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1 Inleiding
1.1

Achtergrond

Samen met de Provincie Limburg en Parkstad Limburg wordt gewerkt aan een kwaliteitsverbetering en
structuurversterking van de Oostflank van Brunssum. De aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg
(verder: de Buitenring) biedt door de verbetering van de bereikbaarheid en zichtbaarheid van het gebied,
kansen voor een economische structuurversterking, een kwaliteitsimpuls voor de ruimtelijke kwaliteit van
het gebied en kansen voor maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.
Aangezien de huidige planologische kaders voor delen van het gebied sterk verouderd zijn, de geldende
bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor het gebied niet zijn afgestemd op de wijzigingen in
het gebied als gevolg van de aanleg van de Buitenring en voor een deel van het gebied momenteel geen
planologische kaders gelden, is een herziening van deze ruimtelijke kaders wenselijk.
Op 30 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Brunssum een voorbereidingsbesluit genomen om
ongewenste ontwikkelingen in de Oostflank van Brunssum (tijdelijk) te voorkomen. In navolging hierop
wordt een beheersmatig bestemmingsplan opgesteld dat actuele planologische kaders zal gaan bieden
voor het gebied. Daarbij worden dan ook de ongewenste ontwikkelingen uit de geldende
bestemmingsplannen en beheersverordeningen definitief weggenomen. Op een later moment zal
vervolgens een nieuw, ontwikkelingsgericht bestemmingsplan (of omgevingsplan) worden opgesteld dat
de gewenste (door)ontwikkeling van het gebied faciliteert. Daarmee wordt op korte termijn voorzien in
actuele planologische kaders, afgestemd op onder meer de aangelegde Buitenring en het uitsluiten van
ongewenste ontwikkelingen, terwijl parallel daaraan verder kan worden onderzocht welke nieuwe
ontwikkelingen binnen het gebied wenselijk, maar ook uitvoerbaar zijn.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan Oostflank van Brunssum is gelegen in het oostelijk deel van de
gemeente Brunssum. Het gebied bestaat uit een aantal deelgebieden die niet direct aan elkaar grenzen.
Voor een belangrijk deel wordt deze begrenzing ingegeven door het feit dat bij de vaststelling van de
provinciale inpassingsplannen (PIP's) ten behoeve van de Buitenring is bepaald dat de gemeenteraad van
Brunssum tot 18 maart 2026 geen bestemmingsplan mag vaststellen voor gronden waarvoor deze PIP's
gelden. De gebieden blijven daarom buiten de begrenzing van het bestemmingsplan Oostflank. In
navolgende afbeelding is de begrenzing van het plangebied weergegeven. Daarin worden de te
onderscheiden deelgebieden genummerd. Waar in deze notitie wordt verwezen naar deelgebieden,
betreffen het de in deze afbeelding aangeduide deelgebieden.
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Figuur 1 Ligging en globale begrenzing plangebied en aanduiding deelgebieden.
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1.3

Geldende bestemmingsplannen

Voor het plangebied gelden nu een aantal verschillende bestemmingsplannen en een
beheersverordening. In navolgende tabel worden die plannen opgesomd, waarbij tevens de begrenzing
wordt aangegeven. Na de tabel wordt dit per deelgebied kort toegelicht.

Naam + datum vaststelling
Beheersverordening Bedrijventerreinen (11
september 2013)

Ligging en begrenzing

Bestemmingsplan Buitengebied (20 mei 1997)

Bestemmingsplan Hendrik en omgeving (2 juni 1981)
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Beheersverordening Bedrijventerreinen
Op dit moment geldt voor een groot deel van het plangebied de beheersverordening 'Bedrijventerreinen'
als vastgesteld door de gemeenteraad van Brunssum op 11 september 2013. Deze beheersverordening
geldt voor het bedrijventerrein Bouwberg (deelgebied 1), een deel van de Groeve Hendrik (deelgebied 2),
een klein deel van Ora et Labora (deelgebied 4) en de bedrijven aan de Rimburgerweg die binnen
onderhavig plangebied worden meegenomen (deelgebied 5).

Bestemmingsplan Buitengebied
Voor een tweetal percelen in deelgebied 2 geldt nog het bestemmingsplan 'Buitengebied' als vastgesteld
door de gemeenteraad van Brunssum op 20 mei 1997. Het betreft het perceel Kranenpool 25, waarop een
bedrijf is gevestigd dat pallets, kisten en kratten van hout produceert en een perceel aan de
Waubacherweg, waarop een was- en sorteerinstallatie aanwezig is die tot de groeve Hendrik / Mourik
behoort. De bestemming daarvan is nu 'Bedrijfsdoeleinden'.

Bestemmingsplan Hendrik en omgeving
Rondom de Buitenring en dan met name voor de percelen die door de PIP's ingesloten zijn geraakt
(deelgebied 3), geldt het bestemmingsplan Hendrik en omgeving, als vastgesteld door de gemeenteraad
op 2 juni 1981. Dit bestemmingsplan geldt ook voor een aantal percelen aan de Kranenpool die onderdeel
uitmaken van deelgebied 2. Het betreft de percelen Kranenpool 42, waarop een bedrijf is gevestigd dat
handelt in brand- en rondhout en het perceel Kranenpool 21, dat momenteel leeg staat, maar in het
verleden onderdeel heeft uitgemaakt van het sportcomplex van JFC. De bestemming van deze percelen is
'Industriële doeleinden'.

Witte vlek
Voor een deel van het plangebied gelden op dit moment géén planologische kaders, omdat de daar
geldende zogenoemde hoofdzakenplannen op 1 juli 2013 zijn komen te vervallen, als gevolg van het
overgangsrecht dat is opgenomen in de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in
werking is getreden. Het betreft een deel van deelgebied 2 en een deel van deelgebied 4.

6

Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling
Pouderoyen Tonnaer

2 Kader en procedure m.e.r.-beoordeling
2.1

Besluit milieueffectrapportage

Om milieueffecten vroegtijdig en volwaardig te betrekken in besluitvorming omtrent nieuwe initiatieven
vindt milieueffectrapportage plaats. In welke gevallen milieueffectrapportage verplicht is en in welke
gevallen moet worden beoordeeld of een dergelijke rapportageprocedure moet plaatsvinden, volgt uit het
Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).
Op basis van het Besluit m.e.r. wordt getoetst of het bestemmingsplan voorziet in, of een kader vormt voor,
activiteiten die (mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Hiervoor zijn in de
bijlage bij het Besluit m.e.r. lijsten opgenomen waarin activiteiten zijn aangewezen die belangrijke nadelige
gevolgen kunnen hebben voor het milieu (C-lijst) of ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet
beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (D-lijst). In die lijst is per
categorie een drempelwaarde opgenomen. Deze drempelwaarden hebben een indicatief karakter, hetgeen
inhoudt dat ook wanneer de drempelwaarden niet worden overschreden een beoordeling dient plaats te
vinden of het planvoornemen kan leiden tot belangrijke nadelige gevolgen. Deze beoordeling dient te
geschieden aan de hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling.
Onderhavige rapportage voorziet in die beoordeling.

