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0.1. Leeswijzer. 

Bij het opstellen van het onderhavige bestemmings-

plan is er voor gekozen om de algemene informatie in 

een aparte bijlage bij het bestemmingsplan op te ne-

men. Het betreft hier in zijn algemeenheid het van 

toepassing zijnde beleid vanuit rijk, provincie en ge-

meente. Het voor het bestemmingsplan relevante be-

leid is in deze bijlage samengevat en voorzien van 

een eindconclusie in relatie tot het plangebied. 

In de bij het bestemmingsplan behorende toelichting 

is de volgende onderverdeling gemaakt:  

� inleiding; 

� inventarisatie; 

� analyse en keuzes; 

� nieuwe ontwikkelingen 

� sectorale aspecten; 

� juridische opzet; 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de regels en plan-

kaart, welke het juridisch kader voor de burger vor-

men voor het gebruik en de bouwmogelijkheden van 

de gronden. 

In de inleiding is in het kort de aanleiding en het doel, 

de ligging en de begrenzing van het plangebied, de 

thans geldende bestemmingsplannen en de gekozen 

juridische planvorm weergegeven. 

De inventarisatie bestaat uit twee delen, te weten:

� de veldinventarisatie; 

� vergelijking met vigerende bestemmingsplan. 

Deze inventarisatie is besproken met de wijkraad 

Rond de Kazerne. 

De analyse geeft een beschrijving van het plangebied. 

Deze bestaat uit een beschrijving van de historie, de 

ondergrond, de stedenbouwkundige structuur, de 

groenstructuur, de infrastructuur, de voorzieningen-

structuur, de aanwezige bedrijvigheid en het agrarisch 

gebruik. Een en ander is steeds beschreven per deel-

gebied/wijk. Tevens is hierbij steeds aangegeven wat 

de consequenties zijn voor het bestemmingsplan. 
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In het plangebied is sprake van één nieuwe ontwikke-

lingen. Hiervan is aangegeven hoe deze in het be-

stemmingsplan is opgenomen. Voor de nadere on-

derbouwing c.q. motivering wordt verwezen naar de 

ruimtelijke onderbouwing, die is opgenomen in bijlage 

2 bij de toelichting. 

In het hoofdstuk sectorale aspecten wordt aangege-

ven welke sectorale zaken van toepassing zijn voor 

het plangebied.  

Het hoofdstuk juridische opzet vormt het hart van de 

toelichting en dient om de toegankelijkheid van het 

bestemmingsplan te vergroten. Hierin vindt nadere 

uitwerking van de regelgeving plaats. Het is met name 

bedoeld om te kunnen beoordelen of nieuwe initiatie-

ven c.q. bouwplannen in de geest van het bestem-

mingsplan passen. Het vormt derhalve ook de weige-

ringsgrond op basis van vastgesteld beleid.  

Tot slot is in de toelichting een handhavingparagraaf 

opgenomen en is de financiële en maatschappelijke 

haalbaarheid en de procedure beschreven. 
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1.1.  Aanleiding en doel. 

De huidige bestemmingsplannen van de gemeente 

Weert zijn in veel gevallen verouderd en achterhaald 

door de voortschrijdende tijd, planologische inzichten 

en tussentijdse afwijkingen ex artikel 19 (oude) Wet 

op de Ruimtelijke Ordening (WRO). In het kader hier-

van is de gemeente Weert begonnen met het herzien 

van haar bestemmingsplannen. In eerste instantie be-

treft het de herziening van bestemmingsplannen die 

gelden voor de bedrijventerreinen, de woongebieden 

rond het centrum van Weert, Weert-Oost, Stramproy, 

Keent, Weert Noord en Graswinkel. Dit plan omvat het 

plangebied Rond de Kazerne. 

Doel is de vaststelling van één integraal bestem-

mingsplan voor het gebied rondom de kazerne met 

eenduidige, duidelijke, begrijpelijke en op deze tijd 

toegesneden regels. Het bestemmingsplan is het pri-

maire instrument om het gewenste beleid voor de 

leefomgeving planologisch te vertalen en bindend vast 

te leggen in een samenhangende, uitvoerbare en 

handhaafbare visie op de inrichting, bouwmogelijkhe-

den en het gebruik van het desbetreffende gebied.  

Die juridische basis verschaft zekerheid, aan overheid 

en burger, over de toegestane bouwmogelijkheden op 

basis waarvan rechtstreekse bouwvergunningen ver-

leend kunnen worden en over de wijze waarop gron-

den en opstallen in een gebied mogen worden ge-

bruikt. In verband daarmee wordt met het onderhavige 

bestemmingsplan zoveel mogelijk aangesloten op de 

actuele situatie in het betrokken gebied. Het plan biedt 

tevens voldoende mogelijkheden om in te spelen op 

nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en initiatie-

ven. 

��������
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1.2. Ligging en begrenzing plangebied. 

Het plangebied Rond de Kazerne is gelegen aan de 

zuid-westzijde van de gemeente Weert. Het gebied is 

aan de buitenzijde van de Ringbaan-West gelegen en 

grenst direct aan het buitengebied.  

Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door 

de Ringbaan-West, aan de zuidzijde door de Masten-

broekweg, de Van Goghlaan, de Grotesteeg en de 

Dijkerstraat, aan de westzijde door de Diesterbaan, 

Parklaan en de Nelissenhofweg (inclusief het Bis-

schoppelijk College, exclusief De Lichtenberg).  

Aan de Noordzijde wordt het gebied begrensd door de 

bebouwing ten noorden van de Boshoverbeek. Het 

bedrijventerrein Hoolstraat ten noorden van deze be-

bouwing maakt geen onderdeel uit van het plange-

bied. 

1
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1.3. Geldende bestemmingsplannen. 

Voor het plangebied zijn, tot het onherroepelijk wor-

den van deze planherziening, de hieronder genoemde 

bestemmingsplannen van de gemeente Weert geheel 

of gedeeltelijk van kracht. Daarnaast zijn er enkele an-

ticipaties ex artikel 19 WRO geweest. 

Voor het plangebied gelden momenteel nog de vol-

gende bestemmingsplannen: 

1. Boshoverbeek 1985, 

 (vastgesteld door de Raad: 27 november 1986), 

 (goedgekeurd door GS: 23 juni 1987); 

2. Kazernelaan-Zuid, 

 (vastgesteld door de Raad: 17 december 1971), 

 (goedgekeurd door GS: 19 juni 1972); 

3. Sint Theunishof e.o., 

 (vastgesteld door de Raad: 2 juni 1994), 

 (goedgekeurd door GS: 15 november 1994); 

1
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4. Buitengebied 1976, 

 (vastgesteld door de Raad: 28 oktober 1976), 

 (goedgekeurd door GS: 20 november 1978), 

 (koninklijk besluit nr. 40 van 4 november 1981); 

5. Altweerterkapel ’71, 

 (vastgesteld door de Raad: 29 maart 1973), 

 (goedgekeurd door GS: 24 september 1973); 

6. Altweerterkapel ’74, 

 (vastgesteld door de Raad: 18 december 1975), 

 (goedgekeurd door GS: 3 januari 1977); 

 (koninklijk besluit nr. 22 van 23 januari 1981); 

7. NRP-gebied, 

 (vastgesteld door de Raad: 28 oktober 1999), 

 (goedgekeurd door GS: 6 juni 2000); 

1.4. Nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en 

maatschappelijke veranderingen. 

