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1. INLEIDING
1.1 Algemeen
Mts. Driessen exploiteert aan de Sterrenbosch 5 te Baarlo een gemengd agrarisch bedrijf
bestaande uit een varkenshouderij en een melkrundveehouderij.
Op dit moment is zowel de omvang van de varkenshouderij als van de melkrundveehouderij
te gering om de continuïteit van het bedrijf op de lange termijn te garanderen. Daarnaast
dient het bedrijf op korte termijn te investeren in milieu- en diervriendelijke stalsystemen.
Deze laatste eis is momenteel actueel bij de varkenshouderij, met ingang van het komende
jaar dienen de zeugen in groepen gehuisvest te worden en mogen de varkensstallen nog
slechts een vastgestelde hoeveelheid ammoniak emitteren. Deze eis geldt, weliswaar in een
aangepaste vorm, eveneens voor de melkrundveehouderij op het bedrijf.
Ondernemers hebben besloten om met de varkenshouderij te gaan voldoen aan de
regelgeving zonder een uitbreiding van het aantal dieren. Hiertoe zal met een (eenvoudige)
luchtwasser een bestaande varkensstal aangepast worden. Deze milieu-investering heeft een
kostprijsverhogend effect en kan alleen gecompenseerd worden door een groei van de
bedrijfsomvang. Ondernemers hebben de keuze gemaakt om ter compensatie niet de omvang
van de varkensstapel te laten groeien maar de groei te zoeken bij de melkkoeien.
In de bestaande koeienstal kan slechts een beperkt aantal dieren gehouden worden. De
voorgenomen groei is alleen mogelijk indien een nieuwe koeienstal wordt gebouwd. De
bestaande koeienstal zal dan dienst gaan doen als stal voor het huisvesten van jongvee. Bij
een verdubbeling van de veestapel is eveneens een verdubbeling van de opslagmogelijkheden
voor ruwvoer aan de orde, het plan omvat daarom eveneens de nieuwbouw van een aantal
sleufsilo’s.
Aangezien het huidige bouwblok te klein is voor het realiseren van het plan, dient er een
ruimtelijke procedure te worden doorlopen. Omdat momenteel een nieuw bestemmingsplan
voor het buitengebied van de gemeente Peel en Maas in voorbereiding bestaat de
mogelijkheid het plan van de maatschap Driessen, de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak,
hierin mee te nemen. Uitvoering van een dergelijk plan vereist een goede ruimtelijke
onderbouwing, onderhavig document voorziet hierin.
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1.2 Plangebied
De projectlocatie is gelegen ten zuiden-oosten van de kern Baarlo aan de Sterrenbosch 5.
Tevens is de locatie gelegen ten westen van de Maas, zie figuur 1. De locatie is gelegen in het
buitengebied van de huidige gemeente Peel en Maas (voormalig Maasbree).

Figuur 1: ligging plangebied op topografische kaart

1.3 Doel
Het planvoornemen is om op deze locatie de melkrundveehouderij verder te ontwikkelen
hiertoe is de bouw van een nieuwe melkkoeienstal en voeropslagen noodzakelijk. Om dit te
realiseren is een uitbreiding van het agrarische bouwblok aan de oostzijde noodzakelijk.

1.4 Geldende bestemmingsplannen
De locatie heeft op grond van het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 1997” van de
voormalige gemeente Maasbree een agrarische bestemming. Aangezien destijds door
Gedeputeerde Staten goedkeuring is onthouden aan de medebestemming “Ab” (agrarisch
bouwblok) heeft het bedrijf officieel geen bouwblok. In het toekomstige plan is voor de locatie
in een voorontwerp-tekening een bouwblok opgenomen.
Onderhavig plan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Dit omdat het initiatief, het
realiseren van een nieuwe koeienstal met voeropslagen gedeeltelijk plaatsvindt buiten de
toekomstige bestemming ‘Agrarisch bouwperceel’.
De gemeente is bereid, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het initiatief
middels opname van het plan in het nieuwe “Bestemmingsplan Buitengebied” van de
gemeente Peel en Maas.
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2. BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE
In dit hoofdstuk worden het plangebied, de huidige situatie en het project beschreven. Tevens
wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de ruimtelijke effecten van het project.

2.1 Ontstaansgeschiedenis
De omgeving van het plangebied is te kenschetsen als een ontginningslandschap ten oosten
van de kern Baarlo, gelegen in het Maasdal. De locatie Sterrenbosch 5 te Baarlo is gelegen in
het buitengebied van de Baarlo.

Figuur 2: luchtfoto ligging projectlocatie

2.1 Bestaande situatie
De projectlocatie heeft een oppervlakte van ca. 1,6 ha en bestaat uit meerdere stallen voor
koeien en varkens, een bedrijfswoning, een werktuigenberging en voederopslagen.
De directe omgeving van het bedrijf heeft hoofdzakelijk een landelijke uitstraling gelegen
tussen de kern van Baarlo en de Maas. De agrarische bedrijven in de directe nabijheid bestaan
hoofdzakelijk uit tuinbouwbedrijven en enkele verspreid liggende veehouderijbedrijven.
Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Maasbree, sectie I, nummers 1402 en 1215.
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3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE SITUATIE

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid. Het
Rijksbeleid wordt besproken aan de hand van de Nota Ruimte. Voor de beschrijving van het
provinciale beleid is gebruik gemaakt van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Het
gemeentelijke beleid is ontleend aan het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de voormalige
gemeente Helden.

3.1 Rijksbeleid
Het voorliggende plan is, voor zover mogelijk, getoetst aan de in de Nota Ruimte omschreven
beleidslijnen. De Nota Ruimte is de visie van het kabinet op de inrichting van Nederland. Op
27 februari 2006 is de Nota Ruimte, welke geldt als deel 4 van de planologische kernbeslissing
(PKB-procedure), formeel in werking getreden.
De Nota Ruimte is een nota van het Rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke inrichting
voor Nederland zijn 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.
De Nota Ruimte bevat niet alleen de ruimtelijke uitspraken zoals die eerder in de Vijfde Nota
over de Ruimtelijke Ordening waren opgenomen, maar ook die uit het Tweede
Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) en uit het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan
(NVVP). Daarnaast zijn in de Nota Ruimte ook de Gebiedsgerichte Economische Perspectieven
(GEP) opgenomen.
De Nota Ruimte is daarom een integraal product die uitspraken doet die een specifiek
nationaal ruimtelijk belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde basiskwaliteit voor
alle inwoners van Nederland. Het Rijk heeft landelijk de beleidslijnen uitgezet, maar laat de
verdere invulling over aan de provincies en gemeenten. Daarmee beoogt het Rijk starheid in
de ontwikkelingen en een teveel aan regels te voorkomen.
De inzet is die van sterke steden en een vitaal platteland, waarbij ook expliciet gekozen is
voor een ruimtelijk beleid dat bijdraagt aan de versterking van de internationale
concurrentiepositie van Nederland:
-

méér ruimte voor ondernemen, wonen en recreëren, en;
méér ruimte voor infrastructuur en water.

