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1.

INLEIDING

De heer Van Wijlick is voornemens om zijn langgevelboerderij aan de Heuvel 3 te
Baarlo te splitsen in twee woningen. De splitsing is niet mogelijk op grond van het
geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening gebied Heuvel’. Om
deze reden is in 2009 bij de voormalige gemeente Maasbree een verzoek om principemedewerking ingediend. De gemeente heeft aangegeven dat zij onder voorwaarden medewerking wil verlenen aan de splitsing. Aangezien uit deze ruimtelijke
onderbouwing geen belemmeringen blijken zal de splitsing worden mogelijk gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Peel en Maas’.

Afbeelding 1: uitsnede topografische kaart

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening gebied Heuvel’ is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Maasbree op 10 januari
1989. Het plangebied heeft in dit bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarische bedrijfsdoeleinden’.
Opbouw rapport
In het volgende hoofdstuk worden het gebiedsprofiel en het planprofiel beschreven.
In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten verwoord uit het rijks-, provinciaal en
gemeentelijk beleid, die betrekking hebben op de locatie beschreven. Hoofdstuk 4
beschrijft vervolgens de toetsing van de milieu- en overige onderzoeksaspecten. In
hoofdstuk 5 volgt een afweging omtrent de toelaatbaarheid van de ontwikkeling.
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2.

GEBIEDSPROFIEL EN PLANPROFIEL

2.1 Gebiedsprofiel
De planlocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Peel en Maas, op
circa 650 meter ten oosten van de kern Baarlo. De rivier de Maas stroomt op een
afstand van circa 500 meter ten oosten van de Heuvel 3. Tegenover de planlocatie
zijn twee burgerwoningen gelegen. Aan de nabijgelegen bebouwingsconcentratie
Vergelt zijn nog meer burgerwoningen aanwezig. Het grondgebruik in de directe
omgeving laat zich kenmerken als akkerbouw en veeteeltgronden, die voor een deel
gelegen zijn in de uiterwaarden en het stroomvoerend rivierbed van de Maas. In de
omgeving komen tevens enkele agrarische bedrijfsgebouwen voor, met name in de
vorm van kassen. Ook aan de Heuvel 3 waren voorheen kassen aanwezig. Deze zijn
echter reeds afgebroken.

Afbeelding 2: luchtfoto plangebied en omgeving
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2.2 Planprofiel
Het bouwplan bestaat uit het splitsen van het kavel en de woning Heuvel 3 te Baarlo
in twee woningen. Hiertoe zal het pand inpandig worden verbouwd. Er is geen
sprake van een uitbreiding van de inhoud van de woning.

Afbeelding 3: gevelbeeld Heuvel 3

Afbeelding 4: gevelbeelden Heuvel 3
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2.3 Landschappelijke inpassing
De voorgevel van het pand Heuvel 3 Baarlo grenst direct aan de weg. Er is dan ook
geen voortuin. Aan de zuidzijde van het pand ligt een omvangrijke tuinbouwkas. De
achtertuin van het pand is dan vanuit het landschap slechts te zien vanaf de
noordzijde en vanaf de noordwestzijde. Aan de inrichting van de tuin zijn geen
veranderingen voorzien. De huidige tuin is beplant met beplanting die goed in de
omgeving past. Hieronder zijn diverse fruitbomen, walnootbomen en haagdoorn.
Gezien de aard van de inrichting van de tuin en aangezien er geen uitbreiding van
het bouwvolume van de woning is voorzien, is het niet noodzakelijk de planlocatie
nader landschappelijk in te passen.

Afbeelding 5: weergave huidige landschappelijke inpassing perceel
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3.

BELEID

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het rijks-, provinciaal, regionaal en
gemeentelijk beleid (respectievelijk § 2.1, § 2.2, § 2.3 en § 2.4). Het rijksbeleid zal
worden besproken aan de hand van de overkoepelende Nota Ruimte. Voor het provinciaal beleid wordt onder andere gebruik gemaakt van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Het regionaal beleid betreft onder andere de regionale woonvisie. In het kader van het gemeentelijk beleid wordt ingegaan op onder andere het
geldende bestemmingsplan.

3.1 Rijksbeleid
Nota Ruimte
De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen van het Rijk, waarin het
rijksbeleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland is vastgelegd. In de Nota
Ruimte gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020,
met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol
speelt.
Bouwen in of bij de kern
Wat betreft de leefbaarheid van dorpen en steden wordt in de Nota Ruimte opgemerkt dat bundeling van verstedelijking en economische activiteiten gewenst is. Dat
betekent dat nieuwe functies of bebouwing grotendeels geconcentreerd tot stand
moet komen: in bestaand bebouwd 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 landelijke gebied dient namelijk zo veel mogelijk behouden te blijven.
Bouwen in buitengebied
In de Nota Ruimte is ten aanzien van bebouwing in het buitengebied aangegeven
dat de mogelijkheden voor hergebruik en nieuwbouw in het buitengebied verruimd
worden. Doel hiermee is het economisch draagvlak en de vitaliteit van de meer landelijke gebieden te vergroten. Bovendien draagt het bovenstaande bij aan de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied, die verder ontwikkeld dient te worden.
De kwaliteit van het landschap dient namelijk een volwaardige plaats bij ruimtelijke
afwegingen te krijgen. Het gaat daarbij om algemene landschappelijke, natuurlijke,
culturele en cultuurhistorische waarden.
Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid
Op grond van de Invoeringswet Wro, artikel 9.1.2 lid 1 Overgangsrecht WRO, is bepaald dat een planologische kernbeslissing (zoals de Nota Ruimte) gelijkgesteld
wordt met een structuurvisie. Het recht van de planologische kernbeslissing zoals
gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wro blijft van toepassing. In het
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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 worden verwezenlijkt. Het Rijk heeft derhalve de nationale ruimtelijke belangen geïdentificeerd in de Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid.
Ook deze Realisatieparagraaf heeft de status van structuurvisie.
Er zijn 33 nationale ruimtelijke belangen onderscheiden op basis van de Nota Ruimte. Dat is ook gedaan voor de andere bestaande Pkb's (ook van andere departementen). De nationale belangen zijn zaken waarvoor de rijksoverheid verantwoordelijkheid neemt en geven aan waar het rijk voor staat. De nationale belangen omvatten
globaal genomen:
 nationale planologische principes zoals gebundelde verstedelijking en versterking van de kwaliteiten van het landschap;
 de ontwikkeling van de Randstad, de mainports en een aantal grote bouwlocaties;
 de bescherming en ontwikkeling van een aantal groene en blauwe gebiedscategorieën;
 ruimtelijke garanties voor de nationale grondstoffen- en energieproductie.
Op basis van de Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid is een viertal nationale belangen in het plangebied van toepassing. Deze nationale belangen zijn allen
afkomstig uit de Nota Ruimte:
 Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten: nieuwe functies of
bebouwing dienen grotendeels geconcentreerd tot stand te komen: in bestaand
bebouwd 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 landelijke gebied dient namelijk zo veel mogelijk behouden te blijven.
 Behoud en versterking van landschappelijke kwaliteit: ook buiten de werelderfgoedgebieden 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 kwaliteit.
 Borging van milieukwaliteit en externe veiligheid: het Rijk streeft naar een schone 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 verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, een goede ecologische
waterkwaliteit en de versterking van ruimtelijke kwaliteiten.
(Ontwerp) Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 14 juni 2011 is de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte gepresenteerd. In deze structuurvisie worden ambities voor Nederland gesteld voor de periode tot in 2040, die inspelen op de (inter)nationale ontwikkelingen die de ruimtelijke
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en mobiliteitsopgaven bepalen richting 2040. Het Rijk zet het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.
Deze structuurvisie vervangt na de vaststelling er van de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie
voor de Snelwegomgeving.
Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028). Deze doelen betreffen
nadere uitwerkingen van een aantal Rijksbelangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk beleid.
• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van
de ruimtelijk-economische structuur van Nederland. Hier onder vallen onderwerpen als het bereiken van een excellent vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s, ruimte maken voor duurzame energievoorziening en ruimte maken voor
het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen.
• Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid
waarbij de gebruiker voorop staat. Hier onder vallen onderwerken als verbeteren van het hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen en een betere benutting van de capaciteit daarvan.
• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke
en cultuurhistorische waarden behouden zijn. Hiertoe dient onder andere de
milieukwaliteit (lucht, bodem, water) te worden verbeterd, dienen mensen tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s te worden beschermd. Ook is
ruimte nodig voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke (her) ontwikkeling.
Conclusie Rijksbeleid
Dit initiatief behelst een splitsing van een bestaand pand. Dit is in lijn met het bundelingsbeleid van het rijk, en met de wens tot open houden van het landelijk gebied
aangezien hiermee nieuwbouw van een woning wordt voorkomen. Doordat de
splitsing plaatsvindt binnen de bestaande bebouwing blijft de landschappelijke
kwaliteit behouden. Uit hoofdstuk 4 blijkt dat er geen belemmeringen zijn in het
kader van de milieukwaliteit en de externe veiligheid, en in het kader van wateraspecten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de in dit bestemmingsplan opgenomen nieuwe gebruiksmogelijkheden in lijn zijn met het Rijksbeleid.