Belangrijk is het aanpakken van de aanwezige of 

dreigende maatschappelijke en fysieke problemen en 

het behouden en versterken van de als positief erva-

ren kenmerken van het plangebied. 

Hierbij moet wel voor ogen gehouden worden dat het 

bestemmingsplan niet het enige instrument is om de 

problemen binnen het plangebied aan te pakken. Het 

bestemmingsplan kan alleen ruimtelijk relevante as-

pecten reguleren en kent daarmee zijn beperkingen. 

Overige (niet ruimtelijke) problemen zullen dus met 

inzet van andere instrumenten opgelost moeten wor-

den. Daarbij kunnen de fysieke, sociaal-maatschap-

pelijke en economische elementen niet los van elkaar 

gezien worden. Het ene kan niet zonder het andere: 

er is zelfs sprake van een wisselwerking (onderlinge 

beïnvloeding).  

Ook nadat dit bestemmingsplan rechtskracht heeft 

gekregen, kunnen zich zaken voordoen die niet gere-

geld zijn in dit bestemmingsplan en toch wenselijk 

zijn. Hiervoor kan dan altijd een afzonderlijk bestem-

mingsplan opgesteld worden en/of vooruitlopend op 

een planherziening een planologische procedure (pro-

jectbesluit) gevolgd worden. 
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1.5. Juridische planvorm. 

Dit bestemmingsplan is een zogenaamd gedetailleerd 

bestemmingsplan met een beheerskarakter. De keuze 

voor gedetailleerdheid uit zich vooral in de plankaart, 

waar op perceelsniveau, door middel van bouwvlak-

ken en bijgebouwenvlakken, aangegeven is wat ge-

bouwd mag worden.  

Op deze manier worden de maximale uitbreidingsmo-

gelijkheden voor afzonderlijke woningen en voorzie-

ningen aangegeven en wel op een zodanige wijze dat 

het belang van de buren daarbij vooraf is meegewo-

gen.  

Om verwarring tussen Wro (bestemmingsplan) en 

Woningwet (vergunningvrij bouwen) zoveel mogelijk 

te voorkomen, zijn daar waar juridisch doelmatig, de-

ze qua regeling en begripsbepalingen, onder andere 

over bijgebouwen en erf, op elkaar afgestemd. 

Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid dienen voor alle 

inwoners binnen het plangebied en de gemeente 

Weert zoveel mogelijk uniform te zijn. Het bestem-

mingsplan Rond de Kazerne vervangt, na vaststelling 

en goedkeuring, meerdere verouderde bestemmings-

plannen met een grote verscheidenheid aan mogelijk-

heden en regels. 

1
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2.1. Inleiding.  

Voorafgaand aan de verder bestemmingsplanopstel-

ling heeft een inventarisatie plaatsgevonden. Daarbij 

is voor het gehele plangebied aangegeven wat het 

huidige gebruik is. Dit gebruik is vergeleken met het 

huidige beleid c.q. vigerende bestemmingsplan. De 

gevonden afwijkingen zijn middels een raster op de 

kaart weergegeven. Hiervoor is in het vervolg van het 

proces bekeken of dat ook overeenkomt met het toe-

komstige beleid. Op de bij dit bestemmingsplan beho-

rende plankaart is de beslissing dienaangaande te 

zien. 
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2.2. Informatieavond wijkraad Rond de Kazerne. 

De inventarisatiekaart is op een informatieavond d.d. 

26 november 2007 met de wijkraad Rond de Kazerne 

besproken. Tijdens deze avond heeft de wijkraad haar 

opmerkingen kenbaar kunnen maken.  

Door de gemeente is vervolgens beoordeeld welke 

opmerkingen meegenomen konden worden in het be-

stemmingsplan. Dit is bij het voorontwerp van het be-

stemmingsplan teruggekoppeld met de wijkraad. 

Het verslag van de informatieavond is hierna integraal 

weergegeven.

1
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De opmerkingen die op 7 december 2007 door de 

wijkraad zijn gegeven hebben betrekking op: 

� de groenvoorziening aan de Hallenhof. Dit moet 

groen blijven (blad 1);

� de nieuwe locatie van de schutterij. De schutterij 

kan beter in de nabijheid van de milieustraat ko-

men (blad 1);

� de wijziging van de oude bestemming ‘Bos’ naar 

‘Tuin’. Er moet een regeling worden gemaakt, voor 

behoud van bomen om kaalslag te voorkomen 

(blad 2);

� het volkstuinencomplex Lamershof. Dit moet blij-

ven. In de toekomst geen sportdoeleinden (blad 3);

� het gebied aangrenzend aan en ten zuiden van het 

volkstuinencomplex Lamershof. Wat wordt bedoeld 

met verkeersdoeleinden?

Ten aanzien van blad 4 zijn geen opmerkingen ge-

maakt.  
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Met de opmerkingen is als volgt omgegaan: 

� Er zijn geen voornemens om de groenvoorziening 

aan de Hallenhof te bebouwen. Wel ligt er een 

maatschappelijke bestemming op met een bouw-

blok. Besloten is om de bestemming te handhaven 

om eventuele thans onvoorziene toekomstige ont-

wikkelingen mogelijk te maken waarbij de risico 

voor planschade beperkt wordt. 

� Door het gemeentebestuur is besloten dat de 

schutterij ingepast kan worden in de ontwikkeling 

op sportpark St. Theunis.  

� De bostuinen in het bungalowpark zijn via een 

aanlegvergunningenstelsel beschermd. Dit bete-

kent dat voor het kappen van een boom een kap-

vergunning aangevraagd moet worden.  

� Het volkstuinencomplex Lamershof is bestemd 

overeenkomstig het huidige gebruik, zijnde een re-

creatieve bestemming.  

� Het volkstuinencomplex Lamershof grenst aan de 

zuidzijde aan een gebied met een agrarische be-

stemming. In het vigerende bestemmingsplan is de 

mogelijkheid opgenomen om ter plaatse de infra-

structuur te wijzigen. Vandaar dat sprake is van 

verkeersdoeleinden. Dit is nu niet meer aan de or-

de. 
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2.3. De inventarisatiekaart en de doorvertaling 

naar de plankaart. 

Wat opvalt, als naar de inventarisatiekaart wordt ge-

keken, is dat verspreid over het gehele plangebied 

afwijkingen tussen het geconstateerde gebruik en de 

geldende bestemmingsplannen zijn waargenomen. 

De afwijkingen in het bungalowpark hebben met name 

betrekking op oude bosbestemmingen die momenteel 

in gebruik zijn als tuin. 

In de overige gevallen zijn in de meeste gevallen niet-

woonfuncties beëindigd en teruggebracht naar wonen.  

In de meeste gevallen zijn deze afwijkingen gerespec-

teerd en voorzien van een adequate en positieve pla-

nologische regeling binnen dit bestemmingsplan 

(plankaart/regels). 

1
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3.1. Het op het plan van toepassing zijnde rele-

vante beleid. 

Het gemeentelijke beleid kan op basis van het in het 

bijlagenboek beschreven beleid kortheidshalve als 

volgt worden samengevat: 

� uniforme en vergelijkbare bestemmingsregeling 

voor bestaande situaties/gebieden; 

� ruimte voor hedendaagse uitbreidingsbehoefte 

rond woonvoorzieningen (de woning zelf en de 

buurtvoorzieningen); 

� bedrijvigheid (aan huis) bevorderen in woonbuur-

ten; 

� implementeren verplaatsing scholengemeenschap 

Bisschoppelijk College en uitbreiding KMS; 

� structureel groen, bos/tuin en water vastleggen ten 

behoeve van de kwaliteit van de woonomgeving en 

een goede waterhuishouding. 