Het Rijk zet in op de ontwikkeling van een duurzame en vitale landbouwsector. Een onderdeel
daarvan is de bundeling van niet-grondgebonden en/of kapitaalintensieve landbouw en
daaraan gerelateerde bedrijvigheid in clusters. Dit vanuit het oogpunt van economie, milieu,
landschappelijke kwaliteit en infrastructuur. Een dergelijk cluster vormt een duurzaam
ingericht en landschappelijk goed ingepast gebied, dat ruimte biedt aan uitbreiding en
nieuwvestiging van bedrijven uit een specifieke sector.
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De regio Venlo, waarbinnen de projectlocatie is gelegen, is in de Nota Ruimte aangeduid als
Greenport. Het rijksbeleid is erop gericht de ruimtelijke ontwikkeling van de greenport zodanig
te sturen, dat de functie als greenport op de lange termijn blijft behouden en/of wordt
versterkt. De projectlocatie bevindt zich in de regio Venlo en is gevestigd in een gebied wat
zich kenmerkt door de aanwezigheid van meerdere vollegronds tuinbouwbedrijven,
glastuinbouwbedrijven en plantenkwekerijbedrijven. Onderhavig initiatief heeft betrekking op
het uitbreiden van een bestaande locatie.
Beleidslijn grote rivieren
Voor het rivierengebied ligt er een beleidslijn die de veiligheid waarborgt én kansen biedt voor
innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen. Op 14 juli 2006 is de beleidslijn formeel in werking
getreden. De Beleidslijn grote rivieren geldt voor alle grote rivieren en is bedoeld om plannen
en projecten in de uiterwaarden te beoordelen. Met het in werking treden van deze Beleidslijn
grote rivieren vervalt automatisch de voorgaande Beleidslijn ruimte voor de rivier.
De nieuwe beleidslijn biedt onder strikte voorwaarden meer mogelijkheden voor wonen,
werken en recreëren in het rivierbed. De voorwaarden hebben betrekking op de
afvoercapaciteit van de rivier ter plaatse: nieuwe activiteiten mogen de afvoer niet hinderen
en geen belemmering vormen voor toekomstige verruiming van het rivierbed. Voor burgers en
bedrijven die zich in het rivierbed vestigen geldt verder dat eventuele schade als gevolg van
hoogwater voor eigen rekening is.
Na het hoogwater in de rivieren in 1993 en in 1995 werd duidelijk dat het water in de rivier
veel meer afvoercapaciteit nodig had. Veel van de beschikbare ruimte was in de loop der tijd
namelijk verloren gegaan door bebouwing en andere obstakels. Daarom werden in 1997
bouwactiviteiten in het rivierbed sterk aan banden gelegd. Maar vanuit het oogpunt van
regionale ontwikkelingsmogelijkheden werd deze aanpak naderhand als te restrictief ervaren.
Dit leidde tot aanpassing van het beleid waardoor er ontwikkelingsmogelijkheden kwamen
voor niet-riviergebonden activiteiten in zowel het waterbergend- als stroomvoerend regime
van de grote rivieren. Met name voor bestaande grondgebonden agrarische activiteiten is
ontwikkelingsruimte gecreëerd in deze Beleidslijn.
In dat kader wordt aangesloten bij de uitgangspunten van het rijk, namelijk bundeling van
(economische) activiteiten en intensief gebruik maken van de ruimte om elders ruimte te
bieden voor andere functies zoals landschap. Het voornemen past binnen het voorgestane
Rijksbeleid.

3.2 Provinciaal beleid
3.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg
Op 29 juni 2001 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL) vastgesteld. Dit POL is een integraal plan voor het omgevingsbeleid voor het
grondgebied van de Provincie Limburg. Dit houdt in dat het POL zowel een streekplan, een
milieubeleidsplan, een waterhuishoudingsplan, een verkeers- en vervoersplan alsook een
grondstoffenplan is. Op 22 december 2006 is een integrale herziening van het POL in werking
getreden. Het POL2006 is in 2008, 2009 en 2010 op onderdelen geactualiseerd.
Voorliggende planontwikkeling dient te worden getoetst aan het provinciale beleid zoals dit is
opgenomen in het geactualiseerde POL2006.
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3.2.2 Perspectieven
Afhankelijk van de aanwezige kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden is het grondgebied
van de provincie Limburg opgedeeld in verschillende perspectieven.
Het onderhavige plangebied is gelegen in het perspectief P3 “Ruimte voor veerkrachtige
watersystemen”, zie figuur 5.
Perspectief 3 betreft overwegend landbouwgronden 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 geen onderdeel uitmaken van P1 (EHS) of P2 (POG). Lokaal zijn ook
uit beleidsmatige overwegingen gebieden als P3 aangegeven.
Het rivierbed van de Maas is door het Rijk precies begrensd (Beleidslijn Grote rivieren). De
steilere hellingen zijn afgeleid van de geomorfologische kaarten 1:50.000 (STIBOKA). Ook de
beekdalen en laagtes zijn afgeleid van de bestaande bodemkaart en geomorfologische kaart
1:50.000.
Binnen P3 komen op bestemmingsplanniveau verschillende functies voor variërend van
infrastructuur, landbouwgronden tot militaire terreinen, woningen en toeristische
voorzieningen e.d.
De betreffende gebieden hebben een relatief open karakter en zijn ingericht voor gebruik door
vooral grondgebonden landbouw. Lokaal komt ook niet-grondgebonden landbouw voor. De
ontwikkeling van deze 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.
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Figuur 3: uitsnede POL-perspectievenkaart met ligging projectlocatie