2.2

De activiteiten

Zoals volgt uit het eerste hoofdstuk van deze notitie is het bestemmingsplan overwegend beheersmatig
van aard. De aanleidingen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen vloeien hoofdzakelijk voort uit de
volgende aspecten:
 Verhogen ruimtelijke kwaliteit, onder meer als gevolg van de gewijzigde oriëntatie van percelen door
de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Als gevolg daarvan zijn percelen die grenzen aan die
weg 'zichtlocaties' geworden, terwijl de aanwezige gebouwen daar niet op zijn georiënteerd en
ontworpen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de onbebouwde delen van die percelen, waarbij
achtererven waarop voorheen vanaf de openbare weg geen zicht was, nu wel in het zicht liggen. De
bouwregels worden daar nu beter op afgestemd.
 Afstemming bestemmingsvlakken, bouwvlakken en de daaraan gekoppelde regels op deze nieuwe
situatie, waaronder ook de regels over buitenopslag.
 Uitsluiten bedrijvigheid van milieucategorie 1, omdat dergelijke activiteiten goed inpasbaar zijn in de
rest van het stedelijk gebied en zo de (schaarse) ruimte op bedrijventerreinen beschikbaar blijft voor
activiteiten waarvoor dat niet geldt (duurzaam ruimtegebruik).
 Het uitsluiten van nieuwe bedrijven van milieucategorie 4.1 of hoger, maar wel met een passende
bestemming voor de legale bestaande bedrijven van een milieucategorie van 4.1 of hoger.
 Het opnemen van een passende bestemming conform het huidige gebruik, voor die delen van het
plangebied waarvoor op dit moment géén planologische kaders gelden.
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Nieuwe ontwikkelingen zijn en worden niet meegenomen, tenzij aan een tweetal voorwaarden wordt
voldaan:
1. de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling is tijdig en afdoende aangetoond;
2. het meenemen van de ontwikkeling leidt niet tot een vertraging van de planprocedure
Dat geldt voor slechts één ontwikkeling, gelegen binnen deelgebied 4, namelijk een wijziging van de groeve
ten noorden van de Waubacherweg, waarbij de activiteiten worden verplaatst binnen het terrein van de
bestaande groeve. Voor die ontwikkeling zijn de noodzakelijke vergunningen verleend, dan wel worden
deze vóór vaststelling van het bestemmingsplan verleend. Beeldvorming en besluitvorming over nut en
noodzaak van milieueffectrapportage voor die ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het bestemmingsplan
borduurt voort op deze besluiten door daarvoor de planologische titel te bieden.
Behalve voorgaande nieuwe ontwikkeling worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt met het
plan, maar binnen het plangebied is wel nog sprake van onbenutte planologische ruimte op basis van de
geldende, onherroepelijke bestemmingsplannen en beheersverordening, die in het nu voorliggende
bestemmingsplan Oostflank wordt overgenomen. Het betreft ruimte die het plan biedt voor de uitbreiding
van de aanwezige bedrijven en enkele percelen waarop nog nieuwvestiging van bedrijven mogelijk is.
Hierna wordt dit per deelgebied nader geconcretiseerd.
Deelgebied 1
Dit betreft het bestaande bedrijventerrein Bouwberg, dat geheel voor bedrijfsdoeleinden in gebruik is. Er
is nog maar heel beperkt ruimte voor de uitbreiding van deze bedrijven, gezien de bouwregels die voor de
in het plan toe te kennen bestemming ‘Bedrijventerrein’, waaronder de opgenomen maximum
bebouwingspercentages. Deze mogelijkheden zijn dusdanig beperkt dat deze niet zijn aan te merken als de
aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als bedoeld in categorie D11.3 van de D-lijst van
het Besluit m.e.r. Ook worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die kunnen worden aangemerkt als
een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van de D-lijst van het Besluit m.e.r.
Deelgebied 2
In deelgebied 2 is sprake van een bestaande groeve die positief en op maat wordt bestemd, zonder
onbenutte uitbreidingsmogelijkheden of planologische ruimte die anderszins is aan te merken als één van
de categorieën die in de C-lijst en D-lijst van het Besluit m.e.r. worden onderscheiden.
Deelgebied 3
Dit gebied is in de huidige situatie reeds bestemd voor en in gebruik voor bedrijfsmatige doeleinden, met
uitzondering van de gronden die zijn gelegen aan de oostzijde van de Buitenring Parkstad Limburg. Op dat
perceel vinden wel beperkt bedrijfsmatige activiteiten plaats, maar er is geen sprake van bebouwing, terwijl
het nu voorliggende bestemmingsplan die ruimte in beginsel wel (nog steeds) biedt. De oppervlakte is met
circa 7 hectare aanzienlijk lager dan de drempelwaarde van 75 hectare die is gekoppeld aan categorie 11.3
van de D-lijst van het Besluit m.e.r.
Deelgebied 4
In dit deelgebied is hoofdzakelijk sprake van bestaand bos en bestaande bedrijvigheid, waaronder een
groeve. Binnen die groeve vinden wijzigingen plaats, waarvoor reeds een m.e.r.-beoordeling heeft
plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van onbenutte kavels ter grootte van in totaal circa 2 hectare, waarvan
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circa 1,75 ha bouwvlak. Deze oppervlakte blijft –ook opgeteld bij de oppervlakten als genoemd bij
deelgebied 3 – ver beneden de drempelwaarde van 75 hectare van categorie D11.3.
Deelgebied 5
Dit deelgebied is geheel in gebruik voor bedrijfsmatige doeleinden. Het voorliggend bestemmingsplan biedt
t.o.v. de bestaande situatie – net als de vooralsnog geldende beheersverordening – slechts zeer beperkte
uitbreidingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn dusdanig beperkt dat deze niet zijn aan te merken als
de aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als bedoeld in categorie D11.3 van de D-lijst van
het Besluit m.e.r.

Figuur 4 Uitsnede van onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage

Toepassing
De uitbreidingsruimte is gezien het voorgaande beperkt en op basis van de actuele jurisprudentie is het
twijfelachtig of sprake is van mogelijkheden als bedoeld in categorie D11.3 van de D-lijst van het Besluit
m.e.r. Zekerheidshalve gaan we er van uit dat de vooralsnog onbenutte ruimte in het bestemmingsplan is
aan te merken als het wijzigen van een industrieterrein. Hoewel die mogelijkheden tezamen de
drempelwaarde van 75 hectare niet overschrijden, wordt toch voorzien in deze (vormvrije) m.e.r.beoordeling. De drempelwaarden zijn immers indicatief van aard.
De diepgang van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te worden afgestemd op de aard, omvang en
gevoeligheid van het bestemmingsplan. Bij een m.e.r.-beoordeling gaat het vooral om het verkrijgen van
inzicht in de milieuthema’s die mogelijk de grootste impact hebben op de omgeving en om na te gaan of er
mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.
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In de volgende hoofdstukken is aangegeven of er mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen
optreden.
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3 Kenmerken van het project
3.1

Inleiding

Als eerste hoofdcriterium wordt genoemd: de kenmerken van het project. Hierbij komen naast
algemene gegevens van het project, zoals de omvang en de aard van de voorgenomen activiteit ook
mogelijke cumulatie-effecten met andere nabijgelegen projecten aan de orde.