Het toegesneden gemeentelijk beleid is verder per 

bestemming uitgeschreven in het hoofdstuk juridische 

opzet om de koppeling tussen beleid en regelgeving 

te verzekeren en inzichtelijk te maken. 

3.2. Het overige beleid. 

Voor het beleid van het Rijk, Provincie en gemeente 

wordt dus verwezen naar de bij dit bestemmingsplan 

behorende bijlagenboek. Hierin is het Rijks-, Provinci-

aal en gemeentelijk beleid beschreven voor die as-

pecten die ruimtelijk relevant zijn voor een beheers-

plan in de gemeente Weert. Het bestemmingsplan 

heeft voornamelijk betrekking op woongebieden, 

waarin de woningvoorraad nog lange tijd moet functi-

oneren. De inwoners van Weert worden hierdoor 

voorzien van een passende huisvesting met de nodi-

ge flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheden. 

Naast de woonfunctie wordt een groot deel van het 

ruimtebeslag van het plangebied ingenomen door de 

KMS en het MOB-complex. Het beleid van defensie is 

eveneens verwoord in het afzonderlijke bijlagenboek.  
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4.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het 

plangebied. De huidige situatie is het gevolg van ver-

anderende natuurlijke omstandigheden en menselijke 

ingrepen gedurende vele eeuwen. 

4.2. Geografische ontwikkeling. 

Het gebied rondom de stad Weert bestond tot in de 

vorige eeuw uit uitgestrekte aaneengesloten bouw-

landcomplexen. In de loop der eeuwen ontstonden in 

dat uitgestrekte akkerbouwgebied boerderijzwermen 

(met het oog op minimalisering van de afstand naar 

de akkers), die aaneengroeiden tot gehuchten en nog 

later uitgroeiden tot kerkdorpen.  

De stedelijke ontwikkeling van Weert kwam tot bloei 

door de lakenindustrie. Ommuring en onder meer een 

imposante kerk gaven blijk van deze rijke periode, die 

omstreeks de tweede helft van de 17
e
 eeuw eindigde. 

Na een mindere periode leidden twee belangrijke in-

frastructurele werken tot nieuwe economische kan-

sen. In de 19
e
 eeuw werden zowel de Zuid-

Willemsvaart als de spoorbaan opengesteld. De om-

walling werd overbodig, zodat er mogelijkheden tot 

expansie ontstonden.  
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Met name het kanaal gaf aanleiding tot industriële 

ontwikkelingen langs deze transportroute, zoals het 

huidige bedrijventerrein Kanaalzone I; het eerste ge-

plande bedrijventerrein in Weert. 

Met het toenemen van de werkgelegenheid ontstond 

behoefte aan woningbouw. Binnen de historische kern 

waren de mogelijkheden beperkt, zodat erbuiten naar 

ruimte werd gezocht. Aanvankelijk werd deze gevon-

den langs de oude uitgaande wegen naar de kerkdor-

pen en langs het kanaal in de vorm van individuele 

woningen en kleine projecten. 

Later en vooral na de Tweede Wereldoorlog werd ook 

buiten deze historische dragers gebouwd in de vorm 

van grote complexgewijze uitbreidingen; delen van 

Biest, Fatima en Keent (ruim en monumentaal opge-

zet). Daarna volgens rationele, ruim opgezette uitbrei-

dingsplannen in de vijftiger en zestiger jaren (restant 

Keent, Biest, Moesel en Heiligenbuurt) en de meer 

gevarieerde plannen uit de 70-er jaren en 80-er jaren 

(zuidoostelijke afronding Moesel en noordwestelijk 

deel Fatima). Hiermee waren de "oude wijken" rond 

het centrum voltooid en ontstonden vervolgens grote-

re uitbreidingswijken buiten het centrum, zoals Bos-

hoven/Vrakker, Groenewoud, Leuken, Graswinkel en 

Molenakker. 

In de jaren ‘30 is de Van Horne kazerne gerealiseerd. 

Deze kazerne heeft nog steeds haar functie en tevens 

is hier de onderofficieren opleiding (KMS) gevestigd. 

In de naoorlogse periode werd complex De Lichten-

berg aangelegd als recreatie, sport en cultuurcomplex 

voor de leerlingen van het Bisschoppelijk College en 

anderen. 

Thans begint in de oudere wijken weer een vernieu-

wingsproces, soms mede mogelijk gemaakt door de 

uitplaatsing van bedrijven: met name in Keent. 

Op sommige plekken heeft de expansie van bedrijfs-

terreinen geleid tot zeer directe confrontaties met de 

woonsfeer. Bijvoorbeeld nabij de Boshoverbeek.  

1
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4.3. Bodem en geomorfologie. 

Gelet op het beheerskarakter van dit bestemmings-

plan en de intensieve bebouwing van het plangebied 

zijn er geen relevante items ten aanzien van bodem 

en geomorfologie te benoemen. 

Alleen bij eventuele nieuwe ontwikkelingen zoals ge-

noemd in paragraaf 5.1. is dit aan de orde. Deze zijn 

dan ook in een afzonderlijke ruimtelijke onderbouwing 

en onderzoeken inzichtelijk gemaakt. 

4.4. Monumenten en archeologische waarden. 

In het plangebied is een aantal monumenten gelegen:

• Altweerterkapelstraat 6, Sint Theuniskapel (rijks-

monument) 

• Kazernelaan 101, KMS Van Hornekazerne (een 

aantal gebouwen is aangewezen tot rijksmonu-

ment, zie ook bijlagenboek) 

Monumenten zijn op de plankaart opgenomen en via 

de regels beschermd, in verband met de te bescher-

men waarden. Binnen het plangebied is geen locatie 

als stads- en dorpsgezicht aangewezen. 

1
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De plandelen die binnen het archeologisch aan-

dachtsgebied van de provincie liggen zijn in boven-

staande figuren gedetailleerd weergegeven. 

Voor het bebouwde gebied heeft dit, in het kader van 

dit bestemmingsplan, geen consequenties. 

Een archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij ont-

wikkelingen waarbij de grond geroerd zal gaan wor-

den. Voor ontwikkelingslocaties groter dan een kwart 

hectare en locaties die op minder dan 50 m afstand 

gelegen zijn van een archeologische vindplaats, bete-

kent dit dat er een archeologisch onderzoek dient te 

worden uitgevoerd. Voor de ontwikkelingen zoals ge-

noemd in paragraaf 5.1. is dit onderzocht en beschre-

ven in de afzonderlijke ruimtelijke onderbouwing, wel-

ke als bijlage is toegevoegd. 
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4.5. De stedenbouwkundige structuur. 

Het plangebied omvat voor een groot deel woonbuur-

ten (Boshoverbeek, Sint Theunishof, Bungalowpark), 

maar ook een tweetal militaire terreinen (de Koninklij-

ke Militaire School en het MOB-complex). Het sport-

park en de volkstuinen maken ook deel uit van het 

plangebied.