Onderhavige ontwikkeling, de verdere ontwikkeling van een grondgebonden veehouderij past,
onder voorwaarden, binnen het provinciaal beleid.
3.2.3 Provinciale waarden
Naast de indeling in perspectieven is tevens sprake van diverse provinciale waarden binnen de
provincie Limburg. Hierna wordt ingegaan op de kristallen, groene en blauwe waarden.
- Kristallen waarden
Gelet op de POL-kaart ‘kristallen waarden’ (4a) is onderhavig plangebied niet gelegen binnen
te beschermen waarden.
- Groene waarden
Gelet op de POL-kaart ‘groene waarden’ (4b) is onderhavig plangebied niet binnen dergelijke
waarden gelegen.
- Blauwe waarden
Gelet op de POL-kaart ‘blauwe waarden’ (4c) is onderhavig plangebied gelegen binnen het
“veerkrachtige watersysteem van de Maas”.
3.2.4 Conclusie provinciaal beleid
Gezien de ligging van de projectlocatie in het perspectiefgebied P3 en de voorgestane
ontwikkeling, de bouw van een koeienstal, komen er geen provinciale waarden in het geding.
Een verdere ontwikkeling van dit bestaande grondgebonden bedrijf past binnen het provinciale
beleid.
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3.3 Gemeentelijk beleid
3.2.1 Structuurvisie Buitengebied (algemeen)
De gemeente Peel en Maas heeft een structuurvisie opgesteld voor haar Buitengebied. Daarin
zijn de volgende elementen verwerkt:
- Algemene beleidsuitgangspunten voor het buitengebied
- Het Structuurplan Buitengebied Peel en Maas 2008.
- Aanvullingen op het Structuurplan Buitengebied Peel en Maas 2008.
- Structuurvisie Intensieve Veehouderij en Glastuinbouw
- Streefkwaliteiten Geur
- Kwaliteitskader Buitengebied Peel en Maas
- Archeologiebeleid
- Uitvoeringsparagraaf.
Hieronder zal worden ingegaan op de relevante onderdelen van de structuurvisie voor
onderhavig planvoornemen.
3.2.2 Structuurplan Buitengebied Regio Peel en Maas
Omdat het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is het
structuurplan Buitengebied Regio Peel en Maas van toepassing. De gronden ter plekke van het
plangebied zijn in dit structuurplan aangeduid als “beekdalen/rivierdal” met mogelijkheid tot
(stedelijke) ontwikkeling. In deze gebiedstypologie is het beleid ruimtelijk-functioneel gericht
op:

Er kan worden gesteld dat onderhavig planvoornemen past binnen de hierboven beschreven
gebiedstypologie.
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3.2.3 Archeologiebeleid
Iedere gemeente in Nederland is verplicht om archeologiebeleid op te stellen. Derhalve heeft
de gemeente Peel en Maas een archeologisch beleidskader opgesteld. Hieruit valt op te maken
dat de locatie van initiatiefneemster is gelegen in een gebied dat is aangeduid als ‘hoge
verwachtingswaarde’ op de archeologische beleidskaart. Derhalve heeft ArcheoPro
archeologisch onderzoek gedaan (zie bijlage 5). Hieruit is naar voren gekomen dat er geen
archeologische indicatoren aanwezig zijn die vervolgonderzoek noodzakelijk maken.
3.2.4 Kwaliteitskader
Het structuurplan Buitengebied, regio Peel en Maas vormt de basis voor de gemeentelijke
visie op ruimtelijke kwaliteit. Het kwaliteitskader concretiseert en werkt uitspraken in het
structuurplan uit vanuit het landschap, met zijn karakteristieken en kwaliteiten, die
maatgevend zijn voor de wijze waarop ontwikkelingen mogen plaatsvinden. Het
Kwaliteitskader buitengebied Peel en Maas vormt tevens een uitwerking van het Limburgs
Kwaliteitsmenu.
Aangezien de locatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Peel en Maas is het
kwaliteitskader van toepassing. De categorie waarbinnen het bedrijf van initiatiefneemster valt
is “uitbreiding grondgebonden landbouwbedrijf. “
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4. PLANBESCHRIJVING
4.1 Beschrijving project
Onderhavig project omvat:
- realisatie van een koeienstal;
Het bedrijf is voornemens te groeien van ongeveer 60 melkkoeien naar ongeveer 150 stuks
met het bijbehorende jongvee. De varkensstapel zal in eerste instantie gehandhaafd
blijven.
- realisatie van voeropslagen;
De nieuw te realiseren stal en voederopslagen dienen als basis voor de nieuwe bedrijfsopzet.
Ondernemers hebben de keuze gemaakt om in de varkenshouderij een status-quo in te
stellen, er zal enkel worden geïnvesteerd in noodzakelijke milieu- en welzijnsaspecten. De
stijging van de kostprijs zal worden gecompenseerd door een uitbreiding in de
rundveehouderij. Ondernemers zijn voornemens hiertoe een nieuwe koeienstal te realiseren.
De bestaande stal zal gebruik gaan worden voor het huisvesten van jongvee en droogstaande
koeien. Daarnaast zal er tevens moeten worden voorzien in opslag van voedermiddelen,
vooral het realiseren van ruimte voor het opslaan van kuilvoer is hierbij van belang.
Om de nieuwbouw te kunnen realiseren dient de omvang van het agrarisch bouwblok
uitgebreid te worden met circa 3.500 m2. Middels een aanpassing van de vorm van het
bestaande bouwblok kan ongeveer 1.500 m2 komen te vervallen. Het betreft derhalve een
netto uitbreiding van de bouwkavel met 3.500 -/- 1.500 = 2.000 m2. Na realisatie van de
aanpassing zal de bouwkavel circa 1,8 ha. (1,6 + 0,2) bedragen. In figuur 5 is de situering
van de aanpassing van het bestaande vlak en de uitbreiding weergegeven.

Figuur 5: situering uitbreidingsplan
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4.1.1 Bouwplan
- De bestaande varkensstallen worden aangepast en verbouwd aan de hand van de eisen uit
het Besluit huisvesting ammoniakemissie.
- De varkensstallen worden waar nodig aangepast om te voldoen aan de eisen uit het
Varkensbesluit (welzijn).
- De nieuwe koeienstal zal worden gerealiseerd.
- De bestaande koeienstal zal worden aangepast om de huisvesting van jongvee in deze stal
mogelijk te maken. Bij de bouw zal gebruik gemaakt worden traditionele bouwwijze en
materialen.
- Als laatste zullen de voeropslagen (sleufsilo’s) worden gebouwd.

