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(^©icfLncr 
raadgevende ingenieurs bv 

TELEFAXBERICHT 
indien dit lelefaxbericht niet compleet of onduidelijk li overgekomen, neemt u dan contact met ons op. 

datum -28 juli 1998 

aantal pagina's ïncl, geleidebiad : é <J1 

Buro W. van Heukelom 

043 450 46 70 

Tjibbe van der Valk 

bedrijf/instelling 

telefa-inummcr 

ter anentie van 

projectniimmer 

betreft 

contactpersoon 

vestiging dgrnr 

G.98.0319/001 

verkeersaantrekkende werking Golf Backerbosch 

ir. P.J. Relou 

Maast r i ch t ons faxnr. 043-3520020 

Kierbij ontvangt u de notitie inzake de akoestische berekeningen met betrekking tot de Golf Backerbosch, De 

notitie wordt nagezonden en er wordt een copie verzonden naar de Stichtinc. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groet.. 

*.]. Relou 

Het origineel wordt nagesiuurd. 

amhsm den haag dracKten 

lid 

maastrtcht 
boigsiraat 16 
6311 mb amhem 
lel. 028- 3 51 21 41 

eiserhoweriaan 112 
2517 y.m dsn haag 
let. 070-3 50 39 99 

9203 c: drachten 
tel, 0512-52 23 24 

oranjeplein 93 
S224 kv maastncht 
tel. 043-3 62 36 54 
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G.93.0319NOÜI 

NOTITU: 

Nr. 

Project 

Betreft 

Datum 

001 

Verkeersaantrekkende werking Openbare Golf Backerboscii 

akoestisch onderzoek geluidbelasting woningen Beinelerv.eg 

2Sjuli 1998 

1. Inleiding 

In opdraciit van het dagelijks bestuur van de Stichting Openbare Golf Backerbosch is 

door dgmr raadgevende ingenieurs bv een akoestisch onderzoek verricht natu de 

geluidbelastingen van de woningen aan de Bemelem'eg vanwege het verkeer van en naar 

de Golf Backerbosch. Hei onderzoek heeft plaatsgevonden in he: kader van de Milieu 

Effectrapportage zoals die opgesteld wordt door Buro W. van Heukelom. 

Doel van het akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de effecten van het wegverkeer 

van en naar de inrichting en het beoordelen van deze effecten in het kader van de 

circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verbar.d met vergunningverlening 

Wm"d.d. 29 februari 1996 onder nummer MBG 9600öi31. 

Berekend zijn de volgende situaties; 

• autonome ontwikkeling 2005, Dit is de situatie zonder golfcomplex; 

• maximale bezetting (100%) met en zonder carpool (maximaal en minimaal); 

• 53°/o bezetting met en zonder carpool: 

• 33% bezetting met en zonder carpool. 

Opgemerkt dient te worden dat de bezettingsgraad van het compIe\ van 100% weinig 

realistisch is en meer een theoretische mogelijkheid aangeeft. Uit ervaring is gebleken 

dat een bezettingsgraad van 53% een zeer vaak voorkomende maximale bezening is. 
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2. Uitgangspunten 

De verkeersgegevens zijn verstrekt door Buro W. van Heukelom en zijn onderbouwd in 

de Milieu Eftectrapportage, In tabel 1 zij deze verkeersgegevens samengevat. 

Tabel 1 

Verkeersgegevens autonoom en bij verschillende bezeltingsgraden complex voor he'. jaar 2005 

siiuaij* idicnsiretl golf 

[mvt/h] 

etm»i-iliniensitei 

I [ravtetml 

uurinUnsiigK siiuaij* idicnsiretl golf 

[mvt/h] 

etm»i-iliniensitei 

I [ravtetml 

Imv* [mvühj mmv* |mvi/h iOiv* [mvfh] 

lutonoom - 1990 124.3 1.9 0,6 

lUO%bsü, max-" 328 : j i 8 i6tl.3 1.9 O.ó 

lüü%bcz. m i n " 400 2390 lï7,a l.V O.ü 

ii% bci. muA 230 2270 147,8 1.9 U.b 

ï j%bci . min 212 2202 u:.i 1 9 U,6 

J 3 % bez. ma\ 174 2164 139.0 1.5 Ö.6 

33%be7. min 132 2i;2 13:.3 1 9 Ü.6 

imv lichtemotonocriuigen: 

mmv: middclz>viirc moiorvocnuigen: 

ZTTiv .'.iiarc motorvoertuigen; 

ma.'on'iUi: zonder carpool; 

miiiimsaf: met cu/pool 

Op basis van de situatie ter plaatse is en-an uitgegaan dat alle verkeer van en naar de 

inrichting de route via de Rijksweg en de Bcmelen-veg volgt. In he\ onderzoek is alleen 

de Bemelerweg beschouwd, aangezien het verkeer van en naar de inrichting op de 

Rijksweg opgenomen is in het heersende verkeersbeeld. 

Alle verkeersbewegingen vinden plaats in de dagperiode. In de avond- en nachtperiode 

zijn er geen relevante verkeersbewegingen van en naar de inrichting. 

De wegdekverharding van de Bemelerweg bestaat uit grof asfaltbeton (wegdektype 2). 

De maximaal toelaatbare rijsnelheid bedraagt 50 km/li. Beide uitgangspunten zijn 

verstrekt door de Gemeente Margraten, 

De dichcstbijgelegen woning aan de Bemeler\veg ligt op circa 8 m uit de as van de weg. 

De berekeningen hebben voor deze afstand plaatsgevonden. 
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3. BerekeningsresuLtatcD 

In tabei 2 2ijn de berekeningsresul laten gegeven voer de verschillende varianten. 

De resultaten zijn voor de dagperiode zonder aftrek van 5 dB(,A) ex artikel 103 

Wet geluidhinder. 

Tabel 2 

Geluidsbelastingen op 8 m uil de as var. de weg voor de verschillende varianien. 

Waarden zonder aftrek ex artikel 103 Wgh. 

situatie geluidbelasting IdB(A)] situatie 

golfcomplex autonoom en gotfcomplcx 

autonooin - 5S.6 

100% bezening maximaal ' 52.8 59.6 

100% bezening minimaal* 51.6 59.4 

53% bezening maximaal SO.0 59^ 

53% bezetting minimaal 48.8 59,1 

33% bezetting maximaal 48.0 59.0 

33% bezeninj minimaal 46,8 58.9 

" maximaal; met carpool; 

minimaal: zonder carpool. 

