieve aspect is in dezen ook het kwalitatieve aspect van belang. In

zijn algemeenheid geldt dat de bestaande woningvoorraad voor een groot deel niet

(meer) voldoet aan de eisen van de huidige tijd. De woningmarkt bestaat voor een

groot deel uit senioren en het aandeel senioren zal in de komende jaren nog toe-

nemen. Voor deze doelgroep gelden specifieke voorwaarden, waaraan woningen

moeten voldoen. Zo is het van belang dat de woningen ‘drempelloos’ te betreden

en te gebruiken zijn en dat de primaire functies (wonen, slapen en natte cel) op

dezelfde bouwlaag zijn gesitueerd, zodat de woningen zo lang als mogelijk door de

bewoners kunnen worden gebruikt. Wanneer mensen slechter te been worden en

zelfs hulpbehoevend, hoeft dat op zich geen obstakel te zijn voor het kunnen blij-

ven wonen in de eigen woning. De woningen zijn namelijk daarop toegerust. De

nieuw te realiseren woningen zullen aan de kwaliteitseisen van de huidige tijd vol-

doen en op die manier wordt ook aan de kwalitatieve eisen voor de komende jaren

voldaan.

Naast het kwalitatieve aspect van de woningen op zich gaat het ook om een kwali-

tatieve impuls voor de directe woonomgeving. Op de centrumlocatie zal namelijk

een heel nieuwe ontwikkeling plaatshebben in de vorm van nieuwbouw ten behoe-

ve van een parkeergarage, detailhandel (op de begane grond) en wonen (op de

verdiepingen). Met deze nieuwbouw (zie ook paragraaf 4.2) zal een wezenlijke bij-

drage aan de opwaardering van het centrum van Valkenburg worden geleverd.
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2.4 Gemeentelijk beleid

2.4.1 Toeristische visie “Valkenburg leeft” (2001)

De positie van het toerisme in het Heuvelland is niet zonder bedreiging. De

kernkwaliteiten van de regio staan bijvoorbeeld door bedrijfseconomische ontwik-

kelingen in de landbouw en de toenemende verstedelijking, onder druk. Andere

sectoren in de regio, zoals wonen, kantoren en detailhandel verdringen in praktijk

veelvuldig de matig renderende toeristische accommodaties en voorzieningen. De

markt kijkt daarbij niet naar gemeentegrenzen.

De regio, inclusief de gemeente Valkenburg aan de Geul, zal ten behoeve van het

toerisme relevante kernkwaliteiten moeten beschermen en herstellen. Dat vraagt

om concrete stappen op lokaal niveau, maar ook afstemming van het beleid op re-

gionaal niveau. Het nieuwe beleid moet leiden tot een voor de consument en aan-

bieder herkenbaar, regionaal concept dat:

• Aansluit bij de culturele identiteit van regio en plaats;

• Bijdraagt aan het herstel van de oorspronkelijke, ruimtelijke kwaliteit;

• Voorwaarden schept voor een marktconform rendement in de sector.

Het gemeentebestuur van Valkenburg heeft de problematiek onderkend en heeft

de behoefte onderkend om een structurele oplossing te zoeken en deze uit te wer-

ken in een eigen toeristische visie, als uitwerking van de regionale strategie en als

basis voor het ruimtelijk-economisch beleid.

De toeristische visie Valkenburg aan de Geul streeft naar:

• Een heldere en éénduidige toeristische visie die als koers dient waarop alle be-

trokkenen kunnen varen;

• Een serie opgaven die in het gemeentelijke beleid vertaald zijn naar een aantal

speerpunten die de missie verwezenlijken;

• Een programma met actiepunten welke op o.a. een marktconforme wijze een

bijdrage leveren aan de beleidsspeerpunten;

• Aanbevelingen over de inhoud, methodiek en organisatie, om uiteindelijke tot

een coherent en praktisch haalbaar toeristisch actieplan te komen, dat de toeris-

tische visie implementeert.

De missie in deze visie luidt:

Het herstellen van de identiteit van Valkenburg aan de Geul, waardoor in 2015 de

gemeente weer een aantrekkelijke toeristisch bestemming is, wat moet resulteren in

een hogere rendement in de toeristisch-recreatieve sector.

De volgende vier speerpunten heeft de gemeente in haar visie opgenomen om

voornoemde visie na te kunnen streven.

• Een helder en onderscheidend imago creëren, door een sterke positionering van

de culturele en historische identiteit in Valkenburg aan de Geul;
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• Een effectieve ruimtelijke en economische structuur scheppen door een goede

ontsluiting, zonering van toeristische functies en een landschappelijke drager;

• Een voor de toerist fraaie, schone en veilige publieke ruimte door een integrale

aanpak binnen en met een publiek-privaat beheerorgaan;

• Het scheppen van kansen voor beter renderende bedrijven door gunstigere loca-

tievoorwaarden en nieuwe bestemmingen.

In de toeristische visie zijn naar aanleiding van deze speerpunten, 25 actiepunten

geformuleerd.

De volgende zes actiepunten worden hier genoemd en uitgelicht omdat zij de mees-

te impact hebben op de missie die de toeristische visie nastreeft:

1. Het Geuldal: “kralensnoer” als ruimtelijke drager van de gemeente. Uitgangs-

punt is hierbij dat Valkenburg veel groter is dan de kern alleen. Het snoer (de

Geul) dient als toeristische ontsluitingsas (met wandel- en fietspaden naast de

Geul en de provinciale weg), waarvan men kan afwijken om de kralen te berei-

ken;

2. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de Burcht;

3. Het verfraaien van het straatbeeld in de kern Valkenburg;

4. Het oprichten van een publiekprivaat beheerorgaan. Participanten zijn hierbij de

gemeente, individuele ondernemers, (oude) ondernemersverbanden (bijv. win-

keliersvereniging, maar ook bijvoorbeeld de parochie, wijktheater e.d.);

5. Het bestemmen van nieuwe locaties voor financieel gezonde bedrijven. Onder-

nemers die op de oude locatie wel willen uitbreiden, maar niet kunnen, zouden

een alternatief moeten hebben binnen de gemeente op een strategisch gunstige

locatie. Bestem als gemeente daarom een aantal locaties alwaar deze een beter

perspectief hebben;

6. Positioneer bronpunten (parkeerplaatsen) op logische plekken. Een bronpunt is

een parkeerplaats, bus- of treinstation. Vanuit deze punten kan de toerist d.m.v.

heldere bewegwijzering naar de bezienswaardigheden worden geleid.

2.4.2 Retailstructuurvisie Valkenburg (2005)

In het plangebied zijn diverse voorzieningen gesitueerd. BRO heeft in maart 2005

een retailstructuurvisie opgesteld voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Visie op de gewenste retailstructuur

Om de toekomstplannen voor Valkenburg Leeft! (toeristische visie) in goede banen

te leiden heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul behoefte aan een heldere

uitvoeringsgerichte visie op de gewenste retailstructuur. De visie richt zich daarvoor

op de kern Valkenburg. De visie richt zich nadrukkelijk op de structuur van het aan-

bod, de verbetering van de synergie tussen horeca en recreatief winkelen in het

centrumgebied en de functionele herinvulling van de locatie waar thans AH is geves-

tigd.
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Beknopte analyse

De retailstructuur in Valkenburg aan de Geul bestaat uit Valkenburg-centrum, klei-

nere winkelconcentraties in Broekhem, en de andere kernen in de gemeente. Bijna

iedere wijk en aparte kern heeft een eigen supermarkt of levensmiddelenaanbieder,

soms aangevuld met versspeciaalzaken en andere functies. Verder liggen verspreid

over de gemeente diverse winkels

Het winkelaanbod in de kern Valkenburg (incl. Broekhem) is qua omvang ruim 2.600

m² vvo groter dan gemiddeld in plaatsen met een vergelijkbaar inwonertal1. Met

name op het gebied van ‘boodschappen’ en ‘recreatief winkelen’ is het aanbod in

Valkenburg bovengemiddeld van omvang.

De kern Valkenburg heeft een belangrijke boodschappenfunctie in de gemeente.

Het supermarktaanbod ligt met ca. 0,38 m² vvo per inwoner  fors boven het landelijk

gemiddelde van ca. 0,20 m² vvo2. Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul ligt het

supermarktaanbod met 0,22 m² vvo per hoofd redelijk rond het landelijk gemiddel-

de.

Het omvangrijke recreatieve winkelaanbod kan mede verklaard worden vanuit de

toeristische functie van Valkenburg. Het aanbod bestaat uit allerlei cadeauwinkels,

souvenirshops e.d.

Het horeca-aanbod in de gemeente Valkenburg aan de Geul is opvallend groot. In

de gemeente zijn er in totaal ongeveer 223 horecabedrijven, de meeste in het cen-

trumdeel beneden de Geul. Per 1.000 inwoners is dit ca.12,5 horecabedrijven, tegen-

over ongeveer 4,7 in Maastricht, 3,8 in de provincie Limburg en ca. 2,9 in Nederland3.

Het merendeel van de horecazaken is gevestigd in de kern Valkenburg (incl. Broek-

hem). Het aantal horecabedrijven per 1.000 inwoners is hier zelfs ongeveer 21,1.

Het ruime winkel- en horeca-aanbod in Valkenburg wordt aangevuld door een di-

vers aanbod overige voorzieningen op het gebied van vermaak en ontspanning (ca-

sino, grotten, amusementshallen, sauna etc.), cultuur (galeries, museum) ambacht

(kappers, stomerij, lijstenmaker etc.), financiële en particuliere dienstverlening.

Centrum Valkenburg

Valkenburg-centrum heeft binnen de gemeente een belangrijke verzorgingsfunctie.

Het centrum omvat het gebied tussen de Wilhelminalaan, Reinaldstraat, Oosterweg,

Burgemeester Henssingel, Berkelplein, Neerhem, Berkelstraat, Muntstraat en Gren-

delplein. Ook de Plenkertstraat, wordt als centrum beschouwd. Het totale winkel-

aanbod in het centrum bedraagt ongeveer 11.750 m² vvo.

Het centrum kan worden opgedeeld in drie deelgebieden: boven de Geul, tussen de

Geul en onder de Geul. Per deelgebied is een kwaliteitstypering opgenomen, met

inzicht in branchering, spreiding en ligging, functionele en fysieke kenmerken, be-

                                                     
1 Bron: Locatus, Retailhandboek 2004. Het winkelaanbod in vergelijkbare plaatsen is gewogen naar

de omvang van Valkenburg (incl. Broekhem) met 8.230 inwoners.
2 Bron: Locatus Retailhandboek 2004; aanname ca. 75% van het totale Nederlandse aanbod in m² aan

levensmiddelen is supermarktaanbod.
3 Bron: HinC 2004
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reikbaarheid en parkeren. De typering mondt uit in een sterkte/zwakte-analyse van

het hele centrum. Voor een nadere uitwerking van de betreffende thema’s in de

deelgebieden wordt hier volledigheidshalve naar de retailstructuurvisie verwezen.

Doelstelling en randvoorwaarden

Op basis van analyse van diverse gegevens is het ambitieniveau met bijbehorende

uitgangspunten en randvoorwaarden bepaald. Hierbij is voor de ontwikkelingsrich-

ting van de retailstructuur in Valkenburg is de volgende centrale doelstelling gefor-

muleerd:

Het bieden van een in kwalitatief en kwantitatief opzicht zo compleet mogelijk

pakket van winkels en aanverwante publieksgerichte voorzieningen passend bij de

omvang van Valkenburg, de regiofunctie en de toeristische aantrekkingskracht.

Randvoorwaarden bij de doelstelling zijn:

• het koopgedrag als leidraad;

• concentratie van aanbod;

• elk deelgebied haar eigen functioneel profiel;

• bereikbaarheid en parkeren.

Visie op de winkelstructuur

BRO hangt voor het centrumgebied van Valkenburg een filosofie aan die de inte-

graliteit van functies benadrukt: een optimale wisselwerking tussen detailhandel en

andere centrumfuncties. Kernwoorden voor Valkenburg zijn daarbij compact, com-

fortabel en veelzijdig.

Belangrijke uitgangspunten bij de visie zijn de volgende:

• een duidelijke, klantvriendelijke retailstructuur;

• dagelijkse sector als vliegwiel;

• niet-dagelijkse winkels geven onderscheid, allure en toeristische meerwaarde;

• een veelzijdig winkelaanbod, ook voor toeristen;

• een aantrekkelijk winkelcircuit;

• eigen identiteit door lokaal ondernemerschap;

• de openbare ruimte als visitekaartje;

• goed bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid.

Voor een nadere uitwerking op straatniveau wordt hier volledigheidshalve verwe-

zen naar de retailstructuurvisie.
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Afbeelding 4: retailstructuurvisie Valkenburg

2.4.3 Welstandsnota (2004)

Per 1 januari 2003 is de herziene Woningwet van kracht geworden. Deze wet ver-

plicht gemeenten om welstandsbeleid vast te stellen. Primair doel van de wet is het

vereenvoudigen van de bouwregelgeving waardoor de regeldruk voor burger en

bouwpraktijk vermindert. Bijkomend effect is dat alle gemeenten de in hun ge-

meente aanwezige kwaliteiten analyseren en benutten als ondergrond om verder te

bouwen aan de woon-, werk- en leefomgeving. De gemeenten van het welstands-

district Mergelland, te weten Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Vaals en Valken-

burg aan de Geul hebben ervoor gekozen de gezamenlijke afspraken van de vijf

gemeenten op het gebied van welstand in één nota samen te brengen.

Het welstandsbeleid in het plangebied is gericht op het beschermen en instandhou-

den van de bestaande zeer waardevolle structuur. Aanpassingen dienen in hoge

mate te worden afgestemd op de kleinstedelijke basisstructuur. De “zorg voor de

vijfde gevel” is vanuit landschappelijk perspectief heel belangrijk voor de uitbreiding

van de randen van het dorp (inbedding in het dal). Ook zichtlijnen over het water

van de Geul dienen in de overwegingen te worden betrokken. Aandacht is nodig

voor de ruimtelijke kwaliteit van grootschalige complexen in de randzones.
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2.4.4 Beeldkwaliteitsplan kern Valkenburg

Het beeldkwaliteitsplan is als totaalbeeld van de ruimtelijke inrichting te beschou-

wen en is indicatief van aard. Het beeldkwaliteitsplan kent ook welstandscriteria, die

via de nieuwe welstandsnota hun juridische boring krijgen.

In het beeldkwaliteitsplan is aangegeven hoe bij nieuwe ontwikkelingen te werk

moet worden gegaan. De criteria moeten als welstandscriteria worden gezien om de

beoogde ruimtelijke kwaliteit van de kern Valkenburg te behouden en verder te

ontwikkelen. Hierin is onderscheid gemaakt in criteria voor de bebouwing en de

openbare ruimte. Eerst is er een overzicht gegeven van een gewenste beeldkwaliteit

op stadsniveau. Vervolgens is de gewenste beeldkwaliteit op het niveau van de

straat of buurteenheid verder uitgewerkt.

Het beeldkwaliteitplan wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan vastgesteld

maar kent geen planologische criteria.

2.4.5 Raamplan Openbare Ruimte Centrum Valkenburg aan de Geul (2005)

Het raamplan is op 27 juni 2005 door de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul

vastgesteld. Een verschil met andere plannen voor de openbare ruimte van histori-

sche binnensteden is, dat het Valkenburgse raamplan niet alleen de “vloer” van de

openbare ruimte beschouwt, maar ook de “wanden”, de gebouwen die de straten

en pleinen begrenzen. Daardoor is er sprake van een relatie met het gemeentelijk

beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad en met de studie van het Monumentenhuis

Limburg “Van Hoogteburcht tot Kuuroord”.

De opgave voor het “Raamplan openbare ruimte centrum Valkenburg aan de Geul”,

is het neerleggen van een visie ten aanzien van ontwerp, uitvoering, gebruik, on-

derhoud en beheer van de openbare ruimte van het centrum van Valkenburg. In

deze visie wordt het centrum beschouwd als een samenhangend geheel, waarin de

verschillende functies, ruimten en deelbelangen niet los van elkaar gezien kunnen

worden. Dit leidt tot een benadering van de openbare ruimte van de binnenstad

waarbij bestrating, verlichting, straatmeubilair, beplanting en artistieke verfraaiing

op elkaar, op de plek en op het gebruik worden afgestemd. Bovendien is het de

bedoeling ook de ontwerp- en de beheervisie op elkaar af te stemmen.

De hoofdontsluitingswegen hebben een belangrijke verkeersfunctie voor de ontslui-

ting van het gebied en in mindere mate voor doorgaand verkeer. Deze autover-

keersfunctie mag niet worden aangetast. Anderzijds hebben deze straten ook een

belangrijke voetgangersfunctie en zijn ze bepalend voor het aanzicht van de stad.

Het idee is deze straten vorm te geven als een boulevard, waarbij de ruimte voor het

autoverkeer beperkt wordt tot hetgeen de normen minimaal voor dergelijke wegen

aangeven en voor het overige zoveel mogelijk ruimte creëren voor voetgangers en

aankleding. Gezien de ligging van deze wegen is het logisch qua sfeer de kuuroord-

periode aan te houden.
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In het centrum van Valkenburg worden de straten onder meer gekenmerkt door

beslotenheid, een relatief smal profiel, oude bebouwing en een middeleeuws be-

loop. Het bestaande historische karakter moet worden behouden en waar mogelijk

versterkt.

Uitgangspunt voor deze straatjes is dan ook het historisch karakter te behouden en

waar dit karakter is, of dreigt te worden, aangetast, het te herstellen. Alle inrich-

tingsmaatregelen moeten gericht zijn op het verbeteren van het historisch karakter.

In de zone rondom het middeleeuwse stadscentrum is in de negentiende en twintig-

ste eeuw een wegenstructuur gegroeid die zeer divers van karakter is, van ruim en

groen tot besloten en stenig. Vele van deze straten passen in de “flaneerstructuur”,

het netwerk van straten waar bezoekers rondwandelen, van attractie naar attractie

lopen, kijken en bekeken worden. De verblijfswaarde van deze straten staat voorop.

De pleinen en plekken zijn stedenbouwkundige accenten binnen het weefsel van

straten en straatjes. Sommige plekken bieden ruimte aan allerhande activiteiten,

andere vormen plaatsen van rust. In de inrichting moet het karakter van de ver-

schillende plekken tot uitdrukking komen.

Rondom het centrumgebied liggen diverse grote parkeerterreinen, die bedoeld zijn

voor de bezoekers van het centrum (toeristen, winkelend publiek). Deze parkeerter-

reinen vervullen een belangrijke rol voor het centrumgebied, ook al maken ze er

zelf niet direct deel van uit.

Gezien het tijdsverloop zijn de inzichten ten aanzien van de openbare ruimte inmid-

dels enigszins gewijzigd. Aan de openbare ruimte wordt, als belangrijk onderdeel

van het plangebied en centrumontwikkelingen, een kwaliteitsimpuls gegeven. Ten

aanzien van de nieuwe ontwikkelingen in onderhavig gebied wordt hiertoe verwe-

zen naar het beeldkwaliteitsplan waarin de herinrichting van de openbare ruimte

ook is opgenomen.

2.4.6 Mobiliteitsplan Centrum Valkenburg (2005)

De kern Valkenburg ligt op het knooppunt van een aantal belangrijke doorgaande

wegen. De autonome groei van het autoverkeer heeft samen met de landelijke be-

tekenis van de kern als toeristische trekpleister én de regionale betekenis op het

gebied van verkeer ervoor gezorgd dat de knelpunten op het gebied van verkeers-

veiligheid en doorstroming steeds groter zijn geworden. De plannen die in het ver-

leden zijn opgesteld bestaan teveel uit oplossingen die niet op korte termijn reali-

seerbaar zijn. Teneinde alle aspecten op het gebied van mobiliteit voor zowel lang-

zaam- als autoverkeer samen te voegen is een integraal mobiliteitsplan opgesteld.

Het doel van het mobiliteitsplan is de het volgende:
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Het mobiliteitsplan dient een integraal plan te worden waarbij naast het langzaam-

en het gemotoriseerd verkeer tevens de ruimtelijk aspecten aan de orde dienen te

komen en waarbij een goede communicatie een voorwaarde is om tot dit integrale

plan te komen. Het plan zal oplossingen voor zowel leefbaarheids-, bereikbaarheids-

als verkeersveiligheidsvraagstukken moeten aandragen die realiseerbaar zijn op de

korte termijn (binnen 5 jaar) en waarbij het tevens noodzakelijk is een doorkijk te

maken naar de middellange en lange termijn. Het verkrijgen van bestuurlijk en

maatschappelijk draagvlak is daarbij van belang.

De visie ten aanzien van mobiliteit in de kern Valkenburg is de volgende:

Valkenburg profileert zich als een woongebied en een toeristisch oord waarbinnen

de leefbaarheid en de verkeersveiligheid gewaarborgd dienen te blijven. De leef-

baarheid wordt verbeterd door een prettig verblijfsklimaat te creëren voor bewo-

ners en alle toeristische doelgroepen. Bij het verbeteren van de verkeersveiligheid

wordt de Duurzaam Veilig systematiek gehanteerd. Het imago van Valkenburg krijgt

een positieve stimulans door het opwaarderen van de aanwezige historische waar-

den en de aanwezige natuurlijke waarden van het buitengebied en de Geul. Ook

een spreiding van het toerisme over het gehele jaar en een verschuiving naar andere

doelgroepen hebben een positieve invloed op het imago.

Ten aanzien van een beschrijving van de bestaande situatie, zoals opgenomen in

het mobiliteitsplan voor Centrum Valkenburg wordt hier volledigheidshalve verwe-

zen naar het gestelde  in paragraaf 3.3.5 ‘Landschap, groen, water en verkeer’.

Wat betreft de gewenste toekomstige situatie kan het volgende opgemerkt worden:

Gewenste toekomstige verkeersstructuur

In het kader van het Mobiliteitsplan is een aantal uitgangspunten geformuleerd

waaraan een goede (toekomstige) verkeersstructuur moet voldoen. Aan de hand

van deze uitgangspunten zijn vervolgens wensstructuren opgesteld die de huidige

knelpunten in de verkeersstructuur rondom het centrumgebied van Valkenburg

moeten oplossen.

De in dit kader meest relevante doelstellingen uit het mobiliteitsplan zijn:

• terugdringen van het autoverkeer binnen de ring;

• uitbreiding van het autovrije en autoluwe gebied;

• handhaving en/ of uitbreiding van parkeren voor doelgroepen;

• parkeren aan de rand van Valkenburg voor toeristen, langparkeerders;

• parkeren aan de centrumrand voor winkelend publiek;

• in het centrum uitsluitend kort parkeren;

• voorkomen van zoekverkeer door goede parkeerverwijzing;

• fijnmazige verkeersstructuur voor fietsers en voetgangers;

• opstellen distributiebeleid omtrent bevoorrading bedrijven.
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In het plan is een aantal basisscenario’s geformuleerd, op basis waarvan een voor-

keursscenario is uitgewerkt. Wezenlijk daarin is een autovrij centrum (tussen Wil-

helminalaan, Reinaldstraat en Walramplein/St. Pieterstraat) met autoluwe randen.

In het mobiliteitsplan zijn enkele maatregelen in kaart gebracht om de doorstro-

ming van het doorgaande verkeer in de kern Valkenburg te verbeteren.

1. Completeren afrit 3 aan de A79 bij de Beekstraat;

2. Verlengen linksafstrook op de Nieuweweg richting het toekomstige Villa Via

Nova terrein;

3. Eénrichtingscircuit op de Reinaldstraat, Kon. Julianalaan, Oranjelaan en Wilhel-

minalaan met 2 rijstroken;

4. Inrichten Parallelweg als een erftoegangsweg (30 km/uur);

5. Brede voetgangersoversteekplaats op de Reinaldstraat ter plaatse van de Louis

van de Maessenstraat, beveiligd door een verkeersregelinstallatie.

Valkenburg altijd bereikbaar?

In de effectenstudie “Valkenburg altijd bereikbaar?” (december 2006) worden de

conclusies van het mobiliteitsplan verder uitgewerkt.

De kernvraag van de studie is:

Heeft aanleg van een nieuwe afrit op de A79 meerwaarde op het gebied van be-

reikbaarheid en leefbaarheid en hoe verhouden de effecten van deze maatregel zich

tot de effecten van de andere geplande infrastructurele maatregelen in Valken-

burg?

Uit de in deze rapportage uitgevoerde analyse blijkt dat de maatregelen geen nega-

tieve effecten hebben voor de doorstroming tijdens reguliere werkdagen, deze pro-

fiteren alleen maar mee van een verbeterde doorstroming. De analyse toont immers

aan dat alle voorgestelde maatregelen ook op werkdagen een positief effect op

doorstroming in Valkenburg en de toeleidende wegen hebben.

Een combinatie van de maatregelen zoals beschreven in variant 3 scoort het best. Dit

pakket omvat primair de volgende maatregelen:

1) Het completeren van de afrit 3 van de A79 (Beekstraat).

2) Instellen éénrichtingsverkeer met twee rijstroken op de lus Geneindestraat- Kon.

Julianalaan- Wilhelminalaan incl. een reconstructie van de kruispunten.

3) Aanleg van een vrije rechtsaffer Reinaldstraat> Nieuweweg bij de VRI.

Het positieve effect wordt verder versterkt door toepassing van de volgende maat-

regelen uit het Valkenburgse mobiliteitsplan:

4) Parkeren langparkeerders aan de rand van de kern.

5) Toepassing van dynamisch verkeersmanagement, waarbij de ontsluitingsmoge-

lijkheden vanaf het hoofdwegennet zo optimaal mogelijk benut worden.
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Indien het Villa Via Nova terrein wordt ontwikkeld, dient tevens de volgende maat-

regel te worden uitgevoerd.

6) Verlenging van de linksafstrook op de Nieuweweg over de spoorwegovergang

heen richting het toekomstige Villa Via Nova terrein c.q. een duurzame oplos-

sing voor de spoorwegkruising.

Vanuit de Duurzaam Veilig visie dienen in het algemeen alle wegvakken en kruis-

punten op een uniforme en herkenbare wijze ingericht te worden, waarbij rekening

gehouden wordt met de functie die de desbetreffende weg vervult in de wegenca-

tegorisering en de  bijbehorende essentiële herkenbaarheidskenmerken zoals door

het CROW geformuleerd. Dat betekent voor de gebiedsontsluitingswegen zoveel

mogelijk (vrijliggende) fietsvoorzieningen toepassen en niet parkeren op de rijbaan.

Deze maatregelen verhogen de verkeersveiligheid en de capaciteit, wat ten goede

komt aan de verkeersleefbaarheid.

Voor de kruispunten tussen de gebiedsontsluitingswegen onderling betekent dit dat

de gelijkheid van wegen tot uitdrukking moet komen in het kruispuntontwerp. Dat

wil zeggen dat deze kruispunten bij voorkeur als rotonde of, indien een rotonde

verkeerskundig of ruimtelijk niet in te passen, als VRI worden vormgegeven. In aan-

vulling op de kruispuntmaatregelen, die vanuit capaciteitsoogpunt gewenst zijn,

verdient het daarom aanbeveling om de volgende kruispunten op termijn op deze

wijze op hun functie af te stemmen:

• Cauberg- Daalhemerweg

• Broekhem- Cremerstraat

Tot slot blijkt op termijn een capaciteitsuitbreiding van de noordelijke rotonde bij de

aansluitingen A79/N298 middels een bypass richting oprit A79 noodzakelijk, onaf-

hankelijk van een eventuele aanleg van de ontbrekende afrit bij de Beekstraat.

Uitvoering van het totaalpakket van maatregelen zoals beschreven in deze variant

leidt uiteindelijk tot:

• Ontlasting van het RVWN in het centrum en met name de VRI Nieuweweg- Rei-

naldstraat.

• Verbeterde leefbaarheid en verkeersveiligheid voor bewoners in het centrum

van Valkenburg

• Een robuuster en flexibeler wegennetwerk dat kansen biedt voor dynamisch

verkeersmanagement en een betere (tijdsgebonden) spreiding van verkeer.

2.4.7 Toekomst 2030 Valkenburg aan de Geul

Door de gemeente Valkenburg aan de Geul is de toekomstvisie 2030 opgesteld. De-

ze visie levert bouwstenen voor maatschappelijke gedragen beleidskeuzen die in

convenanten tussen overheden onderling en tussen overheden en maatschappelijke

partijen kunnen worden vastgelegd en leiden tot realistische uitvoeringsprogram-
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ma’s gestuurd door en bewaakt met een hoogwaardige en competente gemeente-

lijke organisatie.

Uit gesprekken, in collectief verband (workshops en gemeenteraad) zijn een aantal

toekomstbeelden naar voren gekomen. Door deze beelden of accenten te betrekken

bij de uitwerking en vormgeving van reeds ingezet of nog te ontwikkelen beleid

worden de kwaliteiten van de gemeente Valkenburg versterkt en de zwakke punten

gedempt. Nadrukkelijk zij hierbij vermeld dat deze opsomming absoluut niet volle-

dig is en een weergave van datgene dat in de voornoemde gesprekken is aangereikt

en tevens relevant is voor het bestemmingsplan. De accenten helpen wel bij het con-

cretiseren van de meer abstracte toekomstbeelden in het geschetste profiel van Val-

kenburg.