4.2 Ruimtelijke effecten
Het voorliggende bouwplan is onlosmakelijk verbonden met het optreden van ruimtelijke
effecten. Immers, er wordt een uitbreiding van de stallen gerealiseerd aansluitend aan een
bestaande agrarisch bedrijf. Dit ter plekke van een agrarisch perceel. De impact van de
uitbreiding op het landschap is echter beperkt.
Het onderhavig project, het uitbreiden van de huidige bedrijfslocatie met een koeienstal en
voeropslagen, vindt plaats in het buitengebied van de gemeente Peel en Maas. Het
landschappelijke karakter van het betreffende gebied wordt mede bepaald door de al
aanwezige bebouwing van het bedrijf. Het plangebied betreft op de eerste plaats een
agrarisch productielandschap dat een traditioneel agrarisch gebruik (weiland) kent.
De projectlocatie zelf grenst aan de westzijde aan de aanwezige bouwkavel met de bestaande
bebouwing. Aan de zuidzijde wordt de projectlocatie begrensd door de Sterrenbosch met
tegenover het bedrijf de bebouwing van twee voormalige agrarische bedrijven.
De ruimtelijke effecten beperken zich tot de westzijde van de projectlocatie. Hiervoor geldt
dat als gevolg van het uitbreidingsplan de bebouwing richting het aan de westzijde gelegen
kerkhof nadert. De afstand tussen de nieuw te realiseren koeienstal voldoet ruim aan de
afstanden die milieutechnisch worden vereist.
Het landschappelijk karakter blijft behouden; het project leidt tot een beperkte verandering in
het landschap ter plaatse van de projectlocatie. Ook de werkzaamheden ten behoeve van de
uitbreiding beperken zich tot de projectlocatie. De uitbreiding van het bouwvlak ten behoeve
van de bouw van een koeienstal doet geen afbreuk aan het aanwezige landschappelijke
karakter in het gebied.
Tevens wordt opgemerkt dat de uitbreiding gedeeltelijk wordt gecompenseerd. De
compensatie vindt plaats middels een “saldering” van het bouwvlak. Aan de noordzijde kan
een gedeelte van het bestaande bouwvlak, met een oppervlakte van circa 1.500 m 2 komen te
vervallen. Samen met de uitbreiding van het vlak aan de westzijde, met een oppervlakte van
3.500 m2, maakt dat de netto uitbreiding ongeveer 2.000 m2 is. Het uiteindelijke resultaat is
dat het nieuwe bouwvlak een oppervlakte heeft van ongeveer 1,8 ha.
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5. RANDVOORWAARDEN EN RESULTATEN ONDERZOEKEN
Bij de realisering van een planontwikkeling moet in de eerste plaats rekening worden
gehouden met aspecten uit de omgeving die een negatieve invloed kunnen hebben op het
plangebied. Dit geldt omgekeerd ook voor de uitwerking die het project heeft op zijn
omgeving.

5.1 Bodem
Indien sprake is van een planologische functiewijziging, dient te worden bezien of de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse geschikt is voor het voorgenomen
gebruik.
Ten behoeve van onderhavige uitbreiding is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De
rapportage met kenmerk 12/25747/B/E/BN is als bijlage 1 bijgevoegd. De conclusies
(hfst. 5) van het rapport zijn als volgt:
Algemeen
Zintuiglijk zijn er tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden bodemvreemde materialen
aangetroffen. Bij genoemde bodemvreemde materialen moet men denken aan sporadische bijmengingen
met baksteenresten.
Bovengrond
Analytisch voldoen de grondmengmonsters 1 en 2 aan de achtergrondwaarden (AW2000).
Conclusie
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt vormen de aangetroffen concentraties in de bovengrond, ons inziens,
geen belemmeringen voor het voorgenomen gebruik.
Ondergrond
Analytisch voldoen de grondmengmonsters 3 en 4 aan de achtergrondwaarden (AW2000).
Conclusie
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt vormen de aangetroffen concentraties in de ondergrond, ons inziens,
geen belemmeringen voor het voorgenomen gebruik.
Grondwater
In de peilbuis is een lichte verontreiniging met barium aangetoond.
Gelet op het ontbreken van verontreinigingen met barium in de bovenliggende bodem moet de oorzaak
van deze verhoogde concentraties dan ook gezocht worden in regionale omstandigheden.
De aanwezigheid van zware metalen in het grondwater is voor deze regio geen onbekend verschijnsel. De
oorzaak hiervan is onder andere:





de depositie van verzurende stoffen op de bodem;
het ontbreken van zuurbuffering door bijvoorbeeld bekalking zoals dat op landbouwgronden
plaatsvindt;
het landbouwkundig gebruik van stoffen waarin zware metalen voorkomen;
de geringe adsorptiecapaciteit van de bodem.

Als gevolg hiervan kunnen zware metalen die zich van nature in vastgelegde vorm in de bodem bevinden,
in oplossing gaan en uitspoelen naar het grondwater waarin dan verhoogde concentraties worden
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aangetroffen zonder dat hiervoor een duidelijke aanwijsbare bron in de omgeving is aan te tonen. Door de
grote mobiliteit van deze stoffen in opgeloste toestand zullen deze zich gemakkelijk via het grondwater
verspreiden (diffuse verontreiniging).
Conclusie
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt vormen de aangetroffen concentraties in het grondwater, ons inziens,
geen belemmeringen voor het voorgenomen gebruik.
Asbest
Tijdens het verrichten van het bodemonderzoek zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen
aangetoond. Op basis van de bevindingen van voornoemd zintuiglijk bodemonderzoek en het historisch
bodemonderzoek is geen verder onderzoek naar asbest verricht.
Toetsing Hypothese
De hypothese ‘onverdacht’ wordt op basis van de onderzoeksresultaten bevestigd.
Nader bodemonderzoek
Voor wat betreft de onderzoekslocatie zijn er, ons inziens, geen aanleidingen om over te gaan tot het
uitvoeren van een nader onderzoek.
Resumé
Resumerend kan gesteld worden dat ondanks de verhoogde concentratie barium in het grondwater, deze
vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen vormen voor het voorgenomen gebruik van het
terrein ten behoeve van de uitbreiding van het bouwvlak.
-

In de bodem zijn geen stoffen aangetroffen die een belemmering vormen voor het plan.