3.2

Omvang en aard van het project

Zoals volgt uit het eerste hoofdstuk van deze notitie is het bestemmingsplan overwegend beheersmatig
van aard. Het betreft een bestaand bedrijventerrein, dat grotendeels al als zodanig is bestemd en voor het
overige als zodanig in gebruik is, zonder dat er voor die gronden een planologisch regime geldt. Anders
gezegd betreft het gebruik als bedrijventerrein het bestaand en planologisch legaal gebruik. De
aanleidingen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen vloeien hoofdzakelijk voort uit de volgende
aspecten:
 Verhogen ruimtelijke kwaliteit, onder meer als gevolg van de gewijzigde oriëntatie van percelen door
de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Als gevolg daarvan zijn percelen die grenzen aan die
weg 'zichtlocaties' geworden, terwijl de aanwezige gebouwen daar niet op zijn georiënteerd en
ontworpen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de onbebouwde delen van die percelen, waarbij
achtererven waarop voorheen vanaf de openbare weg geen zicht was, nu wel in het zicht liggen. De
bouwregels worden daar nu beter op afgestemd.
 Afstemming bestemmingsvlakken, bouwvlakken en de daaraan gekoppelde regels op deze nieuwe
situatie, waaronder ook de regels over buitenopslag.
 Uitsluiten bedrijvigheid van milieucategorie 1, omdat dergelijke activiteiten goed inpasbaar zijn in de
rest van het stedelijk gebied en zo de (schaarse) ruimte op bedrijventerreinen beschikbaar blijft voor
activiteiten waarvoor dat niet geldt (duurzaam ruimtegebruik).
 Het uitsluiten van nieuwe bedrijven van milieucategorie 4.1 of hoger, maar wel met een passende
bestemming voor de legale bestaande bedrijven van een milieucategorie van 4.1 of hoger.
 Het opnemen van een passende bestemming conform het huidige gebruik, voor die delen van het
plangebied waarvoor op dit moment géén planologische kaders gelden.
Nieuwe ontwikkelingen zijn en worden niet meegenomen, tenzij aan een tweetal voorwaarden wordt
voldaan:
3. de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling is tijdig en afdoende aangetoond;
4. het meenemen van de ontwikkeling leidt niet tot een vertraging van de planprocedure
Dat geldt voor slechts één ontwikkeling, gelegen binnen deelgebied 4, namelijk een wijziging van de groeve
ten noorden van de Waubacherweg, waarbij de activiteiten worden verplaatst binnen het terrein van de
bestaande groeve. Voor die ontwikkeling zijn de noodzakelijke vergunningen verleend, dan wel worden
deze vóór vaststelling van het bestemmingsplan verleend. Beeldvorming en besluitvorming over nut en
noodzaak van milieueffectrapportage voor die ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het bestemmingsplan
borduurt voort op deze besluiten door daarvoor de planologische titel te bieden.
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Behalve voorgaande nieuwe ontwikkeling worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt met het
plan, maar binnen het plangebied is wel nog onbenutte planologische ruimte op basis van de geldende,
onherroepelijke bestemmingsplannen en beheersverordening, die in het nu voorliggende
bestemmingsplan Oostflank wordt overgenomen. Het betreft ruimte die het plan biedt voor de uitbreiding
van de aanwezige bedrijven en enkele percelen waarop nog nieuwvestiging van bedrijven mogelijk is.

3.3

Mogelijke cumulatie-effecten

Cumulatie met andere projecten is niet aan de orde, al kan deze beoordeling niet geheel los worden gezien
van de beoogde ontwikkelingen binnen de groeve als bedoeld in voorgaande paragraaf. Gezien de
resultaten van de onderzoeken die ten behoeve van die ontwikkeling zijn verricht, waaronder begrepen de
m.e.r.beoordeling en gezien de inhoud van deze notitie is geen sprake van zodanige cumulatieve effecten
dat een formeel milieueffectrapport meerwaarde biedt of dat sprake is van zodanige milieu-effecten dat
van deze ontwikkeling(en) moet worden afgezien.

3.4

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Om voor toekomstige generaties de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen te garanderen, is
duurzaam voorraadbeheer noodzakelijk. Niet-vernieuwbare grondstofvoorraden (zoals fossiele
brandstoffen en ertsen) worden niet of nauwelijks aangevuld en raken als gevolg daarvan bij voortdurende
winning ooit op. Bij de realisatie van (ruimtelijke) ontwikkelingen wordt steeds meer aandacht gevraagd
voor het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en grondstofvoorraden. Binnen het plangebied
is sprake van delfstoffenwinning in een tweetal groeves, respectievelijk ten noorden en ten zuiden van de
Waubacherweg. Dit betreft bestaand, planologisch legaal gebruik. Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat
de planologische ruimte die binnen onderhavig plan (nog) aanwezig is, beperkt is. Het gebruik van
natuurlijke hulpbronnen dat het invullen daarvan met zich mee brengt is beperkt.

3.5

Productie van afvalstoffen

De afvalstoffen die ontstaan binnen het plangebied bestaan uit huishoudelijk afval en afvalwater, naast
eventuele andere afvalstromen van binnen het plangebied reeds gevestigde bedrijven. De planologische
ruimte die binnen het plangebied nog beschikbaar is, biedt niet of nauwelijks ruimte voor bedrijven waarbij
grote hoeveelheden afval vrijkomen. Hemelwater wordt geborgen binnen het plangebied, waardoor de
bestaande gemeentelijke riolering zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor de afvoer van afvalwater.
De inzameling van het overig afval vindt zoveel mogelijk gescheiden plaats. De binnen het plangebied
gelegen woningen zijn reeds opgenomen in de huisvuilroutes van de gemeente Brunssum. Voor het overige
kunnen bewoners hun afval gescheiden aanbieden op diverse inzamelpunten en kan met voor grof en
gevaarlijk afval terecht bij de bestaande gemeentelijke milieustraat. De bestaande bedrijven binnen het
plangebied en eventuele nieuw te vestigen bedrijven zijn en blijven verantwoordelijk voor de afvoer van
hun afval, binnen de wettelijke kaders.

12

Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling
Pouderoyen Tonnaer

3.6

Verontreiniging en hinder

Gezien de aard en omvang van de binnen het plangebied mogelijke ontwikkelingen, de relatief lage
toegelaten milieucategorieën, de gehanteerde toegesneden Staat van bedrijfsactiviteiten en de
gehanteerde bouw- en gebruiksregels, is geen (significante) verontreiniging van de bodem, het grondwater,
de lucht of andere natuurlijke elementen te verwachten. Ook het ontstaan van (onevenredige) hinder voor
omliggende functies is uitgesloten gezien de relatief lage toegestane milieucategorieën. Gezien ook de
beschrijving van de doelstellingen voor het plan, zoals onder meer beschreven in paragraaf 3.2, is juist
sprake van het verder voorkomen van (voorzienbare) hinder voor omliggende functies.