Economisch

• Bevorder middels deregulering dat initiatieven sneller tot uitvoering komen;

• Begeleid de herstructurering van de agrarische en hotelsector met aandacht

voor veiligheid;

• Maak ruimte voor dynamische/ creatieve ondernemers;

Sociaal

• Maak van gemeenschapshuizen ‘huizen van de gemeenschap’ door toevoeging

van meerdere (zorg)functies mede op basis van gericht buurt- en wijkgericht

werken;

Ruimtelijk

• Borg de kwaliteit van het landschap door functioneel gebruik van de grond;

• Zorg voor meerdere dragers van het beheer van het landschap naast de agrari-

sche sector;

• Verruim de bestemmingsmogelijkheden van vrijkomende agrarische  bedrijfsge-

bouwen en hotels passend bij het karakter van de omgeving;

• Optimaliseer inrichting en beheer van de openbare ruimte en groen;

• Kies steeds voor duurzaam fysiek waarbij het natuurlijk ecosysteem voorop staat

en behoud van natuurlijke hulpbronnen een belangrijke rol speelt.

2.4.8 Centrumplan Valkenburg (maart 2009)

In de gebiedsvisie “Eén groene weldadige stad” worden belangrijke ambities en

doelstellingen voor Maastricht-Valkenburg gepresenteerd. Één van de voornaamste

doelen is de identiteit van het gebied op een hoger (internationaal) niveau te bren-

gen en daarbij de productiviteit te verbeteren. In Valkenburg wordt reeds hard ge-

werkt aan verschillende projecten om de doelstellingen uit deze gebiedsvisie en

provinciaal beleid te realiseren. Deze projecten behelzen onder meer het realiseren

van een hospitality-/congrescentrum met zorg op het terrein van voormalige brou-

werij de Leeuw en het opwaarderen van het centrum van Valkenburg.
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De basis van het centrumplan richt zich op het concentreren van het kernwinkelge-

bied, het ondergronds parkeren in de directe nabijheid, het autovrij maken van het

centrum, het creëren van logische looproutes en het opwaarderen van het publieke

domein.

Uitgangspunten in het Centrumplan zijn de volgende:

• Naar een kuurstad met hoogwaardig centrum, complementair aan Maastricht

Valkenburg wil zich profileren als kuurstad, naar voorbeelden van Baden-Baden

en bad Neunenahr. Hiervoor is ook een aantrekkelijk centrum, dat aansluit bij de

wensen van de doelgroepen die daarbij horen, essentieel.

• Nieuw centrum als katalysator.

Het Centrumplan behelst de opwaardering en vernieuwing van het winkelcentrum

en historisch centrum van Valkenburg. Deze beide centra in combinatie met de na-

tuurlijke omgeving, zouden een trekker moeten worden voor de lokale economie en

het toerisme in het bijzonder. De belangrijkste doelen die hiermee beoogd worden

zijn:

• Het terugwinnen van de centrumfunctie voor de regiobevolking;

• De toerist naar Valkenburg te trekken en zodoende meer en meer diverse doel-

groepen aan te kunnen spreken;

• Het bestedingsprofiel van de toerist te verhogen en het verblijf te verlengen.

Het programma van het Centrumplan is erop gericht een hoogwaardig gebied te

creëren voor werken, wonen en winkelen. Het programma bestaat uit:

• Winkelaanbod: toevoeging van circa 1.900 m² aan nieuwe winkels, waarvan circa

700 m² de uitbreiding van een supermarkt behelst en circa 1.200 m² toevoeging

van nieuwe hoogwaardige winkels. Optioneel is het toevoegen van nog eens

400 m²;

Wonen: toevoeging circa 40 tot 55 hoogwaardige appartementen;

Infrastructuur: ondergrondse parkeercapaciteit van minimaal 250 openbare

plaatsen.

Overige effecten

Het centrumplan behelst meer dan alleen een upgrading van het winkelaanbod. Er

zijn ook effecten op andere beleidsterreinen. De voornaamste te verwachte effecten

van het Centrumplan zijn:

• Synergie Maastricht-Valkenburg: er ontstaat een complementair aanbod ten

opzichte van Maastricht, waardoor er meer combinatiebezoek plaatsvindt en het

meer als een aantrekkelijk toeristisch gebied wordt beleefd. Dit heeft een posi-

tieve invloed op de positie van Maastricht-Valkenburg in de toeristische markt;

• Uitstraling: het centrum van Valkenburg krijgt meer allure en breder aanbod,

waardoor er andere doelgroepen aangetrokken kunnen worden. Bovendien

wordt de belevingswaarde van het centrum vergroot, dat op zijn beurt zorgt
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voor een hogere herinneringswaarde. Dit laatste vertaalt zich op termijn in een

hogere kans op herhalingsbezoek en meer bestedingen;

• Zondagopenstelling: Valkenburg mag als toeristenplaats afwijken van de regu-

liere winkeltijdenwet. In Valkenburg mogen de winkels 7 dagen per week tot 10

uur ’s avonds open zijn. Door de zondagopenstelling te combineren met klein-

schalige evenementen, ontstaat een synergie-effect met de horecasector waar-

door ook in deze sector de bestedingen zullen toenemen. Tevens zal Valkenburg

zich op zondagen in de regio sterker profileren als place to be.

• Aantrekken en behouden kenniswerkers en talent: door het toevoegen van

hoogwaardige appartementen en stadswoningen in het centrum, ontstaat er

ook buiten winkeltijden meer levendigheid, waardoor ook de leefbaarheid en

de veiligheid van het centrum verbeterd wordt. Dit heeft ook een positief effect

op de aantrekkingskracht op kenniswerkers en jong talent dat nu veelal weg-

trekt;

• Aantrekkelijke leefomgeving: van een verbetering van de bestaande infrastruc-

tuur hebben ook de bewoners van het centrum en de inwoners van Valkenburg

in het algemeen profijt;

• Vliegwiel voor private investeringen: de ondernemers en bewoners van het cen-

trum gaan zich meer betrokken voelen bij de ontwikkeling van het centrum;

• Verbreding doelgroep: door meer aan te sluiten bij de wensen van de moderne

consument kan ook beter de internationale markt worden bediend.

2.4.9 Gemeentelijk Waterplan (2008)

Het Waterplan is het eerste waterplan dat de gemeente en het waterschap in juli

2008 gezamenlijk hebben opgesteld voor Valkenburg aan de Geul. Het uiteindelijke

doel van het waterplan is om te komen tot een gezond en veerkrachtig watersys-

teem voor mens en natuur dat beantwoordt aan het actuele waterbeleid en bij-

draagt aan de gewenste belevingswaarde in de omgeving. Om dit te kunnen berei-

ken en handhaven zijn de volgende belangrijke doelstellingen voor het eerste Ge-

meentelijk Waterplan Valkenburg aan de Geul opgesteld:

• Hoofddoel is om de problemen in beeld te brengen op het gebied van het wa-

tersysteem (oppervlaktewater en grondwater) en de waterketen (winning van

water - gebruik als drink en proceswater - afvalwater en reiniging).

• Het plan geeft een visie op het water in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Deze visie geeft een doorkijk naar de toekomst van het water op de lange ter-

mijn. Tevens dient het voor de korte termijn haalbare, betaalbare en doelmatige

beleidsdoelen en maatregelen te omvatten (maatwerk binnen de mogelijkheden

van het gebied).

• Het waterplan is een overkoepelend plan, zowel op strategisch niveau als op

uitvoeringsniveau. Beleidsdoelstellingen worden geïntegreerd en naar de uit-

voering vertaald.
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• Het plan biedt bouwstenen voor het opstellen van ruimtelijke plannen en geeft

inzicht in de mogelijkheden om te komen tot een duurzaam watersysteem bin-

nen de gemeente. Hiertoe zijn ondermeer afkoppelkansenkaarten opgesteld en

is de invloed daarvan op de riolering bekeken. Op het niveau van de stedelijke

kernen is inzichtelijk gemaakt waar afkoppelen vorm kan krijgen en waar kan-

sen en/ of belemmeringen zijn gelegen.

• In het waterplan zijn afspraken, verantwoordelijkheden, en samenwerkingsmo-

gelijkheden benoemd tussen de gemeente en waterschap.

• Het plan versterkt de interne communicatie (tussen interne disciplines binnen de

gemeente) en de externe communicatie met betrekking tot water en brengt de

betrokken partijen (Waterschap Roer en Overmaas, provincie en gemeente)

dichter bij elkaar. Het gemeentelijk waterplan is praktisch toepasbaar, bruikbaar

en informatief voor de betrokken partijen en voor burgers.

2.4.10 Beleidsnotitie Bed&Breakfastvoorziening (2009)

Het verschijnsel bed and breakfast mag zich verheugen in een toenemende popula-

riteit. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft om die reden beleid vastgesteld

over hoe moet worden omgegaan met verzoeken tot vestiging.

Uit een uitspraak van de Raad van State blijkt dat het aanbieden van Bed and Break-

fast strijdig is met een woonbestemming, indien regelmatig een aantal personen

tegen betaling gebruik maakt van de aangeboden mogelijkheid van Bed and Break-

fast in het pand. Daarbij gaat het om een steeds wisselend publiek dat voor een

korte periode, namelijk een tot enkele nachten, ter plaatse verblijft en dat voor de

Bed and Breakfast activiteiten wordt geadverteerd. In dat geval is de afdeling van

mening dat de activiteiten bedrijfsmatig van karakter zijn en niet binnen een woon-

bestemming passen, tenzij expliciet anders in het betreffende bestemmingsplan is

geregeld.

Bed and breakfast vormt een product dat in principe uitstekend past in een gemeen-

te, zoals Valkenburg aan de Geul, waar een groot deel van de inkomsten wordt ver-

diend in het toerisme. Om aan de burger duidelijkheid te kunnen verschaffen over

de eisen die de gemeente aan deze voorziening stelt, heeft Valkenburg aan de Geul

een beleidsnotitie over dit onderwerp vastgesteld.

De gemeente heeft  het aanbieden van deze voorziening in een woning mogelijk

gemaakt door in de woonbestemming een ontheffing op te nemen voor bed and

Breakfastvoorzieningen.

Het is om meerdere redenen niet wenselijk dat in elke willekeurige woning in de

gemeente een bed and breakfastvoorziening wordt toegelaten:

1. niet alle woningen beschikken over voldoende parkeerruimte op eigen terrein;

2. niet alle woningen zijn geschikt voor het aanbieden van dit product;
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3. ook is op dit vlak is een bepaald minimum niveau gewenst, zodat daarmee het

gemeentelijk beleid inzake de kwaliteitsimplus wordt ondersteund.

Vastgelegd is om alleen medewerking te verlenen, indien een initiatief kan voldoen

aan de navolgende voorwaarden:

1. Het pand heeft de bestemming hetzij Woondoeleinden hetzij agrarische be-

drijfsdoeleinden hetzij een bestemming die naar aard gelijk is aan één van deze

bestemmingen en is op grond van het bestemmingsplan aangemerkt als karak-

teristiek en het vloeroppervlak in de B&B voorziening bedraagt minimaal 8 m²

per gast, er is per gastenkamer eigen sanitair aanwezig

Of

2. Het pand heeft de bestemming hetzij Woondoeleinden hetzij agrarische bedrij

fsdoeleinden hetzij een bestemming die naar aard gelijk is aan één van deze be-

stemmingen en is een rijksmonument en het vloeroppervlak in de B&B voorzie-

ning bedraagt minimaal 8 m² per gast, er is per gastenkamer eigen sanitair aan-

wezig

Of

3. Het pand heeft de bestemming hetzij Woondoeleinden hetzij agrarische be-

drijfsdoeleinden hetzij een bestemming die naar aard gelijk is aan één van deze

bestemmingen en is gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht en het

vloeroppervlak in de B&B voorziening bedraagt minimaal 8 m² per gast, er is per

gastenkamer eigen sanitair aanwezig

Of

4. Het pand heeft de bestemming hetzij Woondoeleinden hetzij agrarische be-

drijfsdoeleinden hetzij een bestemming die naar aard gelijk is aan één van deze

bestemmingen en heeft een minimale inhoud van 600 m³, is (half)vrijstaand, het

vloeroppervlak in de B&B voorziening bedraagt minimaal 8 m² per gast, er is per

gastenkamer eigen sanitair aanwezig en parkeren (door bewoners en gasten)

vindt uitsluitend plaats op eigen terrein.

Wanneer de Bed and Breakfast voorziening voldoet aan één van de vier hierboven

staande eisen, dan gelden vervolgens de volgende voorwaarden:

Bed and Breakfast is toegestaan mits

5. de hoofdfunctie te weten wonen of agrarisch gehandhaafd blijft;

6. de voorziening ten behoeve van Bed and Breakfast dient binnen de bestaande

bebouwing te worden gerealiseerd (bijgebouwen worden niet tot de bestaande

bebouwing gerekend);

7. de landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische waarden van het

pand of complex dienen behouden te blijven;

8. de voorziening mag door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering niet

functioneren als een zelfstandige woning. Dit betekent mede dat een aparte

kookgelegenheid niet is toegestaan;
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9. Bed and Breakfast mag aan maximaal 6 personen (inclusief kinderen) worden

aangeboden;

10. de parkeerbalans in de directe omgeving mag niet nadelig worden beïnvloed.

Parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein. Alleen indien een openbare

parkeergelegenheid op loopafstand (liggend binnen een straal van 300 meter)

aanwezig is, kan hiervan worden afgeweken;

11. er mogen geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon en leefklimaat

van omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven ontstaan;

12. de bed and breakfastvoorziening dient in functionele en (bedrijfs)economische

zin een ondergeschikte activiteit te zijn;

13. ter voorkoming van permanente bewoning wordt een korte verblijfsduur ge-

hanteerd. Daarnaast dient met een initiatiefnemer een overeenkomst te worden

gesloten waarin wordt bedongen dat indien sprake is van permanente bewo-

ning een boete clausule in werking zal treden.

De keuze om de mogelijkheden voor het vestigen van een bed and breakfastvoor-

ziening te beperken, is gebaseerd op de navolgende overwegingen:

• de aanbieders van bed and breakfast vissen voor een deel in dezelfde vijver als

de hotels en pensions in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Bij een te ruim

regime zullen de hoteliers en pensionhouders ongetwijfeld en niet ten onrechte

gaan klagen over concurrentievervalsing. Zij moeten immers met meer regels re-

kening houden dan een uitbater van bed and breakfast;

• hoteliers en pensionhouders zijn voor hun inkomsten van hun hotel/pension

afhankelijk. Een bed and breakfastvoorziening levert neveninkomsten op;

• een dergelijke voorziening past niet in een woonwijk; toeristen hebben nu een-

maal een ander ritme dan de bewoners van de wijk, hetgeen voor spanningen

en overlast kan zorgen;

• de parkeerdruk in de woonwijken is al hoog. Door bed and breakfastgasten

neemt die druk dan alleen nog meer toe;

• voorkomen moet worden dat ten aanzien van dit onderwerp een te saneren

markt ontstaat, zoals nu al het geval is met een deel van de bestaande hotel en

pensions;

• het stellen van eisen in het kader van de ruimtelijke ordening is één van de wei-

nige mogelijkheden om te sturen op kwaliteit.

2.4.11 Nota kampeerbeleid 2009-2013

Op 1 januari 2008 is de Wet op de openluchtrecreatie (afgekort: WOR) helemaal

ingetrokken. Vanaf die datum voert de gemeente eigen beleid op het gebied van

het kamperen. Dit eigen beleid dient verwoord te worden in een beleidsnota en

waar gewenst dienen de bestemmingsplannen en de APV aangepast te worden.

Omdat binnen de regio, maar ook met de Provincie afspraken gemaakt worden over
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het kampeerbeleid, is in eerste instantie alleen de APV aangepast om ongewenste

ontwikkelingen te voorkomen. Nu ligt een nieuwe kampeerbeleidsnota voor.

Afgaande op het provinciale kampeerbeleid geldt voor de gemeente Valkenburg

aan de Geul het volgende: de gemeente Valkenburg aan de Geul valt binnen het

aangewezen gebied dat een hoge landschappelijke waarde heeft. Dat komt er con-

creet op neer dat in de gemeente alleen nieuwe kleinschalige campings worden

toegelaten als een andere beëindigd wordt en dat een bovengrens van 15 kampeer-

plaatsen geldt. Voor nieuwe aanvragen geldt het principe: Nee, tenzij.

De gemeente kan de campinghouders in hun gebleken uitbreidingsplannen onder-

steunen en neemt dan ook een positieve grondhouding aan. Voor uitbreiding kun-

nen belemmeringen van feitelijke of juridische aard zijn (bijvoorbeeld de niveauver-

schillen in het terrein, nabijheid van bepaalde bedrijven, woningen, gebied aange-

wezen op grond van de habitatrichtlijn/Natura 2000, gebied aangewezen als EHS of

POG). Voor elke uitbreiding is ook de medewerking van de provincie Limburg nood-

zakelijk.

Een uitbreidingsplan zal altijd worden getoetst aan de navolgende randvoorwaar-

den:

1. het plan mag niet in strijd zijn met gemeentelijk en/ of provinciaal beleid;

2. de belangen van derden en de waarden van aangrenzende bestemmingen mo-

gen niet onevenredig worden geschaad. De privacy van de aangrenzende wo-

ningen en tuinen moet voldoende gewaarborgd zijn;

3. parkeren dient altijd op het eigen (camping)terrein plaats te vinden;

4. aan het stedenbouwkundige beeld, het landschappelijke beeld en aan de ruim-

telijke kwaliteit ter plaatse mag geen afbreuk worden gedaan;

5. eventueel in de directe omgeving aanwezige bedrijven mogen niet onevenredig

in hun functioneren worden beperkt;

6. via een bedrijfsontwikkelingsplan toont de campinghouder de noodzaak van de

uitbreiding in oppervlakte/kampeerplaatsen en eventueel de wijziging van de

kampeermiddelen (bijvoorbeeld van kampeerplek naar chalet/trekkershut) aan;

7. de provincie moet vooraf hebben aangegeven met de uitbreiding in te kunnen

stemmen;

8. de campinghouder laat een bestemmingsplan opstellen voor het gehele cam-

pingterrein (dushet bestaande terrein en de uitbreiding). Het betreft een zoge-

heten postzegelplan. In dat plan wordt minimaal opgenomen dat de uitbreiding

en de eventuele wijziging van kampeermiddelen landschappelijk moet worden

ingepast, en;

9. de campinghouder sluit met de gemeente een planschadeovereenkomst.

Daarnaast kan naar aanleiding van een specifieke aanvraag de noodzaak bestaan

om aanvullende eisen te stellen. Daarbij moet worden gedacht aan inpassing in het

landschap of extra voorzieningen om overlast voor omwonenden tegen te gaan.
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Een uitbreidingsplan zal, nadat het college principemedewerking heeft toegezegd,

ter advies aan de commissie SOB en/of EFT worden voorgelegd. Aangezien de raad

het bestemmingsplan vaststelt, neemt hij de definitieve beslissing.

Indien een aanvraag voor een nieuw vestiging van een bedrijf een vernieuwend

concept met een hoog kwaliteitsgehalte bevat, is de gemeente bereid om mee te

denken.

De gemeente werkt echter niet mee aan de vestiging van nieuwe campings, die

meer van hetzelfde bieden, omdat uit onderzoek blijkt dat de markt voor overnach-

tingen op een camping krimpt. Op grond van deze cijfers blijkt er dus geen ruimte

te zijn voor een nieuwe camping.

Kamperen op terreinen van particulieren blijft verboden, omdat:

• zowel binnen de gemeente als in de buurgemeenten in het Heuvelland vol-

doende kampeermogelijkheden zijn op de campings en op kamperen bij de

boerlocaties, en;

• kamperen bij particulieren levert een zeer grote kans op overlast voor omwo-

nenden, wildgroei en aantasting van het landschap.

Indien verzoeken worden ingediend tot wijziging van de inrichting of indeling van

de camping of van het kamperen bij de boer binnen de bestaande begrenzingen,

dan dient, net als bij uitbreiding of nieuw vestiging, een bedrijfsontwikkelingsplan

en landschapsinrichtingsplan te worden ingediend.

Het kampeerbeleid is in de planregels overgenomen.

2.4.12  Archeologische beleidskaart

Sinds de wijziging van de Monumentenwet per 1 september 2007, zijn in Nederland

gemeenten in overwegende mate verantwoordelijk voor het behoud en het onder-

zoek van archeologisch erfgoed.

De gemeentelijke zorgplicht voor de archeologie is in het huidige bestel gekoppeld

aan de Ruimtelijke Ordening. Gemeenten moeten bij het opstellen van bestem-

mingsplannen rekening houden met archeologie. Bij ontheffingen, projectbesluiten,

bouw- en aanlegvergunningen, soms ook sloopvergunningen, moet de gemeente

bepalen dat de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord,

eerst wordt vastgesteld door archeologisch vooronderzoek. Aan de vergunning kan

daarna de verplichting tot het beschermen van de archeologie in de bodem of tot

het doen van een opgraving, worden verbonden.

Het voordeel van de nieuwe rol van gemeenten is dat zij nu een integraal erfgoed-

beleid kunnen voeren, waarbij de zorg voor het gebouwde en het archeologische

cultureel erfgoed op elkaar afgestemd kunnen worden in samenhang met de zorg

voor landschap, stedelijke inrichting en milieu. Hierbij kan de gemeente direct stu-
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ren op de positieve effecten van erfgoedzorg op ruimtelijke kwaliteit, toerisme,

uitstraling en identiteit. Tevens kan de gemeente de erfgoedbelangen afwegen ten

opzichte van andere belangen, aangezien zorg voor het erfgoed niet alleen positie-

ve effecten heeft, maar ook negatief ervaren kan worden (beperking van gebruiks-

mogelijkheden, kosten van onderzoek). Proportionaliteit is daarom van groot be-

lang, terwijl bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid (vaak specialistische)

deskundigheid nodig is.

Om een zorgvuldig archeologisch erfgoedbeleid te kunnen voeren, dient een ge-

meente te weten welke archeologische kennis er nu voorhanden is over haar grond-

gebied, waar daarin de lacunes zijn, wat de waarde van de bekende archeologische

terreinen is en waar een kans is dat nog onbekende archeologische vindplaatsen

aanwezig zijn.

Het ontdekken daarvan is een bijdrage aan de kennis van de geschiedenis van de

gemeente. Wanneer bij vooronderzoek echter blijkt dat er geen vindplaats aanwe-

zig is, is dat om andere redenen ook een positief resultaat. Ten behoeve van andere

belangen, zoals het ontwikkelen van bedrijventerreinen en woningbouwlocaties,

dient een gemeente namelijk te weten waar het ‘risico archeologie’ het geringste is.

Met archeologisch vooronderzoek wordt dat geverifieerd. Een ‘negatief’ resultaat

van zo’n onderzoek is daarom ook een ‘positief’ resultaat, omdat dan zeker is dat er

zonder verdere kosten of stagnatie gebouwd kan worden.

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft daarom een archeologische beleids-

kaart opgesteld (Archeol is in 2009). De beleidskaart bestaat uit drie delen: een set

vindplaatsenkaarten (onderverdeeld in vier kaarten), een set monumenten- en tref-

kansenkaarten (onderverdeeld in twee kaarten), en een set van twee beleidsadvies-

kaarten.

Het bijzondere van deze beleidskaart is dat niet alleen aandacht is besteed aan de

‘traditionele’ archeologie, maar dat ook de onderaardse kalksteengroeven in kaart

zijn gebracht en beschreven. Deze groeven, die soms al terug gaan tot de Romeinse

tijd, zijn karakteristiek voor Valkenburg en kunnen als archeologisch monument

worden beschouwd.

Voor de opstelling van het bestemmingsplan is de archeologische beleidsadvieskaart

het belangrijkste instrument voor het aspect archeologie.

Bij het opstellen van het bestemmingsplan houdt de gemeente rekening met de

bekende of verwachte archeologische monumenten door terreinen met bekende of

verwachte archeologische monumenten geen bestemming te geven die het bodem-

archief kan schaden.

Aan deze terreinen wordt de (dubbel)bestemming ‘Waarde – Archeologie’ (1 (t/m 6)

gegeven. Bij het verlenen van vergunningen en afwijkingen wordt rekening gehou-

den met bekende of verwachte archeologische monumenten door indien nodig
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eerst een onderzoek naar de waarde van de terreinen te laten instellen en zo nodig

aan de vergunning voorwaarden te verbinden.

In paragraaf 5.6 wordt nader ingegaan op de specifieke archeologische waarden in

het centrum van Valkenburg.
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3. FUNCTIONELE BESCHRIJVING

Op basis van de inventarisatie en terreinverkenning in 2007 wordt het plangebied in

dit hoofdstuk functioneel en sectoraal beschreven.

3.1 Korte historische schets

Valkenburg is gezegend met een lange en rijke geschiedenis en een bijzonder fraaie

omgeving. Al in de prehistorie oefende de plek als vestigingsplaats een grote aan-

trekkingskracht uit.

De Geul vormde vanouds de natuurlijke barrière in het dal. De oversteek van een

waterloop is steevast een belangrijke factor in het ontstaan van een nederzetting,

dus ook voor Valkenburg. Al in de Romeinse tijd kruiste een weg, die Maastricht

(Mosa Trajectum) met Heerlen (Coriovallum) verbond, de rivier. Waarschijnlijk

stroomde deze destijds een stuk zuidelijker dan nu. De doorwaadbare plaats heeft

zich ongeveer ter hoogte van de Engelbertstraat bevonden. De betekenis voor de

ontwikkeling van de kern Valkenburg van de aanwezigheid van het water voor be-

woning, bevloeiing, bedrijvigheid en later de aandrijving van molens is evident.

De bestaande structuur van de ‘oude stad’ dateert uit de eerste helft van de veer-

tiende eeuw: na een belegering door de hertog van Brabant, is Valkenburg rond

1330 volgens een planmatige aanleg herbouwd. In de schaduw van de Hoogteburcht

heeft men de stad aan de voet binnen één integraal verdedigingssysteem gebracht:

de nederzetting werd ingekaderd in een schildvormig grondpatroon met de burcht

in de punt en de basis langs de zuidelijke oever van de Geul.

3.2 Stedenbouwkundige structuur

Het onderhavig plangebied wordt in de welstandsnota (zie § 2.4.3.) in drie deelge-

bieden opgedeeld, namelijk de stedelijke kern van Valkenburg, de woonbuurten en

recreatiezone.

Stedelijke kern Valkenburg

Dit gebied is gelegen tussen de Reinaldstraat, Oosterweg, Burgemeester Henssingel,

Berkelplein, Van Meijlandstraat, Daalhemerweg, Grendelplein en Wilhelminalaan,

inclusief aanpalende omgeving.

Valkenburg heeft een kleinstedelijke kern, gelegen aan de voet van het plateau met

hoogteburcht en compacte stedelijke bebouwing aan weerszijden van de Geul. Er is
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een markant zicht op de Hoogteburcht en de steilrand vanuit de stad. De historische

structuur van de kern is gebaseerd op een hartpatroon van wegen, de contouren

van de oude ommuring en oversteekplaatsen over de Geul. De kernvorming is histo-

risch en geomorfologisch bepaald. De bebouwingsintensiteit is het hoogst in de li-

neaire as van de kern, de Grotestraat, en in de aanpalende straten. Aan de uiteinden

van de kern ligt incidenteel markante en grootschalige bebouwing, in de vorm van

monumentale boerderijen en complexen.

De doorgaande weg van oost naar west, sluit de stedelijke kern aan de noordzijde

af. De ruimtelijke kwaliteit wordt sterk bepaald door de belevingswaarde van de

Geul, de positionering van monumentale hotels en herenhuizen, rechtlijnige straat-

profielen (al dan niet met laanbomen) en compacte pleinen.

De oudste bebouwing ligt aan de voet van de Hoogteburcht (Muntstraat, Berkel-

straat), de Grotestraat en op het Geuleiland. De historische lintbebouwing van de

haaks op elkaar gesitueerde straten, de relatief gesloten straatwanden en de smalle

wegprofielen vormen een compacte samenstelling, waardoor een zekere mate van

stedelijkheid tot uitdrukking wordt gebracht. De tussenliggende bouwblokken zijn

in de loop van de tijd dichtgebouwd. De inrichting van het openbare gebied onder-

steunt de belevingswaarde van de stedelijke kern. De historische lay-out van de

compacte stad is nagenoeg gaaf bewaard gebleven. De beleving van de Geul in het

stadsbeeld is divers: ingedamd en besloten versus wijds en open.
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Afbeelding 5: de Geul stromend door het centrum van Valkenburg

Woonbuurten

De woonbuurten vormen het tweede leefmilieu dat de identiteit van het plangebied

bepaald. De woonbuurten omvatten de volgende straten en buurten: Broekhem en

Neerhem en de woonbuurt ten westen van de Wilhelminalaan, inclusief directe om-

geving.