In het noorden van het plangebied is de woonbuurt 

Boshoverbeek gelegen. De buurt bestaat hoofdzake-

lijk uit vrijstaande en halfvrijstaande woningen en ook 

bungalows. Tevens is hier een aantal kleinschalige 

bedrijven gevestigd. Deze woonbuurt grenst, aan de 

noordzijde, aan het bedrijventerrein Hoolstraat. Op dit 

bedrijventerrein is een beperkt aantal grootschalige 

bedrijven gevestigd. Daarnaast is er sprake van leeg-

stand. Dit bedrijventerrein staat op de nominatie om 

geherstructureerd te worden, mogelijk met functiever-

andering. 

1
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Ten zuiden van de Parklaan vindt men de buurt Sint 

Theunishof. In dit gebied komen naast vrijstaande 

woningen ook aaneengesloten woningen en patiowo-

ningen voor. Een deel van deze woningen, centraal in 

het gebied, heeft een aparte verschijningsvorm door 

de bijzondere architectuur en bouwvorm. Er komen 

geen andere functies voor in dit gebied. 

De wijk Bungalowpark is de grootste woonwijk binnen 

het plangebied en is ontstaan uit het voormalige 

buurtschap Altweert. De wijk ligt in een bos en heeft 

daardoor een erg groen karakter en bestaat voorna-

melijk uit bungalows en vrijstaande woningen. Alt-

weert was een buurtschap voordat de wijk in de jaren 

1970 verrees. Het buurtschap lag verspreid rond de 

Altweerterkapelstraat en de Bregterweg. In het voor-

malige buurtschap staat de kapel uit het jaar 1723, de 

Antoniuskapel, in de volksmond ook wel 'Theuniska-

pel' of 'Verkeskapelleke' genoemd.  

Centraal in het plangebied is de Van Hornekazerne 

gelegen. De kazerne is tot op heden nog in gebruik 

ten behoeve van militaire doeleinden en biedt onder-

dak aan de Koninklijke Militaire School  (KMS). Hier  

1
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vindt het opleiden van onderofficieren plaats. In het 

westen van het plangebied is, in het bosgebied, het 

MOB-complex gelegen. Defensie heeft het terrein in 

gebruik ten behoeve van opslag. 

In het zuidoosten van het plangebied liggen de volks-

tuinen in het tuinpark Lamershof. Ten noorden van 

Lamershof is het sportpark Sint Theunis en een scou-

tingcomplex (De Boshoek) gesitueerd. Momenteel is 

ten westen van de kazerne het Bisschoppelijk College 

gevestigd en, net buiten het plangebied, is het com-

plex De Lichtenberg gesitueerd. Het Bisschoppelijk 

College wordt verplaatst naar het sportpark. De hui-

dige locatie maakt, ten behoeve van de herbestem-

ming, onderdeel uit van het plangebied. 
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4.6. De groenstructuur 

De groenstructuur van het plangebied loopt veelal 

samen met de hoofdontsluitingswegen. Zo zijn brede 

groenstroken met bomenrijen aanwezig langs de Ka- 

zernelaan, Parklaan, Nelissenhofweg, Rembrandtlaan 

en (in iets mindere mate) de Van Goghlaan.  

Het plangebied wordt fysiek gescheiden van de ooste-

lijk gelegen Ringbaan-West, door een brede groen-

strook. De groenstrook dient als buffer tussen de 

drukke hoofdontsluitingsweg en de aangrenzende 

woonwijk. 

De wijk Bungalowpark is gelegen in een bos, derhalve 

vormt de groenstructuur een wezenlijk onderdeel van 

de identiteit van de wijk. De groenstructuur wordt hier 

bepaald door hoge beplantingen en bomen langs de 

kant van de weg. Ook zijn er veel bomen aanwezig op 

de particuliere percelen, wat de groene identiteit van 

de wijk verder versterkt. Wel zijn in de loop der tijd 

bomen gerooid op de particuliere percelen. 
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Ook in de overige woonbuurten is overwegend veel 

groen aanwezig. Een samenhangende groenstructuur 

ontbreekt echter. Het betreft incidenteel groen en be-

geleidend groen langs infrastructuur. 

Ook in de buurt Sint Theunishof is veel groen aanwe-

zig. Met deze groenstructuur wordt een geleidelijke 

overgang naar Bungalowpark bewerkstelligd.  

Sportpark Sint Theunis heeft een eigen groenstruc-

tuur. Hier worden de diverse sportvelden omgeven 

door bomenrijen en groensingels.  

Verder zijn in het plangebied enkele bosgebieden ge-

legen, één ten zuiden van de Van Goghlaan en één 

ten oosten van de Altweerterkapelstraat. Dit zijn res-

tanten die vroeger onderdeel uitmaakten van het na-

tuurgebied de IJzeren Man. 
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Bomen. 

Verspreid door de hiervoor beschreven wijken/buurten 

is een groot aantal bomen aanwezig. Een aantal van 

deze bomen is opgenomen in het bomenregister van 

de gemeente Weert. Deze bomen maken in hun 

hoedanigheid een belangrijk deel uit van de hiervoor 

beschreven groenstructuur. Dit verschilt per wijk. 

Consequenties voor het bestemmingsplan. 

De groenstructuur is in het bestemmingsplan nader 

beschermd door middel van de aanduiding “structu-

reel groen” binnen de bestemming “verkeer”. Het is 

niet zonder meer toegestaan afbreuk te doen aan de-

ze groenelementen. De bomen die opgenomen zijn in 

het register hebben dan ook een beschermende sta-

tus en zijn op de plankaart nader aangeduid als karak-

teristieke beplanting. Voor het vellen of rooien hiervan 

is een aanleg- c.q. kapvergunning vereist. 

De percelen in het bungalowpark hebben de nadere 

aanduiding “Bos/tuin” gekregen ter bescherming van 

de nog aanwezige bomen, welke een samenhangend 

geheel vormen. Ook hiervoor geldt dat voor het vellen 

of rooien een aanleg- c.q. kapvergunning vereist is. 
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4.7. De infrastructuur.  

Het plangebied is ten westen van de Ringbaan-West 

gelegen en heeft hierop dan ook twee directe aanslui-

tingen, de Kazernelaan en de Parklaan. De Kazerne-

laan maakt tevens onderdeel uit van de hoofdontslui-

ting van Weert. Deze weg leidt naar de N564, welke 

weer in zuidwestelijke richting naar België leidt. 

Naast de Kazernelaan en de Parklaan(-Diesterbaan) 

vindt de hoofdontsluiting van het plangebied plaats via 

de Nelissenhofweg-Altweerterkapelstraat en de Van 

Goghlaan-Dijkerstraat. Elke buurt/wijk heeft een eigen 

ontsluitingsweg welke op één van de voorgaande we-

gen is aangesloten. 

Naar verwachting zal als gevolg van de verplaatsing 

van het Bisschoppelijk College en de uitbreiding van 

de KMS, de Nelissenhofweg ter plaatse worden afge-

sloten. Deze doorsteek komt hierdoor te vervallen. 
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Langzaam verkeer.

Binnen de bebouwde kom van Weert zijn relatief wei-

nig fietsvoorzieningen aanwezig. In het plangebied 

zijn langzaamverkeersroutes aanwezig door de bos-

gebieden. Verder zijn langs de hoofdontsluitingswe-

gen, in de meeste gevallen, vrijliggende fietspaden 

aanwezig. Langs de overige ontsluitingswegen zijn 

vaak fietssuggestiestroken aangebracht. Deze zorgen 

wel voor een visuele versmalling, zodat een lagere 

rijsnelheid wordt bewerkstelligd. Het nadeel van deze 

stroken is dat hierop geparkeerd mag worden. Hier-

door ervaart de fietser deze stroken niet als een eigen 

ruimte. 