-

In het grondwater zijn eveneens geen stoffen aangetroffen die een belemmering vormen voor het
plan.

Voorgaande conclusies zijn gebaseerd op de analyseresultaten van de bodem- en
watermonsters, genomen op de locatie.
Het aspect bodem vormt op basis van het bodemonderzoek dan ook geen belemmering voor
onderhavig plan.

5.2 Geluid
Met betrekking tot het aspect geluid kan sprake zijn van geluidbelasting als gevolg van
wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai.
Het nieuwe bedrijfsgebouw betreft geen geluidsgevoelige functie in het kader van de Wet
geluidhinder (Wgh). Een nader akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is derhalve niet
nodig voor onderhavige ontwikkeling.
De toekomstige bedrijfsvoering zal, na aanpassing van de wetgeving medio 2012, gaan vallen
onder de werkingssfeer van het Besluit landbouw. De bedrijfsvoering dient te voldoen aan de
geluidsgrenswaarden zoals die gelden op grond van het Besluit landbouw.
Aangezien de toekomstige bedrijfsvoering onder de werkingssfeer van het Besluit landbouw
ressorteert en die bedrijfsvoering ook dient te voldoen aan de geluidsgrenswaarden uit het
Besluit landbouw, hoeven er ten aanzien van omliggende woningen geen belemmeringen te
worden verwacht ten aanzien van het aspect geluid.
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Omdat in het kader van het Besluit landbouw de bijbehorende geluidsvoorschriften op
onderhavige locatie van toepassing zijn, kan gezien het voorgaande gesteld worden dat er
geen onevenredige toename van de geluidbelasting optreedt ten aanzien van geluidgevoelige
objecten in de omgeving. Gelet op vorenstaande vormt het aspect geluid geen belemmeringen
voor de beoogde planontwikkeling.

5.3 Milieuzonering
Een goede milieuhygiënische kwaliteit in het gebied kan worden gerealiseerd door een juiste
afstemming van de situering van bedrijven en milieugevoelige functies. Dit kan door middel
van de ruimtelijke ordening en het nemen van maatregelen op milieuhygiënisch vlak.
Gezien de ligging in het buitengebied van de gemeente Peel en Maas vormt het milieuaspect
geurbelasting als gevolg van veehouderijen een belangrijk aspect. Ingevolge artikel 1 van de
Wet geurhinder en veehouderij wordt onder een geurgevoelig object verstaan: een gebouw,
bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor
menselijk wonen of menselijk verblijf en dat daarvoor permanent of een daarmee
vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.

Milieuzonering omliggende inrichtingen
In de directe omgeving van deze veehouderij bevinden zich een aantal woningen. In een
aantal gevallen is hierbij sprake van voormalige agrarische bedrijven.
Het onderhavig plan voorziet in de bouw van een koeienstal en voeropslagen. Voor deze
categorie dieren, zijnde dieren zonder een geuremissiefactor, geldt een minimale afstand tot
gevoelige geurgevoelige objecten. Aan de minimale afstand van 50 meter in het buitengebied
en 100 meter voor de bebouwde kom wordt in onderhavige situatie ruim voldaan.
Bij de varkenshouderij op het bedrijf vindt geen uitbreiding plaats. Voor deze categorie dieren,
die wel een geuremissie factor hebben, treedt geen verandering op. Waarschijnlijk zal door
het toepassen van een luchtwasser de geurbelasting enkel dalen.

5.4 Luchtkwaliteit
De belangrijkste bepalingen betreffende de luchtkwaliteit zijn opgenomen in hoofdstuk 5, titel
5.2 van de Wet milieubeheer (hierna ook: Wmb), ook wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’.
Het doel van titel 5.2 Wmb is om de mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van
luchtverontreiniging op hun gezondheid. In de wet- en regelgeving zijn de richtlijnen uit de
Europese regelgeving opgenomen, waaraan voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen.
Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen de
luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid
van een bestuursorgaan ex. artikel 5.16 Wm:
- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde;
- een project leidt al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de verslechtering van de
luchtkwaliteit;
- een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of
een regionaal programma van maatregelen.
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De Wet Luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen projecten die Niet in betekenende mate
(NIBM) en In betekenende mate (IBM) bijdragen aan de uitstoot van luchtverontreinigende
stoffen. Dit is nader uitgewerkt in het Besluit NIBM en de ministeriele regeling NIBM.
NIBM
Een project is NIBM wanneer het aannemelijk is dat het een toename van de concentratie
veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde
voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt
overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2.
Het NSL is vanaf augustus 2009 van kracht, zodat de 3% grens aangehouden dient te worden.
Op grond van de handreiking fijn stof en veehouderij kan in deze situatie gesteld worden dat
door het toepassen van een luchtwasser bij de varkens en door de “geringe” toename van stof
bij de rundveetak op het bedrijf, er eerder sprake is van een afname van stof dan van een
toename. Zo reduceert een chemische luchtwasser de uitstoot van stof met 35% en een
combiwasser reduceert 80% van de stof.
Het uiteindelijke resultaat van de reductie van de stofuitstoot bij de varkens en de toename
bij de koeien zal tot gevolg hebben dat de grens van 3% niet wordt overschreden.
Het aspect luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

5.5 Externe veiligheid
Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met
gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes.
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). Het externe veiligheidsbeleid voor transport van gevaarlijke stoffen is
opgenomen in de “Circulaire Risiconormering Vervoer gevaarlijke stoffen”. Op 28 augustus
2009 is het ontwerpbesluit externe veiligheid buisleidingen gepubliceerd. Deze AMvB regelt
onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met
gevaarlijke stoffen, zoals aardgas. Tot het in werking treden van het nieuwe Besluit externe
veiligheid buisleidingen geldt formeel de oude circulaire Zonering langs hogedruk
aardgastransportleidingen (uit 1984).
Het plan voorziet niet in het realiseren van een kwetsbaar object. Tevens voorziet het plan
niet in het realiseren van een inrichting waarvoor een externe veiligheid risicocontour geldt.
Uit de gegevens van de risicokaart Limburg blijkt dat in de nabijheid van het plangebied geen
sprake is van transportroutes van gevaarlijke stoffen over spoor, weg of buizen en/of sprake
is van de aanwezigheid van risicobedrijven/ inrichtingen. Op de projectlocatie zelf zijn geen
risicodragers aanwezig; dit is tevens het geval na realisatie van het uitbreidingsplan. Het
aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor onderhavig plan.
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5.6 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 inmiddels een eigen
archeologiebeleid vastgesteld.
Conform dit beleid en bijhorende beleidskaart ligt de projectlocatie in een zone van categorie
4, zie figuur 6. Dit houdt in dat indien grondverzet plaatsvindt dieper dan 0,4 meter en een
groter oppervlak beslaat dan 250 m² er archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Figuur 6: uitsnede beleidskaart archeologie gemeente Peel en Maas