De woonbuurten liggen relatief afgezonderd als een krans van losse scherven om de

historische binnenstad heen. De spoorlijn, de Provinciale weg, de Geul en de steil-

rand vormen ruimtelijk scheidende elementen in het landschap. De noordelijke zone

van Valkenburg aan het spoor bestaat grotendeels uit woningbouw in twee lagen

met kap in hoge dichtheid. Het gebied omvat in hoofdzaak meanderende straten uit

de jaren zeventig en tachtig. Markant is de omgeving van het station: de historische

aanleg van het compacte station versus grootschalige appartementencomplexen uit

de jaren zeventig en tachtig. Meer westelijk bevinden zich zeer kleinschalige etage-

woningen uit de wederopbouwperiode. De woonbuurten parallel aan de spoorzone

zijn gesitueerd op sterk geaccidenteerd terrein met specifieke uitzichten. Hier is

overwegend sprake van kleinschalige woonmilieus met tweekappers en vrijstaande

woningen.
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Recreatiezone

De recreatiezone omvat het gebied tussen de Plenckertstraat, Bernhardlaan en Em-

malaan in het westen van plangebied en het gebied tussen de Cauberg, Neerhem en

Sibbergrubbe in het zuiden van het plangebied.

Het gebied vormt de overgang van het kleinstedelijk historisch kerngebied naar het

open landschap. De bebouwing ten behoeve van commercieel recreatieve doelein-

den vormt door de grootschalige opzet en reclamevoering een sterk contrast met de

kleinschalige woonbuurt (Bernhardlaan, Emmalaan, Daalhemmerweg, Sibbergrub-

be) en de oudere bebouwing (Grendelplein, Plenckertstraat). De verschillende activi-

teiten hebben een sterk variërende vormgeving en gebiedsinrichting met een zwaar

accent op parkeerruimte. De aanwezige onderdelen vormen sterk besloten (om-

heinde) gebieden waardoor de beleving van een groter geheel met een gemeen-

schappelijk karakter minimaal te ervaren is. Karakteristiek is de situering in een bos-

rijke omgeving en steilrand. Markant is de situering van oude en historische relicten

in een dynamisch gebied ten behoeve van commerciële doeleinden, die daarnaast

een barrière vormen naar de kleinschalige woonstraten.

3.3  Functionele aspecten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de functionele aspecten van het centrum van

Valkenburg: wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, recreatie, groen en verkeer.

3.3.1 Wonen

Een groot gedeelte van het plangebied heeft een woonbestemming. Naast het cen-

trum zijn er enkele woongebieden opgenomen in onderhavig plangebied. De

woongebieden omvatten de volgende straten en buurten: Broekhem, Neerhem,

Geneinde en de staatsliedenbuurt (ten westen van de Wilhelminalaan) inclusief di-

recte omgeving.

In het centrum van Valkenburg wordt voornamelijk gewoond boven de voorzienin-

gen (winkels en horeca). In de woonwijken rondom het centrum liggen met name

grondgebonden woningen, zowel vrijstaand als geschakeld.
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Afbeelding 6: wonen in Valkenburg

3.3.2 Bedrijvigheid

In en nabij het centrumgebied bevinden zich hoofdzakelijk verschillende kantoren

c.q. dienstverlenende instellingen. Zo bevinden zich in het plangebied verschillende

banken, makelaars, hypotheekadviseurs en accountants.

3.3.3 Voorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen

In het plangebied bevinden zich verschillende voorzieningen welke het maatschap-

pelijk belang dienen. Zo bevinden zich in het plangebied meerdere kerken, een ba-

sisschool, sporthal, enkele huisartsenpraktijken, tandartsenpraktijken en apotheken.

De maatschappelijke voorzieningen bevinden zich verspreid over het plangebied.

Winkelvoorzieningen

In het plangebied zijn diverse voorzieningen gesitueerd.  BRO heeft in maart 2005

een retailstructuurvisie opgesteld voor de gemeente Valkenburg. Hieruit blijkt het

volgende (zie ook paragraaf 2.4.2.).
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Het winkelaanbod in de kern Valkenburg (incl. Broekhem) is qua omvang ruim 2.600

m² vvo groter dan gemiddeld in plaatsen met een vergelijkbaar inwonertal4. Met

name op het gebied van ‘boodschappen’ en ‘recreatief winkelen’ is het aanbod in

Valkenburg bovengemiddeld van omvang.

De kern Valkenburg heeft een belangrijke boodschappenfunctie in de gemeente.

Het supermarktaanbod ligt met ca. 0,38 m² vvo per inwoner boven het landelijk ge-

middelde van ca. 0,20 m² vvo5. De samenstelling van het supermarktaanbod in Val-

kenburg is gevarieerd.

Het omvangrijke recreatieve winkelaanbod kan mede verklaard worden vanuit de

toeristische functie van Valkenburg. Het aanbod bestaat uit allerlei cadeauwinkels,

souvenirshops e.d.

Afbeelding 7: voorzieningen in centrum Valkenburg

                                                     
4 Bron: Locatus, Retailhandboek 2004. Het winkelaanbod in vergelijkbare plaatsen is gewogen naar

de omvang van Valkenburg (incl. Broekhem) met 8.230 inwoners.
5 Bron: Locatus Retailhandboek 2004; aanname ca. 75% van het totale Nederlandse aanbod in m² aan

levensmiddelen is supermarktaanbod.
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Horeca

Het horeca-aanbod in de gemeente Valkenburg aan de Geul is opvallend groot, zo-

als blijkt uit de Retailstructuurvisie. In de gemeente zijn er in totaal ongeveer 223

horecabedrijven, de meeste in het centrumdeel beneden de Geul. Per 1.000 inwo-

ners is dit ca.12,5 horecabedrijven, tegenover ongeveer 4,7 in Maastricht, 3,8 in de

provincie Limburg en ca. 2,9 in Nederland6. Het merendeel van de horecazaken is

gevestigd in de kern Valkenburg (incl. Broekhem). Het aantal horecabedrijven per

1.000 inwoners is hier zelfs ongeveer 21,1.

3.3.4 Recreatie

In het plangebied bevinden zich enkele recreatieve dagvoorzieningen. Dit betreft

familiepark de Valkenier in het noordwesten van het plangebied (Koningswinkel-

straat). In het zuiden van het plangebied ligt het Sprookjesbos en de Wilhelminato-

ren met kabelbaan/ rodelbaan. Nabij het Sprookjesbos ligt camping Den Driesch. In

het zuiden van het plangebied bevinden zich een ruïne en enkele grotten. Aan de

Plenkertstraat ligt een sport- en recreatiecentrum. Het voorzieningenaanbod van

Valkenburg wordt verder aangevuld door een divers aanbod op het gebied van

vermaak en ontspanning (casino’s en amusementshallen), cultuur (galeries en muse-

um) en ambacht (kappers, stomerij, lijstenmaker etc.).

                                                     
6 Bron: HinC 2004
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Afbeelding 8: ingang Valkenier

3.3.5 Landschap, groen, water en verkeer

Landschap

Valkenburg heeft zich ontwikkeld tegen de zuidhelling van het Geuldal. Dit dal

vormt een lineaire oost-westlopende uitsnede in het Zuid-Limburgse plateaugebied.

Aan de zuidzijde wordt de overgang van het plateau naar het dal gevormd door

steile wanden. Op vele plaatsen in de stad is de stijlhelling, mede door het noord-

zuid gerichte wegenpatroon, goed waarneembaar.

Groen

Op de steile hellingen in het zuiden van plangebied is een bosgebied gelegen. In het

overige gedeelte van het plangebied zijn geen grootschalige groenvoorzieningen

aanwezig. Het zuidelijke plandeel en het daar gelegen bosgebied behoort wel tot

de POG, “bos- en natuurgebied”, “nieuwe natuur” en “beheersgebied”. Tevens

maakt een deel van het plangebied deel uit van Natura 2000 gebied. Met uitzonde-

ring van de POG maken deze gebieden allemaal deel uit van de EHS (EHS is perspec-

tief 1).

Het overige groen in het plangebied wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door kleinere

plantsoenen, bermbeplanting en beplanting die in tuinen aanwezig is.
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De door het Rijk in de Nota Ruimte geambieerde EHS in Limburg maakt onderdeel

uit van de Europese ecologische structuur (het Pan-Europees Ecologisch Netwerk

ofwel PEEN). De EHS is in Limburg als een bijzonder gebiedsperspectief opgepakt en

ruimtelijk vertaald. De EHS zorgt niet alleen voor het veiligstellen van de belangrijk-

ste natuurgebieden en biotooptypen in Limburg, maar ook voor behoud van ca.

50% van de beschermde soorten in Limburg.

Binnen de EHS is de realisatie van in totaal ca. 14.100 ha nieuwe natuur gepland (dit

is inclusief de 2.275 ha voor de robuuste verbinding Schinveld-Mook en de hectaren

natuur in de POL-aanvullingen Zandmaas en Grensmaas). Eind 2005 is hiervan ca.

4.000 ha gerealiseerd via overdracht van eigendom naar de 3 natuurorganisaties.

Daarnaast is 200 ha gerealiseerd via particulier natuurbeheer. De realisatie van de

resterende hectares (tot 2018) zal voor 50% via particulier natuurbeheer en 50% via

verwerving plaatsvinden.

Naast de via verwerving en particulier natuurbeheer te realiseren nieuwe natuurge-

bieden is het streven om de EHS in Limburg te realiseren door middel van 6.405 ha

beheersgebieden met subsidies voor agrarisch natuurbeheer.

Natura 2000

Het Natura 2000-gebied Geuldal bestaat uit een aanwijzing als een Habitatrichtlijn-

gebied. Tevens omvat het Natura 2000-gebied een (deel van) een Beschermd na-

tuurmonument.

Het Beschermde Natuurmonument Meertensgroeve is/zal komen te vervallen als

gevolg van een aanwijzing als (Vogelrichtlijngebied)/Natura 2000-gebied onder de

Natuurbeschermingswet 1998.

De Habitatrichtlijn (92/43/EEG) is een Europese Richtlijn betreffende de instandhou-

ding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (geen vogels), die in juni

1994 in werking is getreden. Voor natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I

van de Richtlijn en de leefgebieden van de in bijlage II vermelde soorten dienen

speciale beschermingszones te worden aangewezen, die deel gaan uitmaken van het

Europees ecologisch netwerk van speciale beschermingszones, Natura 2000 ge-

naamd. Dit netwerk moet de betrokken (51) natuurlijke habitattypen en leefgebie-

den van (34) soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat

van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Het Natura 2000-

netwerk bestrijkt ook de onder de Vogelrichtlijn aangewezen speciale bescher-

mingszones.

Water

De Geul stroomt van oost naar west door het centrum van Valkenburg. In de stad

splitst de Geul zich in de noordelijke Molentak en de zuidelijke Geultak. De Geultak

is de breedste stroom en loopt veelal langs openbare gebieden zoals wegen, pleinen

en parken.
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Op de “Groene waarden” kaart is de Geul aangeduid als “Beek met specifiek ecolo-

gische functie”. Deze beken zijn onderdeel van de EHS voor zover zij gelegen zijn in

of grenzen aan de overige categorieën van de EHS. De overige delen zijn onderdeel

van de POG. Bij deze beken wordt met voorrang gezorgd voor behoud en herstel

van de natuurlijke waterkwaliteit en systeemeigen processen als meandering en

vismigratie. Tevens zal bij de herinrichting van deze beken ten behoeve van een

meer ecologisch functioneren de verbindende functie voor natuurgebieden versterkt

worden. Voor de SEF beken is het van belang dat voldoende ruimte voor eventuele

herinrichtingen gewaarborgd blijft.

Verkeer

De verkeerssituatie in het centrum van Valkenburg wordt hier besproken aan de

hand van het ‘Mobiliteitsplan Valkenburg aan de Geul’, zoals dat is opgesteld door

Kragten in april 2005.

Bestaande situatie

Voor de beschrijving van de bestaande situatie wordt achtereenvolgens ingegaan op

het autoverkeer, parkeren, voetgangers- en fietsverkeer en openbaar vervoer.

Autoverkeer

De wegcategorisering is een instrument om de hiërarchische verhoudingen tussen de

verschillende wegen aan te duiden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stroom-

wegen (SW), gebiedsontsluitingswegen (GOW) en erftoegangswegen (ETW). De

stroomweg staat het hoogst in de hiërarchie. In de gemeente Valkenburg aan de

Geul wordt alleen de autosnelweg als zodanig gecategoriseerd. De gebiedsontslui-

tingswegen hebben een verzamelfunctie. Het verkeer uit het omliggende gebied

wordt hierop verzameld en naar een andere plaats binnen het gebied of naar een

stroomweg geleid. In de kern Valkenburg worden twee verbindingen als gebieds-

ontsluitingsweg gecategoriseerd: de verbinding tussen Houthem en Schin op Geul

via Broekhem en de verbinding tussen Emmaberg en Berg via de Cauberg met een

afsplitsing vanaf het Grendelplein over de Daalhemerweg naar Sibbe. De overige

wegen in de kern Valkenburg wordt gecategoriseerd als erftoegangsweg. Deze we-

gen hebben de functie van verblijfsgebied.
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Afbeelding 9: wegcategorisering Valkenburg

Parkeren

De gemeente Valkenburg aan de Geul maakt in haar parkeerbeleid gebruik van

regulering door onderscheid te maken tussen parkeren voor belanghebbenden (be-

woners en economische belanghebbenden), betaald parkeren en niet-betaald parke-

ren. Betaald parkeren is ingevoerd op een twintigtal locaties met totale capaciteit

van circa 2300 parkeerplaatsen.
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Afbeelding 10: parkeerterrein in het plangebied

Voetgangersverkeer

Bij de behandeling van het voetgangersverkeer wordt onderscheid gemaakt tussen

recreatief voetgangersverkeer en regulier voetgangers verkeer.

Het reguliere voetgangers verkeer is vanzelfsprekend overal in Valkenburg te vin-

den. Wel zijn op verschillende locaties concentraties van voetgangers te vinden. De-

ze locaties zijn: het centrumgebied, de verbinding tussen het NS-station en het cen-

trumgebied en de verbindingen tussen toeristische attracties onderling en tussen

toeristische attracties en parkeergelegenheden of het NS-station.

Fietsverkeer

Ook bij het fietsverkeer wordt onderscheid gemaakt tussen recreatieve en reguliere

(utilitaire) fietsroutes. De recreatieve fietsroutes maken deel uit van een fietsroute-

netwerk door Zuid-Limburg met genummerde knooppunten. Deze knooppunten

vormen de bewegwijzering. Binnen de kern Valkenburg zijn een tweetal fietsroute-

knooppunten gesitueerd; op het kruispunt Berkelplein - Plenkertstraat en op het

kruispunt Reinaldstraat - Hekerbeekstraat - Oosterweg. Op de beide knooppunten

sluiten in totaal vijf fietsroutes aan. Op het grootste deel van deze routes zijn geen

speciale voorzieningen voor het fietsverkeer, zoals vrijliggende fietspaden of fiets-

stroken, getroffen.
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De utilitaire fietsroutes worden met name gebruik voor woon-werkverkeer en door

scholieren.

Openbaar vervoer

Valkenburg wordt ontsloten door een viertal openbaar vervoerlijnen. De belangrijk-

ste is de spoorlijn van Maastricht naar Heerlen/ Kerkrade. Op deze lijn rijdt in beide

richtingen eenmaal per uur een stoptrein en eenmaal per uur een sneltrein. Het NS-

station bevindt zich aan de Spoorlaan ten noorden van het centrum. Valkenburg

vervult een regionale en lokale rol als openbaar vervoersknooppunt waar reizigers

over kunnen stappen tussen de streekbus en de trein.
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4. NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN ACTUALISERING

4.1 Uitgangspunten analysekeuzenotitie

In de door BRO opgestelde “Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Centrum Val-

kenburg’” (projectnummer 211x01315/Vb-Vb, d.d. 21 augustus 2007)  zijn de resulta-

ten van de analysefase in het kader van het  bestemmingsplan beschreven en nader

uitgewerkt. Hierin zijn allereerst de resultaten van de uitgevoerde gebiedsverken-

ning samengevat en zijn een aantal onderzoeks- en beleidsaspecten nog eens in het

kort beschreven.

Deze analyse heeft vervolgens een aantal vraagpunten opgeleverd. Deze vraagpun-

ten zijn per thema nader uitgewerkt waarna dienaangaande concrete voorstellen

voor de nieuwe bestemmingsregeling zijn uitgewerkt.

De concrete inhoudelijke voorstellen aangaande de ontstane vraagpunten zijn als

volgt samen te vatten (een en ander in overleg met de raadscommissie):

Thema Vraagpunt Voorstel

Wonen/

Nieuwbouw

Geldende bouwrechten Geldende bouwrechten van incidentele locaties worden

gerespecteerd, tenzij strijdig met geldend beleid/ milieuei-

sen

Rechtstreeks bestemmen

nieuwe ontwikkelingen

• Projecten welke vrijstellingsprocedure doorlopen

hebben

• Ontwikkelingslocaties Retailstructuurvisie, voorzover

rechtstreeks passend in de bestemmingen “Centrum”

en/of “Gemengd”

Ontwikkelingen in schets-

fase

• Centrumplan architect van Reeth/3W Vastgoed, loca-

tie Geulhal opnemen via wijzigingsbevoegdheid aan

gemeenteraad

• Gebied kabelbaan/Panorama-grot/Den Driesch uitslui-

tend huidige situatie bestemmen

Overnachtingslocaties • In bestemming “Centrum” en “Gemengd”:

- cat 1-bedrijven aanduiding “uitsluitend ho-

tel/pension toegestaan”

- cat 2-bedrijven meerdere mogelijke functies

- mogelijkheid tot wnikelruimte op begane grond

conform Retailstructuurvisie

• Overige gebieden: positieve bestemming met wijzi-

gingsbevoegdheid naar wonen

Automatenhallen • Regeling middels gemeentelijk welzijnsplan. Be-

staande hallen worden positief bestemd
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Beeldkwaliteitsplan • Herzien en aanpassen aan uitgangspunten vastge-

steld ruimtelijk-functioneel beleid

• Koppelen aan voorschriften bestemmingsplan mid-

dels Beschrijving in hoofdlijnen7

Wonen in centrum • Binnen bestemming “Centrum” en “Gemengd” op

zowel begane grond en verdieping(en) rechtstreeks

toegestaan, met uitzondering van horeca-

concentratiegebied, waar wonen op begane grond

niet is toegestaan.

• Buiten “Centrum” en “Gemengd” wonen op verdie-

ping(en) niet toegestaan, tenzij bestaand.

• Inhoudelijk aansluiten op regeling bestemmingsplan

“Kernen Valkenburg aan de Geul”

Voorzienin-

gen

Geldende planologische

rechten bestaande bedrij-

ven cq. grondeigenaren

• Geldende bouwrechten van incidentele locaties wor-

den gerespecteerd, tenzij strijdig met geldend beleid

Uitbreidings- en intensive-

ringsmogelijkheden be-

staande bedrijven

• Handhaven bestaande bedrijven

• Op bedrijfslocaties alleen categorie 1 en 2 bedrijvig-

heid toestaan, met uitzondering van nu aanwezige

bedrijven

Bestemming leegstaande

(winkel)panden

Conform geldende bestemming uit thans vigerende be-

stemmingsplan

Omvang voorzieningen-

aanbod en nieuwvestiging

• Bestemming “Centrum” met concentratiegebieden

horeca en detailhandel

• Ondergeschikte functiemenging in oppervlakte en

aantal mogelijk in beide concentratiegebieden

• Theodoor Dorrenplein overgangsgebied

• Geen nieuwe “harde horeca” en uitsluiting sex- en

coffeeshops

• Bestemming “Gemengd” met geringere mogelijkhe-

den tot functiemenging en als overgang richting

woongebieden

• Bestaande voorzieningen buiten “Centrum” en “Ge-

mengd” positief bestemmen met wijzigingsbevoegd-

heid naar wonen

Inrichting openbaar ge-

bied

• Onderscheid in bestemmingen voor doorgaand ver-

keer en verblijfsgebieden

• Geen dwarsprofielen op plankaart

• Ondergronds parkeren afhankelijk van verkeerssitua-

tie ter plaatse

• Parkeren in voortuin uitsluiten

                                                     
7 Onder de nieuwe Wro is het opnemen van een beschrijving in hoofdlijnen niet meer mogelijk.
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Recreatie en

toerisme

Bestaande voorzieningen • Positief bestemmen conform bestaande situatie

• Meervoudig gebruik grotten en ondersteunende

bouwwerken, geen gebouwen zijnde toestaan

Bescherming waardevolle

groenelementen

• Aanduiden bomen op plankaart

• Bosgebied overeenkomstig bestemmen en recreatief

medegebruik regelen

• Waarden beschermen middels aanlegvergunningstel-

sel

Onder-

zoeksaspec-

ten

• Bij directe toekenning nieuwe (milieugevoelige)

bestemming dient onderzoek uitgevoerd te zijn

• Bij opnemen geldende bouwrechten dient inzicht te

zijn in bodem, geluid en archeologische waarden

• In wijzigingsbevoegdheid (voor indirecte ontwikke-

lingen) voorwaarden opnemen dat alle noodzakelijke

onderzoeken worden uitgevoerd en uit resultaat

blijkt dat geen belemmering optreedt

Algemeen Bescherming cultuurhisto-

rische waarden

• Specifieke regeling in beschrijving in hoofdlijnen en

bouwvoorschriften van planvoorschriften opnemen

• Aanduiding “Beschermd Stadsgezicht” op plankaart

• Opnemen aanlegvergunningstelsel

Steilwand Opnemen bebouwingsvrije zone langs (delen) van steil-

wand i.v.m. veiligheidsaspect afbrekende stukken mergel

Ondergronds bouwen Toestaan in gehele plangebied vanaf peil, met uitzonde-

ring van hoger gelegen delen als gevolg van stabiliteit

steilwand

Koppeling beeldkwali-

teitsplan

• Herzien en aanpassen aan uitgangspunten vastge-

steld ruimtelijk-functioneel beleid

• Koppelen aan voorschriften bestemmingsplan mid-

dels Beschrijving in hoofdlijnen

Voor wat betreft de definitieve keuze inzake het rechtstreeks bestemmen van diver-

se ontwikkellocaties wordt verwezen naar paragraaf 4.2. en het raadsbesluit van 30

juni 2009.

4.2  Nieuwe ontwikkelingen

In het centrum van Valkenburg spelen enkele ontwikkelingen welke in onderhavig

bestemmingsplan rechtstreeks geregeld worden. Deze ontwikkelingen zijn niet mo-

gelijk binnen het geldende bestemmingsplan ‘Kern Valkenburg’, zodat, om een
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bouwvergunning te kunnen verlenen, ook een nieuw juridisch-planologisch kader

noodzakelijk is.

In onderhavige paragraaf worden de diverse nieuwe ontwikkelingen, welke vol-

doende concreet zijn om in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen, danwel te

voorzien van een wijzigingsbevoegdheid, nader omschreven. In hoofdstuk 5 komen

de betreffende onderzoeksaspecten aan de orde. Gezien de bestaande bebouwing

en het bestaande gebruik van locatie nummer 5 is hiervoor vooralsnog geen extern

onderzoek uitgevoerd.

Voor wat betreft een uitvoerige beschrijving/opsomming van de nieuwe ontwikke-

lingen wordt hier ook verwezen naar het raadsbesluit van 30 juni 2009.

Afbeelding 11: deelgebieden ontwikkelingen centrum Valkenburg
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1. Villa Via Nova

Op deze locatie aan Reinhaldstraat, gelegen tussen de Hekerbeekstraat en Nieuwe-

weg worden 10 zogenaamde urban villa’s gerealiseerd.

De stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden voor dit gebied zijn

vastgesteld. Ruimtelijk relevante uitgangspunten betreffen de volgende:

• bouwlagen, inclusief kap;

• gemiddeld bruto oppervlak woningen: 200-400 m²;

• gemiddeld oppervlak kavel: 375-600 m²;

• bebouwing plaatsen op minimaal 3 meter vanaf de kavelgrens;

• parkeren binnen het bouwvolume;

• groeve Michielkesbergske mag niet bebouwd worden.

Afbeelding 12: situering locatie Villa Via Nova (deel A)
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2. Centrumlocatie (Albert Heijn c.a.)

De centrumlocatie is gelegen aan de Dr. Erensstraat, Louis van Maesenstraat en Rei-

naldstraat.

Het programma van het Centrumplan is erop gericht een hoogwaardig gebied te

creëren voor werken, wonen en winkelen. Het programma bestaat uit een toevoe-

ging van circa 1.900 m² aan nieuwe winkels, waarvan circa 700 m² de uitbreiding van

een supermarkt behelst en circa 1.200 m² toevoeging van nieuwe hoogwaardige

winkels (optioneel is het toevoegen van nog eens 400 m²). Verder worden maximaal

55 hoogwaardige wooneenheden gerealiseerd en een ondergrondse parkeercapaci-

teit van minimaal 250 openbare plaatsen. Een en ander conform het raadsbesluit en

de daarin opgenomen stedenbouwkundige randvoorwaarden.

De centrumlocatie is een van de belangrijkste ontwikkelingen in het geheel van ste-

denbouwkundige ingrepen die de komende tijd zullen plaatsvinden in Valkenburg.

Afbeelding 13: toekomstige situatie centrumlocatie
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3. Geulpoort

Voor de locatie Geulpoort aan de Pelerinstraat-Bogaardlaan-Theodoor Dorrenplein

wordt het binnen de verkeersbestemming mogelijk gemaakt een bouwwerken op te

richten behoeve in de vorm van een poortgebouw (bouwwerk, zonder specifieke

functies).

De herbouw van de Geulpoort dient ter markering van het historische centrum,

zulks in combinatie met de (nog) bestaande Berkelpoort en Grendelpoort.

Afbeelding 14: situering locatie Geulpoort

4. Locatie Polfermolen (Geulhal)

Op deze locatie aan de Plenkertstraat, direct ten zuiden van de Geul, zullen een

zogenaamd Martha Florahuis en 5 woonblokken komen. Het Martha Florahuis is een

soort van verpleeghuis voor maximaal 40 personen. Per woonblok mogen maximaal

9 woningen worden gerealiseerd (in totaal dus 45 woningen).
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Afbeelding 15: ligging bouwplan Polfermolen (Geulhal)

De Martha Flora Huizen zijn de eerste gespecialiseerde verpleeghuizen in Nederland

voor mensen met een dementie. In een Martha Flora Huis wonen 30 tot 40 mensen.

Deze huizen doen zowel recht aan het individu, als aan de behoefte van nabijheid

van andere mensen, geborgenheid en structuur. In de Martha Flora Huizen zijn wo-

nen en zorg gescheiden. De bewoners van de huizen betalen huur voor hun zorgap-

partement en gemeenschappelijke ruimte. Voor het zorggedeelte wordt gebruik



Hoofdstuk 4 69

gemaakt van het persoonsgebonden budget (PGB) en wordt een eigen bijdrage be-

taald

De stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden voor dit gebied zijn

vastgesteld. Ruimtelijk relevante uitgangspunten betreffen de volgende:

• maximaal 3 bouwlagen;

• verhoogd entree niveau / begane grond: minimaal 0,8 m en maximaal 1,5 m

+mv;

• overgangen in hoogte en entrees voorzien van hellingbanen;

• oppervlak bouwvlak/ envelop: 63 x 51 m²;

• afstand tot andere bebouwing minimaal 9 m;

• bruto oppervlak maximaal 4000 m2 ongeveer evenredig te verdelen over 3 la-

gen;

• parkeren binnen het bouwvolume/ parkeergarage;

• parkeren onder maaiveld of direct onder de verhoogde begane grond/ entree.

Overeenkomstig het Martha Flora huis gelden voor de woonvolumes vergelijkbare

eisen.

• 5 bouwvolumes;

• maximaal 3 woonlagen per volume;

• maximaal 3 appartementen per laag;

• kelder laag t.b.v. bergingen;

• verhoogd entree niveau / begane grond: minimaal 0,8 m en maximaal 1,5 m

+mv;

• oppervlak bouwvlak/ envelop: volgens tekening;

• afstand tot andere bebouwing minimaal 6 m;

• afstand tot andere volumes planonderdeel B minimaal 12 m;

• bruto woon oppervlak 1.250 m² ongeveer evenredig te verdelen over 3 lagen;

• parkeren binnen het bouwvolume/ parkeergarage;

• parkeren onder maaiveld of direct onder de verhoogde begane grond/ entree;

5. Locatie Oosterweg (Pradoegebouw)

Het betreffende bestaande gebouw kent momenteel de bestemming ‘Bijzondere

doeleinden’. Het gebouw is echter in gebruik ten behoeve van wonen en kantoor-

doeleinden. De betreffende bestemming is in onderhavig bestemmingsplan derhalve

aangepast tot de bestemming ‘Gemengd’.