3.2 Provinciaal beleid
Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006
Op 22 september 2006 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (POL2006) vastgesteld. Het POL2006 is een streekplan, het
provinciaal waterhuishoudingplan, het provinciaal milieubeleidsplan en bevat de
hoofdlijnen van het provinciaal verkeer- en vervoersplan. Tevens vormt het POL2006
een economisch beleidskader op hoofdlijnen, voor zover het de fysieke elementen
daarvan betreft, en een welzijnsplan op hoofdlijnen, voor zover het de fysieke aspecten van zorg, cultuur en sociale ontwikkeling betreft.
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Het POL2006 zelf kan eveneens beschouwd worden als de structuurvisie die op
grond van de nieuwe ruimtelijke wetgeving ( en mogelijk ook op grond van nieuwe
milieu- en waterwetgeving) door provincies opgesteld moet worden. Hiertoe is de
POL-aanvulling Nieuwe Wet ruimtelijke Ordening (vastgesteld op 17-18 december
2008) opgesteld. De POL-aanvulling heeft de juridische status van structuurvisie en
vormt tevens de uitvoeringsparagraaf van het POL2006, zoals bedoeld in de Wro.
Verstedelijking en steeds intensiever ruimtegebruik leggen een toenemend beslag
op de open ruimte in het landelijk gebied en verminderen de diversiteit van landschap en groen. De provincie houdt daarom vast aan het zo compact mogelijk houden van de steden en een minstens gelijk blijvend aandeel van de stadsregio’s in het
totaal van woningen, werklocaties en arbeidsplaatsen. Over het algemeen wordt dus
ingezet op het bundelen van de verstedelijking en economische activiteiten in of
aansluitend aan bestaande bebouwde gebieden.
Perspectievenbeleid
Aan het grondgebied van de provincie Limburg worden in het POL2006 verschillende perspectieven toegekend. Deze perspectieven karakteriseren een bepaald type
gebied en geven de gewenste ontwikkelingsrichting van dergelijke gebieden aan.
De planlocatie is gelegen in perspectief 3, Ruimte voor Veerkrachtige Watersystemen.
Dit perspectief heeft betrekking op de meer open delen van beekdalen, winterbed
van de Maas en steilere hellingen, voorzover deze geen deel uitmaken van EHS of
POG. De betreffende gebieden hebben een relatief open karakter en zijn ingericht
voor gebruik door vooral grondgebonden landbouw. Lokaal komt ook nietgrondgebonden landbouw voor. Met name langs waterplassen, maar ook verspreid
over het gebied P3 zijn veel toeristische voorzieningen aanwezig.
De ontwikkeling van functies in deze gebieden is mogelijk, mits dit aansluit op het
bieden van ruimte aan een voldoende veerkrachtig watersysteem voor de opvang
van hoge waterafvoeren, het bestrijden van watertekort en verdroging en het voorkomen van erosie, en gepaard gaat met een goede landschappelijke inpassing en
“compensatie” van verloren gaande omgevingskwaliteiten (Limburgs Kwaliteitsmenu). De veerkrachtige watersystemen vormen een belangrijke continuïteit in het
landschap zowel visueel-ruimtelijk als cultuurhistorisch, en bieden een goed houvast
voor investeringen in landschapsontwikkeling, in aanvulling op de perspectieven 1
en 2.
Binnen de algemene randvoorwaarden zijn er nog steeds mogelijkheden voor ontwikkeling van vooral de grondgebonden landbouw en recreatie, alsmede goed gelegen niet-grondgebonden land- en tuinbouw. De verwevenheid van functies, kenmerkend voor deze gebieden, wordt zo behouden en versterkt. Deze verwevenheid
van functies maakt dat binnen deze gebieden niet altijd de hoogste kwaliteitseisen
ten aanzien van bodem en water aan de orde (kunnen) zijn.
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Afbeelding 6: uitsnede POL-kaart ‘Perspectieven’ (Actualisatie 2011).

Conclusie perspectievenbeleid
Onderhavig initiatief betreft het splitsen van een bestaande woning, waarbij de
oppervlakte en het bouwvolume van de woning niet wordt vergroot. Hierdoor ontstaan er geen belemmeringen voor de waterafvoer van de Maas. Doordat er geen
uitbreiding van de bebouwing plaatsvindt is het niet noodzakelijk de woningen
landschappelijk in te passen. Er gaan geen omgevingskwaliteiten verloren. Door
deze ontwikkeling worden de belangen van de (niet)grondgebonden landbouw en
de recreatie ook niet geschaad. Zie ook paragraaf 4.2.4. Deze ontwikkeling is dan
ook mogelijk binnen het perspectief 3, Ruimte voor veerkrachtige watersystemen.
POL-aanvulling verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering
Op 18 december 2009 hebben Provinciale Staten de POL-aanvulling Verstedelijking,
gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering vastgesteld. De POL-aanvulling 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
herstructurering (woongebieden, werklocaties, glastuinbouw);
 Selectieve provinciale sturing op gebiedsontwikkelingen;
 Verankeren van het Limburgs Kwaliteitsmenu.
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Bundeling in plattelandskernen
Over nieuwe activiteiten in het landelijk gebied, wordt in de POL-aanvulling aangegeven dat deze zoveel mogelijk geconcentreerd dienen te worden binnen de bestaande bebouwing van plattelandskernen. De plattelandskernen zijn daartoe voorzien van (verbale) contouren. Als dat niet mogelijk of wenselijk is, gaat de voorkeur
uit naar ontwikkeling aansluitend aan de plattelandskernen. In Noord- en MiddenLimburg wordt ruimte aanwezig geacht voor uitbreidingslocaties direct buiten, maar
grenzend aan de contour.
De planlocatie is gelegen buiten de contour van Baarlo, maar binnen bestaande
woonbebouwing. Realisatie van de nieuwe woning is dan ook mogelijk op basis van
de POL aanvulling ‘Verstedelijking gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering’.
Beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu
Het
Limburgs
Kwaliteitsmenu
is
gebaseerd
op
het
idee
dat
bebouwingsontwikkelingen in het buitengebied leiden tot verlies van
omgevingskwaliteit en dat dit verlies op een kwalitatieve manier wordt
gecompenseerd. De doelstelling is dan ook het combineren van ruimtelijke
ontwikkelingen in het buitengebied met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit
in Limburg. Op 12 januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten de beleidsregel
Limburgs Kwaliteitsmenu vastgesteld.
In het Limburgs Kwaliteitsmenu zijn de bestaande provinciale instrumenten als
VORm, Rood voor Groen, Ruimte voor Ruimte en BOM+, 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.
De contouren blijven, ook met de introductie van het Limburgs Kwaliteitsmenu, van
kracht. Binnen de grenzen van het stedelijk gebied is het kwaliteitsmenu van toepassing in de perspectieven P2 en P3.
Het kwaliteitsmenu is van toepassing op (niet onaanvaardbare) ontwikkelingen buiten de, rond de plattelandskernen getrokken, contour die middels een bestemmingsplanwijziging mogelijk worden gemaakt. Het kenmerkende voor de bedoelde
ontwikkelingen is dat het (nieuwe) functies zijn die met bebouwing gepaard gaan
en extra ruimtebeslag leggen op het buitengebied.
Het beleid is van toepassing op die gevallen waarin de bestemming van een perceel
wordt gewijzigd in een woonbestemming, waardoor woningbouw mogelijk wordt
gemaakt, of indien op een woonbestemming via bestemmingswijziging een nieuwe
woning (extra) kan worden gebouwd.
Het Limburgs Kwaliteitsmenu (module solitaire woningbouw) is niet van toepassing
op het splitsen van woningen. Er behoeft dan ook geen kwaliteitsverbetering plaats
te vinden of een kwaliteitsbijdrage te worden geleverd.
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Provinciale woonvisie 2011-2015
Op 1 februari 2011 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg de Provinciale Woonvisie 2011-2015 vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de woningvoorraadontwikkeling de komende jaren vorm gegeven zou kunnen worden, welke
rollen en taken de Provincie daarbij kan en wil vervullen en hoe de Provincie deze
ambities tracht te realiseren.
Een belangrijke aanleiding om het woonbeleid te actualiseren vormen de demografische ontwikkelingen in de Provincie. Onder andere hierdoor ontstaat noodzaak tot
herstructurering en een andere kwalitatieve samenstelling van de woningvoorraad.
Uit de demografische ontwikkelingen komen belangrijke opgaven voort gericht op
het veranderen van het aanbod aan woonruimte, voorzieningen en de inrichting
van de woon- en leefomgeving.
Regio Noord- en Midden Limburg
In de woonvisie wordt aangegeven dat in de regio Noord- en Midden Limburg het
inwonertal zijn piek heeft bereikt en regiobreed gaat afnemen van ca. 280.000 inwoners in 2010, naar ca. 275.000 in 2030. Na 2030 komt de krimp in een versnelling.
In 2040 gaat volgens de recente E’til cijfers het inwonertal omlaag naar 268.000 inwoners. Anticiperend op de afnemende bevolkingsomvang en wijzigende samenstelling van huishoudens, mede door de vergrijzing, dient de nog resterende groei
maximaal te worden ingezet op een tijdige aanpassing van de samenstelling van de
woningvoorraad. Volgens de laatste cijfers gaat het aantal huishoudens in NoordLimburg tussen 2010 en 2040 omhoog van 116.716 in 2010 naar 125.260 in 2025 en
neemt vervolgens af naar 122.283 in 2040. Tussen 2010 en 2040 is er in NoordLimburg dus nog een toename te verwachten van 5567 huishoudens. Dit als gevolg
van de verdergaande huishoudensverdunning.
Afweging provinciale woonvisie
In de regio Noord- en Midden Limburg kan nog een beperkte toename plaatsvinden
van het aantal woningen. Conform het geldende provinciaal- en rijksbeleid dient dit
zo veel mogelijk middels inbreiding te worden gerealiseerd. Onderhavig bouwplan
voldoet aan deze uitgangspunten, aangezien een bestaand pand wordt gesplitst.
Het bouwplan is dan ook niet bezwaarlijk op basis van het beleid in de provinciale
woonvisie 2011-2015.
Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Deel I
In de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Deel I geeft de provincie aan dat burgerwoningen in het buitengebied mogen worden gesplitst, mits dit plaatsvindt binnen de bestaande bebouwing. Splitsing in combinatie met uitbreiding van de woning is niet toegestaan.
Aangezien de splitsing plaatsvindt in de bestaande bebouwing, waarbij het bouwvolume niet wordt uitgebreid, is de splitsing mogelijk op basis van de Handreiking
Ruimtelijke Ontwikkeling deel I.
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3.3 Regionaal beleid
Woonvisie regio Venlo 2011-2015
Op 25 januari 2011 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas de Woonvisie regio
Venlo 2011-2015 vastgesteld. De gemeenten Beesel, Peel en Maas en Venlo uiten
hierin meer dan voorheen dat ze samen één complete woon- en leefregio vormen,
waarin iedere gemeente zijn eigen rol heeft en deze elkaar ook gunt. Van min of
meer binnenregionale concurrentie op het gebied van wonen in het verleden, gaat
het vizier juist op zoek naar regionale samenwerking. De drie gemeenten gaan uit
van behoud van eigen identiteit en uniciteit en vullen elkaar daarin aan.
De regionale woonopgaven laten zich samenvatten in 5 regionale opgaven en in 8
speerpunten. Deze zijn hier onder weergegeven.
Reservering extra woningen in het buitengebied
In de Woonvisie regio Venlo is aangegeven dat in het buitengebied van de gemeente Peel en Maas, Beesel en Venlo ruimte is voor 350 nieuwe woningen, in de vorm
van gebiedsontwikkeling, hergebruik van vrijkomende gebouwen (bijvoorbeeld
agrarische bedrijfswoningen), realisatie van incidentele woningen in bestaande linten en clusters en/of nieuwe op zichzelf staande clusters. In de gemeenten Beesel en
Peel en Maas het daarbij noodzakelijk buiten de contouren te bouwen om aan de
eigen woningbehoefte te kunnen voldoen.