3.7

Risico op ongevallen

Bij de ontwikkeling is geen sprake van realisatie van een nieuwe risicobronnen. Ook neemt als gevolg van
het plan het verblijf van personen binnen de invloedsgebieden (aandachtsgebieden) van bestaande
risicobronnen niet toe.
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4 Plaats van het project
4.1

Inleiding

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop een project van invloed kan zijn, dient
te worden betrokken het bestaande grondgebruik, de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het
regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied, het opnamevermogen van het
natuurlijke milieu met in het bijzonder aandacht voor de beschermde gebieden.

4.2

Bestaand grondgebruik

Het plangebied betreft bestaand stedelijk gebied en omvat gronden die hoofdzakelijk reeds in gebruik zijn
voor bedrijfsmatige doeleinden. Een meer uitgebreide beschrijving van de bestaande situatie is opgenomen
in de toelichting op het bestemmingsplan, ten behoeve waarvan deze notitie is opgesteld.

4.3

Kenmerken van de locatie en (natuur)waarden

Natuurwaarden zijn binnen het gebied beperkt aanwezig. Binnen deelgebied 1 en deelgebied 4 is het
bestaande Bos als zodanig bestemd. Ook is aan de Waubacherweg een perceel – net als in de geldende
beheersverordening bestemd als Natuur. In de directe nabijheid van het plangebied liggen echter de Natura
2000-gebieden Brunssummerheide en de Tevenerheide.
Gezien het overwegend beheersmatig karakter van het bestemmingsplan, waarbij voorts door het
toepassen van milieuzonering de milieubelasting wordt beperkt ten opzichte van de huidige (planologische)
situatie, kan in beginsel redelijkerwijs worden aangenomen dat een voortzetting van het huidige
grondgebruik geen (significant) negatieve effecten zullen ontstaan voor dit gebied of enig ander Natura
2000-gebied. Een bijzonder punt van aandacht is echter de stikstofdepositie op deze gebieden. Er is
namelijk sprake van een significante toename van de stikstofdepositie wanneer die depositie met meer
dan 0,00 mol/hectare/jaar toeneemt ten opzichte van het feitelijk bestaande en planologisch legale situatie
ten tijde van de vaststelling van een bestemmingsplan. Aangezien er binnen het plangebied nog sprake is
van onbenutte planologische ruimte, kan op voorhand niet worden uitgesloten dat als gevolg van het
benutten daarvan de stikstofdepositie voornoemde drempel van 0,00 mol/hectare/jaar overschrijdt.
Om de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan op dat punt toch te kunnen aantonen c.q. borgen is
voorzien in planregels die nieuwe activiteiten die die drempel overschrijden uitsluiten, maar waarbij
verleende vergunningen wel worden gerespecteerd.
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4.4

Ladder voor Duurzame Verstedelijking (locatieafweging)

Het bestemmingsplan is in de basis beheersmatig van aard. Er vindt ten opzichte de geldende
beheersverordening en geldende bestemmingsplannen geen groter planologisch ruimtebeslag plaats en er
worden geen nieuwe ontwikkelingen c.q. functiewijzigingen toegestaan met zodanig afwijkende ruimtelijke
effecten ten opzichte van de bestaande planologische kaders, dat aanleiding bestaat te toetsen aan de
Ladder voor duurzame verstedelijking.
Daarmee is overigens niet gezegd dat niet in het kader van de uitvoerbaarheid van het plan vanuit het
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient te worden bezien in hoeverre eventuele onbenutte
planologische mogelijkheden in dit bestemmingsplan kunnen worden overgenomen. In dat kader is van
belang dat het bedrijventerrein voor het overgrote deel is uitgegeven en voor bedrijfsdoeleinden in gebruik
is. De percelen die nog niet zijn uitgegeven betreffen hoofdzakelijk percelen die in het verleden voor
bedrijfsdoeleinden in gebruik zijn geweest, maar als gevolg van de aanleg van de Buitenring zijn aangekocht
en zijn ontruimd, maar daarbij hun bestemming hebben behouden. Nu de Buitenring is aangelegd, zijn deze
percelen opnieuw uitgeefbaar. Deze percelen zijn aangewezen als bedrijventerrein in de Structuurvisie
Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg, waarin vraag en aanbod voor wat betreft bedrijventerreinen op
regionaal niveau in beeld zijn gebracht. Het behouden van de planologische mogelijkheden voor de
betreffende percelen sluit daarom (nog steeds) aan bij de principes van duurzaam ruimtegebruik.
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5 Kenmerken van de potentiële effecten
In dit hoofdstuk komen de diverse sectorale aspecten aan bod waaruit in potentie negatieve effecten
kunnen voortvloeien.

5.1

Bodem

Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde bestemming en de daarin toegestane
gebruiksvormen. Aangezien het bestemmingsplan beheersmatig van aard is en niet voorziet in
functiewijzigingen die leiden tot een gevoeliger gebruik van de bodem, bestaat geen aanleiding voor het
uitvoeren van een bodemonderzoek. Voor de binnen het plangebied aanwezige functies geldt dat de
bodemkwaliteit reeds is getoetst in het kader van de vestiging van die betreffende functie, dan wel dat bij
voortzetting van het huidige gebruik geen gevoeliger gebruik mogelijk wordt. Bovendien geldt dat bij het
bouwen van een gebouw in het kader van de daarvoor te verlenen omgevingsvergunning een verkennend
bodemonderzoek dient te worden overlegd waaruit blijkt dat de bodemkwaliteit voldoet aan de geldende
normen voor de bodemkwaliteit. Gezien de aard van de binnen het plan toe te laten activiteiten zijn
redelijkerwijs geen (significante) negatieve gevolgen voor de bodemkwaliteit te verwachten.

5.2

Geluid

5.2.1
Wegverkeerslawaai
Bij de voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan of een herziening daarvan dient op grond
van de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek naar verkeerslawaai te worden ingesteld. Hierbij moeten
de in de wet aangegeven, binnen de zones langs de wegen geldende, waarden in acht worden genomen.
Alle wegen hebben een geluidzone, met uitzondering van wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf
aangeduid gebied of wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Voor nieuw op te richten
geluidsgevoelige bebouwing binnen de wettelijke geluidzones dient nader bepaald te worden of de
wettelijke grenswaarde van 48 dB niet overschreden wordt.
Het bestemmingsplan is echter overwegend beheersmatig van aard. Hoewel het plangebied is gelegen
binnen de zone van diverse wegen, worden binnen die zones geen nieuwe geluidgevoelige objecten
mogelijk gemaakt. Ook worden geen nieuwe wegen mogelijk gemaakt die een zone kennen. Het aspect
wegverkeerslawaai vormt daarom geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.
5.2.2
Industrielawaai
De Wet geluidhinder is ook van toepassing op bedrijventerreinen waarvoor een bestemming is opgenomen
die de vestiging mogelijk maakt van bedrijven die ‘in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken’
en die als zodanig zijn aangewezen in onderdeel D van Bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht.
Dergelijke geluidzoneringsplichtige bedrijven zijn binnen het plangebied niet aanwezig en ze worden in het
bestemmingsplan ook niet toegestaan. In het verleden was binnen het plangebied wel een
betonwarenfabriek aanwezig (Kranenpool 42). Rond die inrichting was ook een geluidzone vastgelegd. Het
betreffende bedrijf is echter niet meer aanwezig en gezien het voorgaande biedt het bestemmingsplan ook
geen mogelijkheden meer om hier nieuwe geluidzoneringsplichtige bedrijven te vestigen. De
milieuvergunning (die later van rechtswege is overgegaan in een melding met een omgevingsvergunning
OBM) is in 2018 ingetrokken door de provincie. Om die reden wordt ook geen aanleiding meer gezien de
bij die inrichting behorende geluidzone in het plan vast te leggen.
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5.2.3
Spoorweglawaai
Net als wegverkeerslawaai en geluid vanwege (gezoneerde) industrieterreinen wordt spoorweglawaai
gereguleerd door de Wet geluidhinder. Binnen het plangebied of in de directe omgeving daarvan zijn geen
spoorlijnen gelegen waarmee in bestemmingsplan rekening dient te worden gehouden vanwege het aspect
spoorweglawaai.