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat de toename van de geluidbelasting vanvy-cge hel 

golfcümplex in de maximale situatie (100% bezetting van het complex en geen carpool) 

1 dB(A) bedraagt. Een dergelijke toename is dermate laag dat deze niet waarneembaar is 

en niei Icidl tot een verslechtering van hel akoestisch klimaat. Tevens is in de inleiding 

aangegeven dat de bezetting van 100% weinig realistisch is. Bij de realistische bezetting 

van 53% treedt een toename op van minder dan 1 dBCA) hetgeen akoestisch niet relevant 

is. 
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In het kader van de vergunningverlening dient een toetsing plaats te vinden aan de 

circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergur.ningverlening 

Wm" d.d. 29 februari 1996. Hiertoe dient alleen de gi-Muidbelasting vanwege het verkeer 

van en naar de inrichting getoetst te worden. De geluidbelasting vanwege hel autonoom 

verkeer wordt bij de toetsing buiten beschouwing gelaten doch kan bij de beoordeling 

mee worden genomen. 

De voorkeursgrenswaarde volgens genoemde circulaire bedraagt 50 dB(A). 

De maximale grenswaarde bedraagi 65 dB(A). Bij deze toetsing dieni geen aftrek ex 

artikel 103 Wet geluidhinder te worden toegepast- Het maximaal toeiaatbare binnen-

niveau bedraagt J5 dBtA). 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de voorke'jrsgrenswaardc alleen bij een 100% 

bezetting van het golfcomplex wordt overschreden. De overschrijding bedraagt 

2 a 3 dB(A). Deze overschrijding treedt op bij een weinig realistische bezettingsgraad en 

zal nagenoeg nooit voorkomen. 

Bij de realistische bezettingsgraad van £3 % treedt geen overschrijding van de 

voorkeiirsgrenswaarde op. Derhalve is een toetsmg aan hei binncnniveau niet nodig. 
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4. Conclusie 

• De toename van de geluidbelasting vanwege het verkeer van en naar het golfcomplex 

bij een realistische bezettingsgraad van 53% bedraagt minder dan 1 dB(A} en is 

derhalve akoestisch niet relevajit. De toename bij een bezenings graad van 100% 

(weinig realistisch, maximaal mogelijk) bedraagt 1 aB(.A) en zorgt niet voor een 

verslechtering van het akoestisch klimaat. 

• De geluidbelasting vanwege het verkeer van tn naar hul golfcomplcx voldoet bij een 

realistische bezenings graad van 53% aan de voorkeursgrensv,aardc van 50 dB(A) uit 

de circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunning

verlening Wm d.d- 29 februari 1996. 

Maastricht. 28 juli 1998 

Th.H. Gies Ir. PJ.Reiou 
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Golf Backerbosch Cadier en Keer 

autonoom 
Rijlijnnummer t 1 
Waarneempunc : 1 

Waarneemhoogte 
Wegdek hoogte 
AfsTiand horiz 
Afstand schuin 
Afstand kruisp 
Type wegdek 
Bodemfactor 
ObjecCfractie 
Zichthoek 

5.0 m 
0.0 m 
8.0 m 
9.1 m 
0.0 m 

2 
0.5O 
0.00 
127 

G 98 
3i 

.0319 
jlage 

Ma at gevende periode DAG 
Indicatief = Nee 

Emissiegegevens mvtg/u km/u Emiss 

lichte mvra 124.5 50 €5.7 
middelzware mvcg 1.9 50 53.7 
2wara mv-g C S 50 53.5 
motorrijwielen 

TCTAAL 127.0 

Resultaten in dB(A) 

Cwegdek : 2.9 
Ckr^^ispunt : 0.0 
Creflectie ; 0.0 
Czichthoek : 0.0 

Dafstand 
Dlucht 
Dbodem 
Dmeteo 

9.S 
0.2 
1.4 
0.2 

LAeq 
LAeq,etmaal 
Art.103 Wgh 

58.S 
5S.6 
0.0 

Ctotaal 2.9 Dtotaal 11.4 Etmaalwaarde S9.C 

ï = = = — = = = ^ = = 3 = — 3;= = = = tta = = 3 = iiï = Tfi = = = ^ = = = ^ = = = — — — — 3J 

Standaard rekenmethode 1 - versie: V2.O 28 jul 1956 - 10 :47 uur 
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100% beze t t ing maximaal 
Rijli jnnummer : 2 
Waarneempunt : i 

Waameemhoogte 
Wegdek hoogte 
Afstand h o r i z 
Afstand schu in 
Afstand k r u i s p 
Typa wegdek 
Sodemfaccor 
C b ; e c t f r a c c i e 
Zich"hoek 

PAG. 08 

dgmr 

G.98-C319 
B i j l a g e 

Maatgevende p e r i o d e : 
I n d i c a t i e f : 

5 . 0 m 
0 . 0 m 
8 . 0 m 
9 . 1 m 
0 . 0 m 

2 
0 , 5 0 
0 . 0 0 

127 

Emissiegegever.s mvtg/u kn/u 

DAG 
Nee 

Err.iss 

lichte ir.vcg 
middelzware mvtg 
zware rr.vcg 
motorrijwielen 

l£8.3 
1.9 
0.6 

50 
50 
50 

£7.0 
53.7 
SS.S 

TOTAAL ^71. O es.: 

ReaultaCen in dB(A) 

Cwegdek : 2.9 
Ckruispur.:; : o . o 
Creflectie : 0.0 
CzichChoek : 0.0 

CCotaal ; 2,9 

Dafstand 
DluchC 
Dbodem 
Dmeteo 

9 .0 
0.2 
1.4 
0.2 

LAsq 
LAeq,etmaal 
Art.103 Wgh 

53.S 
59.e 
0.0 

Dtocaal 11.4 Etmaalwaarde 6C .0 

i = = 3 s B v n x = = : 

Standaard rekenmethode i - versie: V2.O 23 :ul 1998 - 10:48 uur 



s/07/1998 16:39 043-3529020 DGMR RAöDGEVENDE ING 

Golf Backerbosch Cadiar en Keer 

100% bezetting minimaal 
Rijlijnnummer : 3 
Waarneempunt : 1 

Waarneenhoogte 
'Wegdek hoogte 
Afstand horiz 
Afscand schuin 
Afstand kruisp 
Type wegdek 
Sodemfactor 
Gbjsc^fraotie 
Zichchoek 

PAG. 09 

dgmr 

G.53.0319 
Bijlage 

Maa-gevende periode ; DAG 
Indica-ief : Mee 

5 . 0 ir. 
0 . 0 m 
8 . 0 m 
S . 1 m 
0 . 0 m 

2 
0 . 5 0 
0 . 0 0 

127 

Emissiegegevens mvtg/u jtm/u Emiss 

lichte mvtg 157.8 50 56.7 
middelzware mvtg 1,9 50 58.7 
zware mv-g 0.6 50 35.5 
motorrijwielen 

TOTAAL 160 .3 6 7..9 

Resultaten in dB(A) 

Cwegdek : 2.9 
Ckruispunt : 0.0 
Creflectie : 0.0 
Czlohthoek : C.C 

Dafstand 
Dlucht 
Dbodem, 
Drr.eteo 

9.6 
0.2 
1.4 
0.2 

LAsq 
LAeq,etmaal 
Art.103 Wgh 

55.4 
59.4 
0.0 

Ctctaal 2.9 Dtotaai 11.4 Ecrr.aalwaarde : 59.0 

Standaard rekenmethode 1 - versie: V2.O 28 jul 1958 - 10:43 uur 



23/07/1998 16:09 043-3520020 DGMR RAADGEVENDE ING 

Gclf B a c k e r b o s c h C a d i c r en Keer 

53% b e z e t t i n g maximaal 
R i j l i j n n u m m e r : 4 
Waarneer.punt : 1 

Waarneenhoogte 
Wegdek h o o g t e 
Afsr:and h o r i z 
A f s t a n d s c h u i n 
A f s t a n d k r u i s p 
Type wegdek 
- cden i f ac to r 
O b j e c t f r a c c i e 
Z i c h t h o e k 

P6G. 18 

dgmr 

G.96.0319 
Biilaae 

Maatgevende periode 
Indica-ief 

5 . 0 m 
O.Q m 
8.Q m 
9 . 1 m 
0 . 0 m 

2 
0 . 5 0 
0 . 0 0 

12"? 