4.2  Specifieke thema’s

In het plangebied spelen enkele aspecten c.q. thema’s welke een specifieke regeling

in het bestemmingsplan behoeven. Dit betreft onder andere het aanwezige grotten-

stelsel, de steile berghellingen, een concentratiegebied voor horeca en een concen-
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tratiegebied voor detailhandel en begrenzing van het Habitatrichtlijn (Natura 2000).

In het gebied gelden verder verschillende archeologische waarden. Ook is een deel

van het plangebied aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Middels dubbelbe-

stemmingen en aanduidingen zijn aanvullende regels voor deze gebieden opgeno-

men (zie ook hoofdstuk 6).
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5. ONDERZOEK

Bij het tot stand komen van dit bestemmingsplan dient rekening te worden gehou-

den met aspecten uit de omgeving die van invloed kunnen zijn op het plangebied.

Daarom zijn voor het plangebied onder andere milieuaspecten (bodem, geluid,

lucht, e.d.), archeologie, leidingen en infrastructuur, de waterhuishouding, hoogwa-

terproblematiek, natuur en landschap en duurzaamheid onderzocht. De bevindin-

gen voor deze aspecten worden in de onderstaande paragrafen toegelicht.

Voor de betreffende rechtstreekse ontwikkelingslocaties Villa Via Nova, Centrumlo-

catie (Albert Heijn c.a.), locatie Geulpoort en locatie Polfermolen (Geulhal), zal speci-

fiek ingegaan worden op de uitgevoerde onderzoeken voor deze locaties.

5.1 Geluid

Wegverkeerslawaai

Bij herziening van een bestemmingsplan is het conform de Wet geluidhinder nood-

zakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de akoestische situatie. Voor nieuwe

geluidsgevoelige bestemmingen (onder andere ‘wonen’) die binnen 200 meter (wet-

telijke onderzoekszone stedelijk gebied) van een weg geprojecteerd zijn, geldt dat

nader akoestisch onderzoek naar de gevelgeluidsbelasting noodzakelijk is.

Spoorweglawaai

Het noordelijke plandeel grenst aan de spoorlijn Maastricht-Heerlen (traject

861/862). Voor de spoorlijn Maastricht-Heerlen geldt een onderzoekszone van 200

meter. Indien nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen de invloedssfeer van de

betreffende spoorlijn geprojecteerd worden, dient hiervoor een akoestisch onder-

zoek uitgevoerd te worden.

Voor de locaties Polfermolen, Villa Via Nova en Centrumlocatie is een akoestisch

onderzoek uitgevoerd door K+8.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt het volgende:

Locatie 1 (Polfermolen)

• In het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties aan het bouwplan

opgelegd.

• Gezien de hoogte van de bepaalde gevelbelasting is de vereiste karakteristieke

geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie gelijk aan de minimum

eis van 20 dB.

                                                     
8 K+Adviesgroep, Akoestisch onderzoek  weg- en railverkeerslawaai Locatie Polfermolen, Villa Via Nova
en AH te Valkenburg aan de Geul, projectnr. M9 564.401.1, d.d. 9 september 2010
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• Ten aanzien van geluid is geen nader onderzoek noodzakelijk.

Locatie 2 (Villa Via Nova)

• In het kader van de Wet geluidhinder wordt vanwege wegverkeerslawaai (Rei-

naldstraat) en railverkeerslawaai (spoortraject 861) de voorkeursgrenswaarde

overschreden.

• De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

• Bij de gemeente Valkenburg aan de Geul dient een verzoek tot vaststelling van

een hogere toelaatbare waarde te worden ingediend. Aan dit verzoek kunnen

aanvullende voorwaarden worden gesteld.

• Indien dit verzoek wordt ingewilligd worden eisen gesteld aan de geluidbelas-

ting binnen de woning. In een aanvullend onderzoek dienen de te treffen ge-

luidwerende gevelmaatregelen te worden bepaald.

Locatie 3 (Centrumlocatie AH)

• In het kader van de Wet geluidhinder wordt vanwege wegverkeerslawaai (Rei-

naldstraat) de voorkeursgrenswaarde overschreden.

• In waarneempunt 53 54 wordt de maximale ontheffingswaarde overschreden.

Om daar woningbouw mogelijk te maken dient het bouwplan te worden uitge-

voerd met een ‘dove gevel’. Dit betekent dat ter plaatse van de verblijfsgebie-

den geen te openen delen mogen worden opgenomen of er moet een ge-

luidarme wegverharding worden aangebracht. De geluidsreductie dient tenmin-

ste 3 dB te bedragen.

• Bij de gemeente Valkenburg aan de Geul dient een verzoek tot vaststelling van

een hogere toelaatbare waarde te worden ingediend. Aan dit verzoek kunnen

aanvullende voorwaarden worden gesteld.

• Indien dit verzoek wordt ingewilligd worden eisen gesteld aan de geluidbelas-

ting binnen de woning. In een aanvullend onderzoek dienen de te treffen ge-

luidwerende gevelmaatregelen te worden bepaald.

• In het kader van het Bouwbesluit wordt vanwege wegverkeerslawaai van de

Louis van Maesenstraat en de Poststraat-Dr. Erenstraat een hogere geluidwering

vereist dan de minimum eis van 20 dB. In en aanvullend onderzoek dienen de te

treffen geluidwerende gevelmaatregelen te worden bepaald.

Het onderzochte aspect ‘geluid’ vormt, indien het verzoek om hogere toelaatbare

waardem wordt vastgesteld, geen belemmering voor de planologische regeling,

zijnde het opnemen van directe bouwtitels.

Voor het volledige akoestisch onderzoek wordt hier verwezen naar een afzonderlij-

ke bij dit bestemmingsplan behorende bijlage.
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5.2 Bodem

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient, in geval van (incidentele)

bouwlocaties, aangegeven te worden of de bodem- en grondwaterkwaliteit geschikt

is voor de beoogde bestemmingen.

Bij de daadwerkelijke invulling van nieuwe bouwmogelijkheden dient de kwaliteit

van de bodem derhalve door middel van een bodemonderzoek, opgesteld volgens

de daartoe geldende normen, te worden onderzocht.

In dit bestemmingsplan bevinden zich in principe geen gronden welke een gewijzig-

de bestemming krijgen, met uitzondering van de hiervoor genoemde directe ont-

wikkelingslocaties. Ten behoeve van deze locaties zijn enkele afzonderlijke bodem-

onderzoeken uitgevoerd.

Locatie Geulpoort

Aeres Milieu B.V. heeft in februari 2010 een verkennend bodemonderzoek uitge-

voerd9 op de locatie gelegen aan de Grote straat - Theodoor Dorrenplein te Valken-

burg. Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onder-

zoekslocatie als “verdacht” beschouwd.

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met PCB’s. In

de ondergrond zijn lichte verontreinigingen gemeten met cadmium, lood en zink.

Het freatisch grondwater is licht verontreinigd met barium en molybdeen.

De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van

een aanvullend of nader bodemonderzoek.

De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de

voorgenomen planontwikkeling. De aangetroffen lichte verontreinigingen in de

grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten aanzien van het

(her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien

van hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel toe-

pasbaar. Het wordt daarom afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken voor

consumptie, besproeiing of proceswater.

Locatie Geulhal

Door Oranjewoud is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek10 uitgevoerd

voor de locatie Geulhal (percelen A, nrs. 2704, 3036 -Geulhallen- en 3087 –groen-

strook-).

Ten behoeve van de herinrichting van het centrum van Valkenburg is in september

2009 door Oranjewoud reeds een vooronderzoek verricht (rapportnr. 197084). Ge-

makshalve wordt hier verwezen naar de inhoud naar het rapport 'Stappenplan Bo-

dem, Centrumplan Valkenburg' (Oranjewoud, september 2009, kenmerk 197084).

                                                     
9 Aeres Milieu, Verkennend bodemonderzoek Grote Straat – Theodoor Dorrenplein te Valkenburg, pro-
jectnummer AM09337, d.d. 3 mei 2010
10 Oranjewoud, Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Deelplan ‘Overig’-locatie Geulhal, projectnr.
203101-9, d.d. mei 2010
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Ten behoeve van voorliggend onderzoek is de gemeente Valkenburg om aanvullen-

de informatie verzocht. Van beide locaties zijn geen bouw- en/of milieudossiers

voorhanden. In 2005 is een verkennend bodemonderzoek (Envicon, 05110712, d.d. 7

november 2005) verricht op het perceel 3087. Ter plaatse van de Geulhal is eerder

verkennend bodemonderzoek verricht door Envicon (projectnr. 02022801, d.d. 28

februari 2002) en Geonius (opdrachtnr. MA-80038, d.d. 22 februari 2008).

Gezien de in 2008 uitgevoerde onderzoeken is al ruime bodeminformatie voorhan-

den. In overleg met de gemeente Valkenburg is besloten om ter plaatse van de

Geulhal aanvullend onderzoek te verrichten. Het milieuhygiënisch onderzoek richt

zich op het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van:

• asfaltverharding

• sintellaag onder Geulhal (indicatief)

• ondergrond (2,0 - 4,0 m- mv) (indicatief)

• ruimtelijke verdeling zinkverontreiniging als gevolg van de Geul

Groenstrook (perceel A, nr. 3087)

Grond

Bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv)

In de bovengrond zijn matig tot sterk verhoogde gehalten aan zink aangetoond.

Verder zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, kwik, lood en PAK gemeten. De

overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd gemeten ten opzichte van de

AW2000. Er is geen duidelijke correlatie tussen de hoeveelheid bijmengingen en de

gemeten gehalten in de (meng)monsters. De verhoogde gehalten zijn te relateren

aan de afzettingen van de Geul. Het betreft derhalve gebiedseigen verontreinigin-

gen.

Ondergrond (0,5 - 3,0 m -mv)

In de zintuiglijk schone ondergrond zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan

cadmium en zink gemeten. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd

aangetoond ten opzichte van de AW2000.

Barium
Het gemeten gehalte aan barium is, conform het gestelde in de circulaire bodemsa-

nering 2009, getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het

voor deze parameter aanwezig zijn van een aanwijsbare antropogene bron (bijmen-

ging met puin, kooltjes, en baksteen). Uit de toetsing blijkt dat het gemeten gehalte

aan barium deze voormalige interventiewaarde niet overschrijdt.

Indicatieve toetsing Bbk

Indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit deelt de (meng)monsters 011-1

en mm2 van de bovengrond in onder de kwaliteitsklasse 'Industrie'. In verband met

het overschrijden van één of meer emissietoetswaarden is, bij een grootschalige

toepassing op landbodem, uitloogonderzoek nodig. Mengmonster mm1 van de bo-
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vengrond komt niet voor toepassing in aanmerking. Zink is hierbij de bepalende

stof. Uit de resultaten en toetsing blijkt dat de grenswaarde 'Industrie' en 'niet toe-

pasbaar' dicht bij elkaar liggen.

De ondergrond van 0,5 tot 2,0 m -mv. wordt indicatief ingedeeld onder de kwali-

teitsklasse Industrie. Vanaf 2 m -mv. voldoet de bodem aan de klasse AW2000.

Op de tekeningen 203101-09-G-1 t/m 3 is de milieuhygiënische kwaliteit weergege-

ven. Deze tekeningen zijn eveneens gebaseerd op de resultaten van het onderzoek

door Geonius in 2008.

Grondwater

In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan barium en xylenen aange-

toond. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd gemeten.

Toetsing hypothese

De vooraf opgestelde hypothese ‘homogeen verdachte locatie (VED-HO)’ wordt aan-

vaard, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten in grond en grondwater.

Geulhal (perceel A, nrs. 3036 en 2704)

Asfalt

Aan de zuidzijde van de Geulhal zijn de inritten en parkeerplaatsen grotendeels

verhard met asfalt. De dikte van het asfalt varieert van 5 tot 8 cm.

Uit analyse (PAK-HPLC extractie) blijkt dat in de bovenlaag (laag van 0 tot 2 cm) van

de asfaltkernen 017 en 019 de PAK-gehalten hoger zijn dan de grenswaarde beho-

rende bij teerhoudend asfalt. In de onderlagen van de kernen 017 en 019 en de as-

faltkernen 020 en 021 zijn geen PAK-gehalten gemeten die de grenswaarde voor

teerhoudend asfalt overschrijden.

Slakkenlaag

Het monster 015-2 (betreft geen grond) is geanalyseerd teneinde de kwaliteit van de

aangetroffen slakken-/sintellaag te bepalen. In het monster zijn indicatief licht ver-

hoogde gehalten aan kobalt, lood en zink aangetoond. De overige onderzochte

parameters zijn niet verhoogd gemeten.

Grond

Ondergrond (2,0 - 4,0)

In de zintuiglijk schone ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aan zink en/of

PAK gemeten. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetoond

ten opzichte van de AW2000.

Indicatieve toetsing Bbk

De slakkenlaag (monster 015-2) voldoet aan de samenstellingswaarden voor een

nietvormgegeven bouwstof. Uitloogonderzoek dient echter uit te wijzen of, en zo

ja, onder welke voorwaarden het materiaal mag worden toegepast.
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Indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit deelt de ondergrond ter plaatse

van de boringen 13 en 15 in onder de kwaliteitsklasse Industrie. De ondergrond ter

plaatse van boringen 19 en 20 voldoet aan de kwaliteitsklasse Wonen.

Op de tekeningen 203101-09-G-1 t/m 3 is de milieuhygiënische kwaliteit weergege-

ven

Ruimtelijke verdeling zinkverontreiniging t.g.v. Geul

Om inzicht te krijgen in de ruimtelijke verdeling van de aan de Geul gerelateerde

verontreinigingen (o.a. zink), zijn diverse bodemlagen geanalyseerd op zink.

Uit de resultaten blijkt dat de hoogste gehalten (> T en/of > I) aan zink in de boven-

grond en in de nabijheid van de Geul worden gemeten. Verticaal gezien nemen de

gehalten aan zink naar de ondergrond toe snel af. Ook horizontaal gezien nemen

de gehalten aan zink richting de Plenkertstraat af.

Indien de gemeten gehalten indicatief worden getoetst aan de achtergrondwaarden

voor het Geuldal, blijkt dat deze niet worden overschrijden. Derhalve is sprake van

een gebiedseigen verontreiniging.

Aanbevelingen

De verhoogde gehalten aan zink zijn weliswaar te relateren aan de verontreinigin-

gen van de Geul, echter de onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Aktief

Bodembeheer Geuldal. Gelet hierop en op de overschrijding van de interventie-

waarde voor zink wordt aanbevolen om, voorafgaande aan de werkzaamheden, een

BUS-melding in te dienen bij het bevoegd gezag.

Indien grond en/of verhardingsmaterialen van de locatie word(t)en afgevoerd voor

toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek moge-

lijk niet. Om te bepalen of de grond buiten de locatie kan worden hergebruikt,

dient formeel een onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit te worden ver-

richt.

Het voorliggend onderzoek doet geen uitspraak over de hergebruiksmogelijkheden

van vrijkomende grond of verhardingsmaterialen.

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waar-

nemingen en analyseresultaten van dit onderzoek.

Centrumlocatie/ AH

Door Oranjewoud is ook een verkennend bodemonderzoek11 uitgevoerd voor de

locatie Dr. Erensstraat/ AH (centrumlocatie). Omdat inpandig niet geboord kon wor-

den, zijn de boringen alleen rondom de bestaande bebouwing geplaatst.

Asfaltverharding

De aanwezige parkeerplaats is verhard met asfalt. PAK-markertests hebben de indi-

catie gegeven dat de asfaltkernen niet teerhoudend zijn.

                                                     
11 Oranjewoud, Verkennend en aanvullend Centrumplan Valkenburg locatie Dr. Erensstraat/ AH, projectnr.
203101-5, d.d. 23 november 2009
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Funderingsmateriaal

Het funderingsmateriaal ter plaatse van het noordelijk terreindeel bevat licht ver-

hoogde gehalten aan diverse metalen en minerale olie. De overige onderzochte

parameters zijn niet verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde (AW2000).

In het zuidelijke gedeelte van de onderzoekslocatie zijn in het funderingsmateriaal

geen van de onderzochte parameters verhoogd aangetoond ten opzichte van de

achtergrondwaarde (AW2000).

In de puinlaag onder de geasfalteerde parkeerplaats is indicatief een sterk verhoogd

gehalte aan PAK aangetoond. Daarnaast zijn indicatief licht verhoogde gehalten

aan metalen, PCB’s en minerale olie gemeten. Toetsing aan het Besluit bodemkwali-

teit deelt de puinlaag indicatief in onder de klasse ‘Niet toepasbaar’. Na toetsing aan

de samenstellingwaarde voor PAK, zoals deze geldt voor bouwstof, blijkt dat het

gehalte aan PAK deze niet overschrijdt.

Grond

In zowel de zintuiglijk schone als zintuiglijk bodemvreemd materiaal bevattende

mengsmonster(s) van de ondergrond zijn geen tot maximaal licht verhoogde gehal-

ten (kwik, zink) gemeten ten opzichte van de AW2000.

In de zintuiglijk schone ondergrond zijn, behoudens licht verhoogde gehalten aan

zink en/ of kwik in het zuidelijk deel van de onderzoekslocatie, geen van de onder-

zochte parameters verhoogd aangetoond ten opzichte van de AW2000.

Grondwater

In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aangetoond aan barium en molyb-

deen. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetoond ten op-

zichte van de AW2000.

Conclusies en aanbevelingen

De vooraf gestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ wordt verworpen, vanwege de

aangetoonde licht verhoogde gehalten in grond en grondwater.

De onderzoeksresultaten geven echter geen aanleiding tot het uitvoeren van ver-

volgonderzoek of sanerende maatregelen, omdat de betreffende tussen- en/ of in-

terventiewaarden niet worden overschreden voor de grondmonsters.

Er bestaat vanuit milieuhygiënisch oogpunt derhalve geen belemmering voor de

nieuw toe te kennen bestemming. Wel wordt aanbevolen om na de sloop van de

bestaande bebouwing alsnog een aantal boringen te verrichten om een completer

beeld van de milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse vast te stellen.
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Locatie Villa Via Nova

Voor de locatie Villa Via Nova is door Geonius een verkennend en nader bodemon-

derzoek uitgevoerd12.

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat over vrijwel de

gehele locatie in zowel de zandige als de lemige bovengrond licht verhoogde con-

centraties aan diverse zware metalen, PAK, en plaatselijk minerale olie zijn aange-

troffen welke de achtergrondwaarde licht overschrijden.

De analyseresultaten zijn getoetst aan het generieke beleid van het Besluit Bodem-

kwaliteit. (Indicatief) getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit voldoet de grond aan

de functie wonen, met uitzondering van de drie locaties ‘niet onderzochte gedeelte,

‘parkeerplaats aan achterzijde locatie Nieuweweg 24 (politiebureau)’ en ‘onder-

grond boring 503’.

Voor de  locatie ‘parkeerplaats aan achterzijde locatie Nieuweweg 24 (politiebu-

reau)’ is vanwege de geconstateerde verhoogde concentraties een nader onderzoek

uitgevoerd. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat ter plaatse sprake is

van een geval van ernstige bodemverontreiniging welk nog niet geheel is afgeperkt

en mogelijk perceeloverschrijdend is. De locatie (zijnde de genoemde parkeervoor-

ziening) is onder de huidige omstandigheden dan ook niet geschikt voor ontwikke-

ling. Voor deze locatie dient een aanvullend nader bodemonderzoek uitgevoerd te

worden. Hierna kan eventueel over gegaan worden tot sanering.

Resumerend kan worden gesteld dat, met uitzondering van de drie genoemde loca-

ties, de onderzoekslocatie in zijn geheel voldoet aan de functie wonen.

Asbestonderzoek

Op basis van historisch vooronderzoek conform de NEN-5725, alsmede de bevindin-

gen tijdens de veldwerkzaamheden, kan worden geconcludeerd dat de locatie als

‘niet-asbest verdacht’ kan worden beschouwd. Aanvullende maatregelen zijn hier-

door voorlopig niet noodzakelijk.

Openbare ruimte

In het openbare gebied van het centrum van Valkenburg is een milieukundig onder-

zoek uitgevoerd door Oranjewoud13. De aanleiding voor uitvoering van het milieu-

kundig onderzoek wordt gevormd door het voornemen om de openbare ruimte

opnieuw in te richten. Het betreft op hoofdlijn het aanpassen van de groenvoorzie-

ning, infrastructuur en de riolering. In het kader hiervan is voor de genoemde we-

gen inzicht in de bodemopbouw en bodemkwaliteit en de kwaliteit (teerhoudend-

heid) van de asfaltverharding inclusief de funderingslaag gewenst.

Ten aanzien van de resultaten van dit onderzoek wordt volledigheidshalve verwezen

naar de betreffende rapportage.

                                                     
12 Geonius Milieu B.V., Verkennend- en nader bodemonderzoek t.p.v. de locatie ‘Villa Via Nova’ aan de
Reinaldstraat te Valkenburg in de gemeente Valkenburg aan de Geul, opdrachtnummer MA-90036, d.d.
27 juli 2009
13 Oranjewoud, Milieukundig onderzoek herinrichting openbare ruimte fase 1 te Valkenburg, projectnr.
203101-10, d.d. mei 2010
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Het onderzochte aspect ‘bodem’ vormt geen belemmering voor de planologische

regeling, zijnde het opnemen van directe bouwtitels.

Voor wat betreft de volledige uitgevoerde bodemonderzoeken voor de ontwikke-

lingslocaties en de openbare ruimte wordt hier verwezen naar afzonderlijke bij dit

bestemmingsplan behorende bijlagen.

5.3 Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en staan de

hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet

milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen.

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

paalde bevoegdheden (uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de

volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen

belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid:

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grens-

waarde;

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

luchtkwaliteit;

c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontrei-

niging;

d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Het Besluit NIBM

Deze AMvB legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan

de concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat

het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3%

grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde con-

centratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 mi-

crogram/m3 voor zowel fijn stof en NO2.

Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de

NIBM-grens blijft:

a. aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling

NIBM valt. Er is dan geen verdere toetsing nodig, het project is in ieder geval

NIBM (artikel 4, lid 1, van het Besluit NIBM);

b. op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 1%

of 3% criterium. Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een project

niet kan voldoen aan de grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om

alsnog via berekeningen aan te tonen, dat de 3% grens niet wordt overschre-

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

toetsing aan grenswaarden plaats te vinden.

Aangezien sprake is van hoofdzakelijk een conserverend plan worden vanuit het

aspect luchtkwaliteit, mede gezien de heersende achtergondenwaarden, geen be-

lemmeringen gezien.

Voor wat betreft de ontwikkelingslocaties Polfermolen, Villa Via Nova en Centrum-

locatie Ah is een afzonderlijke luchtkwaliteitstoets uitgevoerd14. Uit de toets blijkt

dat de totale verkeersgeneratie circa 1.915 motorvoertuigen per weekdag bedraagt.

Per woning bedraagt de verkeersgeneratie ongeveer 6 motorvoertuigen per week-

dag (kengetal CROW).

Op grond van deze aantallen kan worden afgeleid dat de onderzochte 3 plangebie-

den gelijk staan ongeveer 320 woningen, dit is inclusief de commerciële voorzienin-

gen. Dit woningaantal is beduidend lager dan de 1.500-3.000 woningen volgende de

Regeling NIBM, zodat kan worden gesteld dat de 3 plangebieden niet in betekende

mate bijdragen. Een nadere beoordeling van de luchtkwaliteit ter plaatse is niet

noodzakelijk.

Het onderzochte aspect ‘luchtkwaliteit’ vormt geen belemmering voor de planologi-

sche regeling, zijnde het opnemen van directe bouwtitels.

Volledigheidshalve wordt hier voor de volledige notitie verwezen naar een afzon-

derlijke bij dit bestemmingsplan behorende bijlage.

5.4 Bedrijvigheid

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven is er veel bedrijvigheid in het plangebied en ook in

de direct omgeving van het plangebied aanwezig. Omdat deze bedrijven nabij bur-

gerwoningen gelegen zijn, dient in het bestemmingsplan aandacht te zijn voor het

woon- en leefklimaat van de betreffende woningen. Momenteel worden richtlijnen

gehanteerd waardoor er sprake is van een zekere noodzakelijke afstand tussen be-

drijven en woonbebouwing. Deze afstand (zonering) wordt bepaald door enerzijds

de aard van het bedrijf en anderzijds het karakter van zijn omgeving.

                                                     
14 K+ Adviesgroep, Luchtkwaliteitstoets Locatie Polfermolen, Villa Via Nova en AH te Valkenburg aan de
Geul, projectnr. M9 564.801.1, d.d. 9 september 2010

Voorbeeld: NIBM-grens woningbouwlocaties:

3% criterium: ≤ 1.500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en ≤ 3.000 woningen bij

minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.
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Opgemerkt dient te worden dat bedrijven met milieucategorie 1 en 2 (van de indica-

tieve lijst “Bedrijven en Milieuzonering”, Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

2009) passen binnen de bebouwde omgeving, en daardoor direct toegestaan zijn.

Ditzelfde geldt voor aan-huis-gebonden beroepen. Dit betreft ambachtelijke bedrij-

vigheid/ dienstverlening, welke ondergeschikt is aan de woonbestemming. Hiervoor

geldt in principe geen milieuzone.

Het plan betreft grotendeels een conserverend plan waar geen nieuwe ontwikkelin-

gen mogelijk zijn.

Ten aanzien van de ontwikkellocaties geldt dat deze allen gelegen zijn nabij maxi-

maal categorie 1-of 2-inrichtingen en er derhalve wat betreft een goed woon- en

leefklimaat geen belemmeringen te verwachten zijn. Ook de betreffende inrichtin-

gen worden niet belemmerd in hun bestaande bedrijfsactiviteiten gezien de reeds

bestaande woonbebouwing die reeds direct nabij (en op gelijke of kortere afstand

tot)  de betreffende inrichtingen aanwezig is.

Openluchttheater Valkenburg

Buiten het plangebied is het Openluchttheater Valkenburg gelegen. In het kader

van een goed woon- en leefklimaat wordt deze inrichting ter beoordeling van de

geplande nieuwe woningen in relatie tot het aspect ‘geluid’ nader beschouwd.

Jaarlijks worden in het openluchttheater circa 40 muziekvoorstellingen gegeven, die

in de maanden juni, juli, augustus en september worden gehouden. In de directe

nabijheid is reeds een aantal woningen gelegen. Het gaat daarbij om de woningen

aan de Plenkertstraat 49, 51, en 58. Aan de Plenkertstraat 56 bevond zich een hotel.

De afstand tussen het theater en de genoemde woningen bedraagt circa 40 meter

(nr. 49), respectievelijk 35 meter (nr. 51) en 55 meter (nr. 58). De afstand tot de in

het bestemmingsplan opgenomen woningen op de Geulhallocatie zal circa 50 meter

bedragen. In de Handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ van 2009 is een tabel

opgenomen, waarin diverse categorieën van bedrijven zijn vermeld. Een openlucht-

theater is hierin niet als zodanig opgenomen. Derhalve wordt aansluiting gezocht

bij een categorie, die een openluchttheater dicht benadert. Dit is de categorie van

de niet overdekte zwembaden. Deze worden immers doorgaans ook alleen in de

zomermaanden gebruikt (evenals het openluchttheater). In de desbetreffende tabel

van de genoemde Handreiking is wat het aspect ‘geluid’ betreft, een indicatieve

afstand van 200 meter aangegeven. Een dergelijke afstand kan ten opzichte van de

nieuwe woningen op de Geulhallocatie niet worden gehaald. Zoals is vermeld, zal

de kortste afstand circa 50 meter bedragen. Ondanks deze aanzienlijk kortere af-

stand kan toch met recht worden gesteld dat sprake zal zijn van een goed woon- en

leefklimaat. Immers, in de eerste plaats bestaat een wezenlijk verschil tussen een

niet overdekt zwembad en het openluchttheater. Een niet overdekt zwembad zal

doorgaans de hele week gedurende de hele dag open zijn. Bij het openluchttheater

worden  alleen op vrijdag, zaterdag en zondag voorstellingen gegeven, die slechts

een paar uur zullen duren. Aangezien de voorstellingen alleen in de maanden juni,

juli, augustus en september worden gehouden, zal het aantal voorstellingen beperkt
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zijn tot circa 40. Verder is de aard van het geluid wezenlijk anders. In het geval van

het openluchttheater gaat het om het ten gehore brengen van muziek, wat subjec-

tief doorgaans positiever wordt ervaren dan het geluid dat van bezoekers van een

zwembad afkomstig is. In de tweede plaats wordt het openluchttheater omringd

door bomen en struiken. Zeker in de zomermaanden, waar de begroeiing het dichtst

is, zal hiervan een dempende werking uitgaan. Daarbij is al een aantal woningen

gelegen op een kortere afstand dan die ten opzichte van de nieuwe woningen op

de Geulhallocatie.

Op basis van het voorgaande zal het bestaande openluchttheater geen negatieve

invloed hebben op het woon- en leefklimaat voor de nieuwe woningen op de Geul-

hallocatie.