Afbeelding 7: regionale woonopgaven en speerpunten Woonvisie Regio Venlo

Afweging regionale woonvisie
De voorgenomen ontwikkeling behelst de splitsing van een bestaand pand in het
buitengebied van de gemeente Peel en Maas. Voor dit type bouwplannen worden in
totaal in de drie gemeenten 350 bouwtitels beschikbaar gesteld. De realisatie van de
woning (een vorm van hergebruik van vrijkomende niet-agrarische bebouwing) past
dan ook in de uitgangspunten van de Woonvisie Regio Venlo 2011-2015
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3.4 Gemeentelijk beleid
Woonvisie Plus 2011-2015
Op 25 januari 2011 heeft de gemeente Peel en Maas de Woonvisie Plus 2011-2015
vastgesteld. De gemeente heeft de ambitie de positie als aantrekkelijke woongemeente voor eenieder te behouden en waar mogelijk te versterken in de komende
jaren. Om hier invulling aan te geven heeft de jonge fusiegemeente behoefte aan
een actueel beleidskader op het gebied van wonen in brede zin. Hiertoe is de
Woonvisie Plus 2011-2015 opgesteld.
In de Woonvisie Plus 2011-2015 wordt niet nader in gegaan op het splitsen van (cultuurhistorisch waardevolle) panden in het buitengebied.
Beleidsregel woningbouwverzoeken win-win situaties
Op 26 juli 2011 heeft het College van de gemeente Peel en Maas de beleidsregel
woningbouwverzoeken win-win situaties vastgesteld. Op dit moment is het op
grond van de Woonvisie niet mogelijk om woningen te bouwen in het buitengebied, anders dan Ruimte voor Ruimte woningen. In bepaalde gevallen doen zich
win-win situaties voor waarbij het maatschappelijk gewin groot is. Dit soort kansen
moeten worden benut om stoppende agrariërs zoveel mogelijk te faciliteren. De
beleidsregel voorziet dan ook in een regeling om woningbouwverzoeken die zien
op win-win situaties in de gemeente Peel en Maas volkshuisvestelijk en planologisch
af te wegen.
In de beleidsregel is aangegeven dat van de 350 woningen die vanuit de regionale
woonvisie zijn toegewezen aan de regio in de gemeente Peel en Maas alleen worden ingezet voor (onder andere) het splitsen van cultuurhistorisch waardevolle
langgevelboerderijen. Het plan voor het splitsen van het pand Heuvel 3 Baarlo past
in dit streven.
Structuurplan Buitengebied Peel en Maas
Op 17 december 2008 is het Structuurplan Buitengebied regio Peel & Maas vastgesteld door de vier gemeenteraden van de voormalige gemeenten Helden, Kessel,
Maasbree en Meijel. Het Structuurplan geeft de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het gezamenlijke nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Peel en Maas’
weer.
Woningsplitsing
In het Structuurplan Buitengebied Peel en Maas is beleid opgenomen ten aanzien
van het splitsen van voormalige boerderijen in meerdere woningen. Dit kan bijdragen aan het behoud van waardevolle panden in het buitengebied, zoals langggevelboerderijen.
Woningsplitsing in de regio wordt daarom uitsluitend toegestaan in monumenten
en panden met een cultuurhistorische waarde, die ook als zodanig zijn opgenomen
in het bestemmingsplan. Indien voor overige panden verzoeken binnen komen dient
door de initiatiefnemer aangetoond te worden dat het betreffende pand een rele-
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vante cultuurhistorische waarde bezit. Hoofdgebouwen tot 1.000 m3 kunnen gesplitst worden in 2 wooneenheden. Hierbij dient wel voldaan te worden aan de
voorwaarden uit het Bouwbesluit.
Woningsplitsing in landbouwontwikkelings-, glastuinbouwconcentratie- en glastuinbouwprojectvestigingsgebieden wordt niet toegelaten.
Gebiedstypologie beekdal / rivierdal en zonering ‘ontwikkeling bebouwingslinten’
Het plangebied is gelegen in de gebiedstypologie beekdal/ rivierdal. Hier wordt onder meer tot doel gesteld de landschappelijke karakteristiek te versterken, beken te
herstellen en het landschap verder te verdichten door perceelsrandbeplantingen
langs kavels en percelen. Doordat de splitsing van het pand Heuvel 3 plaatsvindt
binnen de bestaande woonbebouwing wordt het bereiken van de doelen voor het
beekdal /rivierdal niet gehinderd.
Het plangebied is tevens gelegen in de zonering ‘ontwikkeling bebouwingslinten’.
Hier is onder voorwaarden het uitbreiden van het aantal woningen, middels nieuwbouw mogelijk. De splitsing van Heuvel 3 vindt echter plaats binnen de bestaande
bebouwing, en heeft hiermee geen invloed op het ontwikkelen van een bebouwingslint.
Toets aan Structuurplan Buitengebied Peel en Maas
De woningsplitsing aan de Heuvel 3 in Baarlo vindt plaats binnen de bestaande bebouwing. De inhoud van de woning bedraagt circa 1000 m³. Er vindt geen uitbreiding van de woning plaats. Het pand, een langgevelboerderij, heeft cultuurhistorische waarden (zie paragraaf 4.3). De splitsing vindt tevens niet plaats in een Landbouwontwikkelings-, glastuinbouwconcentratie- of een glastuinbouwprojectvestigingsgebied. Bij de inpandige verbouwingen zal voldaan worden aan het Bouwbesluit. Er is geen strijdigheid met de beleidslijnen voor de gebiedstypologie beekdal/
rivierdal en de zonering ‘ontwikkeling bebouwingslinten’. De splitsing van het pand
in twee wooneenheden is dan ook mogelijk op grond van het Structuurplan Buitengebied Peel en Maas.
Geldende bestemmingsplannen
Het plangebied is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening gebied
Heuvel’. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Maasbree op 19 januari 1989. Het plangebied heeft in dit bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarische bedrijfsdoeleinden’. Binnen deze bestemming
is alleen gebruik ten behoeve van het agrarisch bedrijf toegestaan. Burgerbewoning
is niet toegestaan.
In het bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening gebied Heuvel’ wordt
doorverwezen naar het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1979, dat is vastgesteld
door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Maasbree op 27 maart 1979. In
dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming ‘Agrarisch gebied’. Hierin
staan geen overwegingen omschreven hoe om te gaan met woningsplitsing. Splitsing van deze (voormalige) agrarische bedrijfswoning in twee burgerwoningen is
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dan ook niet mogelijk op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied
Herziening gebied Heuvel’ en het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1979’.

Afbeelding 8: uitsnede plankaart ‘Buitengebied partiële herziening gebied Heuvel’

Afbeelding 9: uitsnede plankaart ‘Buitengebied 1979’

Tevens is het plangebied gelegen in het bestemmingsplan ‘Implementatieherziening ‘Ruimte voor de Rivier’ dat is vastgesteld door de gemeenteraad van de
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voormalige gemeente Maasbree op 13 maart 2001. In dit bestemmingsplan heeft het
plangebied de bestemming ‘Stroomvoerend winterbed’. Uitbreiding van niet riviergebonden activiteiten is hier slechts toegestaan indien dit niet leidt tot waterstandsverhoging. Aangezien de splitsing plaatsvindt binnen het bestaande pand, is de
ontwikkeling mogelijk op basis van het bestemmingsplan ‘Implementatieherziening
‘Ruimte voor de Rivier’.
In het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Peel en Maas’ wordt op het perceel
een woonbestemming gelegd. Voor het mogelijk maken van de woningsplitsing is
de onderhavige ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Deze zal als bijlage worden
toegevoegd aan het bestemmingsplan.

Afbeelding 10: uitsnede plankaart ‘Implementatie-herziening Ruimte voor de Rivier‘
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4.

ONDERZOEK

4.1 Economische uitvoerbaarheid
Op 1 juli 2008 zijn met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepalingen over de
Grondexploitatie in werking getreden. In afdeling 6.4 van de Wro is bepaald dat de
gemeente verplicht is bij het vaststellen van een bestemmingsplan waarbij sprake is
van een bouwplan zoals bepaald in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), maatregelen te hebben genomen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de
ontwikkeling van de locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan.
In het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald wat onder een ‘bouwplan’ wordt verstaan. Hieronder wordt onder andere verstaan ‘de bouw van een of meer woningen’. De woningsplitsing van Heuvel 3 die wordt mogelijk gemaakt in het kader van
de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas, kan niet worden aangeduid als de bouw van een woning. Op deze ontwikkeling zijn de bepalingen met betrekking tot de grondexploitatie uit de Wro dan ook niet van toepassing.
Met de initiatiefnemer zal een planschadeverhaalsovereenkomst worden afgesloten
ter afwenteling van eventuele verzoeken om planschade.