Onderhavig bouwplan heeft betrekking op het bouwen van koeienstal met drijfmestkelder. De
grenzen zoals aangeven in het gemeentelijke beleid worden in het plan overschreden. Hieruit
volgt dat het uitvoeren ven een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is.
De mogelijkheid bestaat dan ook om in het bestemmingsplan een aanduiding op te nemen die
een archeologisch onderzoek verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (fase
bouwen). Op dat moment bestaat de mogelijkheid een toets uit te voeren waaruit blijkt dat
een archeologisch (voor)onderzoek uitgevoerd dient te worden.
In alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden,
deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Peel en Maas, conform Monumentenwet 1988,
laatste wijzing van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder.
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5.7 Kabels en leidingen
Door het plangebied lopen geen bovengrondse leidingen, wel ligt er vanuit het rivierbed een
hoofdtransportriool langs de Sterrenbosch. Deze leiding is in beheer bij het
Waterschapsbedrijf Limburg en ligt gedeeltelijk op het bedrijfsperceel. Voor deze leiding is aan
weerszijden een beschermingszone van 2,5 meter ingesteld. De beschermingszone ligt echter
op ruime afstand van de nieuw te ontwikkelen stal (plangebied), zie onderstaand.

Figuur 8: Tracé leiding WBL (rode lijn)

Er is derhalve op het projectgebied geen sprake van bijbehorende (planologische)
beschermingszones en/of belangen van derden op dit punt. Het aspect kabels en leidingen
vormt derhalve geen belemmering voor het plan.
De aanwezigheid van kabels en leidingen met betrekking tot de nutsvoorzieningen in de
omgeving is evident. Bij het nader uitwerken van de aansluitingen, dient met de verschillende
netwerkbeheerders contact te worden opgenomen.

5.8 Verkeer en parkeren
Parkeren op eigen terrein
Op de bedrijfslocatie is zowel in de huidige als toekomstige situatie voldoende
parkeergelegenheid aanwezig op het eigen terrein om te voorzien in de parkeerbehoefte.
Verkeersafwikkeling
Als gevolg van onderhavig project neemt het aantal aan- en afvoerbewegingen naar het
bedrijf slecht marginaal toe. De bedrijfslocatie blijft via de bestaande erfontsluitingen op de
Sterrenbosch ontsloten. Er zal geen extra inrit aangelegd worden.
Voor onderhavige uitbreiding vormt het aspect verkeer geen belemmering.
Ruimtelijke Onderbouwing ∙ 12/25762/B/M/TC ∙ pagina 19

5.9 Waterhuishouding
5.9.1 Beleidskader
Het vroegtijdig betrekken van de waterbeheerder en het meewegen van het waterbelang is,
door middel van de Watertoets, sinds 1 november 2003 verankert in het ‘Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985’. Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer
staat landelijk in de belangstelling. Thema’s zoals ‘water in de stad’ en ‘water als ordenend
principe’ zijn als speerpunten aangegeven in het vigerende beleid zoals vastgelegd in de
Vierde Nota Waterhuishouding (ministerie van V&W), de Nota Ruimte (ministerie van VROM),
de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (WB21), de Handreiking Watertoets (VROM), het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg, de waterbeheersplannen van Limburg, het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW).
Op Europees, nationaal en stroomgebiedsniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn Water
(KRW). De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van het
Nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwenteling van
de waterproblematiek in ruimte of tijd en stand-stil (géén verdere achteruitgang in de huidige
(2000) chemische en ecologische waterkwaliteit). Dit resulteert in twee drietrapsstrategieën:
• Waterkwantiteit (hergebruik, vasthouden, bergen, afvoeren)
• Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren)