Het onderzochte aspect ‘milieuzonering’ vormt derhalve geen belemmering voor de

planologische regeling, zijnde het opnemen van directe bouwtitels.

5.5 Externe veiligheid

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of hande-

lingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op bedrijven of transport-

routes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing.

Het huidige beleid voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe

veiligheid inrichtingen (Bevi), welke 27 oktober 2004 van kracht is geworden (laatste

wijziging dateert van 3 februari 2009). Het externe veiligheidsbeleid voor transport

van gevaarlijke stoffen staat in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke

stoffen, welke op 4 augustus 2004 in de staatscourant is gepubliceerd en waarvan de

laatste wijziging in werking is getreden op 1 januari 2010.

Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal:

het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge

samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Het plaatsgebonden risico vormt

een wettelijke norm voor bestaande en nieuwe situaties. Dit is met een risicocontour

ruimtelijk weer te geven. Het groepsrisico is niet in ruimtelijke contouren te verta-

len, maar wordt weergegeven in een grafiek. Hierin is weergegeven hoe groot de

kans is dat groepen met een bepaalde grootte, slachtoffer kunnen worden van een

ongeval met gevaarlijke stoffen. Hieronder worden beide begrippen verder uitge-

werkt.

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar op overlijden van een onbe-

schermd individu op een bepaalde locatie naar aanleiding van een incident met ge-

vaarlijke stoffen. Voor het PR zijn getalsnormen vastgesteld. Voor nieuwe situaties is

de maximale toelaatbare overlijdenskans van een persoon 10-6/ jaar (1 op een mil-
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joen). Dit betekent dat bij nieuwe situaties de grenswaarde wordt overschreden als

woningen of andere kwetsbare objecten zich tussen de 10-6 risicocontour en de in-

richting of transportroute bevinden.

Groepsrisico

Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans per jaar dat tenminste een aantal men-

sen het slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR is niet

ruimtelijk weer te geven met contouren maar wordt uitgedrukt in een grafiek

waarin het aantal slachtoffers wordt uitgezet tegen de cumulatieve kans dat een

dergelijke groep slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen: de fN-

curve. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit.

Dit invloedsgebied wordt doorgaans begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij

anders bepaald), ofwel door de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde men-

sen in de omgeving komt te overlijden als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke

stoffen. 

Verantwoordingsplicht

Het groepsrisico kent geen vaste norm, maar een oriëntatiewaarde. In het Besluit

externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de voor deze situatie relevante circulaire

'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ (2004) is de verantwoordingsplicht

opgenomen. Daarbij geldt volgens deze circulaire dat bij elke overschrijding van de

oriëntatiewaarde van het groepsrisico of toename van het groepsrisico ten gevolge

van de ontwikkeling van het plangebied onder de oriëntatiewaarde verantwoording

moet worden afgelegd door het bevoegd gezag.

De verantwoording van het groepsrisico houdt in dat, naast de rekenkundige hoog-

te van het GR, tevens rekening dient te worden gehouden met een aantal kwalita-

tieve aspecten. Hiertoe behoren met name de aspecten 'zelfredzaamheid' en 'be-

strijdbaarheid'. Indien van toepassing kan hiermee ook rekening worden gehouden

met de kans op gewonden en andere effecten van een eventuele ramp. Bij de ver-

antwoording dient de regionale brandweer om advies gevraagd te worden.

(Beperkt) kwetsbare objecten

Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stof-

fen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan.

(Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels, res-

taurants15.

Het ruimtelijk besluit

Onderhavige bestemmingsplan betreft grotendeels een conserverend plan. In het

plan worden enkele kleinere bouwlocaties rechtstreeks geregeld. Voor de locaties

                                                     
15 Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
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Polfermolen, Villa Via Nova, centrumlocatie en Geulpoort, zijn woningbouw en

commerciële voorzieningen gepland.

Inventarisatie risicobronnen

Door Cauberg-Huygen is een (concept) onderzoek verricht16 inzake externe veilig-

heid. Behalve een uitvoerige beschrijving van geldende wettelijke richtlijnen en cir-

culaires is in dit onderzoek een risicoanalyse verricht. Voor de specifieke analyse

wordt hier volledigheidshalve naar het betreffende onderzoek verwezen.

Conclusie

Uit het hiervoor genoemde onderzoek blijkt dat:

• Transport van gevaarlijke stoffen

De A79, de N590 en de N595 liggen op een afstand van meer dan 200 m van alle vier

de plangebieden. De externe veiligheidsaspecten van deze transportroutes leveren

derhalve geen beperkingen voor de realisatie van de plannen.

De N298, de verbindingsweg N590-N298 en de verbindingsweg N595-A79 liggen op

een afstand die kleiner is dan 200 meter van de plangebieden, met uitzondering van

plangebied Polfermolen.

Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek door Windmill, welke ten grondslag ligt

aan de beleidsvisie (concept) van de gemeente Valkenburg aan de Geul (door de

Raad geaccordeerd, echter momenteel nog niet definitief gepubliceerd), blijkt dat

de toename van het aantal personen binnen de plangebieden niet resulteert in een

relevant groepsrisico. Conform de beleidsnotitie van de gemeente dient invulling te

worden gegeven aan de verantwoordingsplicht groepsrisico met betrekking tot:

 -  de mogelijkheden voor de rampbestrijding, en;

- de zelfredzaamheid van de mensen in het invloedsgebied van de transportrou-

te.

Hiertoe dient door de gemeente advies te worden ingewonnen bij de brandweer.

• Buisleidingen

De plangebieden liggen buiten het invloedsgebied van hogedrukgasleidingen, DPO-

leidingen of overige buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Dit

item levert derhalve geen beperkingen voor de plangebieden.

• Hoogspanningskabels

Er zijn geen hoogspanningskabels in de nabijheid van de plangebieden aanwezig.

• Risicovolle bedrijven

De plangebieden liggen buiten het invloedsgebied van risicovolle bedrijven.

                                                     
16 Cauberg-Huygen, Externe veiligheid 4 plangebieden te Valkenburg Locatie Polfermolen, Villa Via Nova,
Centrumlocatie en Geulpoort, referentie 20092440-01, concept d.d. 19 januari 2010
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Er dient door de gemeente nog invulling gegeven te worden aan de verantwoor-

dingsplicht.

Het onderzochte aspect ‘externe veiligheid’ vormt geen belemmering voor de pla-

nologische regeling, zijnde het opnemen van directe bouwtitels.

Volledigheidshalve wordt hier voor de volledige rapportage verwezen naar een af-

zonderlijke bij dit bestemmingsplan behorende bijlage.

5.6 Archeologie

De Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) is op 1 september 2007

inwerking getreden. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de Neder-

landse uitwerking van het Verdrag van Malta. De wet is een raamwet, die regelt hoe

Rijk, provincies en gemeenten bij hun ruimtelijke plannen rekening moeten houden

met het erfgoed in de bodem. De gemeenten zijn in deze wet tot bevoegd gezag

aangewezen en dienen de archeologische belangen op een goede manier te verwe-

ven in het ruimtelijk beleid. Het beste kader voor een goede afweging is het opstel-

len van een gemeentelijke archeologische beleidskaart.

Door Archeol is in 2009  een Archeologische beleidskaart en groevenbeleidskaart

voor de gemeente Valkenburg aan de Geul opgesteld.

Er zijn drie kaarten gemaakt die een overzicht geven van de bestaande kennis over

de archeologie van Valkenburg.

Op de eerste kaart, de archeologische vindplaatsenkaart, zijn de bekende archeolo-

gische vindplaatsen met symbolen aangegeven, onderscheiden naar periode en

complextype (soort vindplaats).

De tweede kaart, de cultuurhistorische waardenkaart (CHW), geeft de cultuurhistori-

sche en cultuurlandschappelijke gegevens weer, die archeologisch relevant zijn, om-

dat hier archeologische vindplaatsen in de buurt kunnen zijn of omdat zij zelf (po-

tentiële) vindplaatsen zijn. Het gaat hierbij om bouwkundige monumenten, zoals

kerken en kastelen, en landschappelijke elementen, zoals holle wegen en graften. In

de oude stads- en dorpskernen, die in het begin van de 19e eeuw nauwkeurig in

kaart zijn gebracht, valt alles samen: er staan oude gebouwen, er kunnen landschap-

pelijke elementen zijn, zoals een molenbeek of een oud stratenpatroon, en zo’n

kern is eigenlijk één grote archeologische vindplaats.

De derde kaart is de detailkaart/beleidskaart van het centrum van Valkenburg. Deze

is in essentie gelijk aan de door Adviesbureau Cuijpers vervaardigde erfgoedkaart

met toevoeging van (ook op de archeologische vindplaatsenkaart aanwezige) ar-

cheologische vindplaatsen en het wegenpatroon van de kaart van Jacob van Deven-

ter uit circa 1550.
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Uit de kaarten en bijbehorende rapportage kan, in het kort, afgeleid worden dat

globaal het gebied dat op de verbeelding is bestemd als ‘Centrum’ behoort tot de

historische kern van Valkenburg. Met name in dit gebied zijn archeologische vind-

plaatsen bekend in de vorm van stadsmuren – of grachten. Ook uit het Geuldal zijn

enkele losse vindplaatsen bekend.

Archeologische vindplaatsen en monumenten

De ruïne in het zuiden van het plangebied is een waardevol archeologisch monu-

ment. Ten zuiden van de Plenkertstraat bevindt zich nog een andere waardevolle

(vuursteenmijn).

Door het Monumentenhuis Limburg is een cultuurhistorische verkenning uitgevoerd

(“Van hoogteburcht tot kuuroord”, Roermond 2001). In het plangebied zijn reeds

diverse prehistorische vondsten gedaan. Vooral de plateauranden aan weerszijden

van het Geuldal zijn rijk aan vuursteenvindplaatsen uit de Midden-Steentijd (Mesoli-

thicum) en Nieuwe Steentijd (Neolithicum). Een belangrijke ontdekking in dit ver-

band zijn de resten van een vuursteenmijn in de Plenkertstraat: aan de voet van de

zuidelijke dalhelling van het Geuldal is een deel van een complex van prehistorische

vuursteenmijnen blootgelegd. Deze bestonden over een lengte van 40 m uit diverse

schachten (van 4 tot 8,5 m diep) en gangetjes waar duidelijk haksporen op de wan-

den te zien waren. In totaal werden zeven mijnen aangetroffen, dus één om de vijf

meter. In de mijnen werd voornamelijk ruw materiaal gevonden.

Het doel van de mijnen was om het Valkenburgvuursteen te delven dat als grond-

stof diende voor het vervaardigen van allerlei vuurstenen werktuigen. Vlak bij de

mijnen werd de gewonnen vuursteen ruw bewerkt tot halffabricaten. Deze vuur-

steenbewerkingsplekken of vuursteenateliers bevinden zich meestal in de nabijheid

van de plaats waar het vuursteen gemijnd werd, maar komen ook tot 5 km van de

oorspronkelijke vindplaats voor. De halffabricaten werden in de nederzettingen tot

uiteindelijke werktuigen gemaakt.

Het meest in het oog springende archeologische monument mag wel het Kasteel

van Valkenburg genoemd worden (zeer hoge archeologische waarde). Het is dan

ook geen wonder dat de kasteelruïne een enorme aantrekkingskracht heeft op toe-

risten en archeologen.

De oorsprong van de nederzetting Valkenburg valt te herleiden tot 1087. In dat jaar

bouwde heer Thibald van Valkenburg een donjon op de noordelijke uitloper van de

Heunsberg.

De historische kern van Valkenburg betreft ook een archeologisch monument van

zeer hoge waarde.
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In de catalogus Groeve behorende bij de Archeologische beleidskaart van de ge-

meente is een waardering en beschrijving van historische en landschappelijke war-

den van de groeven in Valkenburg opgenomen. Volledigheidshalve wordt hier naar

de betreffende catalogus verwezen.

Afbeelding 16: uitsnede Archeologische beleidskaart

Verwachtingswaarde archeologie en groeven

Volgens de Beleidsadvieskaart is het centrum van Valkenburg grotendeels gekar-

teerd als categorie 5. De historische kern zelf is gekarteerd als categorie 2. Enkele

belangrijke historische doorgaande wegen zijn gekarteerd als categorie 3. Meer aan

de randen van het plangebied bevinden zich gebieden met een lage, middelhoge en

zeer hoge trefkans (categorieën 4, 5 en 6).
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Enkele delen van het plangebied zijn niet gekarteerd. Dit heeft te maken met de

grote bebouwingsdichtheid. De omgeving welke wel gekarteerd is, betreft gebieden

met zowel lage, middelhoge als hoge archeologische verwachtingswaarden.

Categorie 2. Monumenten: terreinen van zeer hoge waarde (blauw op kaart)

Bij deze categorie ligt de vrijstellingsgrens voor onderzoek op 100 m² oppervlakte

van het totaal te vergraven gebied en de diepte van 30 cm, respectievelijk 50 cm

onder het maaiveld, aangezien het hier om het meest waardevolle deel van het Val-

kenburgse bodemarchief gaat. In de stadskernen geldt bovendien dat de omvang

van de ingrepen meestal beperkt is, waardoor de archeologische kennis vergaard

moet worden uit de resultaten van meerdere kleine onderzoeken.

Categorie 3. Overige monumenten en gebieden met zeer hoge trefkans (groen op

kaart)

Bij deze categorie is de vrijstellingsgrens van de oppervlakte van het totaal te ver-

graven gebied verruimd tot 250 m², aangezien het risico op verlies van waardevolle

informatie hier geringer is en grotere ingrepen hier meer kennisrendement geven.

Hierdoor wordt de belasting voor betrokkenen beperkt, aangezien een groot deel

van de aanvragen onder deze grens vallen. De vrijstellingsgrenzen van 30 cm diepte,

respectievelijk 50 cm diepte blijven gehandhaafd. Onder 50 cm onder het maaiveld

in de bebouwde kom kan te allen tijde nog informatie aanwezig zijn. De grens van

30 cm voor het buitengebied is gekozen, omdat het Valkenburgse bodemarchief

door erosie al veel geleden heeft, waardoor alleen nog diepere sporen en structuren

resteren. Een diepere vrijstellingsgrens kan in kwetsbare gebieden tot onherstelbare

schade leiden.

Categorie 4. Gebied met een hoge trefkans (rood op kaart)

Bij deze categorie is de vrijstellingsgrens van de oppervlakte van het totaal te ver-

graven gebied, verruimd tot 500 m², aangezien het risico hier geringer is dan in de

eerdere categorieën, terwijl de belasting voor betrokkenen verminderd wordt. De

vrijstellingsgrenzen van 30 cm, respectievelijk 50 cm diepte blijven gehandhaafd, om

dezelfde reden als bij categorie 3. Indien nog geen oppervlakte van een totale ver-

graving bekend is, bijvoorbeeld bij projectbesluiten, geldt de onderzoeksverplichting

voor plangebieden groter dan 1.000 m² . Dit is overeenkomstig met de voorwaarde

die de provincie stelt voor vergunningsaanvragen voor plangebieden binnen het

aandachtsgebied ‘Via Belgica’.

Categorie 5. Gebied met een middelhoge trefkans of gebied met een lage trefkans

met kans op bijzondere dataset: (oranje op kaart)

Bij deze categorie is de vrijstellingsgrens van de oppervlakte van het totaal te ver-

graven gebied verruimd tot 1.000 m², aangezien het risico hier geringer is dan in de

eerdere categorieën, terwijl de belasting voor betrokkenen verminderd wordt. De

vrijstellingsgrenzen van 50 cm diepte in bebouwd terrein blijft gehandhaafd. De
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vrijstellingsdiepte in het buitengebied wordt verruimd tot 40 cm onder het maai-

veld, enerzijds om de belasting voor betrokkenen te verminderen, anderzijds omdat

in deze categorie relatief veel door colluvium afgedekte zones aanwezig zijn, het-

geen conserverend werkt voor onderliggend bodemarchief. Dit is overeenkomstig

de voorwaarde die de provincie stelt voor vergunningsaanvragen voor plangebieden

binnen het aandachtsgebied ‘Via Belgica’.

Categorie 6. Gebied met een lage trefkans (geel op kaart)

In gebieden van deze categorie gelden geen beperkingen voor bouw-, sloop- en

aanlegvergunningvergunningen. Voor projectbesluiten of wijziging van het be-

stemmingsplan geldt dat, wanneer het plangebied groter is dan 25.000 m² (10.000

m² binnen het aandachtsgebied Via Belgica) middels een quickscan of een bureau-

onderzoek een onderzoek naar de risico’s voor het bodemarchief moet worden in-

gesteld. Indien hieruit blijkt dat er binnen het plangebied risico’s zijn voor het bo-

demarchief, kan alsnog een rapport naar de waarde van het te verstoren terrein of

een deel daarvan worden verlangd. Ingrepen als gevolg van een projectbesluit die

ondieper zijn dan 40 cm (buitengebied)/50 cm (bebouwde kom) onder het maaiveld

gelden niet als een risico.

Voor de ingangsgebieden van de groeven in het plangebied geldt een beleidscate-

gorie 2. Voor de bekende ondergrondse gangen in het plangebied geldt overwe-

gend een beleidscategorie 3a, met aan de randen van het gangenstelsel een beleids-

categorie 4.

Maatregelen categorie 2: In een vroeg stadium van planvorming dient door een

bureauonderzoek en veldonderzoek vastgesteld te worden of er ingangen of in-

ganggerelateerde waarden in het gebied aanwezig zijn.

Indien dit niet het geval is, kan het gebied voor dit onderdeel vrijgegeven worden.

Indien dit wel het geval is, dienen bij voorkeur geen bodemingrepen plaats te vin-

den die waarden aantasten, maar dienen daarentegen beschermende maatregelen

in de zin van conservering en beheer plaats te hebben.

Indien toch een ingreep plaats moet vinden, dan dient vooraf een archeologisch-

cultuurhistorisch onderzoek plaats te vinden, waarbij tevens geanalyseerd dient te

worden in welke mate de voorgenomen ingreep de groevewaarden aantast en wel-

ke mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Zo nodig bij verlening van de vergunning

de verplichting opleggen tot het nemen van mitigerende maatregelen, zoals ‘arche-

ologievriendelijk’ bouwen, en tot het laten uitvoeren van verder onderzoek en do-

cumentatie. In voorkomende gevallen kan het onderzoek middels archeologische

begeleiding plaats hebben.

De vrijstellingsgrens sluit aan bij de archeologische categorie 4, gebied met een ho-

ge trefkans, waarbij de vrijstellingsgrens 500 m² aan het oppervlak en 30 cm, respec-

tievelijk 50 cm onder het maaiveld is.
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Maatregelen categorie 3a: In een vroeg stadium van planvorming dient middels een

bureauonderzoek en eventueel gevolgd door een veldonderzoek vastgesteld te

worden of de plannen gevolgen hebben voor het onderliggende gangenstelsel en

de waarden die zich in het gebied bevinden.

Indien dit niet het geval is, wordt het gebied voor dit onderdeel vrijgegeven. Indien

dit wel het geval is, dienen bij voorkeur geen bodemingrepen plaats te vinden die

waarden aantasten, maar dienen daarentegen beschermende maatregelen in de zin

van conservering en beheer plaats te hebben.

Bij verlening van de vergunning wordt, indien nodig, de verplichting opgelegd tot

het nemen van mitigerende maatregelen, zoals ‘archeologievriendelijk’ bouwen, en

tot het laten uitvoeren van verder onderzoek en documentatie.

Maatregelen categorie 4: In een vroeg stadium van planvorming dient middels een

bureauonderzoek en eventueel een veldonderzoek vastgesteld worden of er een

reële kans is dat er onderaardse gangenstelsels onder het plangebied liggen. Hiertoe

dient in de omgeving van het plangebied gezocht te worden naar ingangen en doli-

nes die veroorzaakt kunnen zijn door instortingen en aardpijpen.

Indien er geen aanwijzingen zijn, wordt het terrein vrijgegeven voor dit onderdeel.

Indien er aantoonbaar aanwijzingen zijn voor gangen onder het plangebied, dient

het gebied behandeld te worden als ware het zone donker-blauw.

Monumenten en beeldbepalende panden

In het plangebied (en directe omgeving) bevinden zich verschillende Rijks- en ge-

meentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Een lijst van deze panden is

opgenomen in bijlage 1.

Ter bescherming van de genoemde monumenten geldt het uitgangspunt dat er

geen wezenlijke verandering mag worden aangebracht aan het stedenbouwkundig

beeld en geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de cultuurhistorische

waarden.

Beschermd dorpsgezicht

Een gedeelte van het centrum van Valkenburg is aangewezen als “beschermd

dorpsgezicht”.

De aanwijzing als beschermd dorpsgezicht geschiedt door de rijksoverheid op basis

van artikel 35 van de Monumentenwet 1988. Als gevolg van de aanwijzing tot be-

schermd dorpsgezicht dient de gemeente een bestemmingsplan voor het gebied op

te stellen.

Binnen een beschermd dorpsgezicht is voor elk op te richten en te wijzigen bouw-

werk of gebouw een vergunning nodig, ditzelfde geldt voor sloopwerkzaamheden.

De beschermde situatie heeft niet tot doel de huidige situatie strikt te handhaven.

Met inachtneming van de bestaande historische structuren, kunnen nieuwe gebou-

wen toegevoegd worden en/ of kunnen er veranderingen in het gebruik plaatsvin-

den die passen binnen het historisch gegroeide karakter.
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Archeologisch onderzoek ontwikkelingslocaties

Voor de locaties Villa Via Nova (deelgebied 2), Centrumlocatie (deelgebied 3), Pol-

fermolen (Geulhal, deelgebied 1) en Geulpoort (deelgebied 4)  is door Archeo Pro

een bureauonderzoek uitgevoerd17.

Uit het selectieadvies van dit onderzoek blijkt het volgende:

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel verschilt de archeolo-

gische verwachting per deelgebied.

Voor deelgebied 1 geldt een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid

van archeologische resten daterend vanaf het laat-paleolithicum tot en met de

vroege middeleeuwen. Een booronderzoek uitgevoerd door BAAC in 2004 ter plaat-

se van dit plangebied wees uit dat binnen het gebied geen archeologische waarden

meer verwacht hoeven te worden. Daarom kan deze verwachting worden bijgesteld

naar laag en wordt verder onderzoek hier niet noodzakelijk geacht.

Voor deelgebied 2 geldt een hoge verwachting voor zowel vuursteenvindplaatsen

van jagerverzamelaars uit het laat-paleolithicum en mesolithicum als voor nederzet-

tingssporen en sporen van begraving vanaf het neolithicum tot en met de vroege

middeleeuwen. Tevens geldt een hoge verwachting voor nederzettingsresten uit de

late middeleeuwen en nieuwe tijd. In de noordoostelijke hoek van dit deelgebied

liggen gangen van een groeve in de ondergrond. RAAP heeft een groot deel van dit

plangebied reeds onderworpen aan een booronderzoek. Op basis van de resultaten

daarvan is een vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een archeologische

begeleiding van graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 1 m beneden het maai-

veld. Dit advies is nog steeds van toepassing en wordt door Archeopro onderschre-

ven.

Voor de deelgebieden 3 en 4 geldt een lage verwachting voor vuursteenvindplaat-

sen van jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en voor ne-

derzettingsresten uit het neolithicum tot en met de Romeinse tijd. Wel geldt voor

deze periodes een hoge verwachting voor specifiek aan beekdalen gerelateerde

resten. Ook voor nederzettingsresten vanaf de vroege middeleeuwen tot en met de

nieuwe tijd geldt hier een hoge verwachting. Naast deze resten kunnen binnen

deelgebied 3 ook sporen van mergelwinning zoals schachten worden aangetroffen.

De kans hierop wordt weliswaar klein geacht, maar kan niet worden uitgesloten.

Voor de deelgebieden 3 en 4 wordt daarom een vervolgonderzoek geadviseerd in

de vorm van een verkennend booronderzoek. Op basis van dit onderzoek kan wor-

den bepaald op welke diepte eventuele resten aanwezig zijn en in welke mate even-

tuele verstoringen het archeologisch erfgoed hebben aangetast. Daarnaast dienen

graafwerkzaamheden binnen deelgebied 3 te worden begeleidt zodat eventueel

aanwezige ontginningsschatten kunnen worden opgespoord.

                                                     
17 Archeo Pro, Kern te Valkenburg Gemeente Valkenburg aan de Geul Inventariserend veldonderzoek
(IVO-O): bureauonderzoek, Archeo Pro rapport 9123, februari  2010
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In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/ of sporen aangetrof-

fen worden, deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Valkenburg a/d Geul of

de RCE, conform Monumentenwet 1988, laatste wijzing van 1 september 2007, pa-

ragraaf 7, artikel 53 en verder.

Het bevoegd gezag, de gemeente Valkenburg aan de Geul, heeft het volgende ge-

oordeeld in hert kader van het uitgevoerde archeologieonderzoek:

Voor het deelgebied dat betrekking heeft op de ontwikkeling Croix de Bourgogne,

geldt dat deze ontwikkeling niet is opgenomen in onderhavig bestemmingsplan;

hiervoor wordt een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld waarin het aspect ‘ar-

cheologie’ nader beoordeeld wordt.

Ten aanzien van het geadviseerde vervolgonderzoek voor de centrumlocatie (AH)

wordt opgemerkt dat deze locatie momenteel voor het grootste deel bebouwd is en

dat daardoor het uitvoeren van archeologisch onderzoek uiterst lastig, zo niet on-

doenlijk is. Dit wil echter niet zeggen dat er geen archeologisch onderzoek hoeft te

worden uitgevoerd. Het in beeld brengen van de archeologische waarden is in on-

derhavig bestemmingsplan geborgd door de dubbelbestemming ‘Waarde-

Archeologie’ (1 t/m 6). In de bijbehorende planregels is opgenomen dat de omge-

vingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van

werkzaamheden is vereist voor het uitvoeren van werkzaamheden dieper dan 0,5

meter onder het maaiveld. Aan deze vergunningsplicht is het uitvoeren van archeo-

logisch onderzoek gekoppeld.

Gezien het voorgaande hoeft op dit moment, voorafgaande aan de vaststelling van

het bestemmingsplan, geen nader archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Het uitvoeren van vervolgonderzoek zal aan de orde komen in het geval op de loca-

tie de nieuwbouw wordt aangevraagd. Alsdan zal op grond van de planregels voor

het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wer-

ken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, onderzoek moeten worden

gedaan naar de aldaar voorkomende archeologische waarden.

Het onderzochte aspect ‘archeologie’ vormt derhalve geen belemmering voor de

planologische regeling, zijnde het opnemen van directe bouwtitels.

Volledigheidshalve wordt hier voor de volledige rapporten verwezen naar een af-

zonderlijke bij dit bestemmingsplan behorende bijlagen.

5.7 Waterhuishouding

Vanuit Rijks- en provinciaal beleid wordt steeds meer nadruk gelegd op duurzaam

waterbeheer in de bebouwde omgeving. Voor wat betreft een beschrijving van het

relevante waterbeleid wordt hier volledigheidshalve verwezen naar de opgestelde

waterparagraaf. In hoofdstuk 2 is reeds ingegaan op het gemeentelijk waterplan.



Hoofdstuk 5 93

Kenmerken van het watersysteem

De kenmerken van de watersystemen, zoals die voorkomen in het plangebied (en

omgeving), kunnen het beste beschreven worden door een onderverdeling te ma-

ken in de soorten van water die in het gebied aanwezig zijn. De belangrijkste zijn:

oppervlaktewater, ecosysteem en afval- en hemelwater.

Uit de Kristallen waarden kaart blijkt dat het zuidelijke deel van het plangebied is

aangeduid als “Bodembeschermingsgebied Mergelland”. In het Mergelland wordt

gestreefd naar een kwaliteit van bodem, grondwater en landschap die voldoet aan

de eisen die de aanwezige biotische, abiotische en cultuurhistorische waarden stel-

len.

Uit de Blauwe waarden kaart blijkt dat delen van het bos in het zuiden van het

plangebied aangeduid zijn als ”Hydrologisch gevoelig VHR-gebieden” (Vogel- en

Habitatrichtlijngebieden) en “Hydrologisch gevoelige natuurgebieden”.

Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden met hydrologisch gevoelige natuurwaarden zijn

onderdeel van de EHS. Deze gebieden zijn (inter)nationaal van belang in het kader

van de realisatie van Natura 2000 en vormen voor de Kaderrichtlijn Water een be-

langrijk ordenend kader: geen achteruitgang van de natte natuurwaarden en her-

stelt in 2015.

Rondom de hydrologisch gevoelige natuurgebieden geldt minimaal het stand still

principe met betrekking tot peilbeheer, drainage en beregening.

Oppervlaktewater

In het plangebied stroomt de Geul die zich in de stad opsplitst in de noordelijke

Molentak en de zuidelijke Geultak.

Afvalwater

In het plangebied is een gemengd rioleringsstelsel aanwezig.