4.2 Milieu-aspecten
4.2.1 Bodem- en grondwaterkwaliteit
Voor de splitsing van de bestaande woning behoeft de bodem niet te worden geroerd. Omdat de ruimte waar de nieuwe woning in zal worden gerealiseerd momenteel echter geen gebruik kent als verblijfsruime, is door HMB bv een historisch bo1
demonderzoek uitgevoerd op de planlocatie . In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de planlocatie onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. Met
uitzondering van de bekende verhoogde achtergrondgehalten worden geen bodemverontreinigingen verwacht. Het voornemen het pand te splitsen is dan ook niet
bezwaarlijk in het kader van de verwachte bodemkwaliteit ter plaatse.
4.2.2 Geluidhinder
Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, waarbij sprake is van de realisatie van een
geluidsgevoelig object dient te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In deze
wet wordt aangegeven hoe voor een gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling
plaatsvindt dient te worden omgegaan met geluidhinder als gevolg van wegverkeer,
industrie en spoorwegen.
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg een geluidszone heeft, met
uitzondering van woonerven en wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/u
1

HMB bv, historisch bodemonderzoek Heuvel 3 Baarlo, kenmerk 11229902H, 23 september 2011
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voor geldt. Bij een ruimtelijke ontwikkeling waarbij sprake is van de ontwikkeling
van geluidsgevoelige objecten binnen een geluidszone, dient een onderzoek te
worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op deze gebouwen of terreinen.
Een nieuwe woning is een geluidsgevoelig object. Dit houdt in dat er moet worden
aangetoond dat (weg)verkeerslawaai ter plaatse geen negatieve effecten teweegbrengt voor de toekomstige bewoners van de woning. In feite mogen nieuwe woningen niet worden gerealiseerd wanneer er een geluidsbelasting van wegverkeer
optreedt van 48 dB of hoger, tenzij ontheffing is verleend door het College van Burgemeester en Wethouders. Hiervoor dient tegelijkertijd met de bestemmingsplanprocedure een hogere waarden procedure op grond van de Wgh te worden gevoerd.
Voor de te realiseren woning(en) is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
2
uitgevoerd door HMB bv . In het rapport wordt geconcludeerd dat de bouwplannen
geen inbreuk doen op de geluidruimte van omliggende bedrijven, de geluidbelasting op de gevel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, en dat in het kader van de eis van maximaal 33 dB binnenwaarde het Bouwbesluit nader onderzoek
dient te worden gedaan. Hiermee is het plan om de woning te splitsen in lijn met
het bepaalde in de Wet geluidhinder.
4.2.3 Luchtkwaliteit
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en sindsdien
staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de
Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde 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 grenswaarde;
b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit;
c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging;
d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen.
Het Besluit NIBM
Deze AMvB legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. De achtergrond van het beginsel
‘Niet in betekende mate’ is dat de gevolgen van een ontwikkeling voor de luchtkwaliteit in een aantal gevallen (beschreven in de ministeriële Regeling NIBM) wor-

2
HMB bv, Akoestisch onderzoek tbv ruimtelijke onderbouwing Heuvel 3 Baarlo, kenmerk 1122990N, 24
juni 2011, met erratum p. 6 en 8
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den tenietgedaan door de ontwikkeling van bijvoorbeeld schonere motoren in het
gehele land.
Op 1 augustus 2009 is het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL)
in werking getreden. Hierdoor dient bij plannen die de luchtkwaliteit beïnvloeden
niet langer te worden uit gegaan van de normen uit de interimperiode. Nu het NSL
in werking is getreden is een project 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 concentratie van
3
fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m voor
zowel fijn stof en NO2. Als de 3% grens voor PM10 of NO2 niet wordt overschreden,
dan hoeft geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden.
Regeling NIBM
Binnen de getalsmatige grenzen van de Regeling NIBM draagt een project altijd niet
in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Voor woningen en kantoren gelden in de Regeling NIBM de volgende getalsmatige grenzen:
minimaal 1 ontsluitingsweg

minimaal 2 ontsluitingswegen

3%-norm

3%-norm

Woningen (maximaal)

1500

3000

Kantoren (maximaal)

100.000 m bvo

2

2

200.000 m bvo

Tabel 1: getalsmatige grenzen Regeling NIBM

De realisatie van 1 extra woning kan gezien tabel 1 worden aangemerkt als een
NIBM ontwikkeling.
Achtergrondwaarden
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden bezien of de
luchtkwaliteit ter plaatse goed genoeg is om een goed woon- en leefmilieu te kunnen waarborgen.
Volgens de kaarten van het planbureau voor de leefomgeving bedroeg de concentratie PM10 in 2010 ter plaatse 24,6 µg/m³, en bedroeg de concentratie NO2 in 2010 ter
plaatse 19,8 µg/m³. In de Wet milieubeheer is de jaargemiddelde grenswaarde voor
PM10 40 µg/m³. Voor NO2 bedraagt de jaargemiddelde grenswaarde eveneens 40
µg/m³.
Volgens de kaarten van het planbureau voor de leefomgeving is de luchtkwaliteit
ter plaatse voldoende voor de realisatie van de woning(en). Daarnaast zal door
voortschrijdende voertuigtechnologie de luchtkwaliteit in de toekomst naar verwachting nog verder verbeteren.
Conclusie
Dit bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid 1 extra woning te realiseren. Het
aantal van één woning is ruim beneden het aantal van 1500 woningen, de grens
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voor een NIBM ontwikkeling. De luchtkwaliteit ter plaatse is goed te noemen. Onderhavige realisatie van maximaal 1 woning is dan ook niet bezwaarlijk in het kader
van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer.
4.2.4 Milieuzonering
De (indicatieve) lijst “Bedrijven en Milieuzonering 2009”, uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse gemeenten, geeft weer wat de richtafstanden zijn voor milieubelastende activiteiten. In deze publicatie worden de richtafstanden gegeven
voor de vier ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar.
De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of
andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de
gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is. De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en
geen harde afstandseisen. Ze moeten daarom gemotiveerd worden toegepast. Dit
betekent dat geringe afwijkingen in de lokale situatie mogelijk zijn. Deze afwijkingen dienen dan te worden benoemd en gemotiveerd.
Een woning is geen functie die gezoneerd dient te worden ten aanzien van andere
woningen. In de omgeving van het plangebied zijn mogelijk functies aanwezig die
mogelijk van invloed zijn op het woon- en leefklimaat in de te realiseren nieuwe
woning.
Aan de Heuvel 3 was voorheen een agrarisch bedrijf gevestigd. Op de luchtfoto’s is
nog te zien dat er kassen stonden naast het perceel. Deze kassen zijn ondertussen
afgebroken, en het agrarisch bedrijf is reeds beëindigd. Ter plaatse wordt alleen nog
gewoond in de voormalige bedrijfswoning. Doordat alle milieuhinderlijke activiteiten op het perceel zijn beëindigd, wordt de splitsing van de woning niet belemmerd
als gevolg van de activiteiten op het perceel. In het kader van de milieuzonering is
de splitsing van de woning dan ook niet bezwaarlijk Voor de goede orde wordt
hierbij vermeld dat de agrarische bedrijfsbestemming in het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Peel en Maas’ zal worden omgezet in een woonbestemming.
Verderop in de omgeving zijn nog enkele tuinbouwkassen aanwezig, op circa 90
meter afstand en op circa 190 meter afstand. In het kader van de milieuzonering
dient hiervoor een afstand aangehouden te worden van 10 meter op basis van geur,
10 meter op basis van stof, 30 meter op basis van geluid en van 10 meter op basis
van gevaar (SBI 2008 011,012,013). Gezien de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde
kassen wordt aan deze afstanden ruimschoots voldaan.
Het planvoornemen is dan ook niet bezwaarlijk in het kader van de milieuzonering.
4.2.5 Geurhinder
Volgens de (concept) inventarisatiekaart van de gemeente Peel en Maas waarop
indicatief de 14 ou/e m³ contouren van omliggende veehouderijen is ingetekend, is
er geen 14 ou/e m³ contour over de planlocatie gelegen. Aangezien er wordt ge-

26

Hoofdstuk 4

bouwd buiten de 14 ou/e m³ contour is er voor de voorgrondbelasting sprake van
een goed woon- en leefklimaat.

Afbeelding 11: indicatieve ligging 14 oue/m³, 3 oue/m³ en vaste afstandscontouren

Volgens de indicatieve kaart achtergrondbelasting geur (worst case) uit de MER /
Structuurvisie Intensieve veehouderij een glastuinbouw blijkt dat voor de achtergrondbelasting eveneens sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
Aangezien niet wordt gebouwd in een geurcontour en aangezien er al woningen
zijn gelegen tussen de planlocatie en de omliggende intensieve veehouderijen
(waaronder de huidige woning Heuvel 3) worden de ontwikkelingsmogelijkheden
van deze veehouderijen door de bouw van de woning niet belemmerd.
Geconcludeerd kan worden dat wordt voldaan aan het bepaalde in de Wet geurhinder en veehouderij.

Afbeelding 12: kaart indicatieve achtergrondbelasting (worst case)
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4.2.6 Externe veiligheid
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als
op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtin3
gen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen (deze wordt op termijn
vervangen door het 'Besluit transportroutes externe veiligheid'), vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico’s in het plangebied ten
gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te worden beoordeeld op 2 maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt sinds jaar en dag plaats via het spoor, over de
weg en het water. Knelpunt hierbij is dat er geen plafond bestaat voor de omvang
en samenstelling van dit vervoer. Theoretisch kan het vervoer ongelimiteerd toenemen, met dan eveneens ongelimiteerde gevolgen voor de ruimtelijke ordening. De
overheid is voornemens een zogeheten Basisnet vast te stellen met routes die worden aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het beleid achter het
landelijke Basisnet is dat een plafond vastgesteld wordt voor dit vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook worden randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld.
Het Basisnet voor weg is definitief aangeboden in de kamer en daarom deels gepubliceerd in de Circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen. De wetgeving rond het Basisnet treedt naar verwachting in 2012 in werking. Het besluit tot
wijziging van de circulaire risicovol transport van gevaarlijke stoffen is reeds van
kracht.
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu
komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden
risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg,
-6
spoorlijn etc.), waarbij de 10 contour (kans van 1 op 1 miljoen op overlijden) de
maatgevende grenswaarde is.
Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktijdig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het
groepsrisico geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van
een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op
overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt
afgezet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als
ijkpunt in de verantwoording (géén norm).
3

Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Staatscourant d.d. 4 augustus 2004. Deze
Circulaire is gebaseerd op de Risico Normering Vervoer gevaarlijke stoffen en het Bevi en sluit zoveel
als mogelijk aan op het Bevi. Op 1 augustus 2008 is het besluit tot wijziging en verlenging van de Circulaire RNVGS in werking getreden.
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In het Bevi is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen.
4
Er is sprake van een groepsrisico zodra het plan in het invloedsgebied ligt van een
risicovolle activiteit. Vanuit de circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen geldt deze verantwoordingsplicht alleen bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde of bij een toename van het groepsrisico. Het betrokken bestuursorgaan
moet, al dan niet in verband met de totstandkoming van een besluit, expliciet aangeven hoe de diverse factoren die bijdragen aan de hoogte van het groepsrisico
(waaronder zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid) zijn beoordeeld en eventuele in
aanmerking komende maatregelen, zijn afgewogen. Een belangrijk onderdeel van
de verantwoording is overleg met (advies vragen aan) de regionale brandweer.
(Beperkt) kwetsbare objecten
Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan.
(Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels, res5
taurants en musea.
Risicovolle activiteiten
In het kader van het plan moet bekeken worden of er in of in de nabijheid van het
plangebied sprake is van risicovolle activiteiten (zoals Bevi-bedrijven, BRZO-bedrijven
en transportroutes) of dat risicovolle activiteiten worden toegestaan.
De geplande woningsplitsing betreft een toevoeging van een kwetsbaar object aan
de omgeving en moet derhalve getoetst worden aan het Bevi en de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Risicovolle bedrijvigheid
De dichtstbij gelegen risicovolle inrichting ligt op een afstand van circa 1000 meter
van de planlocatie. Het betreft Geraerds IJzergieterij BV aan de Veldstraat 82 te
Baarlo. Dit bedrijf heeft risicovolle opslag (vatenpark) met een plaatsgebonden risicocontour van 165 meter. Het plangebied is ruim buiten de plaatsgebonden risicocontour gelegen. Voor wat betreft het groepsrisico wordt vermeld dat gezien de
zeer grote afstand tot de inrichting en gezien het beperkte aantal personen dat aan
de omgeving wordt toegevoegd (ca 3 personen) de effecten op het groepsrisico niet
significant zullen zijn.
Risicovol wegtransport
Op een afstand van circa 1000 meter van het plangebied ligt de N273. Deze weg is
opgenomen in de risico-atlas wegvervoer transport gevaarlijke stoffen. Het betrokken wegvak is echter ver buiten het plangebied gelegen. In de nabijheid van het
4

5

Invloedsgebied:
Bevi: gebied waarin volgens bij regeling van Onze Minister gestelde regels personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico.
cRNVGS: dit gebied wordt bepaald door de berekening van het grootst mogelijke ongeval waar nog
bij 1% van de blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt.
Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
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plangebied kunnen in beperkte mate gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de
Napoleonsbaan Noord (N273). Op basis van de circulaire risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen dient het groepsrisico te worden verantwoord tot een afstand
van 200 meter van deze weg.
De grens van het plangebied is gelegen op een afstand van circa 1000 meter van
deze weg, ver buiten een eventuele plaatsgebonden risicocontour en ver buiten de
afstand tot waar het groepsrisico dient te worden verantwoord. Voor wat betreft
het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is de woningsplitsing dan ook niet
bezwaarlijk.
Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor
Op een afstand van circa 1200 meter is de spoorlijn Venlo- Roermond gelegen. Gezien de grote afstand vormen het plaatsgebonden risico en het groepsrisico geen
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
Vervoer van gevaarlijke stoffen over het water
Op 1 januari 2010 is het Besluit tot wijziging van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen in werking getreden, gelet op de invoering van het Basisnet.
In het (ontwerp) basisnet is opgenomen dat voor de binnenvaartverbinding over de
Maas de plaatsgebonden risicocontour op de waterlijn ligt en kan groeien tot de
oeverlijn. Dit betekent dat geen nieuwe kwetsbare bestemmingen binnen de waterlijnen mogen worden opgericht. Voor beperkt kwetsbare bestemmingen geldt dit
als richtwaarde. Voor wat betreft het groepsrisico geldt dat geen beleidsmatige wijzigingen in de verantwoording van het groepsrisico optreden.
Het plangebied is gelegen op een afstand van circa 500 meter van de Maas. Aangezien er in het onderhavig plangebied geen ontwikkelingen zijn voorzien met (beperkt) kwetsbare objecten op of binnen de oeverlijn van de Maas, vormt het plaatsgebonden risico geen belemmering. Gezien de grote afstand tot de Maas dient er
geen verantwoording te worden afgelegd over het groepsrisico.
Transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen
Het externe veiligheidsbeleid voor transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb), welke op 1 januari 2011 in
werking zijn getreden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden
moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
Op basis van de risicokaart van de provincie Limburg, kan geconcludeerd worden dat
in de directe omgeving van het besluitgebied geen buisleidingen gelegen zijn die
een belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkeling. De dichtstbij gelegen
gasleiding is gelegen langs de Maas, op een afstand van circa 470 meter van het
plangebied. Gezien deze grote afstand vormt het plaatsgebonden risico en het
groepsrisico geen belemmering voor de splitsing van deze woning.
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Conclusie
Gezien het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen woningsplitsing niet wordt belemmerd door externe veiligheidsaspecten.

4.3 Archeologie en cultuurhistorie
Archeologie
In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is een raamwerk gegeven dat
regelt hoe Rijk, provincies en gemeenten om moeten gaan met het aspect ‘archeologie’ in ruimtelijke plannen. De uitgangspunten van de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg zijn als volgt:
- de archeologische waarden dienen zoveel mogelijk in de bodem te worden bewaard,
- er dient vroeg in het proces van de ruimtelijke ordening al rekening te worden
gehouden met het aspect ‘archeologie’.
De wet bepaalt tevens dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor hun eigen bodemarchief. De gemeente is dus het bevoegde gezag indien het gaat om het toetsen van
de archeologische onderzoeken en Programma’s van Eisen. De gemeente Peel en
Maas heeft een eigen archeologiebeleid ontwikkeld. Conform dit beleid en bijhorende beleidskaart archeologie ligt het plangebied in een zone van categorie 2. Dit
houdt in dat archeologisch onderzoek in principe noodzakelijk is zodra een ruimtelijke bodemingreep groter is dan 100m².
Voorliggend plan bestaat uit het splitsen van een bestaande woning waarbij de woning niet zal worden uitgebreid. Het plangebied bestaat dan ook slechts uit de
boerderij zelf. Voor het realiseren van de woningsplitsing hoeft de grond dan ook
niet geroerd te worden. Er is dan ook geen kans dat eventueel aanwezige archeologische resten zullen worden aangetast. Archeologisch onderzoek ten behoeve van
voorliggende ontwikkeling is derhalve niet noodzakelijk.
Voor de goede orde wordt vermeld, dat indien als gevolg van de woningsplitsing in
later stadium bijbehorende bouwwerken zullen worden opgericht, de eventueel
aanwezige archeologische waarden zijn beschermd middels de op de verbeelding en
regels van het bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas opgenomen archeologische regeling. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt als bijlage deel uit van het
bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas.
Cultuurhistorie
De langgevelboerderij Heuvel 3 is een cultuurhistorisch waardevol pand. Door adviesbureau Coen Eggen is voor het pand een bouw- en cultuurhistorische waarde6
stelling opgesteld .

6
Coen Eggen Bouwhistorie, Cultuurhistorie en cultuureducatie, bouw- en cultuurhistorische waardestelling Heuvel 3 Baarlo, juli 2010
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De cultuurhistorische waarde van het pand wordt als redelijk hoog gewaardeerd,
doordat sprake is van een langgevelboerderij in een traditionele vorm en uitmonstering van de tijd waarin deze is gebouwd. De keuze voor de specifieke plek in het
landschap, met de dreiging van een rivier die uit zijn oevers kon treden, is daarnaast
een indicatie voor een manier van bedrijfsvoering die eeuwenoud was.
In het rapport wordt verder geconcludeerd dat qua architectuur van het pand geen
sprake is van bijzondere stijlkenmerken. De vormgeving van het pand is sober te
noemen. Ook de stedenbouwkundige waarde is matig. De bouwhistorische waarde
van het pand wordt als vrijwel nihil gewaardeerd.
Door middel van splitsing van het pand wordt de kans vergroot dat de cultuurhistorische waarden worden behouden, aangezien de kosten van het onderhoud door
meer personen gedragen zullen worden dan nu het geval is.
Volgens aanvullende telefonische informatie van de steller van het rapport zullen,
indien bij de splitsing van de woning de interne constructie blijft behouden en aan
de gevelopeningen aan de buitenzijde van het pand geen wijzigingen worden aangebracht, er door de splitsing geen behoudenswaardige cultuurhistorische waarden
worden aangetast. De overige in het rapport genoemde elementen als luiken, klosjes, dorsvloer e.d. zijn niet essentieel om te behouden als cultuurhistorisch waardevolle elementen.
Ten tijde van de aanvraag om omgevingsvergunning ten behoeve van de splitsing
van het pand, zullen door de gemeente mogelijk voorwaarden worden gesteld door
de dorpsbouwmeester. Dit om te voorkomen dat de cultuurhistorische waarden van
het pand worden aangetast.
Volgens de kaarten van de Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (Kich) zijn in de omgeving van het plangebied geen (andere) bouwwerken met een hoge cultuurhistorische waarde aanwezig. Wel is een de overzijde van de straat een gedenkteken aanwezig. De weg de Heuvel is een straat met cultuurhistorische waarde. Aan het profiel van deze weg zal echter niets wijzigen.

4.4 Natuur en landschap
Het plangebied is in gelegen in het buitengebied van de gemeente Peel en Maas,
nabij de kern Baarlo. Op de Groene en Blauwe waardenkaart van het POL 2006, actualisatie 2010, zijn voor de omgeving van het plangebied enkele waarden aangegeven.
Achter de huizen aan de overzijde van de Heuvel ligt een gebied dat is aangewezen
als deel van de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). Nog iets meer richting
de rivier, aangrenzend aan het deel van de POG ligt een gebied dat is aangewezen
als een nieuw natuurgebied. Ten noorden van de Vergelt is een beek gelegen met
een specifiek ecologische functie (SEF).
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Doordat de woningsplitsing uitsluitend inpandig plaatsvindt, zijn negatieve effecten
op de waarden van de POG, het nieuwe natuurgebied en de SEF beek uitgesloten.