5.3

Luchtkwaliteit

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2) is een implementatie van
diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin onder andere grenswaarden voor vervuilende
stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn
stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de
concentratieniveaus het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden komen,
uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen niet voor. Nederland kan vooralsnog niet voldoen
aan de luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft Nederland derogatie (uitstel)
verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).Dit betreft een
gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en diverse regio’s om samen te werken aan een schonere lucht
waarbij ruimte wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Projecten die „niet in
betekenende mate" (NIBM) bijdragen aan luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel getoetst te
worden aan de Europese grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante verslechtering van
de luchtkwaliteit.
Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de grenswaarde van een stof. Voor een aantal functies
(onder andere woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit gekwantificeerd in de ministeriële regeling
NIBM. Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehuizen genieten op
grond van het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) extra bescherming. Substantiële
uitbreiding of nieuwvestiging binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg is
alleen toegestaan indien de concentraties luchtvervuilende stoffen zich onder de grenswaarden bevinden
waardoor geen onacceptabele gezondheidsrisico’s optreden.
Binnen het plangebied worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt die in betekende mate
bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Een onderzoek luchtkwaliteit is daarom niet
noodzakelijk. Ook voorziet het bestemmingsplan niet in mogelijkheden voor nieuwe gevoelige
bestemmingen binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg. Het aspect
luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.

5.4

Externe veiligheid

5.4.1
Wettelijk kader
De regelgeving op het gebied van externe veiligheid heeft als doel om de risico’s waaraan burgers in hun
leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen tot een aanvaardbaar
minimum te beperken. De regelgeving is vervat in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transportroutes
(Bevt). In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de relevante besluiten. Bij onderzoek naar
externe veiligheid worden twee grootheden onderscheiden:



het plaatsgebonden risico;
het groepsrisico.

Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op
een plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeluk met gevaarlijke
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stoffen bij een inrichting, buisleiding of transportas. Voor het PR geldt een ‘harde’ grenswaarde van 106/jaar (PR10-6) die op kaart kan worden aangeduid met een contour. Binnen deze contour mogen geen
zogenoemde 'kwetsbare objecten' zoals woningen of scholen liggen. Hieraan zal in alle gevallen moeten
worden voldaan bij het vaststellen van Wabo besluiten en bestemmingsplannen. Er is in dit geval geen
sprake van beleidsruimte voor het gemeentebestuur.
Voor zogenoemde 'beperkt kwetsbare objecten', zoals verspreid liggende woningen of kleine kantoren,
geldt het PR niet als grenswaarde, maar als richtwaarde. Dit betekent dat op grond van zwaarwegende
motieven van de norm mag worden afgeweken.

Groeprisico
De hoogte van het groepsrisico (GR) betreft de kans per jaar, dat een groep van 10 of meer personen
overlijdt, als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR is daarmee een maat voor de
maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een
risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald):
de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving direct overlijdt bij een calamiteit
met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in
een grafiek waarde kans (F) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve.
Het gemeentebestuur heeft beleidsruimte bij het toepassen van de hoogte van het groepsrisico bij
ruimtelijke ontwikkelingen. Echter voor het groepsrisico geldt wel een verantwoordingsplicht. Het bevoegd
gezag dient binnen het invloedsgebied een afweging te maken tussen het belang van de ruimtelijke
ontwikkeling ten opzichte van het risico dat een groep mensen komt te overlijden als gevolg van een ramp
of ongeval met gevaarlijke stoffen. Ook eventueel te nemen maatregelen en risico’s dienen in de
verantwoording opgenomen te worden. Voorafgaand aan de verantwoording van het groepsrisico moet
een plan of vergunning ter advisering aan de veiligheidsregio worden voorgelegd.
5.4.2

Toepassing

Inrichtingen
Blijkens navolgende uitsnede van de Risicokaart zijn er binnen het plangebied twee risicovolle inrichtingen
aanwezig, namelijk Limburgse Urethaan Chemie op het adres Boschstraat 31 en Bastin Pallets op het adres
Kranenpool 25. Eerstgenoemd bedrijf kent een PR-contour van 40 meter. Binnen die contour zijn geen
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig en er zijn ook geen nieuwe kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten toegestaan binnen die contour. Bastin Pallets kent geen PR-contour, maar is
opgenomen in de risicokaart vanwege de opslag van vaste brandbare stoffen. Ook in de directe omgeving
van die inrichting zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig en er zijn ook geen nieuwe
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toegestaan.
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Transportroutes
Daarnaast is van belang dat over de Buitenring vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het gaat dan
voornamelijk om bevoorrading van tankstations en betreft transport van categorieën LF1, LF2 en GF3. In
het kader van de aanleg van de Buitenring is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid en ook
ten behoeve van de vaststelling van de beheersverordening Bedrijventerreinen is onderzoek verricht naar
de invloed van de Buitenring op onderhavig plangebied. Daaruit blijkt dat de Buitenring (ter hoogte van het
plangebied) geen PR-contour kent en het groepsrisico minder dan 10% van de oriëntatiewaarde bedraagt.
Ook ten aanzien van de Buitenring geldt dat dit bestemmingsplan geen nieuwe kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten mogelijk maakt, waarover verantwoording moet plaatsvinden.

Buisleidingen
Blijkens de risicokaart zijn geen buisleidingen gelegen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Ook zijn
in de omgeving van het plangebied geen leidingen gelegen waarvan het invloedsgebied het plangebied
van dit bestemmingsplan overlapt.
5.4.3
Conclusie
Gezien het voorgaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmering voor onderhavig
bestemmingsplan.
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5.5

Milieuzonering

5.5.1
Inleiding
Zowel in het kader van een goede ruimtelijke ordening als vanuit milieuwet- en regelgeving wordt gestreefd
naar het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten, met als doel
het handhaven en waar mogelijk bevorderen van een goede kwaliteit van het leefmilieu. Dit gebeurt onder
andere door het fysiek scheiden van milieubelastende activiteiten en milieugevoelige objecten, zoals
woningen. Het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende activiteiten
bij bedrijven enerzijds en milieugevoelige functies als wonen anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige
functies, hetgeen ook wel wordt aangeduid als milieuzonering. Die onderlinge afstand moet groter zijn
naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Daarmee worden twee doelen gediend:
1.
2.