Emissiegegevens mvtg/u km/u 

DAG 
Nee 

imis = 

lichte mvtg 147.5 50 SS.4 
middelzware cr.vtg 1.9 50 55-7 
sware mvtg 0.6 50 5S.5 
motorrijwielen 

TOTAAL 150.0 67.e 

Resultaten in dB(A) 

Cwegdek 
Ckruispunt 
Creflectie 
Czichthoek 

2.9 
0.0 
O.Q 
0.0 

Dafstand 
Dlucht 
Dbodem 
Dmeueo 

9.5 
0.2 
1.4 
0.2 

LAeq 
L.̂ eq, etimaal 
Art.IC3 Wgh 

59.2 
59.2 
0.0 

ctotaal 2.5 Dïotaal Etnaalwaarde 59.0 

L^ = S l H S = = = ^ ^ ^ ï = ^ ± ï = ^ ^ ; S = ^ ^ = = ^ — ^ ^ ^ = ± ^ ^ ^ ^ = = ^ 3 

Standaard rekenmethode i - versie: V2.O 2S jul 1993 - 10:43 uur 



20/37/1993 lG:Og 043-3520020 DGMR RAADGEVENDE ING 

Golf Backerbosch Cadier en K«er 

53% bezetting minimaoil 
Rijlijnnummer : 5 
Waarneerr.punt : 1 

PAG. 11 

dgmr 

G . 9 3 . 0 3 1 9 
B i j l a g e 

M a a t g e v e n d e p e r i o d e : DAG 
I n d i c a t i e f : Nee 

waameemhoogte 5.0 m 
Wegdek hoogte 0.0 m 
Afstand horiz 8.0 m 
Aisnand schuin 9.1 m 
Afstand kruisp 0.0 m 
Type wegdek 2 
Bodemfac^or 0.50 
Cfc-eccfractie 0.00 
Zichthoek 127 

E m i s s i e g e g e v e n s m v c g / u kra /u E m i s s 

l i c h t e r . v -g 1 4 2 . 1 50 6 S . 2 
m i d d e l z w a r e mv tg 1 .9 50 5 8 . 7 
z w a r e rr.vtg 0 . 5 50 5 8 . 5 
r . o c o r r i j w i a l e n 

TOTAAL 6 7 . 5 

Resultaten, in dB (A) 

Cwegdek 
Ckruispunt 
Crefleccie 
Czichthoek 

2.9 
0.0 
0.0 
0.0 

Dafstand 
Dlucht 
Dbodem 
Dmeteo 

9.S 
0.2 
1.4 
0.2 

lA.eq 
LAaq,etmaal 
Art.103 Wgh 

59.1 
53.1 
0.0 

:totaal 2.3 Dcotaal 11.4 Etmaalwaarde 53.0 

Standaard rekenme-hode l - versie: V2.O 23 jul 1993 - 10:49 uur 



28/07/1993 16:09 043-3523020 DGMR RAADGEVENDE ING 

Gclf B a c k e r b o s c h C a d i e r en Keer 

33% b e z e t t i n g a a x i m a a l 
R i j l i j n n u m m s r : 6 
Waarr.e-ampunt : 1 

PAG. 12 

dgmr 

G.93 .0319 
B i j l a g e 

Maa-gevende p e r i o d e : DAG 
I n d i c a t i e f : K«e 

Waarneemhoogte 
Wegdek h o o g t e 
Afscand h o r i z 
Afscar-d s c h u i n 
A f s t a n d k r u i s p 
Type wegdek 
S o d e m f a c t o r 
O b j e c t f r a c C i e 
Zichchoek 

5 
O 
8 
9 
O O 

2 

o.so 
0.00 
127 

m, 
m, 
m. 
m. 

Emisslegegevens mvtg/u km/u Emiss 

lichte rr;vtg 132.0 50 55.1 
middelzware mvtcr 1.9 50 58.7 
zware mvtg C.€ 50 58.5 
motorrijwielen 

TOTAAL 141.5 67.5 

Resultaten in dB(A) 

Cwegdek : 2.9 
Ckruispunt : 0.0 
Creflectie : 0.0 
Czichchoek : 0.0 

Dafstand 
Dlucht 
Dbcdem 
Dmeteo 

9.6 
0.2 
1.4 
0.2 

LAeq 
LAeq,etmaal 
Art.103 Wgh 

59.0 
59.0 
0.0 

Ctotaal 2.9 Dcotaal 11.4 Ei;maal waarde 59.0 

Scandaard rekenmethode 1 - versie: V2.Q 28 jul 1998 - 10:49 uur 



29/07/1998 15:09 043-3520020 DGMR RAADGEVENDE ING 

Golf Sackerbosch cadier en Keer 

33% bezetting minimaal 
Rijlijnnummer : 7 
waarr.eerr.pur.t : 1 

PAG. 13 

dgmr 

G. 98. 0319 
Bijlage 

Maatgevende periode : DAG 
Indicatief i Nee 

Waarneemhoogte 5.0 m 
iïegdsk hoogte 0.0 m 
Afstand horiz 8.0 m 
Afstand schuin S.1 m 
Afstand kruisD 0.0 m 
Type wegdek 2 
3cdemfaccor 0.50 
ObjecEfractie 0.00 
2ich^hoek 127 

Emissiegegevens mvtg/u km/u Emiss 

lichte Tnvtg 135.5 50 66. C 
middelzware xvcg 1.9 50 58.7 
zware ir.vzg 0.6 50 55.5 
motorrij wielen 

TOTAAL 138.0 67.4 

Resultaten in dB(A) 

Cwegdek 
Ckruispunt 
Crefieccie 
Czichthoek 

2.9 
0.0 
0.0 
0.0 

Dafscand 
Dlucht 
Dbodem 
Dmeteo 

9.6 
0.2 
1.4 
0.2 

LAeq 
«Aeq,etmaal 
Art.103 Wgh 

58.3 
58.5 
0.0 

rtotaai 2.9 Dtotaal 11.4 Etmaalwaarde 5S.0 

standaard rekenmethode 1 - vergie: V2.O 28 jul 1999 - 10:49 uur 
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Onderwerp 
Toezending concept-advies. 