4.5 Flora en fauna
Wetgeving en beleid
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking 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 structuurvisies en verordeningen is vastgelegd.
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op de Europees beschermde Natura-2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en
Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten
mogelijkerwijs (significante) effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een
negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of
Beschermd Natuurmonument) zijn vergunningplichtig.
Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en
vlinders, op enkele bijzondere en zeldzame ongewervelde diersoorten en op een
honderdtal vaatplanten. Voor de meer algemene beschermde soorten (tabel 1 van
de Flora- en faunawet) geldt een vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen hoeft daarom 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 de tabel 3 soorten en vogels kan de
ontheffing alleen worden verkregen indien de ruimtelijke ontwikkeling een
(zwaarwegend) belang vertegenwoordigt - behorende bij het beschermingsregime
waaronder de soort beschermd wordt - en er geen alternatieven voorhanden zijn.
Indien echter passende maatregelen getroffen kunnen worden om de functionaliteit
van het leefgebied te garanderen dan is een ontheffing niet noodzakelijk. Voor
soorten van tabel 2 geldt dat een ontheffing niet nodig is wanneer gewerkt wordt
conform een door LNV goedgekeurde gedragscode. De gedragscode voor de bouwsector is in april 2009 goedgekeurd en sindsdien toepasbaar.
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Aanwezigheid van natuur- en ecologische waarden
Het bouwplan is beoordeeld in relatie tot wettelijk beschermde planten en dieren
en hun natuurlijke leefomgeving.
Het onderhavige plangebied noch de directe omgeving is opgenomen in de lijst van
gebieden waarop de gebiedsbescherming van toepassing is. Er behoeft dan ook
alleen onderzocht te worden of er wettelijk beschermde soorten (die niet op basis
van de AMvB zijn vrijgesteld van de Flora- en faunawet) zijn die negatieve effecten
kunnen ondervinden van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. Het criterium
om de invloed van een handeling of activiteit op een soort te beoordelen is dat de
gunstige staat van instandhouding van de soort niet mag worden aangetast door de
voorgenomen ontwikkeling.
Gebiedskenmerken
De woning Heuvel 3 ligt in het buitengebied bij Baarlo. Het huidige stalgedeelte is
niet in gebruik als woning, maar zal bij de splitsing worden omgevormd tot woonruimte.
Beschermde flora en fauna
De broedvogel- en vegetatiedatabase van de provincie Limburg is geraadpleegd. Uit
de database komt naar voren dat in het plangebied zelf geen meldingen zijn gedaan van beschermde planten- en broedvogelsoorten. Bovendien is er geen melding
gedaan van bijzondere vegetatiesoorten. Nabij het pand, aan de overzijde van de
weg zijn geruime tijd geleden wel twee meldingen gedaan: hier zijn in 1999 een
Zwarte Roodstaart en een Grasmus waargenomen. De Zwarte rood- staart kan broeden onder dakpannen. Gezien de lange tijd die sinds de melding is verstreken en
gezien deze soort niet in het plangebied zelf is waargenomen is het onwaarschijnlijk
dat deze soort nestelt onder de dakpannen van het pand Heuvel 3.

Afbeelding 13: uitsnede kaartbeeld provinciale natuurgegevens
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De zolderruimte is naar verwachting niet geschikt voor vleermuizen. Deze zou men
eerder aantreffen achter de gevelbetimmering van het huidige woonhuisgedeelte.
Het is niet bekend of er een uilenkast in de schuur aanwezig is.
Effecten
Het schuurgedeelte van de woning Heuvel 3 is niet van wezenlijke betekenis voor
cultuurvolgende (algemeen voorkomende) soorten. De voorgenomen ruimtelijke
ontwikkeling zal dan ook geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van deze soorten.
Conclusie
Gezien de aard en geringe omvang van het plangebied en de geraadpleegde bronnen wordt verwacht dat hoogstens enkel deze algemeen voorkomende soorten (behorende bij Tabel 1 van de Flora- en faunawet) in het plangebied voorkomen. Omdat de daadwerkelijke splitsing van het pand nog enige jaren zal duren, zal aan de
omgevingsvergunning voor de bouwwerkzaamheden ten behoeve van het splitsen
van het pand de voorwaarde worden verbonden dat een quickscan flora en fauna
zal worden uitgevoerd. Dit om uit te sluiten dat ook in de tussentijd zich geen beschermde soorten hebben gevestigd in het pand.

4.6 Verkeer en parkeren
De bestaande woning wordt ontsloten op de Heuvel. De nieuw te realiseren woning
zal eveneens worden ontsloten op de Heuvel. Gezien het profiel en de functie van
deze wegen (lokaal ontsluitend) zullen geen problemen met de verkeersafwikkeling
op deze wegen ontstaan.
Op het eigen terrein dient voor elke woning te worden voorzien in twee parkeerplaatsen. Gezien de omvang van de percelen kan aan deze voorwaarde worden voldaan. Vanuit de aspecten ‘verkeer en parkeren’ is de onderhavige planontwikkeling
dan ook niet bezwaarlijk.

4.7 Waterparagraaf
In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze in voorliggend plan rekening is
gehouden met de (ruimtelijk) relevante aspecten van (duurzaam) waterbeheer. Een
beknopte beschrijving van de kenmerken van het watersysteem kan het benodigde
inzicht geven in het functioneren van dit systeem.
Beschrijving van waterrelevant beleid
Nationaal Waterplan 2009-2015
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan
geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te
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komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water,
en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd
die hiertoe worden genomen.
Het Nationaal Waterplan (NWP) is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal
Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 22 december
2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal
Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.
Waterbeleid POL2006
Op provinciaal niveau kent de provincie Limburg ook als uitgangspunten dat verdroging zo veel mogelijk tegengegaan dient te worden en dat waterkwaliteit, met
het oog op een duurzaam gebruik in de toekomst, erg belangrijk is. Tevens sluit de
Provincie aan bij het beleid van de NW4 om infiltratie van water in de bodem te
bevorderen en water meer terug te brengen in stedelijk gebied.
Binnen de waterbeheersplannen van Limburg is integraal waterbeheer een belangrijk begrip. Ook hier speelt verdroging en waterkwaliteit een belangrijke rol in het
beleidsproces. Ter invulling van (specifiek) ecologische functies stelt het Waterschap
onder andere dat ter voorkoming van verdroging, grondwaterstanden (daar waar
dat mogelijk is) verhoogd moeten worden door peilbeheer. Ook dient het rioleringsbeheer door gemeenten op en aan de aan watergangen en -plassen toegekende
functies afgestemd te worden. Naast deze ecologische functies dienen er ook mensgerichte hoofdfuncties ten behoeve van industrie of drinkwater ingepast te worden.
Tevens dient er plaats te zijn voor mensgerichte nevenfuncties.
Hemelwater
Ten behoeve van de woningsplitsing zal het verhard (dak)oppervlak niet worden
vergroot. Eventuele nieuwe verharding die optreedt als gevolg van de aanleg van
een inrit of een terras zal afstromen naar het vrije veld of ter plaatse kunnen infiltreren. Volgens de kaarten van het Waterschap Peel en Maas is de bodemdoorlatendheid ter plaatse matig, met 0,15 tot 0,45 meter per dag. Voor de infiltratie van
hemelwater als gevolg van de beperkte uitbreiding van de terreinverharding worden, gezien de grote oppervlakte waarover het hemelwater kan afstromen echter
geen problemen voorzien.
Overleg waterbeheerder
Omdat het plangebied kleiner is dan 2000 m² en het plangebied niet is gelegen in
een aandachtsgebied, is voor deze ontwikkeling geen overleg met het Waterschap
Peel en Maasvallei vereist.
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4.8 Hoogwaterbeleid
De overstromingen van de Maas in december 1993 en januari 1995 hebben duidelijk
gemaakt dat de Maas niet altijd binnen het winterbed blijft zoals dit in de Rivierenwet 1916 is vastgelegd. Bij (nieuwbouw)plannen langs de Maas dient daarom rekening gehouden te worden met hoge waterstanden.
Op 19 september 1997 werd de circulaire “Bouwen langs de Maas” vastgesteld door
Provinciale Staten als provinciaal ruimtelijk beleid. Hierin werd vastgelegd hoe de
ministeriële beleidslijn “Ruimte voor de rivier” (Staatscourant 12 mei 1997) in Limburg zijn doorwerking diende te krijgen, waarbij de bescherming van een deugdelijke stroomvoering en waterberging voorop stonden. Middels deze circulaire werd
tevens invulling gegeven aan de afspraken die naar aanleiding van de beleidslijn
“Ruimte voor de rivier” tussen Rijk, provincie en gemeente waren gemaakt.
Mede op basis van de resultaten van een in 2005 verrichte evaluatie en ervaringen in
de praktijk is besloten om de beleidslijn “Ruimte voor de rivier” te herzien. De herziening van de beleidslijn draagt, mede als gevolg van de uitbreiding van het toepassingsgebied en de wens om verwarring met de PKB “Ruimte voor de Rivier” te
voorkomen, de naam “Beleidslijn grote rivieren”.
Met de herziening van de beleidslijn wordt meer ruimte geboden aan ontwikkelingsgerichte initiatieven. Zo ontstaan meer mogelijkheden voor ontwikkelingen die
de ruimtelijke en economische kwaliteit van het betreffende gebied kunnen verbeteren. Doelstelling van de “Beleidslijn grote rivieren” is om de beschikbare afvoeren bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te
gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in
de toekomst feitelijk onmogelijk maken.
Om de doelstellingen te bereiken, wordt via een tweetal sporen gewerkt: de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) en de Waterwet.
Wro
Het plangebied is volgens de kaartbladen behorend bij de Beleidslijn grote rivieren
(stcrt-2009-18976)’ gelegen binnen het stroomvoerend regime van de Maas. Onder
het “stroomvoerend” regime zijn zogenaamde riviergebonden activiteiten toegestaan. De lijst met dit type activiteiten is beperkt en limitatief. Het betreft activiteiten zoals de aanleg van waterstaatkundige kunstwerken of de realisatie van voorzieningen voor een betere en veilige afwikkeling van de beroeps- en recreatievaart.
Tevens zijn hieronder begrepen de bouw van waterkrachtcentrales, de aanleg van
scheepswerven, de vestiging/ uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van
overslagfaciliteiten, voor zover de activiteit uitsluitend gekoppeld is aan het vervoer
over de rivier. Ten slotte rekent de beleidslijn ook de realisatie van natuur, de uitbreiding van bestaande steenfabrieken, de winning van oppervlaktedelfstoffen en
voorzieningen die onlosmakelijk met de waterrecreatie zijn verbonden tot de riviergebonden activiteiten.
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Niet-riviergebonden activiteiten die vallen onder het “stroomvoerend” regime zijn
niet toegestaan tenzij er in het algemeen sprake is van een groot openbaar belang
of een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden
agrarische bedrijven en de activiteit redelijkerwijs niet buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd (“Nee, tenzij-principe”). Ook voor functieveranderingen binnen
bestaande gebouwen of voor activiteiten die met rivierverruiming per saldo meer
ruimte voor de rivier opleveren op een rivierkundig bezien aanvaardbare locatie is
toestemming mogelijk.
Bij alle ontwikkelingen in het stroomvoerend rivierbed zal toestemming gekoppeld
zijn aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Algemeen geldend zijn de voorwaarden ten aanzien van een zodanige situering en uitvoering dat de veiligheid van
de waterstaatswerken is gewaarborgd, dat er geen sprake is van een feitelijke belemmering van toekomstige vergroting van de afvoer- of bergingscapaciteit en de
optredende waterstandsverhoging of de afname van de bergingscapaciteit zo gering mogelijk is. Met uitzondering van de ‘riviergebonden’ activiteiten geldt verder
dat de compensatie van de resterende, blijvende waterstandseffecten of de afname
van de bergingscapaciteit duurzaam verzekerd dient te zijn. Ook de tijdige realisatie
en de financiering van de compenserende maatregelen zal de initiatiefnemer moeten zekerstellen. Voor de activiteiten die per saldo meer ruimte voor de rivier moeten opleveren geldt dat alle overeengekomen rivierverruimende maatregelen gegarandeerd moeten zijn.

