
 

 

 

 

Bijlage 1.: 

Reacties vooroverleg 



 



 



 



 



 



 

Overleg artikel 10 Bro. 

Door onderstaande instanties is in het kader van het 

overleg ex artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke 

Ordening 1995 (hierna Bro) een schriftelijke reactie 

ingediend inzake het voorontwerp bestemmingsplan 

Wijnandsrade. 

 

1. Provincie Limburg (VROM-inspectie); 

2. Waterschap Roer en Overmaas; 

3. Waterschapsbedrijf Limburg. 

 

1. Provincie Limburg. 

Een kopie van het advies van de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling van de Provincie Limburg is opgenomen 

in Bijlage 1. 

 

Standpunt college. 

1. Rode contour. 

Opnemen van rode contour op plankaart 

De rode contour wordt niet op de plankaart opgeno-

men omwille van de leesbaarheid daarvan. Teveel in-

formatie op een plankaart maakt dat het overzicht ver-

loren gaat. Bovendien betreft het hier hogere regelge-

ving die voor haar geldigheid niet afhankelijk is van 

opname in het bestemmingsplan.  

 

Bouwvlakken liggen voor een deel buiten de contour. 

Niet de bouwvlakken maar de bijbouwvlakken van een 

aantal woningen aan de Jan Maenenstraat, Burge-

meester Teheuxstraat en de Oudenboschstraat liggen 

voor een deel buiten de contour. Het beleid van de 

gemeente is erop gericht om via (locaal) maatwerk, 

invulling te geven aan de geboden beleidsruimte van 

de provincie Limburg. Gelet op het feit dat woningen 

in de gemeente een uniforme en actuele gebruiks- en 

bouwregeling kennen, wordt ook bij de woningen 

grenzend aan het buitengebied daarop aangesloten. 

De grenzen op plankaart (bouw- en bijbouwgrenzen) 

geven goede ruimtelijke randvoorwaarden, zoals land-

schappelijke inpassing, weer.  

 

Bijlage 2.: Overleg artikel 10 Bro 

standpunt college 



 

Tevens bestaat vanuit het verleden, op basis van het 

vigerende bestemmingsplan, voor deze percelen ook 

het recht om ter plaatse bijgebouwen op te richten. De 

bijbouwvlakken zijn in overeenstemming met het vige-

rende bestemmingsplan opgenomen. Dit recht wordt 

binnen dit nieuwe bestemmingsplan niet ongedaan 

gemaakt.  

 

Gezien het voorgaande wordt de begrenzing van de 

bijbouwvlakken niet aangepast aan de begrenzing van 

de rode contour. 

  

Rode contour verankeren in de voorschriften. 

De rode contour wordt omwille de leesbaarheid niet 

op de plankaart aangegeven. De rode contour hoeft 

hierdoor niet verankerd te worden in de voorschriften 

Zoals reeds gesteld betreft het hogere regelgeving die 

voor haar geldigheid niet afhankelijk is van opname in 

het bestemmingsplan.  

 

2. Bodemkwaliteit. 

Bodemonderzoek voor locaties met een gewijzigde 

bestemming of nog niet gerealiseerde bestemming.. 

In de toelichting is het aspect bodem voor locaties met 

een gewijzigde of nog niet gerealiseerde bestemming 

nader belicht. De conclusies uit het bodemonderzoek 

locatie Opfergeltstraat 14 zullen in de toelichting op 

pagina 45 onder een kopje Bodem worden toege-

voegd. Voor het overige worden voor de locaties met 

een gewijzigde bestemming geen bodemonderzoeken 

uitgevoerd. Het betreft een tweetal locaties, het voor-

malige pension aan de Hellebroekerweg 36 en de be-

drijfswoning bij het agrarische bedrijf aan de Helle-

broekerweg 57, die al sinds jaren het huidige gebruik 

hebben. Het uitvoeren van een bodemonderzoek voor 

beide locaties is achterhaald en niet relevant.  

 

Voor twee locaties aan de Jan Maenenstraat waar in 

het vigerende plan reeds een bouwmogelijkheid aan-

wezig is, wordt in de voorschriften een voorwaarde 

opgenomen dat ten tijde van de realisatie van de wo-

ning middels bodemonderzoek is aangetoond dat de 

locatie geschikt is. Het bouwen van de woningen op 

deze locaties is een bestaand recht wat niet zomaar 

afgenomen kan worden.  



 

Echter het tijdstip waarop daar woningen gerealiseerd 

gaan worden is nog niet bekend. Als er voor deze lo-

caties nu reeds bodemonderzoek uitgevoerd zou wor-

den is dit over 2 jaar niet meer actueel en moet er 

nieuw onderzoek uitgevoerd worden. Om deze reden 

wordt dus in de voorschriften een voorwaarde opge-

nomen dat op het moment van behoefte middels een 

bodemonderzoek de geschiktheid van de bodem is 

aangetoond. 

 

Historisch bodemonderzoek voor de locatie Wonen – 

Uit te werken. 