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van (voorzienbare) hinder en gevaar bij woningen en
andere gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

5.5.2

Systematiek: richtafstanden en omgevingstypen

Richtafstanden
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt in onderhavig bestemmingsplan de VNG-uitgave
'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 als uitgangspunt genomen. Deze uitgave bevat een lijst waarin voor
een hele reeks van milieubelastende activiteiten richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van
milieugevoelige functies. Deze lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur,
stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een
milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De
richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet
zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten
milieubelasting in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens
van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de
gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is. Deze
richtafstanden bedragen per milieucategorie:

Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6

Richtafstand
10 meter
30 meter
50 meter
100 meter
200 meter
300 meter
500 meter
700 meter
1.000 meter
1.500 meter

Van belang is verder dat deze afstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk of een rustig
buitengebied enerzijds en een - zoals in dit geval - bedrijventerrein anderzijds. Een rustige woonwijk is
ingericht volgens het principe van “functiescheiding”, wat wil zeggen dat er afgezien van wijkgebonden
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voorzieningen vrijwel geen andere functies voorkomen en er langs de randen van het gebied weinig
verstoring is door verkeer. Vergelijkbaar met “rustige woonwijk” zijn rustig buitengebied, stiltegebied en
natuurgebied. Daarvoor gelden dan ook dezelfde richtafstanden. Daarnaast wordt een zogenoemd
'gemengd gebied' onderscheiden, waaronder wordt verstaan een gebied met een variatie aan functies
waarbij direct naast woningen andere functies voorkomen zoals winkels, horeca en kleine bedrijvigheid.
Wanneer sprake is van het omgevingstype “gemengd gebied” kunnen de richtafstanden tussen
milieubelastende en milieugevoelige functies met één afstandsstap verlaagd worden, zonder dat dit ten
koste gaat van het woon- en leefklimaat. 50 meter wordt dan 30 meter, 30 meter wordt 10 meter, etc.

De hiervoor beschreven methode is in beginsel niet bedoeld voor gevallen c.q. gebieden waarin
functiemenging plaatsvindt. Ook is de methode in beginsel niet geschikt om bestaande situaties te
beoordelen.
5.5.3

Toepassing en motivering

Maximale milieucategorie 3.2 met maatwerk voor bestaande bedrijven milieucategorie 4.1
Het plangebied is aan te merken als een bestaand bedrijventerrein. In de voor een groot deel van het
plangebied geldende beheersverordening is reeds het principe van milieuzonering toegepast. Op basis van
die beheersverordening is de maximaal toegelaten milieucategorie 3.2, maar is voor specifieke locaties
door middel van een aanduiding ook bedrijvigheid van milieucategorie 4.1 toegestaan. Daarnaast is een
zogenoemde uitsterfconstructie opgenomen voor bestaande bedrijven van bedrijven van een
milieucategorie hoger dan 3.2, anders dan ter plaatse van voornoemde aanduiding.
Eerder in deze notitie is reeds toegelicht dat in het bestemmingsplan de mogelijkheden om bedrijven van
een milieucategorie hoger dan 3.2 verder worden beperkt door de mogelijkheden ter plaatse van locaties
die zijn voorzien van een aanduiding die bedrijven van milieucategorie 4.1 toelaat, toe te spitsen op de
huidige vorm van bedrijvigheid en omschakeling naar een ander bedrijf van milieucategorie 4.1 niet bij
recht mogelijk te maken. Wel is het overigens mogelijk om met toepassing van een afwijkingsbevoegdheid
een ander bedrijf van milieucategorie 4.1 toe te staan of een ander bedrijf toe te staan dat niet is
opgenomen in de toegesneden lijst van bedrijven die als bijlage bij de regels is opgenomen, mits daarbij
wordt aangetoond dat de milieueffecten daarvan vergelijkbaar zijn met de bedrijven die ter plaatse wel zijn
toegestaan en geen sprake is van een toename van de stikstofemissie c.q. stikstofdepositie.
Nieuwe woningen of bedrijfswoningen worden niet toegelaten en er vindt geen nieuw ruimtebeslag plaats
ten behoeve van bedrijvigheid plaats waarbij niet wordt voldaan aan de relevante, eerder genoemde
richtafstanden. Ten opzichte van de planologische mogelijkheden die de geldende bestemmingsplannen
Hendrik en omgeving en Buitengebied bieden wordt voorzien in dezelfde planologische mogelijkheden als
hiervoor beschreven voor de delen van het plangebied waarop vooralsnog de beheersverordening
Bedrijventerreinen van toepassing. Daarmee wordt eenduidigheid geboden.
Voor die percelen die ten tijde van het opstellen c.q. vaststellen van dit bestemmingsplan geen of slechts
beperkt bedrijfsactiviteiten plaatsvinden geldt dat ten opzichte van de meest nabij gelegen woningen (nog
steeds) wordt voldaan aan de relevante richtafstanden, waardoor op dat punt geen aanleiding bestaat de
mogelijkheden van die percelen in te perken, anders dan wordt ingegeven door hetgeen in Hoofdstuk 3
van de toelichting op het bestemmingsplan is beschreven.
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5.6