hnnfS^ ^ n w " ^^^^ behandeling is onder de leiding v^n de 

S:f ?S?rdeze ^Jntr^^r'"^''^"^'^ ̂ ""^^ concept-advLHpgLteld, 

Voor alle duidelijkheid teken ik hierbij aan. dat In dit 

v^rS^^rd"'"^"" "''^"'^ ambtelijk provinciale ^tandp^ntef zijn 

voor het geval dit concept-advies u aanleiding geeft tot wezenliike 
op- of aanmerkingen, verzoek ik u om binnen een „eek na de ^ 

ptanoïoofÖ: r ? ^^^\^^i-f - ° - ^ - ^ op te nemen mefde besrokken 
planoloog om met hem te overleggen „at in de gegeven situatie ĥ l-
^^H ?fï^?-^;^''^^^^^"= mondelinge repliek bij de planoloog 

verzoek tot overleg met de commissie te voldoen. Het overlea zal 
helaas, beperkt moeten blijven tot wezenlijke zaken! °''̂ ^̂ 3̂ ̂ ^^' 

Namens de Provinciale Commissie Gemeentelijke Plannen 

G. Heijthuisen, secretaris 

S v p . bij beaniwooföing 
datum en kenmerk 
«afmelden 

Bezoekadfes 
Lirnburglaan 10 
Maastricht 
Ranüwyck 

Postadres 
Postbus 5700 
6202 M A Maastricht 
tel (043)389 99 99 

bankrekening ING 
67 94 n 372 
postrekening 
1060741 



Provincie 
Limburg 

PROVINCiaLE COMMISSIE GEMEENTELIJKE PLANNEN 

Informatienota 

Gemeente: 
Ontwerp-bestemmingsplan: 
Datum binnenkomst: 

Margraten 
Buitengebied 1996 
7 maart 1997 

ALGEMENE INFORMATIE 

X Lokalisering van het plangebied 

Het plangebied omvat het buitengebied van de hele gemeente inclusief 
de daar gesitueerde gehuchten. De kernen inclusief Scheulder, het 
bedrijventerrein Aan de Fremme en een deel van groeve 't Rooth zijn 
buiten het plangebied gelaten. 

2 Doelstelling en korte Inhoud vao het plan 

Met de opstelling van dit plan buitengebied heeft de gemeente zich 
ten doel gesteld een adequate en actuele regeling voor het 
buitengebied te verkrijgen. 
Het plan is opgezet volgens de systematiek van de provinciale 
Handleiding Plannen Buitengebied. 

3 Voorgeschiedenis 

Niet van toepassing. 

4 Overige relevante informatie (ter verduidelijking van het 
concept-advies) 

Niet van toepassing. 
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steller initiatief Nee 
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Ni j sten/Brunnekreeft 
(043) 389 73 92/93 

1997 

Onderwerp 
Advies ontwerp-bestemmingsplan buitengebied Margraten 1996. 

** 

^ 

Het bovenvermelde bestemmingsplan is behandeld op 14 mei 1997, 
(vergaderronde 97/5). 

Als resultaat van de behandeling delen wij u het volgende mee. 

1 Algemene beleidsaspecten 

1.1 Onderzoek 

Om te kunnen komen tot een goed onderbouwd beleid ten aanzien van 
alle in het buitengebied voorkomende functies, dient een gedegen en 
op onderdelen gedetailleerd onderzoek aan het plan ten grondslag te 
liggen. Geconstateerd is dat in het onderhavige plan dit onderzoek 
over het algemeen te summier is uitgevoerd, waarbij vaak geen 
gebruik is gemaakt van beschikbare (recente) onderzoeksgegevens. Dit 
geldt onder andere voor de landbouwkundige aspecten, recreatie, 
niet-agrarische bedrijvigheid en natuur en landschap. 
Zo geeft het verrichte onderzoek weinig inzicht over de wijze waarop 

/' de hoofdbestemmingen zijn begrensd en welke criteria daarvoor zijn 
gehanteerd. Hierdoor worden te weinig aanknopingspunten geboden voor 
het onderscheiden van gebiedsgerichte kwaliteiten als basis voor de 
toekenning van bestemmingen. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk 
waarom aan de gebieden ten westen van Margraten, ten noorden van 
Eckelrade en ten noord-oosten van Banholt de bestemming "Agrarisch 
gebied met landschappelijke en natuurlijke waarden" is toegekend. 



021328/RGS 
- 2 -

Het betreft in deze gevallen gebieden die in het Streekplan 
Zuid-Limburg zijn aangeduid met landbouw 1 en waarin de agrarische 
functie zeer dominant aanwezig is. Daar waar de landschappelijke 
openheid als voornaamste landschappelijke waarde wordt beschouwd kan 
dit door middel van een differentiatievlak "landschappelijke 
openheid" worden vastgelegd. 
Overigens wordt in de toelichting ten aanzien van de landbouwfunctie 
onterecht een streekplanuitwerking vermeld als nadere detaillering 
van de landbouw 1- en 2-gebieden. 
Het beperkte onderzoek, zoals dat ten behoeve van dit plan is 
uitgevoerd leidt er derhalve toe dat de beleidsvisie op onderdelen 
onvoldoende onderbouwd is. Daarnaast is een actueel en gedegen 
onderzoek van groot belang bij de toepassing van de in het plan 
opgenomen flexibiliteitsbepalingen. Hierbij zal immers een nadere 
afweging moeten worden gemaakt tussen de verschillende belangen. U 
wordt verzocht het onderzoeksgedeelte voor de diverse functies nader 
uit te werken en te actualiseren. 

1.2 Verbrede plattelandsontwikkeling 

** In het plan is zowel in de toelichting als in de voorschriften een 
goede aanzet gegeven voor een visie ten aanzien van een verbrede 
plattelandsontwikkeling. Het verdient aanbeveling deze visie nader 
uit te werken en in de algemene beschrijving in hoofdlijnen op te 
nemen. Op deze wijze kan het kader voor een verbrede 
plattelandsontwikkeling worden aangegeven. 

2 Planopzet 

2.1 Doeleindenomschrijving Aln 

** Het komt vreemd voor dat in de doeleindenomschrijving van de 
bestemming "Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke 
waarden" de agrarische functie ondergeschikt is aan andere binnen 
die bestemming voorkomende waarden. Uit het onderzoek blij kt 
namelijk dat de agrarische functie in beginsel nadrukkelijk aanwezig 
is. Een nevengeschikte agrarische functie, waarvan in de 
beschrijving in hoofdlijnen wordt uitgegaan, ligt dan ook in de 
rede. U wordt verzocht de doeleindenomschrijving aan te passen. 
Tevens verzoeken wij u in het plan te spreken over agrarisch gebied 
met landschappelijke "en/of" natuurlijke waarden omdat beide waarden 
niet altijd tegelijkertijd aanwezig behoeven te zijn. 