5.9.2 Beleidslijn en beleidsregel grote rivieren
De beleidslijn grote rivieren biedt onder strikte voorwaarden mogelijkheden voor wonen,
werken en recreëren in het rivierbed. De voorwaarden hebben betrekking op de
afvoercapaciteit van de rivier ter plaatse: nieuwe activiteiten mogen de afvoer niet hinderen
en geen belemmering vormen voor toekomstige verruiming van het rivierbed.
De locatie Sterrenbos 5 is gelegen in het gebied dat wordt gekwalificeerd als het
stroomvoerende regime van de Maas. Uit overleg met Rijkswaterstaat Limburg (T. vd Boorn
en R. Kwanten) is gebleken dat bij uitvoering van het initiatief (bouw koeienstal), als gevolg
van de ligging van het bedrijf het verkrijgen van een vergunning in het kader van de
Waterwet evident is.
Een aanvraag voor een dergelijke vergunning kan alleen beoordeeld worden op basis van een
concreet initiatief. Alleen als de uitvoering van de nieuwe koeienstal en de oriëntatie ten
opzichte van de Maas concreet in beeld is kan een aanvraag door Rijkswaterstaat beoordeeld
worden.
Door Rijkswaterstaat wordt wel gewezen op artikel 6 lid b van de Beleidsregels grote rivieren:
Artikel 6. (niet-riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime)
Voor niet-riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend regime van
toepassing is, wordt geen toestemming gegeven, tenzij, onverminderd het bepaalde in artikel 7, sprake is van:
a. een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden
gerealiseerd;
b. een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische
bedrijven en de activiteit redelijkerwijs niet buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
c. een functieverandering binnen de bestaande bebouwing;
d. een activiteit die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op een rivierkundig bezien
aanvaardbare locatie; of
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e. een activiteit die onderdeel uitmaakt van een projectbesluit als bedoeld in de planologische
kernbeslissing Ruimte voor de Rivier en waarvan de uitvoering door de Staatssecretaris wordt
gefinancierd.
Aangezien het initiatief op de locatie Sterrenbosch 5 betrekking heeft op een grondgebonden
ontwikkeling (melkkoeien) én dat deze ontwikkeling noodzakelijk is om de continuïteit van het
bedrijf veilig te stellen, kan gesproken worden over een zwaarwegend bedrijfseconomisch
belang. Het opschalen van de melkrundveehouderij op deze locatie is noodzakelijk om het
voortbestaan van het bedrijf te waarborgen. Hierbij speelt zeker een rol dat de
varkenshouderij, gezien de eisen aan milieu en welzijn, op termijn van het bedrijf zal
verdwijnen. Naar mening van Rijkswaterstaat ontstaat door dit laatste aspect tevens de
mogelijkheid om met de bestaande en nieuwe bebouwing te “salderen”.
5.9.3 Watertoets Waterschap Peel en Maasvallei
Onderhavige planontwikkeling is gelegen binnen het werkgebied van het Waterschap Peel en
Maasvallei.
Huidige situatie
In de bestaande situatie wordt het regenwater dat op de bestaande daken van gebouwen en
verharde erf valt afgevoerd naar het maaiveld (omliggende weilanden) en riool. In de huidige
situatie zijn geen problemen op het gebied van regenwateropvang en regenwaterafvoer op de
bouwkavel of op percelen van omwonenden. Het afvalwater van de bedrijfsgebouwen wordt
geloosd in de drijfmestkelders van het bedrijf. Het afvalwater uit de bedrijfswoning wordt
geloosd op de aanwezige riolering. Deze situatie blijft gehandhaafd, het hemelwater afkomstig
van de nieuwe stal en verhardingen wordt afgevoerd naar de omliggende weilanden
(maaiveld).
Waterkering
Langs het bedrijf ligt een waterkering die in beheer is bij het Waterschap. Aan beide zijden
van de kering is een beschermingszone van 30 meter ingesteld, waarbinnen beperkingen aan
het grondgebruik gesteld kunnen worden (zie figuur 8: gele en lichtgele zone). Deze
beschermingszone ligt op ruime afstand van het plangebied.
Watertoets
De afhandeling van het regenwater van de projectlocatie aan de Sterrenbosch 5 zal gebeuren
conform de uitgangspunten van het Waterschap Peel en Maasvallei. Er wordt in eerste
instantie gekozen om het hemelwater via het maaiveld infiltreren. Gezien de huidige
ervaringen met de bestaande afvoer en de hoeveelheid grond c.q. weiland gelegen rondom
het bedrijf waarop infiltratie mogelijk is, maakt dat het realiseren van een
infiltratievoorziening niet noodzakelijk wordt geacht. Wel bestaat de mogelijkheid en de
ruimte om, indien dit toch noodzakelijk mocht blijken, een infiltratievoorziening te realiseren.
Ten behoeve van het opvangen van het regenwater wordt gebruik gemaakt van
regenwatergoten welke door middel van PVC leidingen het water naar de omliggende gronden
zal leiden.
Er wordt alleen schoon regenwater opgevangen waaraan geen verontreinigende stoffen zijn
toegevoegd. Uitloging bij infiltratie wordt in de eerste plaats voorkomen door alleen schoon
regenwater te infiltreren.
Gelet op vorenstaande vormt het aspect waterhuishouding geen belemmeringen voor
onderhavige planontwikkeling.
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5.10 Natuur en landschap
Gelet op de kaart van de POL-herziening op onderdelen EHS blijkt onderhavig plangebied niet
te zijn gelegen in één van de door de provincie te beschermen natuur- en landschapswaarden.
Op basis van het gemeentelijk Kwaliteitskader Buitengebied Peel en Maas maakt de
projectlocatie onderdeel uit van een beek- en/of rivierdal. Het landschappelijke karakter van
het plangebied wordt zeer sterk bepaald door de al aanwezige agrarische bedrijven in
combinatie met de openheid van het gebied richting de Maas.
De uitbreiding van het bedrijf met een koeienstal leidt ter plaatse tot een beperkte visuele
verandering in het landschap. De uitbreiding heeft geen effect op de landschappelijke
structuur. In het kader van het provinciaal kwaliteitsmenu (BOM+) en het gemeentelijke
Kwaliteitskader Buitengebied van de gemeente Peel en Maas zal een inpassingsplan worden
opgesteld.
De uitbreiding vindt plaats in gevoelig agrarisch gebied (beekdalen/rivierdal), derhalve volgt
uit de tabel van het kwaliteitskader dat er “aanvullende kwaliteit” aan de orde is.
Het plan heeft een netto uitbreiding van het bouwblok met ongeveer 2.000 m2 tot gevolg, na
realisatie wordt de referentiemaat van 1,5 ha. met ongeveer 3.000 m 2 overschreden. Dit
betekent dat naast de basiskwaliteit eveneens aan een aanvullende kwaliteit (2,5 x AK) moet
worden voldaan. Hiervoor wordt door initiatiefnemer een landschappelijke inpassing opgesteld
om zodoende tegemoet te komen aan de voorwaarden van het kwaliteitskader.
In het kader van het op te stellen inpassingsplan is overleg gevoerd met Plattelandscoöperatie
Peel & Maas. Door deze Coöperatie zal een inpassingsplan worden opgesteld. Omdat de
bouwkavel van het bedrijf grenst aan het projectgebied “Schering en Inslag” van de gemeente
Peel en Maas, is het van belang dat er een coördinatie tot stand komt tussen beide plannen,
er bestaat dan de mogelijkheid om de plannen op elkaar af te stemmen. Dit zal leiden tot een
eenduidigere aanpak van de groenontwikkeling in het gebied
Omdat het projectplan voor “Schering en Inslag” op korte termijn eveneens door de
Plattelandscoöperatie Peel & Maas zal worden opgesteld is het mogelijk beide plannen tijdig op
elkaar af te stemmen.
Op dit moment is het projectplan en daarmee het “groenplan Schering en Inslag” nog niet
opgestart. In verband met de afstemming van beide plannen op elkaar wordt derhalve nog
gewacht met het opstellen van het inpassingsplan voor Sterrenbosch 5.
Hierop vooruitlopende geeft het bedrijf nu reeds aan dat er een verkleining van het bouwblok
aan de noordzijde wordt voorgestaan waardoor de gemeente een ruimere mogelijkheid krijgt
om de “groene” verbinding tussen het woongebied Baarlo en de Maas te realiseren.