Parkeren. 

Primair is het parkeren in het plangebied voorzien op 

eigen terrein. Daar waar dit niet mogelijk is zijn nood-

zakelijke parkeervoorzieningen aangebracht of vindt 

het parkeren op de openbare weg plaats. Het streven 

hierbij is om het “blik” in de wijken tot een minimum te 

beperken. Voor zover bekend doen er zich, op dit 

moment, geen knelpunten voor ten aanzien van het 

parkeren binnen de woonwijken in het plangebied. 

Om er voor te zorgen dat de parkeerbalans behouden 

blijft, is het in ieder geval bij herontwikkelings- en 

nieuwbouwprojecten noodzakelijk om een adequate 

parkeernorm te gebruiken. Het uitgangspunt is dat 

parkeren zoveel mogelijk dient te geschieden op ei-

gen terrein. De parkeervraag wordt bekeken op basis 

van ervaringscijfers dan wel parkeernormen.  

De gemeente Weert heeft in dat kader een parkeerbe-

leidsnota opgesteld en vastgesteld. In deze nota zijn 

de te hanteren parkeernormen concreet vastgelegd. 
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In 2008 zijn de parkeernormen voor nieuw te bouwen 

woningen als volgt: 

� grondgebonden woningen: 2,0 pp/woning; 

� appartementen algemeen: 2,0 pp/woning; 

� appartementen senioren: 1,3 pp/woning. 

Uiteraard dient bij de toepassing gekeken te worden 

naar de structurele parkeersituatie vooraf aan de uit-

voering van de planvorming en dienen parkeerplaat-

sen die verdwijnen gecompenseerd te worden.  

De achterliggende gedachte van parkeernormen is 

dat een project een neutrale invloed heeft op de om-

geving. 

30 km gebied. 

Binnen het plangebied zijn de verblijfsgebieden aan-

gewezen en ingericht als 30 km gebied. 

Consequenties voor het bestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan regelt alleen het ruimtebeslag 

van de openbare ruimte. De inrichting is daarbij niet 

aan de orde en wordt via flankerend beleid geregeld. 
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4.8. De voorzieningenstructuur. 

In het zuidoosten is aan de Bocholterweg is een de-

tailhandelvoorziening gevestigd, die onderdeel uit-

maakt van het ter plaatse gevestigde Landbouwbe-

lang. Hier worden artikelen voor huis, tuin en dier ver-

kocht. Ter plaatse is tevens een tankstation (inclusief 

LPG) aanwezig. 

In het zuidoosten van het plangebied is het sportpark 

Sint Theunis gelegen. Op het sportpark zijn voetbal-

velden, tennisvelden en hockeyvelden aanwezig. De 

voetbalvelden zijn niet meer in gebruik. De gevestigde 

voetbalvereniging Megacles is gefuseerd met voetbal-

vereniging Moesel in de wijk Graswinkel. De fusieclub 

MMC maakt gebruik van het sportcomplex in de wijk 

Graswinkel. De voetbalvelden in het sportpark Sint 

Theunis zijn daardoor niet meer in gebruik bij een 

voetbalvereniging. In de bossen ten westen van het 

sportpark ligt het gebouw van de scouting (De Bos-

hoek). 
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Aan de Altweerterkapelstraat is de monumentale ka-

pel gelegen. Verder zijn er momenteel geen andere 

maatschappelijke voorzieningen aanwezig binnen het 

plangebied. Wel zal op het sportpark het Bisschoppe-

lijk College gevestigd worden. Hier wordt een nieuw 

gebouw voor de school gerealiseerd. Momenteel is de 

school nog ten westen van het plangebied gelegen. 

Het huidige terrein van de school zal ten behoeve van 

de uitbreiding van de KMS gebruikt gaan worden. Ten 

zuiden van het sportpark is het tuinpark Lamershof 

gelegen. Het park bestaat uit volkstuinen met een 

centraal voorzieningengebouw. Verder is in het plan-

gebied een aantal dienstverlenende bedrijfjes bij wo-

ningen gevestigd. 

Het genoemde voorzieningenaanbod in het plange-

bied is beperkt van omvang. Aan horecavoorzienin-

gen ontbreekt het zelfs. Voor een groter voorzienin-

genaanbod is men dus op het centrum van de stad en 

de andere omliggende wijken (Keent) aangewezen. 

Behalve het scheppen van ruimtelijke randvoorwaar-

den voor het behoud van eigen basisvoorzieningen in 

het plangebied kan de gemeente geen invloed uitoe-

fenen op het behoud of versterken van de voorzienin-

gen in het plangebied. 

Consequenties voor het bestemmingsplan. 

De aanwezige voorzieningen in het plangebied zijn 

specifiek bestemd. De dienstverlenende bedrijfjes bij 

woningen zijn onder de woonbestemming gebracht en 

nader aangeduid. Met deze positieve benadering 

wordt optimaal bijgedragen aan voorzetting van de 

aanwezige voorzieningen. Tevens worden de oude en 

nieuwe locatie van het Bisschoppelijk College voor-

zien van een adequate regeling, afgestemd op het 

nieuwe, toekomstige gebruik. 
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4.9. Bedrijvigheid. 

Een groot gedeelte van het plangebied is bestemd 

voor militaire doeleinden. Hiermee wordt bedoeld het 

kazerneterrein en het MOB-complex. De Van Horne-

kazerne biedt onderdak aan de Koninklijke Militaire 

School en wordt gebruikt voor het opleiden van on-

derofficieren. Als gevolg van de verplaatsing van het 

Bisschoppelijk college komt dit terrein vrij en zal het 

benut worden voor de uitbreiding van de KMS. 

Op het MOB-complex, in het zuidwesten van het plan-

gebied, vindt opslag voor militaire doeleinden plaats, 

waaronder munitie. Het terrein is gelegen in een be-

bost gebied. Dit is dan ook meegenomen bij het op-

stellen van de planregels.  

1
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Aan de Boshoverbeek is, tussen de woonbebouwing, 

een tweetal kleinschalige bedrijven gevestigd. De be-

drijfspanden zijn achter de woningen gelegen. 

In het zuidoosten van het plangebied is, aan de 

Mastenbroekweg 2, een mengvoederfabriek inclusief 

boerenbondwinkel gelegen. 

Consequenties voor het bestemmingsplan. 

De aanwezige bedrijven zijn positief bestemd met een 

beperkte uitbreidingsmogelijkheid afgestemd op de 

aanwezige fysieke situatie. De militaire terreinen zijn 

specifiek bestemd. Nieuwe bedrijfswoningen zijn niet 

toegestaan, enkel de bestaande bedrijfswoningen zijn 

positief bestemd. 

4.10. Agrarische doeleinden. 

In het plangebied zijn geen agrarische doeleinden, 

zoals boerderijen, te vinden. Wel ligt net buiten het 

plangebied, aan de Bocholterweg, een agrarisch be-

drijf (kippenbedrijf) waarvan de geurcontour zich uit-

strekt tot binnen het plangebied. Ook is aan de zuid-

westkant van het plangebied een tweetal paarden-

houderijen/maneges gevestigd. Binnen de woonbuur-

ten in dit plan is er conform het huidige beleid geen 

directe mogelijkheid tot vestiging van agrarische func-

ties.  