2.2 Begrenzing kernen 

*** Diverse gebieden zijn buiten de plangrens gelaten omdat u deze in 
beginsel bij de betreffende kernen wilt betrekken. Opgemerkt wordt 
dat omtrent de gewenste functie(s) voor die gebieden door ons eerst 
een uitspraak kan worden gedaan nadat omtrent het Open Ruimte Beleid 
in bestuurlijk verband conclusies zijn getrokken en die in een 
streekplanherziening op onderdelen van het Streekplan Zuid-Limburg 
worden opgenomen. 



021328/RGS 
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3 Volkshuisvesting 

3.1 Bijgebouwen 

** In de voorschriften is in artikel 11, lid III onder 3 bepaald dat 
voor bijgebouwen vrijstelling kan worden verleend tot maximaal 
120 m^, mits dit leidt tot een sanering van de bestaande situatie. 
Deze bepaling behoeft echter nog enige aanvulling. Een grotere maat 
dan 70 m^ is alleen aanvaardbaar als aan een aantal voorwaarden 
wordt voldaan. 
' Ten eerste moet de op te nemen maximale maat duidelijk lager zijn 
dan wat er nu al aan bijgebouwen bij een woning aanwezig is. 
Daarnaast moet in het plan worden opgenomen, dat voor nieuwe 
bijgebouwen alleen een bouwvergunning wordt verleend als 
tegelijkertijd een substantieel deel van de huidige overmaat aan 
bijgebouwen wordt afgebroken. Tot slot moet er per saldo ruimtelijk 
een betere situatie ontstaan. U wordt verzocht bovenstaande 
randvoorwaarden in de regeling op te nemen. 

3.2 Burgerwoning 

** Aan de Klein Welsderweg 25 is op plankaart A aangegeven dat zich ter 
plaatse twee burgerwoningen zouden bevinden. Er is echter sprake van 
één burgerwoning. U wordt verzocht de plankaart aan te passen. 

4 Natuur en landschap 

4.1 Natuurontwikkelingszone I 

*** Terecht wordt de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid naar de 
bestemming natuur gekoppeld aan de eigendomsverwerving door een 
natuurinstantie. De extra voorwaarde dat de ontwikkeling van de 
natuurlijke waarden niet gepaard dient te gaan met voortgaand 
agrarisch gebruik anders dan in het kader van beheer, achten wij 
overbodig aangezien een op de natuurlijke waarden gericht beheer de 
aan een natuurinstantie verbonden doelstelling is. Geadviseerd wordt 
de voorwaarde te laten vervallen. 

4.2 Scheuren van grasland 

** Binnen het differentiatievlak natuurontwikkelingszone I is het 
scheuren van grasland aan een aanlegvergunningstelsel gekoppeld. 
Hoewel wij ons kunnen voorstellen dat een dergelijke regeling wordt 
opgenomen voor gronden die bijzondere waarden vertegenwoordigen en 
uit dien hoofde bescherming behoeven, moet echter geconstateerd 
worden dat het plan daaromtrent niets vermeldt. Zonder onderbouwing 
van de noodzaak kan met de betreffende beperking niet worden 
ingestemd. 

4.3 Ecologische structuur 

* In het plan wordt het natuurbeleidsplan van het Rijk terecht als 
uitgangspunt genomen in het kader van de ecologische hoofdstructuur. 
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Geen aandacht is evenwel geschonken aan de Provinciale Ecologische 
Structuur zoals deze is opgenomen in het Natuurbeleidsplan 
1995-1999. Het blijkt dat enige natuurontwikkelings- en 
verbindingszones uit het natuurbeleidsplan niet in het 
differentiatievlak natuurontwikkelingszone I zijn meegenomen. 
U wordt verzocht alsnog aan het Natuurbeleidsplan 1995-1999 in het 
plan aandacht te schenken en het differentiatievlak 
natuurontwikkelingszone I dienovereenkomstig aan te passen. 

4.4 Contactzones 

** Uw motivering dat met het differentiatievlak contactzones de 
ecologische kerngebieden het best met elkaar verbonden worden, 
kunnen wij niet onderschrijven nu de gebieden waar de contactzones 
zijn gelegd voor een groot deel niet overeenstemmen met 
ontwikkelings- of verbindingszones uit het natuurbeleidsplan. 
Voorzover de contactzones zijn gebaseerd op uw landschapsbeleidsplan 
kunnen wij ermee instemmen dat u uitvoering wilt geven aan het 
landschapsbeleid. Wij gaan ervan uit dat u hiervoor ook 
gemeentelijke middelen in gaat zetten. Als gemeente heeft u zelf 
immers ook een taak op het gebied van het realiseren van 

ï beleidsdoelstellingen, uw deelname aan maatregel C4 (uitvoering 
-*^ / landschapsbeleidplannen) van het Plan van Aanpak ROM-Mergelland 

refereert daar ook aan. U wordt dan ook verzocht in het plan aan te 
geven op welke (financiële) wijze uitvoering aan uw 
landschapsbeleidsplan wordt gegeven. 

M ' 

4.5 Natuurontwikkelingszone II 

** DG beperking dat binnen het differentiatievlak 
natuurontwikkelingszone II geen nieuwe agrarische bedrijven 
gevestigd mogen worden, beschouwen wij als een te vergaande 
beperking nu binnen de daarvan deel uit makende RBON-beheersgebieden 
aan de agrarische functie een blijvend bestaan wordt geboden. Het in 
beginsel in die gebieden kunnen vestigen van een grondgebonden 
agrarisch bedrijf achten wij inherent aan het duurzame agrarisch 
karakter van de betreffende gronden. 
Daarnaast zijn wij van mening dat ook aan uitbreiding van een 
agrarisch bedrijf binnen het differentiatievlak 
natuurontwikkelingszone II geen beperkingen dienen te worden 
gesteld. Een afwegingscriterium wordt dan ook ondoelmatig en 
overbodig geacht. 
Vanwege het vorenstaande kunnen wij de toegevoegde waarde van het 
differentiatievlak natuurontwikkelingszone II niet Inzien en 
adviseren u dit te laten vervallen. 

4.G Differentiatievlak bufferzones natuurgebied 

** Het differentiatievlak bufferzones natuurgebied komt op kaart C niet 
voor. In de voorschriften is bij de bestemming agrarisch gebied met 
landschappelijke en natuurlijke waarden opgenomen dat een nieuw 
agrarisch bedrijf tenminste 100 meter vanuit de grens van de 
bestemming natuurgebied gesitueerd dient te worden. 
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Opgemerkt wordt dat deze afstand niet onderbouwd is en zowel vanuit 
de bescherming van de waarden van het natuurgebied als in het belang 
van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering, aan de krappe kant 
is. U wordt verzocht de afstand te heroverwegen en hieraan in het 
plan aandacht te schenken. 