In mei 2005 is het gemeentelijke rioleringsplan 2005-2010 opgesteld. Het gemeente-

lijk rioleringsplan is een beleidsrapport waarin de hoofdpunten van beleid ten aan-

zien van hetgeen de gemeente de aankomende tijd wenst te bereiken op het riole-

ringsgebied is beschreven. Ten aanzien van de verdrogingsproblematiek en de mo-

gelijkheid tot infiltratie van (schoon) regenwater geeft de gemeente aan hieraan

actief mee te werken. Er liggen sterke kansen om af te koppelen in de uitvoering

van het “Centrumplan Valkenburg”. Hier zullen een groot aantal rioleringen wor-

den vervangen en de bestratingen krijgen een facelift.

Infiltratieonderzoek/ waterparagraaf ontwikkelingslocaties

Door Aeres Milieu is een infiltratieonderzoek uitgevoerd18 voor de vier ontwikke-

lingslocaties.

Uit de conclusies van het onderzoek blijkt het volgende:

                                                     
18 Aeres Milieu, Infiltratieonderzoek/ Waterparagraaf, Centrumplan Valkenburg a/d Geul, projectnummer
AM09337, d.d. 20 april 2010
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Infiltratieonderzoek

De onverzadigde doorlatendheid (infiltratiesnelheid) is bepaald door middel van

Open-end-tests en Porchettests. Deze zijn uitgevoerd in 10 meetpunten verdeeld

over de deellocaties. Ook zijn twee Slug-tests verricht in de verzadigde zone op de

deellocatie Polfermolen.

Uit de Open-end-tests komt een lage infiltratiesnelheid. De gemeten waarden liggen

ruim onder limietwaarde waarbij (volgens Duitse normen) de infiltratie van regen-

water nog goed mogelijk is (0,43 m/dag). De Porchet-testen geven een vergelijkbaar

beeld en illustreert de slechte doorlatendheid van de bodem binnen de deellocaties.

Op grond van de gecombineerde testresultaten wordt geconcludeerd dat de bo-

demdoorlatendheid binnen alle deellocaties slecht of zeer matig geschikt is voor

(oppervlakte) infiltratie van neerslag.

Waterparagraaf

Afkoppeling van neerslag afkomstig van daken en overige verharde oppervlakken is

goed mogelijk. Aan de milieuhygiënische randvoorwaarden kan worden voldaan.

Binnen de deellocaties Polfermolen, Villa Via Nova en Centrum zijn, voor zover de

ruimte het toelaat, de aanleg van retentievoorzieningen voor de berging (en trage

infiltratie door de slechte doorlatendheid van de bodem), van afgekoppelde neer-

slag noodzakelijk.

Alle retentiebassins moeten worden voorzien van noodoverlaten die uiteindelijk op

oppervlaktewater lozen. Voor deze lozingen is een vergunning van het Waterschap

Roer en Overmaas vereist.

Door de (indirecte) aanvoer van afgekoppelde neerslag, zal de milieuhygiënische

kwaliteit van het ontvangende primaire oppervlaktewater van de Geul en de Heker-

beek niet verslechteren, mits de milieuhygiënische randvoorwaarden in acht worden

genomen.

Deellocatie Polfermolen

De afgekoppelde neerslag van de daken zal niet of zeer gering zijn verontreinigd.

Deze neerslag kan rechtstreeks via traditioneel afvoermateriaal, molgoten of lijnaf-

watering naar de binnen het plangebied aangelegde retentievoorziening worden

afgevoerd. Daar kan de verzamelde neerslag langzaam (vanwege slechte doorla-

tendheid) in de bodem infiltreren.

Overtollig water als gevolg van excessieve of langdurige neerslag zal via een boven-

grondse noodoverlaat op de Geul worden geloosd.

Gezien het bouwplan, de beschikbare ruimte, de lage infiltratiesnelheid in de bo-

dem, en randvoorwaarden en eisen die door het bevoegde gezag worden gesteld, is

dit een goede optie.

Neerslag afkomstig van overige verhardingen zoals parkeerplaatsen en ontslui-

tingswegen kan verontreinigd zijn en mag alleen via filtering en/ of bodempassage

in de ondergrond infiltreren. Deze potentieel verontreinigde neerslag kan binnen

dit plangebied gedeeltelijk afstromen van de verhardingen naar de onverharde per-
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ceeldelen omdat voldoende ruimte beschikbaar is. Het water kan ook geheel via

bijvoorbeeld molgoten, lijnafwatering of traditioneel afvoermateriaal worden afge-

voerd naar een bergingsbassin om alsnog in de bodem te kunnen infiltreren.

Deze neerslag moet vóór lozing op het bergingsbassin wel behandeld worden in

bijvoorbeeld een lamellenafscheider om eventuele verontreinigingen achter te hou-

den. Het bassin moet van een bovengrondse noodoverloop worden voorzien die is

aangesloten op de Geul om zo overtollige neerslag af te kunnen afvoeren.

Toepassing van bv. half-verharding of open bestratingen in de wandelpaden en ont-

sluitingswegen om ter plaatse neerslag te infiltreren, is gezien de gebruikersdoel-

groep niet aan te bevelen.

Voor de lozing van neerslag via de noodoverlaat op de Geul is een vergunning van

het Waterschap Roer en Overmaas noodzakelijk. In geen geval mag de afvalwaterri-

olering op het hemelwaterafvoersysteem worden aangesloten.

Het totaal oppervlak van de daken van de woningen etc. binnen het plangebied

bedraagt circa 4.600 m². Alle afgekoppelde neerslag wordt rechtstreeks in het berg-

bassin geloosd.

De hoeveelheid neerslag bedraagt in dit geval ongeveer 161 m³ die totaal binnen het

plangebied afgevoerd moet worden voor een “neerslaggebeurtenis” met een over-

schrijdingsfrequentie van T = 25 jaar. Dit komt overeen met een neerslag van circa

35 mm in 45 minuten.

Bij een “neerslaggebeurtenis” met een overschrijdingsfrequentie van T = 100 jaar,

overeenkomend met een neerslag van 45 mm in 30 minuten, moet circa 207 m³ neer-

slag binnen het plangebied worden afgevoerd naar een bergings- tevens infiltratie-

bassin.

Het totaal oppervlak van de overige verhardingen etc. binnen het plangebied be-

draagt circa 2.300 m². Alle afgekoppelde neerslag wordt, via een lamellenafscheider,

in een bergbassin geloosd.

De hoeveelheid neerslag bedraagt in dit geval ongeveer 80 m3 die totaal binnen het

plangebied afgevoerd moet worden voor een “neerslaggebeurtenis” met een over-

schrijdingsfrequentie van T = 25 jaar. Dit komt overeen met een neerslag van circa

35 mm in 45 minuten.

Bij een “neerslaggebeurtenis” met een overschrijdingsfrequentie van T = 100 jaar,

overeenkomend met een neerslag van 45 mm in 30 minuten, moet circa 104 m³

neerslag binnen het plangebied worden afgevoerd naar een bergings- en infiltratie-

bassin.

De retentiebassins moeten minimaal een bergingsvolume hebben van respectievelijk

161 en 80 m³. De vorm is niet echt relevant als de berging maar minmaal 161 en 80

m³ bedraagt. De diepte is afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is voor het bas-

sin. Het kan ook mogelijk zijn bij elk woongebouw (een) eigen bergingsvijver(s) te

creëren of vijvers tot een bassin samen te voegen.
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Deellocatie Villa Via Nova

De afgekoppelde neerslag van de daken zal niet of zeer gering zijn verontreinigd.

Deze neerslag kan rechtstreeks via traditioneelafvoer materiaal, molgoten of lijnaf-

watering naar de aangelegde retentievoorziening binnen het plangebied worden

afgevoerd. Daar kan de verzamelde neerslag langzaam (vanwege slechte doorla-

tendheid) in de bodem infiltreren.

Overtollig water als gevolg van excessieve of langdurige neerslag zal via een boven-

grondse noodoverlaat op de overkluisde Hekerbeek worden geloosd.

Gezien het bouwplan, de beschikbare ruimte, de lage infiltratiesnelheid in de bo-

dem ter plaatse, en de randvoorwaarden en eisen die door het bevoegde gezag

worden gesteld, is dit een goede optie.

Neerslag afkomstig van overige verhardingen zoals parkeerplaatsen en ontslui-

tingswegen kan verontreinigd zijn en mag alleen via filtering en/of bodempassage

in de ondergrond infiltreren. Deze potentieel verontreinigde neerslag kan binnen

dit plangebied gedeeltelijk afstromen van de verhardingen naar de onverharde per-

ceeldelen omdat voldoende ruimte beschikbaar is.

Het water kan ook geheel via bijvoorbeeld molgoten, lijnafwatering of traditioneel

afvoermateriaal worden afgevoerd naar een bergingsbassin om alsnog in de bodem

te kunnen infiltreren.

Deze neerslag moet voor lozing op het bergingsbassin wel behandeld worden in

bijvoorbeeld een lamellenafscheider om eventuele verontreinigingen achter te hou-

den. Het bassin moet van een bovengrondse noodoverloop worden voorzien die is

aangesloten op de overkluisde Hekerbeek om zo overtollige neerslag af te kunnen

voeren.

Toepassing van bijvoorbeeld half-verharding of open bestratingen in de wandelpa-

den en ontsluitingswegen om ter plaatse neerslag te infiltreren, is aan te bevelen.

Mogelijk kan het niveauverschil binnen het plangebied leiden tot wateroverlast in

de laagst gelegen delen.

Daarvoor zullen preventieve maatregelen moeten worden getroffen zoals keer-

muurtjes, of afstromende neerslag afvoeren via bv. een lijn-afwateringssysteem.

Voor de lozing van neerslag via de noodoverlaat op de overkluisde Hekerbeek is een

vergunning van het Waterschap Roer en Overmaas noodzakelijk. In geen geval mag

de afvalwaterriolering op het hemelwaterafvoersysteem worden aangesloten.

Als bij invulling van het plangebied gekozen wordt voor de realisatie van een verbe-

terd gescheiden rioolstelsel kan alle afgekoppelde neerslag, al dan niet via een fil-

tratiesysteem, in dit rioolsysteem worden geloosd.

Het totaal oppervlak van de daken van de woningen etc. binnen het plangebied

bedraagt circa 1.550 m². Alle afgekoppelde neerslag afkomstig van deze daken

wordt rechtstreeks in een bergbassin geloosd.

De hoeveelheid neerslag bedraagt in dit geval ongeveer 55 m³ die totaal binnen het

plangebied afgevoerd moet worden voor een “neerslaggebeurtenis” met een over-
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schrijdingsfrequentie van T = 25 jaar. Dit komt overeen met een neerslag van circa

35 mm in 45 minuten.

Bij een “neerslaggebeurtenis” met een overschrijdingsfrequentie van T = 100 jaar,

overeenkomend met een neerslag van 45 mm in 30 minuten, moet circa 70 m³ neer-

slag binnen het plangebied worden afgevoerd naar een bergings- tevens infiltratie-

bassin.

Het totaal oppervlak van de overige verhardingen etc. binnen het plangebied be-

draagt circa 3.000 m². Alle afgekoppelde neerslag wordt, via een lamellenafscheider,

in een bergbassin geloosd. De hoeveelheid neerslag bedraagt in dit geval ongeveer

105 m3 die totaal binnen het plangebied afgevoerd moet worden voor een “neer-

slaggebeurtenis” met een overschrijdingsfrequentie van T = 25 jaar. Dit komt over-

een met een neerslag van circa 35 mm in 45 minuten.

Bij een “neerslaggebeurtenis” met een overschrijdingsfrequentie van T = 100 jaar,

overeenkomend met een neerslag van 45 mm in 30 minuten, moet circa 135 m³ neer-

slag binnen het plangebied worden afgevoerd naar een bergings- tevens infiltratie-

bassin.

De retentiebassins moeten minimaal een bergingsvolume hebben van respectievelijk

55 en 105 m³. De vorm is niet echt relevant als de berging maar minimaal 55 en 105

m³ bedraagt. De diepte is afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is voor het bas-

sin. De beide bassins kunnen ook worden samengevoegd. De filtratie van de neer-

slag afkomstig van de overige verhardingen moet wel worden gehandhaafd.

Deellocatie Centrum

De afgekoppelde neerslag van de daken zal niet of zeer gering zijn verontreinigd.

Deze neerslag kan rechtstreeks via traditioneel afvoermateriaal, molgoten of lijnaf-

watering naar de aangelegde retentievoorziening binnen het plangebied worden

afgevoerd. Daar kan de verzamelde neerslag langzaam (wegens slechte doorlatend-

heid) in de bodem infiltreren.

Overtollig water als gevolg van excessieve of langdurige neerslag zal via een boven-

grondse noodoverlaat op primair oppervlaktewater (Hekerbeek of Geul) worden

geloosd.

Neerslag afkomstig van overige verhardingen zoals parkeerplaatsen en ontslui-

tingswegen kan verontreinigd zijn en mag alleen via filtering en/ of bodempassage

in de ondergrond infiltreren. Deze potentieel verontreinigde neerslag kan geheel

via bijvoorbeeld molgoten, lijnafwatering of traditioneel afvoermateriaal worden

afgevoerd naar een bergingsbassin om alsnog in de bodem te kunnen infiltreren.

Deze neerslag moet vóór lozing op het bergingsbassin wel behandeld worden in

bijvoorbeeld een lamellenafscheider om eventuele verontreinigingen achter te hou-

den. Het bassin moet van een bovengrondse noodoverloop worden voorzien die is

aangesloten op primair oppervlaktewater (de overkluisde Hekerbeek en /of Geul)

om zo overtollige neerslag af te kunnen afvoeren.

Voor de lozing van neerslag via de noodoverlaat op oppervlaktewater is een ver-

gunning van het Waterschap Roer en Overmaas noodzakelijk.
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In geen geval mag de afvalwaterriolering op het hemelwaterafvoersysteem worden

aangesloten.

Als bij de in de invulling van het plangebied gekozen wordt voor de realisatie van

een verbeterd gescheiden rioolstelsel kan alle afgekoppelde neerslag, al dan niet via

een filtratiesysteem, in dit rioolsysteem worden geloosd.

Het totaal oppervlak van de daken van de woningen etc. binnen het plangebied

bedraagt circa 4.700 m². Alle afgekoppelde neerslag afkomstig van deze daken

wordt rechtstreeks in een bergbassin geloosd. De hoeveelheid neerslag bedraagt in

dit geval ongeveer 165 m³ die totaal binnen het plangebied afgevoerd moet worden

voor een “neerslaggebeurtenis” met een overschrijdingsfrequentie van T = 25 jaar.

Dit komt overeen met een neerslag van circa 35 mm in 45 minuten.

Bij een “neerslaggebeurtenis” met een overschrijdingsfrequentie van T = 100 jaar,

overeenkomend met een neerslag van 45 mm in 30 minuten, moet circa 212 m³ neer-

slag binnen het plangebied worden afgevoerd naar een bergings- tevens infiltratie-

bassin.

Het totaal oppervlak van de overige verhardingen etc. binnen het plangebied be-

draagt circa 2.300 m². Alle afgekoppelde neerslag wordt, via een lamellenafscheider,

in een bergbassin geloosd. De hoeveelheid neerslag bedraagt in dit geval ongeveer

81 m³ die totaal binnen het plangebied afgevoerd moet worden voor een “neer-

slaggebeurtenis” met een overschrijdingsfrequentie van T = 25 jaar. Dit komt over-

een met een neerslag van circa 35 mm in 45 minuten.

Bij een “neerslaggebeurtenis” met een overschrijdingsfrequentie van T = 100 jaar,

overeenkomend met een neerslag van 45 mm in 30 minuten, moet circa 104 m³

neerslag binnen het plangebied worden afgevoerd naar een bergings- tevens infil-

tratiebassin.

De retentiebassins moeten minimaal een bergingsvolume hebben van respectievelijk

165 en 81 m³. De vorm is niet echt relevant als de berging maar minimaal 165 en 81

m³ bedraagt. De diepte is afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is voor het bas-

sin.

De beide bassins kunnen ook worden samengevoegd. De filtratie van de neerslag

afkomstig van de overige verhardingen moet wel worden gehandhaafd.

Deellocatie Geulpoort

De afgekoppelde neerslag van het dak zal niet of zeer gering zijn verontreinigd.

Deze neerslag kan rechtstreeks via traditioneel afvoermateriaal naar de langs stro-

mende Geul worden afgevoerd. Ook excessieve neerslag kan via deze afvoer recht-

streeks op de Geul worden geloosd. Gezien de hoeveelheid aangesloten verhard

oppervlak (circa 80 m²) is voor de lozing van het hemelwater geen vergunning van

het waterschap Roer en Overmaas vereist.

Neerslag afkomstig van overige verhardingen zoals parkeerplaatsen en ontslui-

tingswegen kan verontreinigd zijn en mag alleen via filtering en/of bodempassage

in de ondergrond infiltreren. Deze potentieel verontreinigde neerslag kan geheel
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via bv. molgoten, lijnafwatering of traditioneel afvoermateriaal worden afgevoerd

naar een bergingsbassin om alsnog in de bodem te kunnen infiltreren.

Deze neerslag moet vóór lozing op het bergingsbassin wel behandeld worden in

bijvoorbeeld een lamellenafscheider om eventuele verontreinigingen achter te hou-

den. Het bassin moet van een bovengrondse noodoverloop worden voorzien die is

aangesloten op oppervlaktewater in dit geval de zuidelijk tak van de Geul.

Aangezien in de huidige situatie neerslag afkomstig van de overige verhardingen

direct naar het gemengd rioolstelsel in de openbare weg Pelerinstraat/Bogaardlaan

afstroomt, moet deze situatie voorlopig gehandhaafd blijven in afwachting van ver-

dere ontwikkelingen.

Voor de lozing van neerslag via een noodoverlaat op oppervlaktewater is een ver-

gunning van het Waterschap Roer en Overmaas noodzakelijk.

Als bij verdere invulling van het plangebied gekozen wordt voor de realisatie van

een verbeterd gescheiden rioolstelsel kan alle afgekoppelde neerslag, al dan niet via

een filtratiesysteem, in dit rioolsysteem worden geloosd.

Het oppervlak van het dak van het poortgebouw bedraagt circa 80 m². Alle afge-

koppelde neerslag afkomstig van dit dak wordt rechtstreeks in de Geul geloosd.

De hoeveelheid neerslag bedraagt in dit geval ongeveer 3 m³ die totaal binnen het

plangebied afgevoerd moet worden voor een “neerslaggebeurtenis” met een over-

schrijdingsfrequentie van T = 25 jaar. Dit komt overeen met een neerslag van circa

35 mm in 45 minuten.

Bij een “neerslaggebeurtenis” met een overschrijdingsfrequentie van T = 100 jaar,

overeenkomend met een neerslag van 45 mm in 30 minuten, moet circa 4 m³ neer-

slag worden afgevoerd naar de Geul.

Het totaal oppervlak van de overige verhardingen etc. binnen het plangebied be-

draagt circa 500 m² . Alle afgekoppelde neerslag wordt, via een lamellenafscheider,

in een bergbassin geloosd *).

De hoeveelheid neerslag bedraagt in dit geval ongeveer 18 m³ die totaal binnen het

plangebied afgevoerd moet worden voor een “neerslaggebeurtenis” met een over-

schrijdingsfrequentie van T = 25 jaar. Dit komt overeen met een neerslag van circa

35 mm in 45 minuten.

Bij een “neerslaggebeurtenis” met een overschrijdingsfrequentie van T = 100 jaar,

overeenkomend met een neerslag van 45 mm in 30 minuten, moet circa 23 m³ neer-

slag binnen het plangebied worden afgevoerd naar een bergings- tevens infiltratie-

bassin.

*) Voorlopig zal geen gebruik worden gemaakt van een bergbassin in de omgeving,

maar zal de “status quo” worden gehandhaafd.

Voor de volledige beschrijving van het uitgevoerde infiltratieonderzoek en de wa-

terparagraaf wordt hier volledigheidshalve verwezen naar de betreffende rapporta-

ge.
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Overleg waterbeheerder

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. heeft het waterschap aangegeven

dat bij de ontwikkellocaties rekening moet worden gehouden met het aspect ‘wa-

ter’ en dat daarbij het afkoppelingsbeleid van belang is.

Zoals uit de opgestelde waterparagraaf blijkt wordt er bij de ontwikkelingslocatie

voldoende rekening gehouden met een duurzame waterhuishouding.

Het onderzochte aspect ‘waterhuishouding’ vormt geen belemmering voor de pla-

nologische regeling, zijnde het opnemen van directe bouwtitels.

Volledigheidshalve wordt hier voor het volledige rapport verwezen naar een afzon-

derlijke bij dit bestemmingsplan behorende bijlage.

5.8 Hoogwaterproblematiek

Het plangebied is niet gelegen in het stroomvoerend rivierbed of bergend regime

van de Maas.

5.9 Flora en Fauna

5.9.1 Natuurwetgeving

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Na-

tuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwer-

king van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatig

gebiedsbescherming plaats door middel van de ecologische hoofdstructuur (EHS),

die is geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal

niveau in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is uitgewerkt. De op provin-

ciaal niveau beschermde natuurgebieden zijn op de Groene Waardenkaart van het

POL opgenomen als EHS of Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG).

De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op de Europees beschermde Na-

tura-2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. Ruimtelijke ontwikke-

lingen die effecten hebben op de vastgestelde natuurwaarden van deze gebieden,

zijn in beginsel niet toegestaan. Indien er een kans bestaat dat effecten zullen op-

treden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden.

De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorko-

mende zoogdieren, (trek) vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, li-

bellen en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde

diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op een hon-
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derdtal vaatplanten. Bij ruimtelijke ontwikkelingen hoeft echter alleen rekening

gehouden te worden met de juridisch zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2' en

'tabel 3' van de Flora- en faunawet, en met vogels. Voor deze soorten moet een

ontheffing worden aangevraagd wanneer een ruimtelijke ontwikkeling leidt tot

schade aan de soort of verstoring van leefgebied. Voor soorten van 'tabel 3' en vo-

gels geldt hierbij een strenger afwegingskader dan voor soorten van  'tabel 2'. Voor

soorten van 'tabel 2' en vogels geldt bovendien dat een ontheffing niet nodig is

wanneer gewerkt wordt conform de door LNV goedgekeurde gedragscode.

5.9.2 Gebiedsbescherming in het plangebied

Natura 2000

De Geul (met gedeelte zuidelijke Geultak) en het bosgebied in zuidelijke richting

(inclusief het Sprookjesbos) behoren tot Natura 2000-gebied ‘Geuldal’. Dit Natura

2000-gebied bestaat uit een aanwijzing als een Habitatrichtlijngebied. Tevens omvat

het Natura 2000-gebied een (deel van) een Beschermd natuurmonument (welke

overigens niet binnen het plangebied gelegen is).

Het Geuldal is met een oppervlakte van bijna 2.500 hectaren een van de omvangrijk-

ste Natura 2000-gebieden in ons land. Het gebied wordt gekenmerkt door grote

hoogteverschillen en is mede daardoor bijzonder gradiëntrijk. In het dal bevinden

zich betrekkelijk voedselrijke en natte tot vochtige gronden met een afwisseling van

hooilanden en diverse bosgemeenschappen. De hoger gelegen, droge hellingen

bestaan uit een voedselarme en kalkarme bovenste helft en een wat voedselrijkere

onderste helft, waarbij kalkgesteente soms dagzoomt (in groeven). De graslanden

en bossen die hier voorkomen bevatten orchideeënrijke hellingbossen, kalkgraslan-

den, heischrale graslanden en begroeiingen op rotsranden. In het zuidoosten komen

op het plateau uitgestrekte beukenbossen voor waarvan de Veldbies-Beukenbossen

(Luzulo-Fagetum), voor Nederlandse begrippen, bijzonder zijn. Het Geuldal is be-

langrijk voor ingekorven en vale vleermuis, daarnaast vliegend hert, geelbuikvuur-

pad en spaanse vlag.

Het plangebied valt derhalve binnen de werkingssfeer van de Natuurbeschermings-

wet. De delen van het plangebied die binnen het Natura 2000-gebied vallen, zijn in

het plangebied bestemd met het oog op behoud en ontwikkeling van de aangewe-

zen natuurwaarden. Deze worden voorzien van een dubbelbestemming Natura

2000, uitgezonderd bestaande bouwvlakken en verhardingen binnen het Natura

2000-gebied. Voor de geplande ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan geldt

dat deze zich niet in het als zodanig begrensde Natura 2000-gebied bevinden.

EHS en POG

Grote delen in het zuiden van het plangebied zijn, zoals reeds eerder beschreven in

deze toelichting, op de Groene Waardenkaart van het POL opgenomen als EHS of
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POG. Binnen de EHS wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande natuur en nieu-

we natuur. Gebieden die als nieuwe natuur zijn aangemerkt, hebben momenteel

geen natuurfunctie, maar hiervoor zijn middelen beschikbaar om deze gronden om

te zetten naar natuur ter versterking en verbinding van bestaande natuurgebieden.

Vaak hebben deze gebieden wel een zekere actuele natuurwaarde of een hoge

ecologische potentie. Tot de POG behoren voornamelijk gebieden die een buffer

vormen rondom bestaande natuurgebieden of landbouwgebieden die een natuur-

waarde vertegenwoordigen. In het plangebied is bijvoorbeeld een zone rondom de

Geul opgenomen binnen de POG. Binnen de POG is het beleid gericht op behoud of

versterking van natuurwaarden, maar er zijn geen publieke middelen beschikbaar

voor omvorming tot natuur.

EHS-bestaande natuur die  buiten het Natura 2000-gebied is gelegen, is indien be-

staand gebruik dit toelaat bestemd als natuur. Alle delen van het plangebied die

binnen de EHS-nieuwe natuur of POG vallen, zijn voorzien van een aanduiding ter

bescherming van de aanwezige bijzondere vegetaties en landschapselementen. Te-

vens is voor de delen welke als EHS zijn aangeduid een wijzigingsbevoegdheid op-

genomen naar ‘natuur’ en is voor de gebieden die als POG zijn aangeduid een aan-

legvergunningstelsel opgenomen.

5.9.3 Soortenbescherming in het plangebied

Uit de provinciale website met natuurgegevens van de provincie Limburg blijkt dat

er diverse beschermde vogelsoorten in het plangebied zijn aangetroffen. Een groot

aantal van deze vogels is aangetroffen in het zuiden van het plangebied in de bos-

sen nabij het Sprookjesbos. Tussen de bestaande bebouwing van het centrum zijn

tevens een aantal beschermde vogelsoorten gesignaleerd. Dit geldt ook voor be-

schermde planten die zowel in de bosgebieden voorkomen als in het centrum van

Valkenburg.

Natuurbank Limburg maakt voor het plangebied melding van een groot aantal mid-

dels de Flora- en faunawet beschermde dieren en planten, evenals soorten van de

Rode Lijst. Voor deze beschermde natuurwaarden welke niet binnen de planologisch

beschermde gebieden vallen, worden bij voorkeur beschermd door middel van een

aanlegvergunningenstelsel.

5.9.4 Uitgevoerd onderzoek ontwikkellocaties

Quickscan

De vier ontwikkellocaties zijn specifiek onderzocht op het voorkomen van be-

schermde natuurwaarden door middel van een quickscan. Deze quickscan bestond

uit een bronnenonderzoek en verkennend veldonderzoek. Deze quickscan is als se-

parate bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. De conclusies van de quickscan zijn

als volgt:
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Op de locatie Geulhal is de kans op het voorkomen van vleermuizen aanzienlijk.

Daarom is een aanvullend onderzoek naar deze soortgroep uitgezet, dat loopt van

juni tot september 2010. Indien daadwerkelijk vaste verblijfplaatsen van vleermuizen

aanwezig zijn, zullen passende maatregelen genomen moeten worden om ervoor te

zorgen dat de functie van het plangebied voor vleermuizen behouden blijft. In dat

geval is geen ontheffing van de flora- en faunawet nodig, en zal de uitvoerbaarheid

van het bestemmingsplan niet in het geding komen. Feitelijke sloop van het pand is

niet mogelijk voordat genoemde maatregelen getroffen zijn.

Ook is op deze locatie kans op het voorkomen van Steenmarter. Het voorkomen van

deze soort zal tegelijkertijd onderzocht worden met het voorkomen van vleermui-

zen. Voor deze soort is geen ontheffing nodig indien gewerkt wordt conform een

goedgekeurde gedragscode. De uitvoerbaarheid van het plan komt door het even-

tuele voorkomen van deze soort niet in het geding.

Ook op de centrumlocatie is een redelijke kans op het voorkomen van vleermuizen

in de te slopen bebouwing. Hiervoor geldt hetzelfde als vermeld onder de locatie

Geulhal. Omdat de zone langs de Geul in het provinciale beleid is aangewezen als

POG, zal een zone van 10 meter vanaf de Geul groen worden ingericht en een bij-

behorende bestemming krijgen.