Ecologie

5.6.1
Wettelijk kader
In de Wet natuurbescherming is de soortbeschermingsregeling uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
geïmplementeerd. In verband met de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen dient rekening te worden
gehouden met soortbescherming en met name de aanwezigheid van beschermde soorten in het
plangebied. Dit betekent dat op voorhand moet worden onderzocht of het plan van invloed is op dergelijke
soorten en of redelijkerwijs niet reeds kan worden gesteld dat een eventuele benodigde ontheffing in het
kader van de Wet natuurbescherming niet kan worden verkregen. Ook dient rekening te worden gehouden
met gebieden die worden beschermd via de Wet natuurbescherming, waarin ook alle Vogelrichtlijn- en
Habitatrichtlijngebieden zijn opgenomen als Natura 2000-gebieden. Daarnaast kan een plan van invloed
zijn op het Natuur Netwerk Nederland (NNN).
5.6.2
Soortenbescherming
In verband met de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met de
bescherming van flora en fauna en met name de aanwezigheid van (verblijfplaatsen) van beschermde
soorten in het plangebied. Dit betekent dat bij voorgenomen nieuwe ontwikkelingen op voorhand moet
worden onderzocht of het plan van invloed is op dergelijke soorten. Toekomstige ontwikkelingen binnen
het plangebied kunnen hiermee in sommige situaties strijdig zijn. De werkzaamheden kunnen immers
leiden tot verstoring en/of vernietiging van leefgebieden van dieren en groeiplaatsen van planten. Ook de
afzonderlijke plant- en diersoorten kunnen als gevolg van de werkzaamheden (onopzettelijk) gedood,
verontrust en/of verjaagd worden. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn een ontheffing aan te
vragen. Een aanvraag van een ontheffing is enkel noodzakelijk indien de voorgenomen activiteiten een
schadelijk effect zullen hebben op de aanwezige beschermde soorten of zorgen voor een vermindering van
de ecologische functionaliteit voor deze soorten. Een aanvraag is niet noodzakelijk indien de
werkzaamheden dusdanig worden ingericht dat geen schade wordt toegebracht aan de beschermde
soorten.
In de Wet natuurbescherming is ook een algemene zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat
voorafgaand aan een ingreep alle maatregelen genomen dienen te worden om nadelige gevolgen op flora
en fauna zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of ongedaan te maken. Bovendien moeten de
handelingen in logisch verband staan met het plan en geen doel op zich vormen. Deze zorgplicht geldt te
allen tijde, ook indien een ontheffing of vrijstelling is verleend.
In dit geval is sprake van een bestaand bedrijventerrein. De verwachtingswaarden ten aanzien van
beschermde soorten zijn op een bedrijventerrein in beginsel laag, wat overigens niet wil zeggen dat er geen
beschermende soorten binnen het plangebied aanwezig kunnen zijn. Bij een voortzetting van het huidige
grondgebruik worden echter geen verstoringen van beschermde soorten verwacht. Hoewel bij de
vaststelling van het bestemmingsplan wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming, is dit geen exclusief
peilmoment. De Wet natuurbescherming en de daarin opgenomen zorgplicht en verboden werken
rechtstreeks. Dus ook bij de reguliere bedrijfsactiviteiten dienen deze regels ter bescherming van eventuele
beschermde soorten in acht te worden genomen.
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5.6.3
Gebiedsbescherming
De Europese Unie (EU) wil de biodiversiteit in Europa beschermen met Natura 2000. Dat is een Europees
netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland zijn meer dan 160 natuurgebieden aangewezen.
Deze liggen allemaal binnen het Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur).
Oorspronkelijk zijn deze gebieden aangewezen als Habitat- of Vogelrichtlijngebied. Al deze gebieden zijn
geselecteerd op grond van het voorkomen van planten- en diersoorten en habitattypen die vanuit Europees
oogpunt bescherming nodig hebben. In Nederland zijn de Europese regels voor gebiedsbescherming (net
als de regels voor soortenbescherming) vertaald in de Wet natuurbescherming. In het aanwijzingsbesluit
van het betreffende Natura 2000-gebied wordt de exacte ligging aangegeven, evenals de soorten en
habitattypen die in het gebied moeten worden beschermd. De provincies werken vervolgens in
beheerplannen uit welke maatregelen worden getroffen om de door de minister opgestelde
instandhoudingsdoelstellingen te bereiken.

De meest nabij het plangebied gelegen Natura 2000-gebieden zijn de "Brunssummerheide" ten zuiden van
het plangebied en de "Tevenerheide" ten oosten van het plangebied, welke gebieden allebei vrijwel direct
grenzen aan onderhavig plangebied. Ten zuidwesten van het plangebied ligt op een afstand van circa 6
kilometer nog het "Geleenbeekdal". Tot slot ligt ten zuidoosten van het plangebied, op een afstand van
circa 6 kilometer nog het gebied "Wumtal nördlich Herzogenrath".
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Gezien het overwegend beheersmatig karakter van onderhavig bestemmingsplan, waarbij voorts door het
toepassen van milieuzonering de milieubelasting wordt beperkt ten opzichte van de huidige (planologische)
situatie kan in beginsel redelijkerwijs worden aangenomen dat een voortzetting van het huidige
grondgebruik geen (significant) negatieve effecten zullen ontstaan voor dit gebied of enig ander Natura
2000-gebied. Een bijzonder punt van aandacht is echter de stikstofdepositie op deze gebieden. Er is
namelijk sprake van een significante toename van de stikstofdepositie wanneer die depositie met meer
dan 0,00 mol/hectare/jaar toeneemt ten opzichte van het feitelijk bestaande en planologisch legale situatie
ten tijde van de vaststelling van een bestemmingsplan. Aangezien er binnen het plangebied nog sprake is
van onbenutte planologische ruimte, kan op voorhand niet worden uitgesloten dat als gevolg van het
benutten daarvan de stikstofdepositie voornoemde drempel van 0,00 mol/hectare/jaar overschrijdt.
Om de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan op dat punt toch te kunnen aantonen c.q. borgen is
voorzien in planregels die nieuwe activiteiten die die drempel overschrijden niet bij recht mogelijk maken,
maar waarbij verleende vergunningen wel worden gerespecteerd.

5.7

Archeologie en cultuurhistorie

5.7.1
Archeologische waarden
Op 16 januari 1992 is te Valletta het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch
erfgoed tot stand gekomen (Verdrag van Malta). Op nationaal niveau is dit verdrag vervolgens vertaald,
met name door de Monumentenwet 1988 te herzien. De wijzigingswet die daarin heeft voorzien, de
zogenaamde Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), is op 1 september 2007 in werking
getreden. De Wamz is gestoeld op dezelfde uitgangspunten als het Verdrag van Malta (primair een behoud
van archeologische resten in de bodem (in situ), vroegtijdig rekening houden met het aspect archeologie
bij ruimtelijke ontwikkelingen en het principe de ‘verstoorder betaalt’). Als gevolg van de herziene
Monumentenwet 1988 hebben gemeenten een kerntaak bij de uitvoering van de archeologische
monumentenzorg. Archeologie is een verplicht onderdeel geworden van ieder bestemmingsplan, anno
2021 op basis van de Erfgoedwet.
Bij de vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen, of bij afwijkingen op bestaande plannen, dient de
gemeente aan te geven welke archeologische waarden er in de bodem verwacht worden en hoe men met
deze waarden om zal gaan. Op basis hiervan kunnen gemeenten bij de verlening van
omgevingsvergunningen eisen stellen met betrekking tot het aspect archeologie.
De gemeente Brunssum beschikt over een eigen archeologische verwachtings- en beleidskaart, waarop de
gebieden met archeologische waarden en verwachtingen zijn aangegeven. Deze kaart en de uit het daaraan
verbonden beleidskaders zijn vertaald in dit bestemming door het opnemen van dubbelbestemmingen
variërend van Waarde - Archeologie laag tot Waarde - Archeologie zeer hoog. De daaraan verbonden regels
borgen dat bij toekomstige bodemingrepen die de uit het beleid voortvloeiende drempels voor wat betreft
diepte beneden maaiveld en voor wat betreft oppervlakte overschrijden, archeologisch onderzoek
plaatsvindt.
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5.7.2
Cultuurhistorische waarden
Binnen het plangebied zijn geen in cultuurhistorisch opzicht waardevolle gebouwen en gebieden aanwezig.
Er zijn geen Rijksmonumenten aanwezig en het beschermd dorpsgezicht van Brunssum is niet gelegen
binnen het plangebied. Ook zijn er geen beeldbepalende panden aanwezig binnen het plangebied.
De binnen het plangebied gelegen Boschweg en de Heringsboschweg zijn ontstaan in de periode 18101955. De Hoogenboschweg en de Bouwbergstraat zijn beide wegen die zijn ontstaan voor of gelijktijdig met
de middeleeuwse verkaveling. Binnen en in de directe omgeving van het plangebied zijn verder geen
relevante cultuurhistorische waarden aanwijsbaar, althans geen waarden waarop dit bestemmingsplan van
invloed kan zijn.
Aangezien dit bestemmingsplan overwegend beheersmatig van aard is en bijvoorbeeld geen aanpassing
van de ligging van voornoemde wegen is voorzien c.q. mogelijk wordt gemaakt, worden als gevolg van dit
plan geen (negatieve) gevolgen voor cultuurhistorische waarden verwacht.