Tussen tuinpark Lamershof, Altweerterkapelstraat, 

Ringbaan-West en de bebouwing aan de Masten-

broekweg/Bocholterweg is een aantal weilanden c.q. 

akkers gelegen. Het gebruik is hier gerespecteerd en 

kan in zijn huidige vorm worden voortgezet. 

1

2

3

�������� #����	������:��!�%��#���#����	������:��!�%��#���#����	������:��!�%��#���#����	������:��!�%��#�������

�������� ���"���"���"���"����

�������� "���%�������#����"���%�������#����"���%�������#����"���%�������#��������



30

5.1. Nieuwe ontwikkelingen.  

In het plangebied is één ontwikkelingslocatie aan te 

wijzen, te weten de herinrichting van het sportpark 

Sint Theunis. De gemeente is als gevolg van functie-

verlies van een deel van het sportpark Sint Theunis, 

ten gevolge van de fusie van twee voetbalverenigin-

gen, voornemens om de scholengemeenschap Bis-

schoppelijk College hier naar toe te verplaatsen, in 

combinatie met een sporthal met bijbehorende infra-

structuur. Verder wordt ter plaatse mogelijk een ac-

commodatie voor schutterij Sint Catherina, inclusief 

schietboom met kogelvanger, gerealiseerd (wijzi-

gingsbevoegdheid). De aansluitende terreinen worden 

(her)ingericht ten behoeve van sportdoeleinden, in de 

vorm van hockeyvelden en een atletiekaccommodatie. 

De verhuizing van de scholengemeenschap heeft tot 

gevolg dat de huidige locatie vrijkomt voor een nieuwe 

functie. Op de locatie is de huidige bestemming ge-

handhaafd. In het bestemmingsplan is de mogelijk-

heid opgenomen, middels een wijzigingsbevoegdheid, 

het terrein in de toekomst te gebruik ten behoeve van 

uitbreiding van de Koninklijke Militaire School. Daarbij 

zal dan ook de Nelissenhofweg onderdeel worden van 

het terrein en worden onttrokken aan het openbaar 

verkeer. 

In het kader van de verplaatsing van het Bisschoppe-

lijk College naar sportpark Sint Theunis is de noodza-

kelijke ruimtelijke onderbouwing opgesteld. In de ruim-

telijke onderbouwing moeten de volgende onderwer-

pen aan de orde komen om de betreffende ontwikke-

ling voor het bestemmingsplan te kunnen verantwoor-

den. Het betreft: 

� planvoornemen; 

� ligging plangebied; 

� afwijking ten opzichte van vigerend bestemmings-

plan; 

� rijks-, provinciaal, gemeentelijk beleid; 

��������
+��3��������������������+��3��������������������+��3��������������������+��3������������������������

1

�������� !��������� �����!��������� �����!��������� �����!��������� ���������

���� :��� !������	��7������:��� !������	��7������:��� !������	��7������:��� !������	��7����������

�������� ���"���"���"���"����

�������� ���"���"���"���"����

2

3



31

� gebiedsbeschrijving; 

� projectbeschrijving; 

� ruimtelijke consequenties van het project op de 

omgeving, waaronder verkeer en parkeren; 

� akoestisch onderzoek; 

� bodemonderzoek; 

� hinder als gevolg van bedrijvigheid; 

� luchtkwaliteit; 

� externe veiligheid; 

� wateraspecten; 

� archeologische en cultuurhistorische aspecten; 

� flora en fauna; 

� haalbaarheid (financieel en maatschappelijk); 

� procedure. 

Deze ruimtelijke onderbouwing maakt als zodanig on-

derdeel uit van deze toelichting: 

� sportpark Sint Theunis, d.d. april 2009; 

Hierin zijn de hiervoor genoemde onderwerpen ver-

antwoord. Op basis daarvan is de betreffende ontwik-

keling in dit bestemmingsplan positief opgenomen. 

De ruimtelijke onderbouwing is als bijlage 2 bij de toe-

lichting opgenomen in dit bestemmingsplan. 

5.2. Toekomstige ontwikkelingen. 

In het plangebied zijn geen andere toekomstige ont-

wikkelingen voorzien binnen de planperiode. 
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5.3. Woningbouwmogelijkheden op basis van de 

vigerende bestemmingsplannen. 

Naast hiervoor genoemde ontwikkelingen zijn op ba-

sis van de vigerende bestemmingsplannen de vol-

gende woningbouwmogelijkheden aanwezig binnen 

het plangebied: 

� de bouw van 1 woning aan het Ruysdaelhof naast 

nummer 8, op basis van een directe bouwtitel (Alt-

weerterkapel ’71); 

� de bouw van 1 woning aan de Boshoverbeek 

naast nr. 49, op basis van een directe bouwtitel 

(Bos-hoverbeek ‘85).  

� De bouw van 1 woning aan de Boshoverbeek 

naast nr. 36, op basis van een directe bouwtitel 

(Boshoverbeek ’85) 

� de bouw van een maatschappelijke voorziening 

aan het Hallenhof, op basis van een directe bouw-

titel (Kazernelaan-Zuid); 

De woningbouwmogelijkheden aan Ruysdaelhof en 

Boshoverbeek, alsmede de maatschappelijke voor-

ziening aan Hallenhof zijn niet concreet. Om de be-

staande rechten te waarborgen, is ervoor gekozen om 

de bouwmogelijkheden voor de woningen middels 

ontheffing onder voorwaarden mogelijk te maken.  

In dat kader is een bouwvlak op de plankaart weerge-

geven met het maximaal aantal toegestane woningen 

te realiseren middels ontheffing en is een bouwvlak 

opgenomen voor de maatschappelijke voorziening 

aan Hallenhof. 

De noodzakelijke (milieu)onderzoeken dienen op het 

moment dat de ontheffingsbevoegdheid ingevuld 

wordt beschikbaar te zijn. Wel dient er nu bekeken te 

worden of hogere grenswaarden noodzakelijk zijn. 

Voor de woningbouwmogelijkheden aan Ruysdaelhof 

en Boshoverbeek zijn geen hogere grenswaarde no-

dig, aangezien de woningen gelegen zijn binnen we-

gen die een maximale snelheid van 30 km/uur hebben 

dan wel de maximale geluidbelasting niet overschre-

den wordt. De toegestane geluidsbelasting als gevolg 

van industrielawaai en railverkeerslawaai wordt even-

eens niet overschreden.  
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De vigerende onbenutte (woningbouw)mogelijkheden 

zijn hiermee gerespecteerd en positief bestemd. 
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6.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk komen de diverse sectorale aspecten 

aanbod die betrekking hebben op dit bestemmings-

plan. Het betreft hier veelal zones die van toepassing 

zijn of milieuvoorwaarden waaraan voldaan dient te 

worden. De ruimtelijk relevante regelingen zijn door-

vertaald naar de plankaart en de regels. 

6.2. Waterparagraaf. 

6.2.1. Vooroverleg met het watertoetsloket. 

Met het watertoetsloket is vooroverleg gepleegd, ten 

einde op tijd inzicht te krijgen in voor het plangebied 

relevante belangen en problemen. Het positieve wa-

teradvies is integraal opgenomen bij deze toelichting 

(paragraaf 10.3). 

6.2.2. Gemeentelijk waterplan. 

In december 2006 heeft de gemeenteraad de volgen-

de beleidsplannen vastgesteld: 

� Integraal Waterplan Weert 2006-2011; 

� Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan Weert 

2007-2010. 