De locatie Villa Via Nova vormt onderdeel van het leefgebied van Grote bonte

specht en herbergt naar verwachting ook een nestplaats. Deze soort is een aan-

dachtssoort volgens de beleidslijnen van de Flora- en faunawet (augustus 2009) maar

wordt niet gerekend tot de soorten die jaarrond beschermd zijn. Daarnaast maakt

het plangebied naar verwachting onderdeel uit van het functionele leefgebied van

de Hazelworm. Doordat bij de inrichting en de bestemming van de ontwikkeling

voldoende rekening gehouden wordt met deze soorten, is een nader onderzoek of

ontheffing vanuit de Flora- en faunawet niet nodig.

De ontwikkeling van de locatie Geulpoort heeft geen gevolgen voor wettelijk be-

schermde soorten, mits de kademuren van de Geul ongemoeid blijven.

Voor het overige worden in het plangebied geen nieuwe ontwikkelingen gereali-

seerd. Mocht er echter toch bij (eventuele) nieuwe ontwikkelingen in de toekomst

bebouwing worden gesloopt, is het raadzaam een nader onderzoek te verrichten

naar aanwezige fauna.

Aanvullend onderzoek vleermuizen

 In de eerste helft van de nacht van 21 op 22 mei 2010 is door Faunaconsult een

vleermuizenonderzoek uitgevoerd in het gebied Plenkertstraat19. In de tweede helft

van die nacht is de locatie Sint Pieterstraat onderzocht. In de nacht van 21 op 22 juni

                                                     
19 Faunaconsult, Rapportage vleermuizeninventarisatie Plenkertstraat en Sint Pieterstraat te Valkenburg,
d.d. 29 juni 2010
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2010 zijn nogmaals vleermuizen geïnventariseerd in de Plenkertstraat en Sint Pieter-

straat. Het onderzoek vond plaats met behulp van een heterodyne vleermuisdetec-

tor.

De conclusies van het vleermuizenonderzoek zijn als volgt:

• Tijdens het onderzoek werden geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermui-

zen gevonden. Deze zijn vermoedelijk afwezig.

• In het plangebied leven steenmarters. Op de locatie “Sint Pieterstraat” bevindt

zich mogelijk een schuilplaats met een nest jonge steenmarters. Het verdient

aanbeveling de te slopen panden van binnenuit te inspecteren op de aanwezig-

heid van steenmarters. Indien deze aanwezig zijn, dan kan er bij de sloop wor-

den gehandeld volgens de goedgekeurde gedragscode van Bouwend Neder-

land1. Die stelt dat er geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd tijdens

het nestelseizoen van de steenmarter. Steenmarters werpen doorgaans in de pe-

riode maart-mei en jonge steenmarters zijn na twee maanden in staat zelfstan-

dig te vluchten. Door de gebouwen met een steenmarterverblijf buiten de

werpperiode (maart-mei) en opgroeiperiode (juni – juli) van steenmarters te ver-

nietigen, wordt schade aan jonge steenmarters voorkomen. Omdat er binnen

het territorium van de betreffende dieren voldoende schuilplaatsen zijn, levert

de sloop van de gebouwen voor de steenmarter geen grote problemen op. In-

dien er volgens deze aanwijzingen wordt gesloopt, dan hoeft er voor de steen-

marter geen ontheffing op de Flora- en faunawet te worden aangevraagd.

Aanvullend onderzoek Steenmarter

Tijdens het vleermuizenonderzoek werd in de avond van 22 mei 2010 bij een boer-

derij aan de Sint Pieterstraat een steenmarter waargenomen. Op 6 oktober 2010

heeft Faunaconsult het gebied nader onderzocht20.

Uit de vele steenmarterwaarnemingen die de bewoners van het betreffende appar-

tement deze zomer deden, valt af te leiden dat er een steenmarterverblijf nabij de

wenteltrap is. Uit het feit dat zij afgelopen zomer drie even grote steenmarters te-

gelijk tijdig op hun balkon waarnamen, valt af te leiden het zich om een kraamver-

blijf handelt, waarin 2 of meer steenmarterjongen groot kwamen (steenmarter-

vrouwtjes leven strikt territoriaal en spenderen veel meer tijd met hun jongen dan

mannetjes).

Uit de aanwezigheid van een aantal steenmarteruitwerpselen en van de (vermoede-

lijk afgebeten) huismussenvleugel valt af te leiden dat de schuur regelmatig door

steenmarters is gebruikt als dagrustplaats. De aanwezigheid van minstens één zeer

kleine uitwerpsel duidt op het gebruik als kraamverblijf.

Faunaconsult heeft de ervaring dat goed gebruikte kraamplaatsen of dagrustplaat-

sen van de steenmarter bezaaid liggen met tientallen steenmarteruitwerpselen.

Daar is in dit geval geen sprake van. Het lijkt er op dat de schuur slechts af en toe als

                                                     
20 Faunaconsult, Rapportage steenmarterinventarisatie aan de Sint Pieterstraat en Oosterweg te Valken-
burg, d.d. 26 augustus 2010
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dagrustverblijf is gebruikt en slechts korte tijd als kraamverblijf. Van steenmarters is

bekend dat zij altijd meerdere dagrustverblijven in hun territorium bezitten.

Ten zuiden van de boerderij aan de Sint Pieterstraat bevinden zich meerdere oude

huizen met schuren etc. Deze zijn niet onderzocht, maar het is goed mogelijk dat

ook hierin dagrustplaatsen van steenmarters aanwezig zijn. Indien deze panden

dienen te worden gesloopt, dan verdient het aanbeveling dit nader te onderzoeken

en met betrekking tot de steenmarter volgens een goedgekeurde gedragscode te

werken. Volgens Arcadis (2009)21 kan er worden volstaan met het controleren van

bestaande gebouwen op het voorkomen van steenmarters en, als deze aanwezig

zijn, geen werkzaamheden uitvoeren tijdens de kraamtijd. Voor de steenmarter

loopt deze van maart tot en met juni. Compensatie is bij kleinschalige ontwikkelin-

gen niet nodig omdat de soort voldoende geschikte vervangende nestplaatsen zal

kunnen vinden.

Het onderzochte aspect ‘flora en fauna’ vormt geen belemmering voor de planologi-

sche regeling, zijnde het opnemen van directe bouwtitels.

Volledigheidshalve wordt hier voor de volledige rapportages verwezen naar afzon-

derlijke bij dit bestemmingsplan behorende bijlagen.

5.10 Natuur en landschap

De gemeente Valkenburg aan de Geul en daarmee ook onderhavig plangebied be-

hoort tot het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. In paragraaf 2.2.1. is reeds inge-

gaan op het beleid en inrichting inzake dit nationaal landschap.

In Valkenburg is een ondergronds grottenstelsel aanwezig in de vorm van twee

mergelgrotten of groeves: de “Gemeentegrot'” aan de Cauberg en de “Fluweelen-

grot'' aan de Daelhemmerweg. Deze grotten bevinden zich in het zuidelijk deel van

het plangebied.

De Gemeentegrot is een kalksteengroeve, waar tot in de jaren ’50 van de twintigste

eeuw mergel werd gewonnen. In Sibbe wordt nog wel mergel gewonnen, maar dat

is alleen voor restauratie.

De mergel is ontstaan in de tijd dat Zuid-Limburg nog een zee was. Dat verklaart

ook de grote hoeveelheid schelpen die nog in het mergel zitten. Met de ontginning

van de Gemeentegrot werd zo'n 2000 jaren geleden begonnen toen de Romeinen

de mergel uit de bodem nodig hadden als bouwmateriaal.

De Fluweelengrot is ontstaan door mergelwinning. De grot dankt zijn naam aan

Andreas Flouin. In de 17e eeuw was de grot zijn eigendom. De grot is ontstaan door

mergelwinning voor de bouw van Kasteel Valkenburg. Na de afronding van het kas-

                                                     
21 Arcadis, 2009, Gedragscode Flora- en faunawet voor de bouw- en ontwikkelsector. Bouwend Nederland
en Neprom.
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teel werd de mergel gebruikt voor de bouw van huizen. Door de winning van mer-

gel is een uitgebreid labyrint van gangen en tunnels ontstaan. Het oppervlak van de

Fluweelengrot bedraagt ruim 10 km waarbij het complete gangenstelsel van alle

grotten meer dan 200 km bedraagt. In 1937 werd er een heel nieuw gedeelte van de

grot blootgelegd. Er werden diverse vluchtgangen van het kasteel naar de grotten

per toeval ontdekt.

Ten aanzien van het ondergrondse grottenstelsel is ter bescherming een specifieke

regeling opgenomen waarin tevens specifieke gebruiksregels zijn opgenomen.

Het onderzochte aspect vormt derhalve geen belemmering voor de planologische

regeling, zijnde het opnemen van een directe bouwtitels.

5.11 Duurzaamheid

In beginsel dient planvorming plaats te vinden op basis van en overeenkomstig het

gestelde in het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw (NPDS). Dit naslagwerk

geeft aan op welk moment welke beslissingen in het kader van een duurzame plan-

ontwikkeling noodzakelijk zijn.

Bij de uitwerking van eventuele nieuwe ontwikkelingen in het plangebied dient

voldaan te worden aan de eisen uit het Pakket Duurzaam Bouwen.

5.12 Leidingen en infrastructuur

Door het plangebied loopt een rioolwatertransportleiding (stamriool) met bescher-

mingszone van 2,5 meter aan weerszijden van het hart van de leiding.

In het plangebied komen verschillende nutsvoorzieningen (in de vorm van onder

andere trafo’s voor). Indien deze nutsvoorzieningen een oppervlakte van groter dan

15 m² beslaan, worden deze middels een afzonderlijke bestemming geregeld in het

bestemmingsplan.
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6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Op grond hier-

van rust op de gemeente de verplichting tot het verhaal van kosten die tot de

grondexploitatie behoren op basis van een exploitatieplan. De gemeente kan hier-

van afzien indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent

dat de mogelijkheden, die in het bestemmingsplan ‘Kern Valkenburg’ en de herzie-

ningen van 1997 en 1999 zijn opgenomen, zo veel als mogelijk zijn overgenomen. In

het bestemmingsplan is een aantal zogenaamde ontwikkellocaties opgenomen,

waar het planologische regime verandert. Het gaat daarbij om de volgende locaties:

- centrumlocatie (gelegen binnen het gebied dat wordt begrensd door de Rei-

naldstraat, Louis van der Maesenstraat, Dr. Erensstraat en de Sint Pieterstraat);

- Villa Via Nova (gelegen binnen het gebied dat wordt begrensd door de Nieu-

weweg, Reinaldstraat, Hekerbeekweg en de spoorlijn);

- Geulpoort (gelegen aan de zuidzijde van de zuidtak van Geul);

- Geulhal (gelegen aan de Plenkertstraat).

In het conserverende deel van het bestemmingsplan zijn geen nieuwbouwmogelijk-

heden opgenomen, behoudens vervangende nieuwbouw of gebruikswisselingen.

Daarnaast kent het bestemmingsplan enkele bestemmingen met daarin een wijzi-

gingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Voor herbouw zullen normaal gesproken geen kosten die tot de grondexploitatie

behoren aan de orde zijn. Omdat sprake is van vervanging van bestaande bebou-

wing, zullen de voorzieningen in de openbare ruimte aanwezig zijn en zal aanpas-

sing daarvan in de meeste gevallen niet aan de orde zijn.

Voor zover binnen het bestemmingsplan sprake is van een wijzigingsbevoegdheid

als bedoel in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, is de besluitvorming over

het kostenverhaal op basis van een exploitatieplan wettelijk gekoppeld aan de vast-

stelling van het wijzigingplan (artikel 6.12, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening).

Ten behoeve van de diverse directe bouwplannen geldt dat middels anterieure

overeenkomsten tussen de ontwikkelende partijen en de gemeente financiële af-

spraken zijn vastgelegd wat betreft kostenverhaal.

Gelet op het vorenstaande kan in het kader van de vaststelling van het bestem-

mingsplan “Centrum Valkenburg” worden afgezien van het vaststellen van een ex-

ploitatieplan.
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Ten behoeve van de centrumlocatie is een planschaderisicoanalyse opgesteld. Hieruit

komt naar voren dat een aantal panden in de St. Pieterstraat in aanmerking komt

voor een tegemoetkoming in te verwachten planschade.

Voor de andere locaties is geen specifiek planschaderisicoanalyse opgesteld. Voor

deze locaties wordt ervan uitgegaan dat geen sprake zal zijn van een tegemoetko-

ming in de schade. Dit volgt uit het feit dat de planologische wijzigingen als nor-

maal maatschappelijk risico hebben te gelden.

De locatie Villa Via Nova is een zogenaamde inbreidingslocatie. Het is sedert jaren

beleid van het Rijk en van de provincie dat nieuwbouw binnen bestaande kernen

dient plaats te hebben.

De Geulpoort betreft de herbouw van de historische Geulpoort ter markering van

het oude stadscentrum. Hiermee wordt het mogelijk een bouwwerk met een be-

paalde bouwmassa te realiseren, dat eerder niet mogelijk was. Om te kunnen spre-

ken van planschade, zal zich een schadefactor moeten voordoen. Gezien de ligging

binnen het centrum zal daarvan echter geen sprake zijn.

Op de locatie Geulhal rust ingevolge het geldende bestemmingsplan een recreatieve

bestemming. De wijziging naar een woonbestemming brengt geen planologisch

nadeel mee. Immers, de nieuwe bouwmassa zal weliswaar een enigszins grotere

bouwmassa kennen, maar het gebruik als wonen is als minder intensief aan te mer-

ken. Daarbij geldt ook hier dat deze locatie een inbreidingslocatie betreft.

Volledigheidshalve wordt hier verwezen naar de betreffende analyse, welke als af-

zonderlijke bijlage deel uitmaakt van onderhavig bestemmingsplan.
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7. JURIDISCHE OPZET

7.1 Planstukken

Het voorliggende bestemmingsplan is hoofdzakelijk opgezet als een conserverend

plan. Alleen plannen welke concreet genoeg uitgewerkt waren en waarvan de

noodzakelijke onderzoeksresultaten bekend waren zijn als nieuwe directe bestem-

ming in onderhavig bestemmingsplan opgenomen.

Het bestemmingsplan “Centrum Valkenburg” is vervat in de planstukken bestaande

uit:

� de verbeelding, schaal 1:1000

� de planregels

� de toelichting

Daarnaast worden de volgende onderzoeksrapporten als planstukken overlegd:

• Aeres Milieu, Verkennend bodemonderzoek Grote Straat – Theordoor Dorren-

plein te Valkenburg, projectnummer AM09337, d.d. 3 mei 2010

• Cauberg-Huygen, Externe veiligheid 4 plangebieden te Valkenburg Locatie Pol-

fermolen, Villa Via Nova, Centrumlocatie en Geulpoort, referentie 20092440-01,

concept d.d. 19 januari 2010

• Archeo Pro, Kern te Valkenburg Gemeente Valkenburg aan de Geul Inventarise-

rend veldonderzoek (IVO-O): bureauonderzoek, Archeo Pro rapport 9123, fe-

bruari  2010

• Aeres Milieu, Infiltratieonderzoek/ Waterparagraaf, Centrumplan Valkenburg

a/d Geul, projectnummer AM09337, d.d. 20 april 2010

• K+ Adviesgroep, Luchtkwaliteitstoets Locatie Polfermolen, Villa Via Nova en AH

te Valkenburg aan de Geul, projectnr. M9 564.801.1, d.d. 9 september 2010

• K+Adviesgroep, Akoestisch onderzoek  weg- en railverkeerslawaai Locatie Pol-

fermolen, Villa Via Nova en AH te Valkenburg aan de Geul, projectnr. M9

564.401.1, d.d. 9 september 2010

• Oranjewoud, Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Deelplan ‘Overig’-

locatie Geulhal, projectnr. 203101-9, d.d. mei 2010

• Oranjewoud, Verkennend en aanvullend Centrumplan Valkenburg locatie Dr.

Erensstraat/ AH, projectnr. 203101-5, d.d. 23 november 2009

• Geonius Milieu B.V., Verkennend- en nader bodemonderzoek t.p.v. de locatie

‘Villa Via Nova’ aan de Reinaldstraat te Valkenburg in de gemeente Valkenburg

aan de Geul, opdrachtnummer MA-90036, d.d. 27 juli 2009

• Oranjewoud, Milieukundig onderzoek herinrichting openbare ruimte fase 1 te

Valkenburg, projectnr. 203101-10, d.d. mei 2010
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De toelichting heeft geen bindende werking maar wel een belangrijke functie bij de

onderbouwing en de uitleg van het bestemmingsplan. De regels bevatten het juri-

disch instrumentarium voor onder meer het regelen van het gebruik van de gronden

en de zich daarop bevindende opstallen. Zo zijn in de regels onder andere bepalin-

gen opgenomen omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het

gebruik van aanwezige en/ of op te richten bouwwerken.

Binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul is nog geen Handboek aanwezig. Bij

het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is voor de opbouw van de regels de

standaard van BRO gebruikt, waarbij de inhoudelijke maatvoeringen uit het vige-

rende plan zijn overgenomen. Voor wat betreft de woonbestemming is aangesloten

bij het bestemmingsplan ‘Kernen Valkenburg aan de Geul’.

Verder is aangesloten bij de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008

(SVBP 2008).

7.2 Planvorm en plansystematiek

Het bestemmingsplan bezit in hoofdzaak een beheersgericht en conserverend karak-

ter waarin bestaande functies merendeels worden beschermd. Tevens is er ruimte

gelaten voor beperkte ontwikkelingen of functiewisseling; deze zijn echter veelal

slechts mogelijk na toepassing van flexibiliteitbepalingen in de vorm van onthef-

fings- en/ of wijzigingsbevoegdheden en toetsing aan de beleidsdoelstellingen.

Alleen die ontwikkelingen die voldoende concreet uitgewerkt zijn en waarvoor de

noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd zijn, zijn in onderhavig plan rechtstreeks en

derhalve positief bestemd.

Centraal uitgangspunt voor de planinrichting is dus dat de bestaande situatie op een

adequate wijze in een nieuw actueel bestemmingsplan met een flexibele bestem-

mingsregeling wordt opgenomen. Dat houdt in dat het plan in een zodanige vorm

gegoten wordt dat het kan dienen voor een op het plangebied toegesneden ruim-

telijk beleid.

Naar aanleiding van dit centrale uitgangspunt is ten aanzien van de planvorm geko-

zen voor een eindplan met flexibele bestemmingsregeling, waartoe de Wet en het

Besluit ruimtelijke ordening de mogelijkheid bieden. De keuze voor zo'n regeling

wordt onder meer bepaald door de aard van het gebied, de verwachte ontwikke-

lingen, het beleid dat de gemeente wenst te voeren en de sturingsmogelijkheid die

zij daarbij noodzakelijk acht.

Het hele plangebied wordt geregeld door middel van slechts enkele bestemmingen,

waarbij niet meer voorgeschreven wordt dan voor een goede ruimtelijke ordening

noodzakelijk is.
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Bij het vaststellen van de bestemmingen worden, hoewel een nieuwe plansystema-

tiek gebruikt wordt, de bestemmingen zoveel mogelijk afgestemd op handhaving

van de bestaande functies en op het bestaande  gebruik van gronden en gebouwen.

7.3 Toelichting op de verbeelding

De analoge verbeelding is getekend op een bijgewerkte en digitale kadastrale on-

dergrond, schaal 1:1.000 en bestaat uit 4 deelkaarten. Op de analoge verbeelding

wordt door middel van matrices per bestemming specifieke informatie weergege-

ven, zoals maximale goot- en bouwhoogtes.

Specifieke functies en bouwmogelijkheden worden via functie- en bouwaanduidin-

gen geregeld.

Aan op de verbeelding opgenomen ondergrondgegevens, zoals gebouwen, kunnen

geen rechten worden ontleend. Daar staat tegenover dat het ontbreken van derge-

lijke ondergrondgegevens ook niet leidt tot een beperking van rechten. De onder-

grondgegevens hebben dus uitsluitend een illustratief karakter.

7.4 Toelichting op de regels

De planregels zijn verdeeld in 4 hoofdstukken, te weten:

Hoofdstuk 1: Inleidende regels met daarin de begrippen en de wijze van meten;

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels. Hiermee worden de op de verbeelding opgeno-

men bestemmingen geregeld;

Hoofdstuk 3: Algemene regels, waaronder zijn opgenomen de anti-

dubbeltelbepaling, algemene bouwregels en algemene afwijkingsre-

gels;

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels, waarin het overgangsrecht en de slotregel

zijn opgenomen.

Het belangrijkste doel van de planregels is om de bouw- en gebruiksregels van de

verschillende bestemmingen aan te geven.

7.4.1 Inleidende regels

Begrippen (art. 1)

In dit artikel zijn bepalingen (begrippen) opgenomen welke in het algemeen spraak-

gebruik onvoldoende vastliggen en waarbij verschillen in interpretatie bij toepassing

van de planregels mogelijk zijn. Voor het gemak zijn enkele begrippen uit de Wo-

ningwet/ Bouwverordening en Wabo/Bor overgenomen.

Verder zijn enkele begrippen afkomstig van de SVBP 2008.
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Wijze van meten (art. 2)

Hierin wordt aangegeven op welke manier hoogte, lengte, breedte, inhoud en op-

pervlakte van bouwwerken/ percelen gemeten moeten worden. Bij de wijze van me-

ten is aangesloten bij de SVBP 2008.

7.4.2 Bestemmingsregels

Bestemmingen

De regels van een bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd:

1. Bestemmingsomschrijving

2. Bouwregels

3. Nadere eisen

4. Afwijken van de bouwregels

5. Specifieke gebruiksregels

6. Afwijken van de gebruiksregels

7. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijn-

de, of van werkzaamheden

8. Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

9. Wijzigingsbevoegdheid

Duidelijk zal zijn dat een bestemmingsregel niet alle elementen hoeft te bevatten.

Dit kan per bestemming verschillen.

In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de

gronden toegekende functies. Als eerste wordt de hoofdfunctie aangegeven. Indien

nodig worden vervolgens de andere aan de grond toegekende functies genoemd.

In de bouwregels wordt bepaald aan welke voorwaarden de bebouwing moet vol-

doen. Voorzover nodig wordt een onderscheid gemaakt in woningen/ gebouwen,

bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waardoor de

toetsing van aanvragen voor een bouwvergunning aanmerkelijk vereenvoudigd en

inzichtelijker is.

Door Burgemeester en Wethouder kunnen nadere eisen gesteld worden ten aanzien

van de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen

zijnde

Door het opnemen van een regeling aangaande het afwijken van de bouwregels

door middel van een omgevingsvergunning bestaat de mogelijkheid af te wijken

van de algemeen toegestane bouwregelingen. Deze omgevingsvergunning is niet

bedoeld voor afwijkingen van de bouwregels, waarvan de verwachting is, dat ze in

(bijna) alle gevallen worden verleend. In dat geval zijn de bouwregels hierop aange-
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past. Voor elke afwijking wordt aangegeven waarvan afgeweken wordt, de maxi-

male afwijking die kan worden toegestaan en eventueel de situaties of voorwaar-

den waaronder de omgevingsvergunning wordt verleend.

Het gaat hier om afwijkingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien

afwijkingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een alge-

mene strekking hebben, zijn ze opgenomen in hoofdstuk 3 (de algemene regels).

In de specifieke gebruiksregels wordt aangegeven welke vormen van gebruik men in

ieder geval strijdig acht met de bestemming. Hierin worden niet alle mogelijke strij-

dig gebruiksvormen genoemd, maar alleen die waarvan het niet op voorhand dui-

delijk is dat deze in strijd zijn met de bestemming. Het gaat hierbij in feite om een

aanvulling op de bestemmingsomschrijving.

Het afwijken van de gebruiksregels mag niet leiden tot een feitelijke wijziging van

de bestemming. Dat wil zeggen, dat wel een omgevingsvergunning kan worden

verleend ten behoeve van functies, die inherent zijn aan de in de bestemmingsom-

schrijving opgenomen functies. Via de afwijkingsmogelijkheid kunnen geen ‘nieuwe‘

functies worden toegestaan. Met andere woorden: het afwijken van de gebruiksre-

gels kan worden opgenomen voor kleinere, planologisch minder ingrijpende, on-

derwerpen. Functiewijzigingen en grotere, ingrijpende ruimtelijke ingrepen worden

geregeld via een wijzigingsbevoegdheid.

Specifieke inrichtingsactiviteiten, niet bestaande uit bouwen, dienen soms aan een

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of

van werkzaamheden gebonden te worden. Het gaat daarbij om gevallen waarbij er

geen noodzaak bestaat om werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden

geheel uit te sluiten, maar waarbij de toelaatbaarheid afhangt van de omstandighe-

den in een concreet geval. Een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren

van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden wordt opgenomen

om extra bescherming aan een specifieke bestemmingswaarde van de bestemming

te bieden, zoals landschappelijke of natuurlijke waarden, cultuurhistorische en ar-

cheologische waarden, of de groen- en/of waterstructuur.

In het kader van een te verlenen omgevingsvergunning voor het slopen van een

bouwwerk kunnen middels het bestemmingsplan eisen of voorwaarden aan deze

omgevingsvergunning worden gesteld.

Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om het bestem-

mingsplan te wijzigen (binnenplanse wijziging). In de meeste gevallen zal het gaan

om het wijzigen van de op een perceel gelegde bestemming, maar deze wijziging

kan eventueel ook gebruikt worden om de bouwmogelijkheden op een perceel te

wijzigen.
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Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien

wijzigingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een alge-

mene strekking hebben, zijn ze opgenomen in hoofdstuk 3 (de algemene regels).

In het onderstaande worden de regels van de opgenomen bestemmingen nader

toegelicht.

Artikel 3 Bedrijf

De bestemmingsregeling ‘Bedrijf’ gaat uit van de huidige situatie. Alle bedrijven

(buiten het centrumgebied) hebben deze bestemming gekregen. Vestiging van

nieuwe bedrijven is uitsluitend mogelijk indien de bedrijven/ bedrijfsactiviteiten

passen binnen de woonomgeving. Derhalve kunnen in beginsel alleen bedrijven uit

milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten zich vestigen in een

woongebied.

Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan mag worden

verleend voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die zijn opgenomen in een

hogere categorie dan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in eerder genoemd indien

deze, gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaar-

dig zijn aan de bedrijfsactiviteiten uit categorie 1 en 2, niet in de Lijst van bedrijfsac-

tiviteiten wordt genoemd.

Ook kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan

worden verleend voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die, hoewel gelet op

de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de

bedrijfsactiviteiten als bedoeld in categorie 1 en 2, niet in de Lijst van bedrijfsactivi-

teiten wordt genoemd.

Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd waarbij de

maximale goothoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven middels de ma-

trix op de verbeelding.

Artikel 4 Centrum

Een groot gedeelte van het plangebied is gelegen in het centrumgebied van Val-

kenburg. Binnen de centrumbestemming zijn verschillende gebruiksvormen moge-

lijk. Namelijk:

• detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cen-

trum - detailhandel concentratiegebied';

• detailhandel buiten de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van cen-

trum - detailhandel concentratiegebied', met dien verstande dat het maximale

verkoopvloeroppervlak niet meer mag bedragen dan de bestaande begane

grond verdieping;

• detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - hore-

ca concentratiegebied', met dien verstande dat het maximale verkoopvloerop-

pervlak niet meer mag bedragen dan de bestaande begane grond verdieping;
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• wonen, met dien verstande dat:

1. dit uitsluitend op de verdieping mag plaatsvinden ter plaatse van de aandui-

ding 'specifieke vorm van centrum - horeca concentratiegebied' en ter plaat-

se van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - detailhandelsconcentra-

tiegebied';

2. nieuwbouw en splitsing van bestaande woningen niet is toegestaan;

3. in afwijking van het bepaalde onder 2 is nieuwbouw van woningen toege-

staan ter plaatse van de aanduiding 'maximaal aantal wooneenheden,' met

dien verstande dat het aantal nieuwe woningen niet meer mag bedragen

dan is aangegeven in de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';

• beroepen aan huis;

• bedrijven, voor zover genoemd in de milieucategorie 1 en 2 van de Staat van

bedrijfsactiviteiten;

• maatschappelijke voorzieningen;

• cultuur en ontspanning;

• dienstverlening;

• kantoren;

• ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 4' een discotheek/dancing;

• ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - horecaconcentra-

tiegebied' uitsluitend horeca, categorie 1 t/m 3 en categorie 5;

• horeca, categorie 1 t/m 3 en categorie 5 buiten de gronden met de aanduiding

'specifieke vorm van centrum - horecaconcentratiegebied', met dien verstande

dat het maximale bedrijfsvloeroppervlak niet meer mag bedragen dan de be-

staande begane grond verdieping;

• ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - detailhandelcon-

centratiegebied' en tevens de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - hore-

caconcentratiegebied', voor detailhandel en horeca, categorie 1 t/m 3 en catego-

rie 5.

De verschillende functies zijn onderling uitwisselbaar behalve daar waar functies

alleen zijn toegestaan indien ze als zodanig op de verbeelding zijn aangegeven.

Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd waarbij de

maximale goothoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven middels de ma-

trix op de verbeelding.

Artikel 5 Centrum-1

Voor het Centrumplan is de bestemming ‘Centrum-1’ opgenomen.