5.11 Flora en fauna
Op basis van de Flora- en Faunawet moet bij alle geplande ruimtelijke ingrepen nagegaan
worden of er schade wordt toegebracht aan beschermde dier- en plantensoorten. Te allen
tijde geldt dat de algemene zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en Faunawet van toepassing
is. Dit houdt in dat handelingen, die niet noodzakelijk zijn met betrekking tot de voorgenomen
ingreep en die nadelig zijn voor de in en om het plangebied voorkomende flora en fauna,
achterwege moet blijven.
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Het plangebied is in gebruik als weiland bij het bedrijf van cliënte. Door het intensieve gebruik
van het plangebied (bemesten, maaien en weiden), is kans op aanwezigheid van beschermde
dier- en plantensoorten in het plangebied nihil.
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Om inzicht te krijgen in de aanwezige flora en fauna op de locatie, zijn de natuurgegevens op
de provinciale site geraadpleegd. Op grond van deze natuurgegevens kan geconcludeerd
worden dat:
-

-

op de locatie waar de uitbreiding is gepland, geen beschermde broedvogels aanwezig
zijn. Wel zijn op of bij de bestaande gebouwen de Holenduif, Zwarte Roodstaart en de
Groene Specht gesignaleerd (zie figuur 8). Uitbreiding van de locatie met gebouwen
(koeienstal) biedt enkel een ruimere habitat voor deze vogels.
Op de locatie zijn geen te beschermen vegetatietypen aangetroffen.

Locatie bedrijf

Figuur 8: Natuurgegevens provincie Limburg (beschermde vogels)

Op grond van het voorgaande wordt verder onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde
soorten wordt derhalve als niet zinvol beschouwd.
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6. JURIDISCHE ASPECTEN

Niet van toepassing voor onderhavige ruimtelijke onderbouwing.
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7. UITVOERBAARHEID
7.1 Financiële uitvoerbaarheid
Het voorliggende plan heeft betrekking op een particulier initiatief, waarbij de financiële
consequenties uitsluitend door die initiatiefnemer zullen worden gedragen.
Daar de kosten voor de planontwikkeling geheel voor rekening zijn van de initiatiefnemer,
heeft onderhavig plan géén gevolgen voor de gemeentelijke begroting en/of gemeentelijke
financiën. De Grex-wet is daarom niet van toepassing op onderhavig planvoornemen.
Er is geen planschaderisicoanalyse gemaakt omdat eventuele verzoeken tot tegemoetkoming
in planschade er niet voor zullen zorgen dat de uitvoerbaarheid van het planvoornemen in het
geding komt.
Tussen de initiatiefnemer en de gemeente Peel en Maas wordt een overeenkomst afgesloten,
zodat eventuele reële aanvragen inzake de tegemoetkoming in de planschade voor rekening
van de initiatiefnemer zullen komen.

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Onderhavige ruimtelijke onderbouwing is opgesteld ten behoeve van de uitbreiding van de
bouwkavel. Er is sprake van een beperkte vergroting van de bouwkavel waardoor het
planvoornemen ‘mee kan liften’ met het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De bouwkavel zal
worden opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan.
Tegen dit ontwerp-bestemmingsplan kan één ieder een zienswijze indienen. Vervolgens kan
degene die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpplan, tegen het vastgestelde
bestemmingsplan in beroep gaan bij de Raad van State. Derhalve is gewaarborgd dat het plan
door de (directe) belanghebbende kan worden ingezien en dat zij hierover bij de gemeente
Peel en Maas hun zienswijze kenbaar kunnen maken.
Aangezien er slechts sprake is van een beperkte vergroting van de bestaande bouwkavel op
gronden die direct grenzen aan de bestaande bouwkavel is ervoor gekozen om geen
aanvullende informatierondes te houden. Dit staat niet in verhouding tot het planvoornemen.
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8. OVERLEG, INSPRAAK EN PROCEDURE

Vooroverleg is niet van toepassing bij het tot stand komen van onderhavige ruimtelijke
onderbouwing. De ruimtelijke onderbouwing wordt als bijlage toegevoegd bij het nieuwe
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Peel en Maas.
Vooroverleg met de provincie Limburg is niet noodzakelijk aangezien het planvoornemen valt
onder de provinciale uitzonderingenlijst. Het planvoornemen is gelegen in perspectief P4
(Vitaal landelijk gebied) en er wordt niet afgeweken van het bestemmingsplan met meer dan
20%. Derhalve is vooroverleg niet noodzakelijk.
Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wordt als ontwerp ter visie gelegd. Tegen dit
ontwerp bestemmingsplan en het daarin opgenomen plan voor onderhavige locatie kan
‘éénieder’ een zienswijze indienen bij de gemeente Peel en Maas. Belanghebbenden kunnen
tegen het vastgestelde plan in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. De inspraakmogelijkheden op dit plan zijn daarmee afdoende geborgd.
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9. AFWEGING VAN BELANGEN EN CONCLUSIE
Het voornemen, de uitbreiding van het bouwvlak met circa 4.000 m2 ten behoeve van de
rundveehouderij, om zodoende de bouw van een koeienstal met voederopslagen mogelijk te
maken, is strijdig met het ter plekke vigerende bestemmingsplan. De gemeente heeft echter
kenbaar gemaakt haar medewerking te willen verlenen aan het plan middels het opnemen van
de aanpassing van het bouwvlak in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Peel en Maas. Ter onderbouwing hiervan is onderhavig rapport opgesteld, dit
rapport voorziet daarmee ondermeer in het vereiste om een goede ruimtelijke onderbouwing
op te stellen.
Tegen de realisering van het plan bestaat vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt
geen bezwaar aangezien aan de volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden wordt
voldaan:





het voornemen is niet strijdig met het Rijks- en provinciaal beleid;
het plan past binnen het gemeentelijke beleid;
door de realisering van het plan treden er geen conflicterende belangen op ten
aanzien van bedrijven en woningen in de omgeving;
de milieuaspecten bodem, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid
vormen geen beletsel voor de realisatie van het plan.

Op grond van vorenstaande overwegingen kan worden geconcludeerd dat het voorgenomen
plan niet bezwaarlijk is.

10. BIJLAGEN
1) Verkennend bodemonderzoek
2) Inpassingsplan (volgt nog)
3) Vergunning i.h.k.v. de Waterwet (volgt nog)

Baexem, april 2012

ing. A.M.C.M. Crasborn
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