5.8

Water

Binnen het plangebied is maar beperkt oppervlaktewater aanwezig. Binnen het plangebied ligt één primaire
watergang: het "Ruischerbeekje". Deze watergang is in onderhavig bestemmingsplan voorzien van de
bestemming 'Water', waarbij tevens is voorzien van een beschermingszone conform het profiel van de vrije
ruimte (Waterstaat - Beschermingszone primair water).
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Binnen het plangebied is geen sprake van waterwingebieden of grondwaterbeschermingsgebieden. Voor
wat betreft de riolering geldt dat binnen het plangebied van oudsher een gemengd rioolstelsel is gelegen
dat is aangesloten is op het verzamelriool van het Waterschapsbedrijf Limburg. Waterinlaat- of
riooloverstortpunten zijn binnen het plangebied niet aanwezig.

Uitvoerbaarheid
Het bestemmingsplan is - in ieder geval voor wat betreft de voor water relevante aspecten - overwegend
beheersmatig van aard. Bij eventuele toekomstige nieuwbouw of herstructurering zullen de
beleidsuitgangspunten volgens het principe van hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer worden gevolgd,
welke ook zijn geborgd in artikel 21.5 van de regels. Afkoppeling van schoonwatersystemen en berging (en
waar mogelijk infiltratie) zal binnen het plangebied de afvoer van schoon water naar de rioolwaterzuivering
en de snelheid van waterafvoer via het oppervlaktewater beperken.

5.9

Overige zones

5.9.1
Inleiding
Binnen het plangebied komen een aantal zones voor die om planologische verankering vragen. Deze
zones houden deels verband met de ligging nabij de Vliegbasis Geilenkirchen en het nabij gelegen Allied
Joint Force Command (JFC) van de NAVO, maar ook met een hoogspanningsverbinding die het plangebied
doorkruist. In navolgende paragrafen worden deze zones toegelicht en wordt aangegeven hoe daar in dit
bestemmingsplan invulling aan wordt gegeven.
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5.9.2
Vliegbasis Geilenkirchen
Een klein deel van het plangebied is gelegen binnen de geluidzone (Ke) van de vliegbasis. een groter deel
van het plangebied is gelegen binnen het zogenoemde obstakelbeheergebied dat wordt gevormd door
onder meer de invliegfunnel van de vliegbasis. In paragraaf 2.2.2 van deze toelichting is dat nader
toegelicht. De vertaling van de geluidzone in dit bestemmingsplan heeft plaatsgevonden door het opnemen
van een aanduiding 'geluidzone - vliegverkeer' op de verbeelding, met daaraan gekoppeld planregels die
nieuwe geluidgevoelige objecten binnen die zone uitsluiten (zie artikel 23.1).
Het obstakelbeheersgebied c.q. de invliegfunnel is ingetekend op de verbeelding door het gebruik van de
aanduidingen 'luchtvaartverkeerzone - 110 m' tot en met 'luchtvaartverkeerzone - 220 m'. Daaraan
gekoppeld zijn planregels die de hoogte van bouwwerken binnen die zone beperken (zie artikel 23.2).
5.9.3
Straalpad
Op het (buiten het plangebied gelegen) terrein van de Allied Joint Force Command Headquarters van de
NAVO staat een communicatietoren. Vanuit deze toren lopen straalpaden naar buiten toe. Ter plaatse van
de straalpaden gelden beperkingen ten aanzien van de bouwhoogte van gebouwen. Deze mogen aldaar
maximaal 20 meter boven N.A.P. worden gebouwd. Dit geborgd door het opnemen van de aanduiding
'vrijwaringszone - straalpad' op de verbeelding en de daaraan verbonden planregels (zie artikel 23.4).
5.9.4
Hoogspanningsverbinding
Langs grens, parallel aan de Waubacherweg in deelgebied 2 en door deelgebied 4 (Ora et Labora) loopt een
bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding Haambroek - Beersdal van TenneT. Deze
hoogspanningsverbinding kent een belemmeringenzone van 20 meter aan weerszijden van de hartlijn van
de verbinding. Een veilig en doelmatig gebruik van deze verbinding is in het plan geborgd door het opnemen
van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' en de daaraan verbonden planregels (zie
artikel 14).
Daarnaast is van belang dat in 2005 door het Rijk een beleidsadvies is uitgegeven over de beoordeling van
de risico’s van hoogspanningsverbindingen in het ruimtelijk spoor (Advies met betrekking tot
hoogspanningslijnen, MinVROM, 3 oktober 2005, kenmerk SAS/2005183118) dat nadien in 2008 is verduidelijkt.
(Verduidelijking van het advies met betrekking tot hoogspanningslijnen, MinVROM, 4 november 2008, kenmerk
DGM\2008105664). Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten op de korte termijn en op de

lange termijn. Voor het eerste aspect (de korte termijn) geldt het referentieniveau van 100 microtesla, voor
het tweede aspect (de lange termijn) 0,4 microtesla. Het beleidsadvies van VROM houdt in dat bij
ruimtelijke plannen in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen zoveel als redelijkerwijs
mogelijk moet worden vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in
het gebied onder bovengrondse hoogspanningsverbindingen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld
hoger is, dan wel in de toekomst hoger kan worden dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone). In de brief
wordt geadviseerd zo weinig mogelijk gevoelige bestemmingen, zoals woningen, crèches en
kinderopvangplaatsen, te situeren in de zogenoemde specifieke (magneetveld)zone. Volgens de brief is de
reden hiervan dat mogelijk een ‘statistisch significante associatie’ aanwezig is tussen het optreden van
leukemie bij kinderen en de magnetische velden van bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Zowel de
Gezondheidsraad als het RIVM hebben voorafgaand aan het formuleren van het beleidsadvies geadviseerd
over de beschikbare onderzoeken. Er is geen onomstotelijk bewijs, maar desondanks is voldoende
aanleiding gezien uit voorzorg het voornoemde beleidsadvies te formuleren, welk advies is onderschreven
door eerder genoemde instanties, waaronder de Gezondheidsraad en het RIVM.
De hoogspanningsverbinding Haambroek - Beersdal kent (binnen het plangebied) een indicatieve zone
van 60 meter aan weerszijden van het hart van deze leiding. Aangezien het bestemmingsplan binnen die
zone geen (nieuwe) gevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt als hiervoor bedoeld, bestaat
geen aanleiding nader onderzoek te doen naar de specifieke magneetzone van deze leiding of extra
gebruiksbeperkingen op te nemen in dit bestemmingsplan binnen de betreffende zone.
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6 CONCLUSIE
Op basis van de kenmerken van het plan, de kenmerken en ligging van de locatie en de kenmerken
van de omgeving volgt dat er geen sprake is van significant nadelige milieueffecten. Op basis van
voorgaande beoordeling wordt geconcludeerd dat geen belangrijke negatieve milieueffecten zijn te
verwachten die noodzaken tot een m.e.r.-procedure.
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