De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

• ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - detailhandelcon-

centratiegebied' voor detailhandel, met dien verstande dat detailhandel uitslui-

tend op begane grond is toegestaan;

• wonen, met dien verstande dat:
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1. wonen uitsluitend op de verdieping mag plaatsvinden;

2. het aantal nieuwe woningen niet meer mag bedragen dan is aangegeven in

de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';

• aan huis gebonden beroepen;

• een ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding 'parkeerga-

rage';

• verblijfsgebied, ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsgebied'.

De verschillende functies zijn onderling uitwisselbaar behalve daar waar functies

alleen zijn toegestaan indien ze als zodanig op de verbeelding zijn aangegeven.

Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd waarbij de

maximale goothoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven middels de ma-

trix op de verbeelding.

Het oprichten van hoofdgebouwen is uitsluitend toegestaan indien de ondergrond-

se parkeergarage is gerealiseerd dan wel in een zodanig vergevorderd stadium is dat

zeker is dat deze in gebruik wordt genomen.

De bruto vloeroppervlakte van een supermarkt mag niet meer dan 2000 m² bedra-

gen.

Artikel 6 Detailhandel

Alle niet in het centrumgebied gelegen detailhandelsbedrijven hebben de bestem-

ming ‘Detailhandel’ toegekend gekregen. Binnen deze bestemming is ook een in-

pandige bedrijfswoning toegestaan.

Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd waarbij, de

maximale goothoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven middels de ma-

trix op de verbeelding.

Artikel 7 Dienstverlening

Alle niet in het centrumgebied gelegen dienstverlenende instellingen hebben de

bestemming ‘Dienstverlening’ toegekend gekregen.

Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij de

maximale goothoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven middels de ma-

trix op de verbeelding.

Artikel 8 Gemengd

Binnen de bestemming ‘Gemengd’ zijn verschillende functies toegestaan en onder-

ling uitwisselbaar, behalve daar waar functies alleen zijn toegestaan indien ze als

zodanig op de verbeelding zijn aangegeven:

• detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
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• bedrijven, voor zover genoemd in de milieucategorie 1 en 2 van de Lijst van be-

drijven;

• cultuur en ontspanning;

• maatschappelijk;

• dienstverlening;

• kantoor;

• horeca categorie 5, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van cate-

gorie 5';

• horeca categorie 1 t/m 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot

en met horecacategorie 3';

• wonen, met dien verstande dat nieuwbouw en splitsing van bestaande wonin-

gen niet is toegestaan.

Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd waarbij de

maximale goothoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven middels de ma-

trix op de verbeelding.

Artikel 9 Groen

Grotere groenstroken (structureel groen) zijn in onderhavig bestemmingsplan be-

stemd als ‘Groen‘. Naast groenvoorzieningen zijn de gronden binnen deze bestem-

ming onder andere bestemd voor de aanleg en instandhouding van speelvoorzie-

ningen, onder- en bovengrondse waterlopen en waterpartijen, voorzieningen van

algemeen nut en paden.

Binnen de bestemming ‘Groen’ zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde

toegestaan.

Artikel 10 Horeca

Alle niet in het centrumgebied gelegen horecabedrijven hebben de bestemming

‘Horeca’ toegekend gekregen. Binnen deze bestemming is horeca toegestaan, over-

eenkomstig de categorie die is aangeduid ter plaatse van de aanduiding:

• 'horeca tot en met categorie 3';

• 'horeca van categorie 5';

Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd waarbij, de

maximale goothoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven middels de ma-

trix op de verbeelding.

Artikel 11 Kantoor

Alle niet in het centrumgebied gelegen kantoren hebben de bestemming ‘Horeca

toegekend gekregen.

Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij de

maximale goothoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven middels de ma-

trix op de verbeelding.
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Artikel 12 Maatschappelijk

Binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ is het uitoefenen van activiteiten gericht

op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening toege-

staan. Hieronder worden begrepen:

• bibliotheken; en/of

• gezondheidszorg; en/of

• jeugd-/kinder-/naschoolse opvang; en/of

• jongerenontmoetingsplek; en/of

• onderwijs; en/of

• openbare dienstverlening; en/of

• religie; en/of

• specifieke vorm van maatschappelijk; en/of

• uitvaartcentrum; en/of

• verenigingsleven; en/of

• zorg en welzijnsinstelling;

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is een ondergrondse parkeergarage

toegestaan.

Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij de

maximale goothoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven middels de ma-

trix op de verbeelding.

Artikel 13 Natuur

Binnen de bestemming ‘Natuur’ staat het behoud en/of herstel van de aldaar voor-

komende dan wel daaraan eigen natuurwetenschappelijke, landschapsecologische

en/of landschappelijke waarden voorop. Ook zijn toegestaan waterremmende en

erosiebeperkende elementen (extensieve) dagrecreatie met bijbehorende parkeer-

voorzieningen.

Binnen de bestemming ‘Natuur’ zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijn-

de toegestaan.

Artikel 14 Recreatie

Binnen de bestemming ‘Recreatie’ is het toegestaan activiteiten op het gebied van

verblijf- en dagreactie uit te voeren. Ook is een kampeerterrein toegestaan. Kam-

peerterreinen en dagrecreatie zijn daarbij alleen toegestaan op die locaties waar dat

op verbeelding specifiek is aangeduid.

Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij de

maximale bouwhoogte en het maximum bebouwingspercentage niet meer mogen

bedragen dan is aangegeven middels de matrix op de verbeelding.
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Binnen deze bestemming geldt een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoe-

ren van werken, geen bouwwerken zijn of van werkzaamheden.

Artikel 15 Sport

De bestemming ‘Sport’ staat het uitoefenen sportactiviteiten met de daaraan on-

dergeschikte en gerelateerde horeca toe en maatschappelijke functies, uitsluitend

ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk'.

Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, waarbij de

maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 12 meter. Het bebouwingsper-

centage mag niet meer dan 80% bedragen.

Artikel 16 Verkeer

Alle wegen en verblijfsgebieden zijn bestemd voor ‘Verkeer‘. Binnen de bestemming

zijn naast de verkeersfunctie benodigde bouwwerken zoals straatmeubilair, beweg-

wijzering, kunstwerken,  etc., en tevens groenvoorzieningen en parkeervoorzienin-

gen toegestaan.

Ter plaatse van de aanduiding 'centrum', zijn centrumvoorzieningen conform de

bestemming 'Centrum' toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm

van verkeer - stadspoort' is een stadspoort toegestaan.

Binnen de bestemming ‘Verkeer’ zijn geen gebouwen toegestaan. Op de gronden

ter plaatse van de aanduiding 'centrum'  mag de ontsluiting van de parkeergarage

wel worden overkapt. Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke

vorm van verkeer - stadspoort' mag in uitzondering hierop een poortgebouw wor-

den gebouwd met een hoogte van maximaal 15 meter.

Voor het overige zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan.

Artikel 17 Water

De Geul is bestemd als ‘Water’. Behalve voor waterlopen zijn binnen deze bestem-

ming ook groenvoorzieningen, infiltratie- en bergingsvoorzieningen alsmede krui-

singen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden toegestaan.

Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen toegestaan.

Artikel 18 Wonen

Voor de verschillende woongebieden is de bestemming ‘Wonen’ opgenomen.

Binnen deze bestemming is nieuwbouw van woningen niet toegestaan. In afwijking

hiervan is nieuwbouw van woningen uitsluitend toegestaan indien het vervangende

nieuwbouw betreft en ter plaatse van de aanduiding 'maximaal aantal wooneenhe-

den’. Hier mag het nieuw aantal te realiseren woningen niet meer bedragen dan is

aangegeven in de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden’.

Aan huis verbonden beroepen zijn rechtstreeks toegestaan.
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De woonfunctie en aan huis gebonden beroepen zijn zowel op de begane grond als

op de verdiepingen toegestaan; overige functies zijn slechts op de begane grond

toegestaan, tenzij deze functies reeds ten tijde van het van kracht worden van het

bestemmingsplan op de verdieping(en) worden uitgeoefend, dan mogen zij op die

verdieping(en) in maximaal de bestaande omvang worden voortgezet.

Aan huis gebonden beroepen zijn uitsluitend binnen de woning toegestaan. Daar

waar de uitoefening van een aan huis gebonden beroep ten tijde van de terinzage-

legging van het ontwerp van het plan reeds bestaat in een woning behorend bijge-

bouw, mag deze functie worden voortgezet.

Voor overige gevallen is de uitoefening van een aan huis gebonden beroep in bijge-

bouwen niet toegestaan tenzij Burgemeester en wethouders daartoe een omge-

vingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan hebben verleend.

Het bevoegd gezag kan, onder voorwaarden, door middel van een omgevingsver-

gunning afwijken van het bestemmingsplan voor:

• de uitoefening van een aan huis gebonden beroep in een bij de woning beho-

rend bijgebouw;

• het onder voorwaarden gebruiken van de woning en bijbehorende bijgebouwen

voor de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactivitei-

ten;

• voor de uitoefening van bedrijfsdoeleinden in de milieucategorie 1 of 2 zoals

opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1) dan wel voor bedrijfs-

activiteiten die niet in (die milieucategorie van) de Staat van bedrijfsactiviteiten

zijn aangegeven, maar naar hun aard en omvang gelijk zijn te stellen met de

toegelaten bedrijfsactiviteiten, en met dien verstande dat het bvo maximaal 60

m² mag bedragen.

Het aantal bouwlagen mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van

de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen'. Voor zover geen maximum aantal is

aangegeven is 2 het maximum toegelaten aantal bouwlagen. Gestapelde woningen

zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘gestapeld’.

Bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en bin-

nen de zone ‘bijgebouwen’.

Dubbelbestemmingen

Dubbelbestemmingen zijn daar opgenomen waar naast de basisbestemming die in

dit plan is toegekend rekening gehouden moet worden met andere belangen. Het

gaat veelal om bepalingen van het Waterschap of leidingbeheerders die in het be-

stemmingsplan overgenomen moeten worden.

De volgende dubbelbestemmingen zijn opgenomen:
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Leiding - Riool

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorko-

mende bestemming(en), mede bestemd voor een rioolwatertransportleiding.

Binnen deze bestemming geldt een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoe-

ren van werken, geen bouwwerken zijn of van werkzaamheden.

Waarde - Archeologie 1

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn - behalve voor de ande-

re daar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de instandhouding en

bescherming van de archeologische waarden en oudheidkundige waardevolle ele-

menten, in het bijzonder voor beschermde monumenten.

Waarde - Archeologie 2

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn - behalve voor de ande-

re daar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de instandhouding en

bescherming van de archeologische waarden en oudheidkundige waardevolle ele-

menten, in het bijzonder voor gebieden met zeer hoge waarde en de historische

kernen Valkenburg en Oud-Valkenburg.

Waarde - Archeologie 3

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn - behalve voor de ande-

re daar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de instandhouding en

bescherming van de archeologische waarden en oudheidkundige waardevolle ele-

menten, in het bijzonder voor overige monumenten en gebieden met zeer hoge

trefkans.

Waarde - Archeologie 4

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn - behalve voor de ande-

re daar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de instandhouding en

bescherming van de archeologische waarden en oudheidkundige waardevolle ele-

menten, in het bijzonder voor zones met een hoge trefkans.

Waarde - Archeologie 5

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn - behalve voor de ande-

re daar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de instandhouding en

bescherming van de archeologische waarden en oudheidkundige waardevolle ele-

menten, in het bijzonder voor zones met een middelhoge trefkans en zones met een

lage trefkans met kans op een bijzondere dataset.

Waarde - Archeologie 6

De voor 'Waarde - Archeologie 6' aangewezen gronden zijn - behalve voor de ande-

re daar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de instandhouding en
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bescherming van de archeologische waarden en oudheidkundige waardevolle ele-

menten, in het bijzonder voor zones met een lage trefkans.

Alle waarde-archeologie dubbelbestemmingen zijn gebaseerd op het gemeentelijk

archeologisch beleidskader en kennen een omgevingsvergunningenstelsel voor het

uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijn of van werkzaamheden (met uitzon-

dering van de bestemming ‘Waarde-Archeologie-6’) en specifieke bouwregels.

Waarde - Beschermd stadsgezicht

De voor 'Waarde - Beschermd Stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor

de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het

behoud van het beschermde stadsgezicht.

Binnen deze bestemming is een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren

van werken, geen bouwwerken zijn of van werkzaamheden van kracht en zijn speci-

fieke eisen opgenomen inzake de omgevingsvergunning voor het slopen van een

bouwwerk.

Waarde - Natura 2000

De voor 'Waarde - Natura 2000' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en instandhou-

ding van de op en/of in deze gronden voorkomende ecologische waarden.

Binnen deze bestemming mag niet worden gebouwd en is een omgevingsvergun-

ningenstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijn of van werk-

zaamheden van kracht.

Waarde - Ondergronds gangenstelsel

De voor 'Waarde - Ondergronds gangenstelsel' aangewezen gronden zijn, behalve

voor de daar voorkomende bovengrondse bestemming(en), ondergronds mede be-

stemd voor:

1. de bescherming en instandhouding van cultuurhistorische alsmede ecologische

waarden;

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - ondergronds be-

drijf', een bedrijf;

3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - ondergronds be-

graafplaats', een grafkelder;

4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - ondergronds recre-

atie', recreatieve voorzieningen;

5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - ondergronds wo-

nen', wonen.

In de gronden (ondergronds) is het niet toegestaan nieuw te bouwen, tenzij er een

ontheffing kan worden verleend en is een omgevingsvergunningenstelsel voor het

uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijn of van werkzaamheden van kracht.
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Waterstaat - Beschermingszone regenwaterbuffer

De voor ‘Waterstaat - Beschermingszone regenwaterbuffer’ aangewezen gronden

zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de

bescherming en onderhoud ten behoeve van de in deze zone gelegen of aan deze

zone grenzende regenwaterbuffer, waarbij de Keur van het Waterschap Roer en

Overmaas in acht moet worden genomen.

Waterstaat - Inundatiegebied

De voor 'Waterstaat - Inundatiegebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de functie inundatiege-

bied, waarbij de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas in acht moet worden

genomen.

Waterstaat - Waterlopen

De voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en onderhoud

ten behoeve van de in deze zone gelegen of aan deze zone grenzende watergang,

waarbij de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas in acht moet worden geno-

men.

7.4.3 Algemene regels

In de anti-dubbeltelbepaling wordt bepaald dat grond dien eenmaal in aanmerking

is genomen bij het verlenen van een bouwvergunning waarin uitvoering is gegeven

of alsnog kan worden gegeven, deze bij de beoordeling van latere plannen buiten

beschouwing blijft. Het nog overgebleven terrein mag dus niet nog eens meegeno-

men worden bij het toestaan van een ander bouwwerk.

In de algemene bouwregels is een bepaling opgenomen met betrekking tot onder-

gronds bouwen en met betrekking tot bestaande afstanden en andere maten. Te-

vens is de aanvullende werking van de Bouwverordening uitgesloten.

In de algemene gebruiksregels is een algemeen verbod op het gebruik van gronden

opgenomen.

In de algemene aanduidingsregels zijn de regels opgenomen behorende bij de ver-

schillende gebiedsaanduidingen die in het plangebied gelden. Gebiedsaanduidingen

verwijzen naar bepaalde gebieden waarvoor specifieke regels gelden en/ of nadere

afwegingen gemaakt moeten worden, omdat deze zones en (deel)gebieden aan

sectorale regelgeving ontleent zijn.

De volgende gebiedsaanduidingen zijn opgenomen:
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EHS

Alle delen van het plangebied die binnen de EHS-nieuwe natuur zijn voorzien van

een aanduiding ter bescherming van de aanwezige bijzondere vegetaties en land-

schapselementen. Tevens is in de algemene wijzigingsregels de bevoegdheid opge-

nomen de gronden binnen de aanduiding ‘EHS’ te wijzigen in de bestemming ‘Na-

tuur’ en is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen.

Gronden gelegen buiten de contour

Op de gronden gelegen ter plaatse van de aanduiding 'Gronden gelegen buiten de

contour' mogen geen nieuwe gebouwen dan wel gedeelten van gebouwen worden

opgericht, tenzij het bijgebouwen betreft en/of voor de terinzagelegging van het

ontwerpplan reeds een vergunning of ontheffing (afwijking van het bestemmings-

plan) voor het (gedeelte van het) gebouw is verleend.

POG

Alle delen van het plangebied die binnen de POG vallen, zijn voorzien van een aan-

duiding ter bescherming van de aanwezige bijzondere vegetaties en landschapsele-

menten. Tevens is voor de delen welke als POG zijn aangeduid een aanlegvergun-

ningstelsel opgenomen.

Veiligheidszone- hellingen

De aanduiding ‘veiligheidszone-hellingen’ is opgenomen ter plaatse van de eerder

aangegeven bebouwingsvrije zone. Dit gebied is ten opzichte van het ontwerp-plan

vergroot. In deze veiligheidszone is het niet toegestaan gebouw en of delen van

gebouwen op te richten.

Middels een omgevingsvergunning kan van het bouwverbod afgeweken worden.

Veiligheidszone- ondergronds gangenstelsel

Ter plaatse van het ondergronds gangenstelsel en een zone hier omheen (in verband

met instortingsgevaar) is een bouwverbod opgenomen.

Middels een omgevingsvergunning kan van het bouwverbod afgeweken worden.

Wro-zone-wijzigingsgebied 1, 2 en 3

Ten behoeve van enkele toekomstige ontwikkelingen zijn wijzigingsbevoegdheden

opgenomen om de bestemming ‘Gemengd’ te wijzigen in de bestemming ‘Verkeer’

en de bestemming ‘Verkeer’ te wijzigen in de bestemming ‘Centrum’ of ‘Water’.

De algemene afwijkingsregels verschaffen het bevoegd gezag de gewenste beleids-

ruimte om bij de uitvoering van het plan te kunnen inspelen op gegevens of situa-

ties die vooraf niet bekend kunnen zijn. In de algemene wijzigingsregels is eenzelfde

mogelijkheid via wijziging opgenomen. Hierin is verder onder andere de wijzi-

gingsmogelijkheid opgenomen om de bestemmingen ‘Bedrijf’, ‘Detailhandel’,

‘Dienstverlening’, ‘Horeca’ en ‘Kantoor’ onder voorwaarden te wijzigen in de be-
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stemming ‘Wonen’. Ook is hier geregeld dat de bestemmingen, voorzover deze zijn

gelegen op de gronden met de aanduiding 'EHS' gewijzigd mogen worden in de

bestemming 'Natuur', teneinde te komen tot een ontwikkeling van de ecologische

verbindingszone, mits de eigenaren van de gronden met de wijziging hebben inge-

stemd.

De procedureregels zijn opgenomen voor de in het plan geregelde afwijkingen door

middel van een omgevingsvergunning, nadere eisen, wijzigingsbevoegdheden en de

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of

van werkzaamheden.

In de overige regels is een regeling inzake de werking van wettelijke regels opge-

nomen en wordt de verhouding tussen de verschillende dubbelbestemmingen ge-

rangschikt.

7.4.4 Overgangs- en slotregels

In het overgangsrecht is geregeld in hoeverre en onder welke voorwaarden be-

staande gebouwen en het bestaand gebruik van gronden en bouwwerken mogen

afwijken van het plan.

In de slotregel is aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan

kunnen worden aangehaald.

De inhoud van het overgangsrecht en de anti-dubbeltelbepaling is op basis van de

betreffende bepalingen uit het Bro opgesteld. De Slotregel is op basis van de

SVBP2008 opgesteld.
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8. INSPRAAK, OVERLEG EN PROCEDURE

Voordat het plan op grond van artikel 3.8 Wro in procedure wordt gebracht, is een

inspraakprocedure doorlopen en is het plan ter advies aan verschillende instanties

aangeboden. De resultaten van de inspraak en het overleg worden in deze toelich-

ting opgenomen.

8.1 Inspraak

Het voorontwerp-plan heeft vanaf 11 maart 2010 gedurende zes weken voor eenie-

der ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is inspraak geboden aan ingezete-

nen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen. De

inspraaktermijn liep tot en met 21 april 2010.

Voor een overzicht van de ingediende inspraakreacties en een beoordeling van deze

reacties door de gemeente, wordt verwezen naar het als afzonderlijke bijlage bij dit

bestemmingsplan gevoegde ‘Eindverslag inspraak’.

De noodzakelijke aanpassingen zijn verwerkt in de toelichting, regels en verbeel-

ding.

8.2 Voorverleg

Ingevolge artikel 3.1.1, eerste lid van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) pleegt

het bestuursorgaan, dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan,

overleg met de besturen van de betrokken gemeenten en waterschappen en met die

diensten van provincie en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke

ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het

geding zijn.

In navolging van deze bepaling heeft ten aanzien van het voorontwerp van het be-

stemmingsplan op ambtelijk niveau overleg plaats gehad tussen de gemeente en de

provincie Limburg, tussen de gemeente en het waterschap Roer en Overmaas en

tussen de gemeente en het ministerie van VROM.

Omdat het voorontwerp voor een aantal ontwikkellocaties nog niet de juiste be-

stemming aangaf en met betrekking tot de vereiste onderzoeken nog een aantal

pm-posten bestond, is het voorontwerp niet ter beoordeling aan de provincie, het

waterschap en het ministerie van VROM toegestuurd. In plaats daarvan heeft een

aantal overleggen plaatsgehad, zoals is vermeld. In de overleggen is aangegeven dat

het nieuwe bestemmingsplan een overwegend conserverend karakter heeft en dat

op een aantal plekken nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien. Deze zogenaamde
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ontwikkellocaties betreffen het Villa Via Nova-terrein, de centrumlocatie (waar on-

der andere de Albert Heijn is gevestigd), de Polfermolen/Geulhal-locatie en de Geul-

poortlocatie.

Voor een verslag van deze gesprekken wordt verwezen naar het als afzonderlijke

bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegde notitie ‘Vooroverleg inzake nieuw be-

stemmingsplan ‘Centrum Valkenburg’, d.d. 25 mei 2010.

8.3 Zienswijzen

Het naar aanleiding van de inspraak en het vooroverleg aangepaste ontwerp-

bestemmingsplan heeft vervolgens van 24 juni 2010 tot en met 4 augustus 2010

terinzage gelegen voor eenieder. Tegen het ontwerp-plan zijn enkele zienswijzen

ingediend.

Voor een overzicht van de ingediende zienswijzen en een beoordeling van deze

reacties door de gemeente, wordt verwezen naar de als afzonderlijke bijlage bij dit

bestemmingsplan gevoegde ‘Zienswijzennota’.

8.4 Procedure

Wanneer het overleg over het plan met de burgers (inspraak) en de instanties heeft

plaatsgevonden en alle opmerkingen, voor zover noodzakelijk en wenselijk, zijn

verwerkt wordt de wettelijke procedure (artikel 3.8 Wro e.v.) gestart.

Wro

De procedure van ontwerp bestemmingsplan tot inwerkingtreding onder de nieuwe

Wet ruimtelijke ordening ziet er als volgt uit:

- Openbare kennisgeving van het ontwerp bestemmingsplan;

- Terinzagelegging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 weken

en toezending aan Gedeputeerde Staten en de betrokken rijksdiensten, water-

schappen en gemeenten;

- Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen door een ieder schriftelijk

of mondeling zienswijzen worden ingebracht;

- Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad  binnen 12 weken.

- Algemene bekendmaking van het bestemmingsplan door terinzagelegging met

voorafgaande kennisgeving en toezending aan gedeputeerde staten en betrok-

ken rijksdiensten, waterschappen en gemeenten: binnen 2 weken dan wel, in-

dien Gedeputeerde Staten of de inspecteur zienswijzen hebben ingebracht of

het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, binnen 6 weken na vaststelling;

- Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State binnen 6 weken na bekendmaking voor belanghebbenden;
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- Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken na

de bekendmaking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige

voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State.
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Bijlage 1
Overzicht monumenten en beeldbepalende

panden en beschermd dorpsgezicht



Overzicht monumenten en beeldbepalende panden

Adres

Achelerweg 1 Valkenburg

Pr. Beatrixsingel 2 Valkenburg

Beekstraat 6-8 Valkenburg

Berkelstraat Valkenburg

Broekhem 114 Valkenburg

Broekhem 134 Valkenburg

Broekhem 138 Valkenburg

Broekhem 16 Valkenburg

Broekhem 22 Valkenburg

Broekhem 28-30 Valkenburg

Broekhem 6 Valkenburg

Broekhem 93 Valkenburg

Cauberg (begraafplaats) Valkenburg

Cauberg 19 Valkenburg

Cauberg nabij 2 Valkenburg

Daelhemerweg Valkenburg

Jan Deckerstraat 1 Valkenburg

Dorrenplein 5 Valkenburg

Grendelplein 13 Valkenburg

Grendelplein 2 Valkenburg

Grendelplein 20 perc. Valkenburg

Grotestraat centr. 13 Valkenburg

Grotestraat centr. 18-18a Valkenburg

Grotestraat centr. 20 Valkenburg

Grotestraat centr. 31 Valkenburg

Grotestraat centr. 32 Valkenburg

Grotestraat centr. 34 Valkenburg

Heihofweg 1 Valkenburg

Heihofweg  8 Valkenburg

Hekerbeekstraat 1 Valkenburg

Hekerweg 21 Valkenburg

Hekerweg 23 Valkenburg

Hekerweg 29 Valkenburg

Hekerweg 34 Valkenburg

Hekerweg 35-37 Valkenburg

Hekerweg 36 Valkenburg

Hekerweg 38 Valkenburg

Heunsbergerweg 9 Valkenburg

Kasteel Valkenburg Oud Valkenburg



Kerkstraat 18 Valkenburg

Kerkstraat 19 Valkenburg

Kerkstraat 19-27 Valkenburg

Kerkstraat 31 Valkenburg

Kerkstraat bij 1b Valkenburg

Kloosterweg 4 Valkenburg

Koninginneweg 2 Valkenburg

Koningswinkelstraat 1 Valkenburg

Lindenlaan 7 Valkenburg

Maternusstraat 9 Valkenburg

Molenweg Valkenburg

Neerhem 64-66 Valkenburg

Neerhem 68 Valkenburg

Neerhem 8 Valkenburg

Nieuweweg 52 Valkenburg

Oosterweg 2 Valkenburg

Oosterweg 28a t/m 42 Valkenburg

Oud Valkenburg 1 Oud Valkenburg

Oud Valkenburg 13 Oud Valkenburg

Oud Valkenburg 14 Oud Valkenburg

Oud Valkenburg 15 Oud Valkenburg

Oud Valkenburg 17 Oud Valkenburg

Oud Valkenburg 19 Oud Valkenburg

Oud Valkenburg 2 Oud Valkenburg

Oud Valkenburg 21 Oud Valkenburg

Oud Valkenburg 23-25 Oud Valkenburg

Oud Valkenburg 3 Oud Valkenburg

Oud Valkenburg 5 Oud Valkenburg

St. Pieterstraat Valkenburg

Plenkertstraat Valkenburg

Plenkertstraat 43 Valkenburg

Plenkertstraat 45 Valkenburg

Plenkertstraat 55 Valkenburg

Plenkertstraat 88-90 Valkenburg

Reinaldstraat 2-4 Valkenburg

Sibbergrubbe Oud Valkenburg

Sibbergrubbe/Bergstraat Oud Valkenburg

Sittarderweg 1 Valkenburg

Smeltenbos in. Valkenburg

Stationstraat 10 Valkenburg

Steenstraat Valkenburg

Stevensweg/Rodenbos Valkenburg



Beschermde stads- of dorpsgezichten

Grote str.centrum  1t/m 13; 15 t/m 29 Valkenburg

31 t/m 51; 2 t/m 12a; 26 t/m 24 Valkenburg

Berkelstraat 5 t/m 13; 15 t/m 21; 2 t/m 8 Valkenburg

20 t/m 36 Valkenburg

Muntstraat 1 t/m 7; 2 t/m 10 Valkenburg

Kerkstraat 1 t/m 17; 19 t/m 29; 4; 8 t/m 18 Valkenburg

Engelbertstraat 1 t/m 9; 2 Valkenburg

Grendelplein 1 t/m 15; 17 Valkenburg

Daelhemerweg 1 t/m 11; 13 t/m 21 Valkenburg

Passage 2 t/m 12 Valkenburg

Jan Deckerstraat 1 t/m 13 Valkenburg

Theodoor dorrenplein 10 t/m 22 Valkenburg

Bogaardlaan 4 t/m 8; 12 Valkenburg

St.Pieterstraat 2a t/m 2c Valkenburg

Gosewijstraat 11 t/m 25; 6 t/m 22 Valkenburg

Kerkstraat 31 “den Halderr” Valkenburg

Strabeek 2 t/m 22; 24 t/m 26; 1 t/m 9 Valkenburg

11 t/m 17 Valkenburg

St.Gerlach 19 Houthem

Onderstestraat 6 t/m 12; 18; 5 t/m 7 Houthem

Kerkcomplex plattegrond en aanzichten Houthem

Stalcomplex plattegrond en aanzichten en Houthem

Waterput Houthem

Onderstestraat “Kapelletje” Houthem