4.7 Differentiatievlak nat beekdal 

** Ondanks dat in het plan vermeld is dat het nat beekdal van de beek 
de Noor aanvullende bescherming behoeft, is verzuimd hiervoor een 
regeling in de voorschriften op te nemen. Ook het betreffende 
differentiatievlak is niet op kaart C opgenomen. U wordt verzocht 
het plan aan te passen. 

5 Agrarische aspecten 

5.1 Bouwkavels 

** De begrenzing en de regeling van een aantal bouwkavels behoeft 
aanpassing. Vanwege het aantal en de aard van de benodige 
aanpassingen voert het te ver om er hier uitputtend op in te gaan. 
Dit geldt ook voor de bouwkavels gelegen binnen een beschermd 
dorpsgezicht. U wordt verzocht hieromtrent in overleg te treden met 
de hoofdgroepen RGV en Welzijn van de provincie. 

5.2 Ruilverkaveling Mergelland-West 

*** In de toelichting merkt u op dat de plannen in het 
ruilverkavelingsgebied in een vergevorderd stadium zijn en dat op 
korte termijn met de uitvoering begonnen kan worden. Het 
ruilverkavelingsplan is echter reeds voor een groot deel uitgevoerd. 
Met betrekking tot het sluitstuk, het plan van toedeling, is op dit 
moment de bezwarenprocedure gaande. Naar verwachting zal de 
toedeling in 1998 zijn uitgevoerd- Het is wenselijk de toelichting 
hierop aan te passen. 

5.3 Bedrij fsverplaatsing 

** Binnen de bestemming "Agrarisch gebied met landschappelijke en 
natuurlijke waarden" is verplaatsing van een bestaand 
niet-grondgebonden bedrijf uit bestaande woonkernen niet mogelijk. 
Daarnaast worden de verplaatsingsmogelijkheden, ook binnen de 
bestemming "Agrarisch gebied", beperkt tot woonkernen uit de 
gemeente. Dit is echter ruimtelijk niet relevant. Verplaatsing van 
agrarische bedrijven uit kernen buiten de gemeente mag niet worden 
uitgesloten. U wordt verzocht de mogelijkheid tot verplaatsen van 
niet-grondgebonden bedrijven uit kernen in de wijzigingsbevoegdheid 
op te nemen. Daarnaast wordt u verzocht de beperking tot kernen uit 
de gemeente uit de regeling te schrappen. 
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5.4 Uitbreidingsmogelijkheden 

** In verband met de ecologisch functie van het gebied bestemd als 
"Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarden" laat 
het plan uitbreiding van niet-grondgebonden agrarische bedrijven 
niet toe. Het is echter onredelijk geen uitbreidingsmogelijkheden 
toe te kennen te meer daar deze gronden onder andere zijn bestemd 
voor duurzaam agrarisch grondgebruik. Uitbreiding van 
niet-grondgebonden agrarische bedrijven, i.c. vergroting van de 
agrarische bouwblokken, dient onder voorwaarden mogelijk te zijn. 
Dit dient dan binnen het kader van een wijzigingsplan ex artikel 11 
WRO te geschieden. 

5.5 Boogkassen 

** Binnen de bestemming "Agrarisch gebied met landschappelijke en 
natuurlijke waarden" dient het oprichten van boogkassen tot een 
maximale hoogte van 1,50 meter, gekoppeld aan een 
vrijstellingmogelijkheid, mogelijk te zijn. Hieraan dient bovendien 
een aantal objectieve criteria verbonden te worden. Verwezen wordt 
naar de Handleiding Plannen Buitengebied. U wordt verzocht deze 
vrijstellingsmogelijkheid binnen deze bestemming op te nemen. 

5.6 Agrarisch bedrijf 

** Aan de Bruisterbosch is ten onrechte een woonbestemming toegekend 
aan een agrarisch bedrijf (uitsnede 16, noordzijde). U wordt 
verzocht de plankaart hierop aan te passen. 

6 {Detail)handel/bedrijven 

6.1 Bebouwingsgrens 

** Aan de in het plangebied voorkomende niet-agrarische bedrijfsmatige 
activiteiten is een bebouwingsoppervlak toegekend. De 
uitbreidingsmogelijkheden worden bepaald door de grootte van het 
bebouwingsoppervlak. Uit het plan blijkt echter niet hoe de 
begrenzing van het bebouwingsoppervlak is bepaald en daarmee wordt 
ook geen inzicht gegeven in de uitbreidingsmogelijkheden. 
Tevens is geconstateerd dat de bebouwingsmogelijkheden voor de 
verschillende niet-agrarische bedrijfsmatige activiteiten alsmede 
voor sportaccommodatie in het plan op verschillende wijzen zijn 
geregeld. Om rechtsongelijkheid te voorkomen wordt u geadviseerd de 
uitbreidingsmogelijkheden voor deze functies op gelijke wijze te 
regelen en de geboden bouwmogelijkheden binnen het 
bebouwingsoppervlak nader te onderbouwen. Het uitgangspunt dat 
slechts een bepaald percentage van het bebouwingsoppervlak bebouwd 
mag worden kunnen wij onderschrijven. 
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6.2 Bedrij fswoningen 

** Binnen de bestemmingen "Groepsaccommodatie en groepskamperen", 
"Horecadoeleinden I", "Horecadoeleinden II", "Bedrijfsdoeleinden" en 
"Verblijfsaccommodatie" is het bouwen van een bedrijfswoning c.q. 
beheerderswoning rechtstreeks toegestaan. Daar waar geen 
bedrijfswoning c.q. beheerderswoning aanwezig is, dient realisatie 
van deze pas mogelijk te zijn na een nadere afweging. U wordt 
verzocht in het plan een vrijstellingsbevoegdheid op te nemen voor 
het oprichten van een bedrijfswoning c.q. beheerderswoning, waarbij 
wordt aangegeven onder welke voorwaarden het oprichten van een 
dergelijke woning aanvaardbaar is. 

6•3 Consumentverzorgende ambachtelijke bedrij fsactivïteiten 

** In het plan is in de bestemming "woondoeleinden" een 
vrij stellingsbevoegdheid opgenomen voor consumentverzorgende 
ambachtelijke bedrijfsactiviteiten tot een maximum van 30% van het 
vloeroppervlak van de woning inclusief de daarbij behorende 
bijgebouwen tot een maximum van 80 m^. Deze maximale maat van 80m2 
wijkt echter af van het gangbare beleid, dat uitgaat van een 
maximale oppervlakte van 35 m^. indien u de maximale oppervlakte van 
80 m^ wenst te handhaven, dan wordt u verzocht de afwijking van het 
gangbare beleid nader te onderbouwen. 

6.4 Garagebedrijf 

** Het aan de Molenweg gesitueerde bedrijf betreft geen 
loonwerkersbedrijf maar een garagebedrijf. Onduidelijk is waarom in 
het plan alleen de achterste loods geregeld is, terwijl een groot 
deel van het bedrijf buiten het plan is gelaten. U wordt verzocht 
dit nader te motiveren. 