Voor de locatie met de bestemming Wonen-Uit te 

werken komt deze bestemming te vervallen en wordt 

een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de reali-

satie van een nieuwe woning op deze locatie. Voor de 

bestemming W-U zou nu reeds een bodemonderzoek 

uitgevoerd moeten worden. Echter is nog niet zeker 

dat ter plaatse binnen 2 jaar een woning gebouwd 

gaat worden. Dit zou betekenen dat ten tijde van de 

behoefte opnieuw onderzoek uitgevoerd moet wor-

den. Door het middels een wijziging te regelen wordt 

de onderzoeksverplichting uitgesteld tot het moment 

dat de behoefte zich aandient. 

 

Bodem ongeschikt voor de toekomstige bestemming. 

Daar waar middels een bodemonderzoek is aange-

toond dat de bodem niet geschikt is voor de toekom-

stige bestemming, kan in de toelichting de conclusie 

uit het onderzoek ingevoegd alsmede de consequen-

ties daarvan verwoord. Daarbij kan worden beschre-

ven wat gedaan wordt om de kwaliteit van de bodem 

alsnog geschikt te maken voor de bestemming en 

wordt een kostenraming bijgevoegd. Binnen het plan-

gebied is hiervan geen sprake. 

 

Voorwaarde uitvoeren bodemonderzoek opnemen in 

wijzigings- en vrijstellingsbevoegdheden. 

Daar waar door een wijziging of vrijstelling het gebruik 

wijzigt is aan de bevoegdheid de voorwaarde worden 

is toegevoegd dat uit een ingesteld bodemonderzoek 

blijkt dat de bodem geschikt is voor het beoogde ge-

bruik. Het betref hier artikel 24, lid E en artikel 25 lid C 

en D. 

 



 

3. Archeologie. 

In de toelichting van het bestemmingsplan zijn reeds 

in het hoofdstuk Sectorale Aspecten aan de paragraaf 

Cultuurhistorie en archeologie afbeeldingen toege-

voegd. Het betreft een kaart met daarop de archeolo-

gische verwachtingswaarden en een afbeelding met 

waardevolle archeologische vindplaatsen en terrei-

nen. Deze kaartjes zijn nader toegelicht. De betekenis 

van de kleuren is op de afbeelding opgenomen. De 

invloedssfeer van 50 m is in de bijbehorende tekst 

aangehaald.  

 

4. Cultuurhistorie. 

Op de plankaart is het symbool rijksmonument toege-

voegd voor de RK kerk.  

 

5. Water. 

De opmerkingen uit het wateradvies van Waterschap 

Roer en Overmaas en het Waterschapsbedrijf Lim-

burg zijn in het bestemmingsplan verwerkt (zie reac-

ties van de genoemde instanties in kader van artikel 

10 Bro). 

 

6. Natuur. 

Ter plaatse van het perceel dat bestemd is als 

“Groen” (achter de begraafplaats) is op de plankaart 

een aanduiding “(nw)” toegevoegd. In de voorschriften 

is bepaald dat ter plaatse van deze aanduiding de be-

staande natuurwaarden ter plekke beschermd dienen 

te worden. 

 

7. Overige aspecten. 

Het bestemmingsplan zal na vaststelling als 

IMRO2006, GML-uitwisselingsbestand, ter goedkeu-

ring aangeboden worden aan de provincie. E.e.a. con-

form de afspraken vastgelegd in het Convenant.  

 

8. Voorschriften. 

De opmerkingen is voor kennisgeving aangenomen. 

 

Advies VROM-inspectie. 

De VROM-inspectie Regio Zuid heeft ingestemd met 

het advies van de provincie. Dit is voor kennisgeving 

aangenomen. 

 

 



 

2. Waterschap Roer en Overmaas. 

Een kopie van het positief wateradvies van het Water-

schap Roer en Overmaas is opgenomen in Bijlage 1. 

bij de toelichting. Het waterschap heeft nog wel enke-

le opmerkingen.  

 

Standpunt college. 

1. Terminologie bestemmingen. 

De bestemmingen zijn toegekend overeenkomstig de 

landelijke gemaakte afspraken in het kader van 

DURP. De gebruikte terminoloigie is overeenkomstig 

de daarbij opgestelde praktijkrichtlijnen. De gemeente 

sluit zich bij deze richtlijnen aan. 

 

2. Doeleindenomschrijving W en W-U. 

De doeleindenomschrijving van deze bestemmingen 

is aangepast. De mogelijkheid tot waterberging en –

infiltratie is hierin opgenomen. 

 

3. Overkluizingen. 

De overkluisde delen van de primaire watergangen 

Hulsbergerbeek en Wijnandsraderbeek zijn op de 

plankaart aangeduid als overkluisde watergang.  

 

 

3. Waterschapsbedrijf Limburg. 

Het Waterschapsbedrijf geeft aan dat binnen het 

plangebied een riooltransportleiding is gelegen die 

correct op de plankaart is weergegeven en voldoende 

in de planvoorschriften is beschermd. Verder hebben 

zij geen opmerkingen. Dit is voor kennisgeving aan-

genomen. 



 



 

Bijlage 3.:  

Nota n.a.v. informatieavond 



 



 

Bijlage 4.:  

Nota van zienswijzen 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

Bijlage 5.:  

Overzicht ambtshalve wijzigingen 



 



 



 

 