Het nieuwe gemeentelijk beleid houdt op hoofdlijnen 

in dat schoon- en vuilwaterstromen zoveel als moge-

lijk binnen nieuwe en bestaande gebieden gescheiden 

worden en dat “slimmer” en “creatiever” met schoon 

hemelwater moet worden omgegaan. Het principe van 

eerst vasthouden, dan pas bergen en als laatste af-

voeren van schoon hemelwater is hierbij van groot be-

lang. Bij het uitwerken van ruimtelijk relevante plan-

nen zal met dit uitgangspunt rekening moeten worden 

gehouden.  

Vanuit waterkwaliteit gezien zal met de trits “voorko-

men, scheiden, zuiveren” rekening moeten worden 

gehouden. Dit betekent dat bij afkoppelen van schoon 

hemelwater de voorkeursvolgorde hergebruik van wa-

ter, infiltratie, lozen op het oppervlaktewater en als 

laatste lozen op de riolering zal worden toegepast.  

Indien infiltratie wordt toegepast zal met behulp van 

bronmaatregelen en zonodig middels effectgerichte  
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maatregelen worden voorkomen dat het afgekoppelde 

water een diffuse bron van verontreiniging wordt. 

Het watersysteem moet in principe zichtbaar worden 

en een wezenlijk onderdeel vormen van de ruimtelijke 

ontwikkeling. Dit betekent dat overtollig schoon he-

melwater zoveel mogelijk via oppervlaktevoorzienin-

gen (goten, greppels, sloten, wadi’s, retentiebekkens 

en beken) wordt vastgehouden, geborgen en, indien 

niet anders mogelijk, wordt afgevoerd. Hergebruik van 

water is, onder voorwaarden, een belangrijk uitgangs-

punt.  

Indien infiltratie van schoon hemelwater min of meer 

gecentraliseerd moet plaatsvinden, dient transport 

naar deze voorziening zoveel mogelijk via het maai-

veld en middels open voorzieningen te gebeuren (wa-

ter moet zichtbaar zijn). Indien alleen ondergrondse 

voorzieningen uitkomst bieden, dienen deze in de 

vorm van een infiltratietransport riool (IT-riool) te wor-

den aangelegd. 

Het gemeentelijk beleid, afgeleid van het landelijk en 

provinciaal beleid, zoals verwoord in het Integraal Wa-

terplan Weert 2006-2011 en het Verbreed gemeente-

lijk Rioleringsplan Weert 2007-2010 is uitgangspunt bij 

de waterparagraaf van een nieuwe ontwikkeling. 

6.2.3. Waterhuishoudkundige situatie. 

Ten noorden van het plangebied loopt de primaire wa-

tergang de Houtstraatlossing. Ten westen lopen de 

primaire watergangen Weteringbeek, Weertbeek en 

de Meilossing. De Meilossing heeft een specifieke 

ecologische functie en de Weertbeek heeft een alge-

mene ecologische functie. Meer relevant is de Mas-

tenbroek ten zuiden van het plangebied met een al-

gemene ecologische functie. De genoemde primaire 

watergangen maken geen onderdeel uit van het plan-

gebied. 
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Ten zuiden van de Van Goghlaan loopt de primaire 

watergang Mastenbroek, voor een klein gedeelte, het 

plangebied binnen. De watergang is tussen twee 

woonpercelen gelegen en loopt, als open watergang, 

tot de weg. 

Verder is in het plangebied oppervlaktewater aanwe-

zig in de vorm van reguliere afwateringssloten met 

een eigen waterhuishoudkundige functie, zoals langs 

de Altweerterkapelstraat. Rondom het complex “Lich-

tenberg” is een gracht gelegen. Deze gracht vervult

een functie als zichtwater en regenwaterbuffer.  

Op grotere afstand zijn het kanaal Zuid Willemsvaart 

en het boscomplex de IJzeren Man met diverse wa-

terpartijen en vennen gelegen. Deze worden van wa-

ter voorzien door een inlaat vanuit het kanaal. 

Het grondwater bevindt zich op een diepte tussen de 

2,50 meter en 3,00 meter. De grondwaterstroming is 

zuidoost gericht, richting de Tungelroysebeek. 

6.2.4. Nieuwe ontwikkelingen.

De consequenties ten aanzien van de waterhuishoud-

kundige situatie van de in paragraaf 5.1. genoemde 

ontwikkeling is in de afzonderlijke ruimtelijke onder-

bouwing inzichtelijk gemaakt.  

Aangegeven is hoe in de nieuwe situatie met water en 

riolering zal worden omgegaan. Hiermee kan volstaan 

worden in het kader van dit bestemmingsplan. 
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6.3. Wet geluidhinder. 

Bij de vergunningverlening in het kader van de Wet 

geluidhinder wordt steeds meer aandacht besteed 

aan geluidsaspecten van de inrichtingen.  

Bij het opstellen of herzien van een bestemmingsplan 

worden de regels van de Wet geluidhinder toegepast. 

In nieuwe, nog geheel open situaties dient voldaan te 

worden aan de normen zoals gesteld in de Wet ge-

luidhinder.  

6.3.1. Geluidzone wegverkeer.  

Diverse wegen om en in het plangebied zijn zone-

plichtige wegen in het kader van de Wet geluidhinder 

(Ringbaan-West, Kazernelaan, Parklaan, Bocholter-

weg, Altweerterkapelstraat (gedeeltelijk), Uilenweg, 

Diesterbaan en Nelissenhofweg). De zone voor deze 

wegen bedraagt 200 m binnen stedelijk gebied. Dit 

betekent dat bij het oprichten van een gevoelige be-

stemming binnen deze zone altijd een akoestisch on-

derzoek is vereist, waarbij voldaan wordt aan de voor-

keursgrenswaarde van 48 dB. De overige wegen zijn 

gelegen binnen een 30 km gebied en derhalve niet 

zoneplichtig. 

6.3.2. Geluidzone railverkeer. 

De spoorlijn Eindhoven - Weert ten noorden van het 

plangebied is eveneens gezoneerd. De zone bedraagt 

hier 600 m. Dit betekent dat bij het oprichten van een 

gevoelige bestemming binnen deze zone altijd een 

akoestisch onderzoek is vereist, waarbij voldaan dient 

te worden aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. 

Voor de vigerende bouwmogelijkheid aan de Bosho-

verbeek, binnen deze zone, is bekeken of een hogere 

grenswaarde noodzakelijk is. Voor de bouwtitel aan 

de Boshoverbeek blijkt dit niet het geval te zijn. 
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6.3.3. Geluidzone industrielawaai. 

Ten noorden van het plangebied ligt het bedrijventer-

rein Fatima. Dit bedrijventerrein heeft een vastgestel-

de zone industrielawaai die voor een klein deel over 

het plangebied ligt.  

Het industrieterrein Fatima is in 1986 gezoneerd in 

verband met de mogelijke vestiging van inrichtingen 

zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). Bij de vast-

stelling van de geluidszone is vastgesteld dat er spra-

ke was van een saneringssituatie. Hiervoor is in 2006 

een saneringsprogramma vastgesteld, op basis waar-

van door VROM MTG-waarden zijn vastgesteld. De 

bedrijven ten westen van de Ringbaan-West zijn in 

het verleden buiten de zonering gehouden.  