6.5 Transportbedrijf 

** Het aan de Keunesteeg gevestigde bedrijf betreft geen 
transportbedrijf maar een zand- en grindhandel. Daarnaast bevindt 
zich ter plaatse, in tegenstelling tot wat in de voorschriften is 
aangegeven, geen bedrij fswoning. U wordt verzocht het plan hierop 
aan te passen. 

6.7 Burgerwoning 

** Aan 't Rooth is aan een perceel de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" 
toegekend. Ter plaatse bevindt zich echter een burgerwoning en tuin. 
U wordt verzocht de regeling hierop af te stemmen. 
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6.8 Staat van bedrijfsactiviteiten 

** In het plan is als bijlage 1 een bedrijvenlijst opgenomen. In deze 
lijst is echter een groot aantal bedrijven vermeld dat geen enkele 
functionele binding met het buitengebied heeft. Wij verzoeken u de 
lijst te screenen. 

7 Recreatie en toerisme 

7.1 Vakantiewoningen 

** Binnen de bestemmingen "Agrarische bedrijfsdoeleinden", 
"Woondoeleinden" en "Vakantie-appartementen" worden bestaande 
vakantiewoningen geregeld of onder voorwaarden realisatie van nieuwe 
mogelijk gemaakt. Daarbij wordt gesproken over een maximale 
inhoudsmaat. Het is echter gebruikelijk een maximale 
vloeroppervlakte van 100 m^ op te nemen. Dit betreft de oppervlakte 
van de vakantiewoning inclusief de vloeroppervlakte van bergingen, 
garages en verdiepingen (ook die onder schuine daken gelegen). Bij 
de regeling dient tevens duidelijk te worden gemaakt dat permanente 
bewoning verboden is. U wordt verzocht de regeling voor 
vakantiewoningen binnen de genoemde bestemmingen op het voorgaande 
af te stemmen. 

7.2 Bijgebouwen 

** Het plan biedt binnen de bestemming "Vakantie-appartementen" de 
mogelijkheid om per bouwperceel maximaal 70 m^ aan bijgebouwen op te 
richten. Deze bepaling is in strijd met het hiervoor beschreven 
gangbare beleid dat uitgaat van een totale vloeroppervlakte van 
maximaal 100 m^ per vakantiewoning. U wordt dan ook verzocht de 
regeling aan te passen. 
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7.3 Burgerwoningen 

** Ten aanzien van de burgerwoningen biedt het plan de mogelijkheid 
voor inpandige verbouw tot maximaal 4 vakantie-appartementen. 
In gevallen waarin sprake is van een cultuurhistorisch pand of 
gebouwencomplex is een recreatieve nevenfunctie verdedigbaar. U 
wordt erop gewezen dat het niet noodzakelijk/wenselijk is het aantal 
te realiseren vakantie-appartementen te beperken tot 4, in gevallen 
waarin sprake is van een cultuurhistorisch pand/complex. 

7.4 Golfbaan 

** Uit planologisch oogpunt bestaan in beginsel geen onoverkomelijke 
bezwaren tegen de realisering van een golfbaan in het betreffende 
gebied. Wij zetten wel vraagtekens bij de gekozen constructie voor 
een wijzigingsbevoegdheid om dit project te zijner tijd te 
realiseren. Het is raadzaam om overleg met de unit GZ van de 
hoofdgroep RGV te voeren omtrent de meest geëigende juridische 
constructie in het voorliggende geval. 

8 Infrastructuur 

Leidingen 
** De binnen het plangebied gelegen leidingen zijn op plankaart B 

aangegeven. In de toelichting dient alsnog aandacht aan de 
leidingspecificaties te worden gegeven zodat op grond daarvan voor 
elke leiding het veiligheids- en h.et toetsingsgebied kan worden 
geregeld. 

9 Milieu-aspecten 

9.1 Stiltegebieden 

** In afwijking van het vermelde in de toelichting dat met de 
beperkingen vanuit de stiltegebieden rekening is gehouden in de 
algemene beschrijving in hoofdlijnen, blijkt zulks niet het geval te 
zijn. Wij verzoeken u dit alsnog te doen. 

9.2 Erosiebeperkingsgebieden 

** 9.2.1 De differentiatievlakken van de erosiebeperkingsgebieden 
blijken op een aantal plaatsen af te wijken van de 
hellingklassekaarten van de Landinrichtingsdienst. U wordt verzocht 
de differentiatievlakken aan te passen. 

** 9.2.2 Op het verbod tot vestiging van een grondgebonden agrarisch 
bedrijf in het erosiebeperkingsgebied 1 (hellingen van 5 tot 15%) 
ware een uitzondering te maken voor bedrijven die een erosieremmend 
karakter hebben. 
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*** 9.2.3 De in de toelichting opgenomen tabel inzake erosiebeperkende 
maatregelen is niet meer geheel actueel (met name de aspecten A2 
en B). Geadviseerd wordt de tabel aan te passen aan het in oktober 
1996 vastgestelde bodem- en waterconserveringsbeleid voor de periode 
1996-2000. 

9.3 Bodemkwaliteit 

** De in de voorschriften opgenomen algemene bepaling inzake het 
verrichten van bodemonderzoek dient ook betrekking te hebben op 
gevallen waarin verbouwd alsmede waarin door vrijstelling/wijziging 
een functiewijziging plaatsvindt en waarbij niet of nauwelijks 
gebouwd dan wel verbouwd wordt. 

10 Overige aspecten 

10.1 Archeologie 
* Op plankaart B zijn alle archeologische monumenten op dezelfde wijze 

aangegeven. Het is echter noodzakelijk de wettelijk beschermde 
monumenten te onderscheiden. Wij verzoeken u hierover in overleg te 
treden met de hoofdgroep Welzijn van de provincie en verwijzen u 
voorts naar de separate reactie van de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek op het plan. 

10.2 Monumenten 
** Niet alle beschermde monumenten zijn geregeld. U wordt verzocht 

hieromtrent in overleg te treden met de hoofdgroep Welzijn van de 
provincie. 

10.3 Beschermd dorpsgezicht 
** Ten aanzien van de beschermde dorpsgezichten wordt opgemerkt dat 

deze meer afgestemd moeten worden op de karakteristieke ruimtelijke 
kwaliteit van deze gebieden volgens artikel 36 van de Monumentenwet 
1988. In de voorschriften en in de toelichting zullen bepalingen 
moeten worden opgenomen die betrekking hebben op de instandhouding 
van de ruimtelijke kwaliteit van de verschillende dorpsgezichten. 
Wij verzoeken u hierover in overleg te treden met de hoofdgroep 
Welzijn van de provincie. Daar waar het binnen een beschermd 
dorpsgezicht gelegen agrarische bouwkavels betreft verwijzen wij 
naar de bij de agrarische aspecten gemaakte opmerking omtrent de 
bouwkavels. 