Afbeelding 14: uitsnede kaartbeeld beleidslijn grote rivieren (stcrt-2009-18976)

Toetsing kaders Wro
De voorgenomen woningsplitsing is niet te kenmerken als een riviergebonden activiteit. De inhoud van het bestaande pand zal echter niet veranderen. De splitsing is
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gelijk te stellen aan een functieverandering binnen een bestaand pand. Hiermee is
de woningsplitsing mogelijk op basis van de toetsingskaders van de Beleidslijn Grote
Rivieren.
Waterwet
Het plangebied is gelegen buiten het zogeheten (voormalige) “artikel 2a-Wbrgebied”. Op basis van rivierkundige gronden en via een algemene maatregel van
bestuur is het vergunningenregime van de Waterwet hier wel van toepassing. Deze
gebieden worden vanuit rivierkundig oogpunt (vanuit het rivier- en stroombelang)
van belang geacht. Bescherming van dat belang door middel van een vergunningenstelsel in het kader van de Waterwet is dan ook noodzakelijk.
Een Waterwetvergunning kan worden verleend en een ruimtelijk plan kan worden
gerealiseerd mits er sprake is van :
• een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
• een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden
agrarische bedrijven en de activiteit redelijkerwijs niet buiten het rivierbed kan
worden gerealiseerd;
• een functieverandering binnen de bestaande bebouwing; of
• een activiteit die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op een rivierkundig bezien aanvaardbare locatie.
Daarnaast geldt dat voor de activiteiten sprake dient te zijn van:
• een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren
van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
• er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit; en
• er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de
waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.
• Ook dienen de resterende, blijvende waterstandseffecten of de afname van het
bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd, waarbij de financiering
en tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.
Reeds vermeld is dat de woningsplitsing uit dit plan gelijk te stellen is aan een functieverandering binnen een bestaand pand. Hiermee is de splitsing mogelijk op basis
van de regelgeving uit de Waterwet. Doordat het bestaande pand niet wordt vergroot zijn er geen effecten te verwachten in relatie tot het stromen van het water
van de Maas door het stroomvoerend rivierbed. Ook aan de aanvullende voorwaarden zoals hierboven beschreven wordt hiermee voldaan.
Conclusie
Gezien het bovenstaande, is de voorgenomen splitsing van het bestaande pand aan
de Heuvel 3, waarbij geen uitbreiding van het bouwvolume plaatsvindt, niet bezwaarlijk in het kader van het hoogwaterbeleid.
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4.9 Duurzaamheid
Voor wat betreft de duurzaamheidsaspecten zal minimaal worden aangesloten bij
de bepalingen uit het Bouwbesluit.

4.10 Leidingen en infrastructuur
Blijkens de plankaart van het geldende bestemmingsplan en blijkens de gegevens
van de provinciale risicokaart zijn er in of nabij het plangebied geen kabels of leidingen gelegen die een planologische beschermingszone behoeven.
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5.

AFWEGING BELANGEN

De splitsing van het pand Heuvel 3 te Baarlo is niet mogelijk op grond van het geldende bestemmingsplan‘Buitengebied, partiële herziening gebied Heuvel’ van de
voormalige gemeente Maasbree.
Tegen de woningsplitsing binnen de bestaande bebouwing bestaan geen bezwaren
vanuit ruimtelijk en landschappelijk oogpunt. Op rijks- provinciaal- en gemeentelijk
niveau bestaan er beleidsmatig geen bezwaren tegen de voorgenomen vestiging.
De Heuvel 3 is geschikt voor de realisering van het initiatief, omdat de ontwikkeling
niet wordt belemmerd door aanwezige, storende milieuaspecten of doordat hinder
veroorzaakt wordt op of door de omgeving.
Er zal ook geen schade worden toegebracht aan de omringende natuur- of landschapselementen en –structuren. De wezenlijke cultuurhistorische waarden van het
pand zullen door de splitsing niet worden aangetast. Door de splitsing zullen de
kosten voor het onderhoud van het pand over meerdere eigenaren worden verdeeld, waardoor de kans dat de waarden behouden worden juist wordt vergroot.
Het geldende bestemmingsplan biedt geen ontheffings- of wijzigingsmogelijkheden
waarmee de splitsing gelegaliseerd kan worden. Door middel van een goede ruimtelijke onderbouwing waaruit geen belemmeringen naar voren komen kan de splitsing van het pand worden vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied
Peel en Maas’.
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1 INLEIDING
In opdracht van de heer J. van Wylick, Heuvel 3 te Baarlo, is door HMB BV een
akoestisch industrielawaaionderzoek uitgevoerd op locatie Heuvel 3 te Baarlo.
Directe aanleiding tot het onderzoek is de beoogde herbestemming van een
langgevelboerderij (woonhuis met schuur) tot twee woningen.
Het doel van dit onderzoek is drieledig:
• er wordt bepaald in hoeverre de beoogde woning inbreuk doet op de geluidruimte
van omliggende bedrijven;
• er wordt beoordeeld of door de aanwezigheid van omliggende geluidbronnen een
goed woon- en leefklimaat bij de beoogde woning gewaarborgd is.
• er wordt getoetst in hoeverre de herbestemming voldoet aan de eisen uit de Wet
geluidhinder en het Bouwbesluit.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering
2009’ en het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006’.
Het voorliggende rapport doet verslag van de uitgangspunten en onderzoeksresultaten.
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2 GEBRUIKTE GEGEVENS
2.1 Algemene gegevens
Bij de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van de onderstaande
uitgangsgegevens:
• een kadastrale tekening, luchtfoto en topografische kaart van de omgeving;
• verkeersgegevens afkomstig uit het basismodel van de gemeente Peel en Maas
• ter plaatse opgenomen situatiegegevens en gesprekken met omwonenden.

2.2 Toetsingskader
Op het betreffende perceel (Heuvel 3 te Baarlo) is een langgevelboerderij aanwezig. Men
is voornemens de bestaande bouw (woning met schuur) te herbestemmen tot 2
woningen. Bij deze ontwikkeling dient getoetst te worden in hoeverre:
1. omliggende bedrijven hierdoor worden geschaad in hun bedrijfsvoering;
2. ter plaatse van de onderzoekslocatie een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd is.
3. ten slotte is getoetst in hoeverre de beoogde plannen voldoen aan de regelgeving uit
de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit.
ad 1: beperking omliggende bedrijven:
In de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering; 2009’ wordt een stappenplan
aangeboden ter bepaling in hoeverre bedrijven worden geschaad in hun bedrijfsvoering.
1. Bepaal met behulp van de algemene richtafstandentabel uit de brochure alle relevante
bedrijfsbestemmingen in de omgeving van de onderzoekslocatie;
2. bepaal op basis van het bestemmingsplan de toelaatbare milieucategorieën van deze bedrijven,
en teken de bijbehorende richtafstanden (milieuzones) in op een kaart;
3. indien de milieuzones de gewenste woningbouwlocatie overlappen:
a) pas de woningbouwplannen aan, of
b) ga na wat de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten zijn, en beoordeel op basis daarvan of het
benedenwaarts aanpassen van de richtafstanden wenselijk is. Betrek hierin ook de langere
termijnvisie van de bedrijfslocaties;
4. indien de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten van gevestigde bedrijven strijdig zijn met de gewenste
woningbouw:
a) pas de woningbouwplannen aan, of
b) doe desgewenst vervolgonderzoek naar de werkelijke milieubelasting van de bedrijven.