11 Voorschriften 

** Artikel 5, lid 2, zesde gedachtenstreepje: Verkavelingspatronen 
dienen hier als cultuurhistorisch element te vervallen, aangezien 
deze op kaart D (kleine landschapselementen) niet voorkomen. 

** In artikel 1, lid 51 en in artikel 5, lid 2, laatste 
gedachtenstreepje wordt gesproken over pseudo-agrarische 
activiteiten. Dit kan vervallen aangezien dit verder in het plan 
niet voorkomt. 
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Artikel 20 
Het verdient aanbeveling om goed na te gaan of het wel 
mogelijk/nodig is voor het gebied van de Amerikaanse begraafplaats 
een regeling te maken. De zonering rond de begraafplaats dient 
anderzijds in het plan duidelijk tot uitdrukking te worden gebracht. 

** Een aantal meer ondergeschikte opmerkingen over de voorschriften is 
vastgelegd in een bij dit advies gevoegde notitie. 

Namens de Provinciale Commissie Gemeentelijke Plannen, 

voorzitter, 

secretaris. 

De zwaarte van de gemaakte opmerkingen is onderscheiden in drie 
categorieën, aangeduid met één, twee of drie asterisken. Voor de 
betekenis daarvan wordt verwezen naar de brief van 28 april 1989, 
kenmerk BS 40889. 





Provincie 
Limburg 

Voorschriften bestemmingsplan 
Margraten. 

'Buitengebied 1996" van de gemeente 

Artikel 1 lid 27:/lid 45: Wat is het verschil tussen 
"dressuurinrichting" en "manege"? Dient het gebruik door/ten behoevi 
van derden bij laatstgenoemde bedrijvigheid geen belangrijke rol te 
spelen? 

Lid 39: de verwijzing naar artikel 47 van de Woningwet is niet 
juist. 

Lid 42: hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen normale kassen ei 
boogkassen. Normale kassen zijn op grond van het Streekplan niet 
toegestaan buiten bouwkavels. 
Om deze reden is ook artikel 5, lid 2, 2e gedachtenstreepje, laatstt 
zin, pagina 15 niet aanvaardbaar. 

Lid 51: van het gebruik van dit begrip ware af te zien. In de 
provinciale optiek kan slechts sprake zijn van agrarische bedrijven 
en van hobbydoeleinden in relatie met de woonfunctie. 

Lid 62: geadviseerd wordt aan te sluiten bij de begripsbepalingen 
van de Woonwagenwet. 

Artikel 3, lid 3: deze redactie is niet duidelijk; geadviseerd word1 
om met een expliciet verbod en een expliciete 
vrijstellingsbevoegdheid te werken. 

Lid 4: in dit lid dient te worden verwezen naar de op de kaart met 
een * aangegeven gebouwen. 
Verder dient overal elders waar gesproken wordt over monumentale en 
karakteristieke gebouwen verwezen te worden naar lid 5. 

Lid 6: lijn en bijlagen zijn niet aangegeven resp. bijgevoegd. 

Lid 7: de hoofdgroep VWM heeft sinds kort een andere naam: MW. 

Artikel 4, leden 7 en 10: lid 7 heeft tot gevolg dat kamperen op de 
tot "Verblijfsaccommodatie" bestemde gronden niet mogelijk is. 
Aangenomen moet worden dat dit niet de bedoeling is. Voorgesteld 
wordt dit lid aan te passen. Verder is het gebruik van SBE's als 
criterium in de voorschriften niet aanvaardbaar-
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Lid 10, onder a: vooral als gevolg van de zinsnede "mits de ter 
plaatse aanwezige landschappelijke waarden niet onevenredig worden 
geschaad" is niet op voorhand duidelijk welk gebruik als "strijdig 
gebruik" moet worden aangemerkt. Dit is in strijd met de 
rechtszekerheid. 

Lid 10, onder d: dit lijkt een vrij willekeurige opsomming. 
Verduidelijking is gewenst. 

Artikel 5, lid 2, laatste gedachtenstreepje: deze bepaling geeft 
zeer weinig houvast en is overigens ongewenst. Zie eerder. 

Artikel 6, lid I, onder A: het begrip "bestemd" wekt verwarring. De 
landschapselementen zijn immers niet als zodanig bestemd. Idem 
elders. 

Artikel 7, lid II, onder g: het plaatsen van andere dan 
informatieborden zal over het algemeen strijdig zijn met de 
provinciale Landschapsbeschermingsverordening. 

Lid IV, onder A.f: om misverstanden te voorkomen ware "camping" te 
vervangen door "kamperen". Idem elders. 

Lid IV, onder C, 2e gedachtenstreepje: het verdient aanbeveling bij 
de toetsingscriteria handhaving van de landschappelijke openheid 
expliciet te noemen. 

Lid VI, onder B: alle in lid A bedoelde niet-agrarische waarden en 
functies dienen bij de toetsing te worden meegewogen. 

Artikel 8, lid II, onder i: in verband met het plaatsen van borden: 
zie de eerdere opmerking terzake. 

Lid IV, onder A.j: het verdient aanbeveling toelating van 
bedrij fswegen in deze bestemming te regelen via vrijstelling. Een 
afweging tegen andere waarden en belangen is nodig. 

Artikel 10, lid II, onder c.: het verdient aanbeveling onder 
omstandigheden ook mestopslag buiten de bouwkavel toe te laten via 
een vrijstelling met criteria. 

Lid III, onder A.1: welk teken wordt hier bedoeld? 

Lid III, onder B.1: bij gebruikmaking van deze regeling mag de 
bestemmingsgrens - uiteraard - niet overschreden worden. 
• 

Artikel 13, lid II, onder d: berust "4,00 m" niet op een vergissing? 

Artikel 15, lid I, onder a en lid III onder b: welke bedrijvigheid 
is vergelijkbaar met een smederij? De smederij wordt in de Staat 
niet genoemd. 
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Artikel 16, lid II, onder d: het begrip "seizoenskamperen" is niet 
duidelijk. 

Artikel 24: de regeling in de Handleiding bestemmingsplannen 
buitengebied ware over te nemen. 
Is met het oog op de andere waarden geen aanlegvergunningstelsel 
nodig? 

Artikelen 26 en 27: een regeling voor beide soorten gebieden is 
voldoende. Verwezen wordt naar de in de Handleiding aanbevolen 
regeling. 

Artikel 28, lid II: idem. 

Artikel 32, lid I, etc: naar mag worden aangenomen bezit het 
gangenstselsel ook cultuurhistorische waarde- Het ligt dan ook in de 
rede dat in dit verband beperkingen aan het gebruik worden gesteld. 

Artikel 35, lid I, onder 1: een afwijking van 15 m is in dit 
plangebied een forse verandering. Deze dient door middel van een 
wijzigingsbevoegdheid te worden geregeld. 

Artikel 36 lid III: ervan uitgaande dat de regenwaterbuffer geen 
aparte bestemming is is deze bepaling onduidelijk en onbegrijpelijk. 
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