Concreet betekent dit dat indien voldaan wordt aan de richtafstanden uit de brochure
nader onderzoek niet noodzakelijk is.
ad 2: woon- en leefklimaat op de onderzoekslocatie:
Er is geen vaststaande normstelling voor het bepalen wanneer er wel of niet sprake is van
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Er is aansluiting gezocht bij tabel 3.1 uit de
Handreiking cumulatie en saldobenadering geluid van de Regiegroep Geluid Limburg.
Zie tabel 1 voor een overzicht.
Wel is het duidelijk dat het bij de afweging noodzakelijk is om inzicht te hebben over de
totale geluidbelasting op de projectlocatie.
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Het gaat dus niet om de individuele geluidbronnen (bedrijven, wegen of activiteiten)
maar om de gecumuleerde geluidbelasting van alle relevante omliggende bronnen.
Eventuele vrijstellingen op basis van de milieuwetgeving (laden/lossen, stemgeluid e.d.)
mogen ter waarborging van een goed woon- en leefklimaat niet meegenomen worden.
tabel 1: classificering van de kwaliteit van de akoestische woonomgeving
gecumuleerde Lden
<50
50 – 55
55 – 60
60 – 65
65 – 70
> 70

classificering milieukwaliteit
goed
redelijk
matig
tamelijk slecht
slecht
zeer slecht

ad.3: toetsing Wet geluidhinder en Bouwbesluit:
Bij het nemen van een projectbesluit (Wro) dient in het kader van de Wet geluidhinder
voor alle omliggende zoneplichtige geluidbronnen de te verwachten geluidbelasting op
de gevels in kaart te worden gebracht.
Voor nieuw te realiseren woningen binnen de zone van een weg geldt een
voorkeursgrenswaarde van 48 dB, waarbij gezien de ligging van de onderzoekslocatie
buiten de bebouwde kom een maximale ontheffingswaarde geldt van 53 dB. Conform
artikel 110g van de Wet geluidhinder mag voor wegen met een snelheid van 70 km/h of
meer op de berekende waarde een aftrek in rekening worden gebracht van 2 dB. Voor
alle overige wegen geldt een aftrek van 5 dB.
Indien de geluidbelasting op de gevel boven de voorkeursgrenswaarde doch onder de
maximale ontheffingswaarde ligt kan door het college van B&W ontheffing worden
verleend voor een hogere grenswaarde. Aan dit verzoek kan slechts medewerking
worden verleend indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting
onvoldoende doeltreffend zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige,
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.
Op grond van het Bouwbesluit dient de uitwendige scheidingsconstructie die de
scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht een karakteristieke
geluidwering (GA;k) te hebben van minimaal 20 dB(A).
Daarnaast mag de geluidbelasting binnen een verblijfgebied niet meer bedragen dan 33
dB, en binnen een verblijfsruimte niet meer dan 35 dB.
Indien de (gecumuleerde ongecorrigeerde) geluidbelasting op de gevel derhalve hoger is
dan 33 + 20 = 53 dB, dient door middel van berekening te worden aangetoond welke
maatregelen noodzakelijk zijn opdat aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen met
betrekking tot de gevelgeluidwering wordt voldaan.
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3 ONDERZOEKSMETHODE
Op basis van een locatiebezoek en gesprekken met omwonenden is geïnventariseerd
welke omliggende bedrijven van belang kunnen zijn voor het onderzoek.
Gegevens over het reguliere verkeer op omliggende wegen zijn afkomstig uit het
uitleveringsmodel ‘totaalmodel 2009’ van de gemeente Peel en Maas (Geomilieu).
De berekeningen voor de bepaling van de geluidimmissiewaarden zijn uitgevoerd met
behulp van het computerprogramma Geomilieu V1.81 van dgmr, methode II
(Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999). Alle relevante projectgegevens
worden ingevoerd in het computerprogramma. Aan de hand hiervan worden de
optredende geluidbelastingen ten gevolge van de activiteiten van de inrichting middels
een overdrachtsberekening bepaald.
Het rekenmodel is opgebouwd op basis van een door Kadaster aangeleverde digitale
topografische en kadastrale ondergrond.
Gebouwen zijn in het rekenmodel ingevoerd als objecten met een reflectiefactor 0,8
(representatief voor wanden van gebouwen met ramen en kleine uitsparingen). Indien de
relevante overdracht van geluid plaats vindt over hellende daken is de nok van het
betreffende dak ingevoerd als scherm met een reflectiefactor Rf=0,0 en een
profielcorrectie Cp=2,0.
Verharde bodemgebieden zijn in het rapport als zodanig ingevoerd. Voor het omliggende
terrein is gerekend met een bodemfactor 1,0 (zachte bodem).
Toetspunten zijn ingevoerd ter plaatse van de maatgevende gevels. Als rekenhoogte is
uitgegaan van 1,5 m (dagperiode) en 4,5 m (avond- en nachtperiode). De ontvangers zijn
gekoppeld aan het betreffende gebouw. Dit betekent dat reflecties in de achterliggende
gevel niet worden meegenomen.
Zie de bijlagen voor een uitgebreid overzicht van invoergegevens en rekenparameters.
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4 RESULTATEN
4.1 Geluidruimte omliggende bedrijven
In de omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich 3 mogelijk relevante
bedrijfsbestemmingen: Heuvel 1, Heuvel 4 en Vergelt ongenummerd (kadastraal bekend
Maasbree I 1387).
Een gesprek met de bewoners van zowel Heuvel 1 als Heuvel 4 wees uit dat op beide
adressen in het verleden een agrarisch bedrijf was gevestigd, maar dat de
bedrijfsactiviteiten op beide adressen al geruime tijd geleden beëindigd zijn. Navraag bij
zowel de bewoners als de gemeente wees niet uit dat op deze percelen nog een
bedrijfsbestemming rust. Gesteld wordt dan ook dat de beoogde herbestemming van
Heuvel 3 geen beperking op kan leveren voor de bedrijfsvoering van deze voormalige
bedrijven. Daarbij wordt nog opgemerkt dat tussen beide adressen een andere
burgerwoning (Heuvel 2) ligt. Voor zowel Heuvel 1 als voor Heuvel 3 zal deze woning
maatgevend zijn bij het vaststellen van eventueel nog vacante geluiruimte.
Op het perceel aan de Vergelt (ong.) ligt een nog actief glastuinbouwbedrijf. Op basis
van ‘het groene boekje’ geldt voor een dergelijk bedrijf een richtafstand (geluid) van 30
m. De daadwerkelijke afstand van de beoogde woning tot het glastuinbouwbedrijf
bedraagt ca. 95 m. Het bedrijf is gebouwd tegen de winterdijk van de Maas en heeft in
deze richting geen ruimte meer voor eventuele uitbreidingen. Gesteld wordt daarom dat
de bouwplannen in geen geval een aantasting kunnen betekenen van de (vacante)
geluidruimte van het glastuinbouwbedrijf.
De beoogde plannen doen derhalve geen inbreuk op de geluidruimte van omliggende
bedrijven.

4.2 Woon- en leefklimaat op de onderzoekslocatie
In het kader van de Wro (Wet ruimtelijke ordening) dient onderzocht te worden in
hoeverre op de onderzoekslocatie een akoestisch ‘aanvaardbaar woon- en leefklimaat’
gewaarborgd is. Hiervoor bestaat echter geen eenduidige normstelling. Er is aansluiting
gezocht bij tabel 3.1 uit de Handreiking cumulatie en saldobenadering geluid van de
Regiegroep Geluid Limburg.
In het kader van voorliggend onderzoek is enkel de invloed van het wegverkeer op de
omliggende wegen van belang geacht. Binnen de invloedsfeer van de onderzoekslocatie
bevinden zich geen andere zoneplichtige geluidbronnen.
tabel 2: rekenresultaten woon- en leefklimaat
omschrijving
01: voorgevel
02: zijgevel
03: achtergevel

regulier wegverkeer
avond
nacht
53
47
46
40
36
31

dag
58
50
42

Lden
58
50
42

Bij de berekende waarden (Lden ≤ 58 dB(A)) is sprake van een matig woon- en
leefklimaat.
Heuvel 3 te Baarlo
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4.3 Wet geluidhinder en Bouwbesluit
De Heuvel en het betreffende wegvak van de Vergelt zijn niet als zodanig opgenomen in
het uitlevermodel van de gemeente. Op basis van omliggende wegen en
ervaringsgegevens is voor de Heuvel uitgegaan van een etmaalintensiteit van ten hoogste
500 motorvoertuigen in 2021 en voor Vergelt van 1500 motorvoertuigen/etmaal. Voor
verdelingen over etmaalperiode en voertuigtype is gebruik gemaakt van de
standaardverdeling volgens een model van ir. W.A. Verhave (G. en O, december 1981).
tabel 3: berekende resultaten voor de geluidbelasting Lden [dB]
rekenpunt

hoogte
1,5 m
01: voorgevel
4,5 m
1,5 m
02: zijgevel
4,5 m
1,5 m
03: achtergevel
4,5 m
voorkeursgrenswaarde:
max. ontheffingswaarde:

Heuvel *
53
52
45
45
33
34
48
53

Vergelt *
31
32
04
18
33
34
48
53

totaal
58
57
50
50
41
42
(53)

* inclusief correctie op basis van artikel 110g uit de Wet geluidhinder

Uit de berekeningsresultaten volgt dat voor beide wegen de gecorrigeerde gevelbelasting
voldoet aan de voorkeursgrenswaarde en dus voldaan wordt aan de eisen uit de Wet
geluidhinder.
Aangezien de totale (ongecorrigeerde) gevelgeluidbelasting hoger is dan 53 dB dient
aanvullend onderzoek te worden verricht naar eventueel benodigde bouwkundige
maatregelen opdat voldaan wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit aangaande het
optredende binnengeluidniveau.
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5 CONCLUSIES
In opdracht van de heer J. van Wylick, Heuvel 3 te Baarlo, is door milieukundig
adviesbureau HMB BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd op locatie Heuvel 3 te
Baarlo.
Aanleiding tot het onderzoek is de beoogde herbestemming van een langgevelboerderij
(woonhuis met schuur) tot twee woningen. Het doel van dit onderzoek is drieledig:
• er wordt bepaald in hoeverre de beoogde woning inbreuk doet op de geluidruimte
van omliggende bedrijven;
• er wordt beoordeeld of door de aanwezigheid van omliggende geluidbronnen een
goed woon- en leefklimaat bij de beoogde woning gewaarborgd is.
• er wordt getoetst in hoeverre de herbestemming voldoet aan de eisen uit de Wet
geluidhinder en het Bouwbesluit.
Uit het onderzoek volgt dat:
• de bouwplannen geen inbreuk doen op de geluidruimte van omliggende bedrijven;
• op de onderzoekslocatie sprake is van een matig woon- en leefklimaat;
• de geluidbelasting op de onderzoekslocatie voldoet aan de voorkeursgrenswaarde uit
de Wet geluidhinder;
• bij de aanvraag om een bouwvergunning aanvullend onderzoek noodzakelijk is naar
eventueel benodigde bouwkundige maatregelen opdat voldaan wordt aan de eisen uit
het Bouwbesluit (binnengeluidniveau in de woning). Aanvullend onderzoek kan pas
worden uitgevoerd op het moment dat een definitieve ontwerptekening van de
woning beschikbaar is.
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Onderzoekslocatie

Donkerbemden
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
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Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 juni 2011
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Schaal 1:1000
Kadastrale gemeente
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart
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Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object MAASBREE I 1427
Heuvel 3, 5991 PM BAARLO LB
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