�������� 
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�������
�������
�����������

���� �����������������9���"������������������9���"������������������9���"������������������9���"�����
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Dit terrein vormt samen met het gezoneerde terrein 

Fatima het industrieterrein Kanaalzone I. Om deze re-

den is besloten om bij herziening van de geluidszone 

ook voornoemd terrein ten westen van de Ringbaan-

West in de zonering te betrekken. Verder is er recent 

een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de actuele 

geluidsituatie van het industrieterrein.  

Van de bedrijven waarvan de werkelijke geluidbelas-

ting afwijkt van de vergunde geluidbelasting of Amvb- 

regels dienen de vergunningen te worden aangepast 

of dienen nadere eisen gesteld te worden. De proce-

dure voor deze wijzigingen wordt begin 2009 opge-

pakt. Vooruitlopend hierop is de nieuwe geluidszone 

ter plaatse van onderhavig plangebied in dit bestem-

mingsplan verankerd. Het overgrote deel van deze 

nieuwe geluidszone valt buiten onderhavig plangebied 

en zal middels het nieuw op te stellen bestemmings-

plan Kanaalzone 1 dan wel een afzonderlijk Paraplu-

bestemmingsplan worden geregeld.  

De geluidszone is gelegen over een klein gedeelte 

van de woning Boshoverbeek 8. De geluidsbelasting 

als gevolg van het industrielawaai bedraagt niet meer 

dan 50 dB(A), waarmee aan de voorkeursgrenswaar-

de wordt voldaan. De geluidszone is op de plankaart 

nader aangeduid. 

6.3.4. Nieuwe ontwikkelingen.

De consequenties in het kader van de Wet geluidhin-

der van de in paragraaf 5.1. genoemde ontwikkeling is 

in de afzonderlijke ruimtelijke onderbouwing inzichte-

lijk gemaakt.  

Daar waar de voorkeursgrenswaarde wordt over-

schreden zal de procedure hogere grenswaarden 

worden gevoerd. Deze procedure dient afgerond te 

zijn voordat het bestemmingsplan door de Raad vast-

gesteld wordt. Ten aanzien van de geluidzone indu-

strielawaai is dit niet aan de orde. Ten aanzien van 

het wegverkeer- en het spoorwegverkeerlawaai is dit 

eveneens niet aan de orde. 
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6.4. Bodem. 

De bodem in Weert bestaat voornamelijk uit akker-

grond. Voor woningbouw zijn deze gronden door-

gaans geschikt. Echter voor het bepalen van de ge-

schiktheid van de bodem bij nieuwe woningbouwont-

wikkeling en middels een directe bouwtitel dient voor-

afgaand een verkennend bodemonderzoek uit te wij-

zen of de bodem niet verontreinigd is en geschikt is 

voor woningbouw.  

Bij nieuwe (bouw)ontwikkelingen/initiatieven dient dit 

onderzoek vooraf (mogelijk gemaakt door ontheffings- 

dan wel wijzigingsbevoegdheid met opschortende 

voorwaarden) uitgevoerd te worden.  

De conclusie van het bodemonderzoek van de in pa-

ragraaf 5.1. genoemde ontwikkeling is in de afzonder-

lijke ruimtelijke onderbouwing opgenomen. De even-

tueel te nemen maatregelen zullen op basis van deze 

onderzoeken in gang worden gezet. 

6.5. Luchtkwaliteit. 

Sinds 15 november 2007 vormt het aspect luchtkwali-

teit uit de Wet milieubeheer de basis voor de besluit-

vorming in het kader van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening dan wel de Wet ruimtelijke ordening.  

Op basis van deze Wet luchtkwaliteit gelden mili-

eukwaliteitseisen voor de luchtkwaliteit. Deze kwali-

teitseisen zijn middels grenswaarden vastgelegd voor 

de luchtverontreinigingcomponenten stikstofdioxide 

(NO2), zwevende deeltjes (PM10 of fijnstof), zwavel-

dioxide (SO2), lood (Pb), benzeen (C6H6) en kool-

monoxide (CO). De grenswaarden gelden overal in de 

buitenlucht.  

De Wet Luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen pro-

jecten die ‘Niet in betekenende mate’ (NIBM) en ‘In 

betekenende mate’ (IBM) bijdragen aan de uitstoot 

van luchtverontreinigende stoffen. In de regeling 

NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opge-

nomen die NIBM zijn. Deze NIBM projecten kunnen 

zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 

luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  
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Als een ontwikkeling valt binnen het tijdelijke 1% crite-

rium (kleinere netto toename van het aantal woningen 

minder en/of gelijk aan 500) hoeft geen luchtkwaliteit-

onderzoek uitgevoerd te worden.  

Deze 1% grens is echter een tijdelijke grens die wordt 

gehanteerd tussen de inwerkingtreding van het besluit 

NIBM en de definitieve vaststelling (verwacht medio 

2009) van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL). Na vaststelling van het NSL is 

de 3% grens van toepassing, dit komt overeen met 

kleinere netto toename van het aantal woningen min-

der en/of gelijk aan 1500.  

Het bestemmingsplan leidt niet tot negatieve effecten 

van luchtverontreiniging voor mens en milieu. Het 

heeft geen negatief effect op de luchtkwaliteit, omdat 

het uitsluitend het vastleggen van de bestaande situa-

tie betreft. 

Voor de nieuwe ontwikkeling zoals genoemd in para-

graaf 5.1. is het aspect luchtkwaliteit in de afzonderlij-

ke ruimtelijke onderbouwing bekeken. 

6.6. Hinder als gevolg van bedrijvigheid. 

6.6.1. Milieucirkels agrarische bedrijven. 

Aan de rand van het plangebied is een aantal agrari-

sche bedrijven gelegen. Eén bedrijf heeft een geur-

contour die van invloed is op het plangebied. Het be-

treft hier het agrarische bedrijf aan de Bocholterweg 

15a (kippenbedrijf). 

De bestaande en gegunde situatie wordt gerespec-

teerd. Daar waar de geurcontour reeds over bebouwd 

gebied met woningen is gelegen, is sprake van een 

bestaande situatie en wordt deze als zodanig vastge-

legd in het bestemmingsplan. Nieuwe ontwikkelingen 

mogen geen beperking opleveren voor de mogelijk-

heden van het desbetreffend agrarische bedrijf. 

Binnen de geurcontour zijn geen nieuwe ontwikkelin-

gen mogelijk. 
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6.6.2. Overige bedrijven. 

Binnen het plangebied is een aantal solitaire bedrijven 

gevestigd. Het betreft de volgende bedrijven met bij-

behorende milieucategorie en indicatieve afstand: 

� Koninklijke Militaire School, Kazernelaan  

(mc 3, 200 m); 

� munitieopslag, Diesterbaan (mc 3, 200 m); 

� mengvoederfabriek, Mastenbroekweg 2  

(mc 5, 300 m); 

� verkoop artikelen voor huis, tuin en dier,  

Mastenbroekweg 2 (mc 2, 30 m); 

� opslag, Boshoverbeek 46 (mc 1, 10 m);  

� aannemersbedrijf, Boshoverbeek 54 (mc 2, 30m). 

De milieucategorie en indicatieve afstand zijn geba-

seerd op de VNG-publicatie “bedrijven en milieuzone-

ring”. De aangegeven afstand is een indicatieve af-

stand en geen norm.  

Bij de bepaling van de afstand van de onderscheiden 

bedrijfstypen is telkens uitgegaan van een “gemid-

deld” modern bedrijf met gebruikelijke voorzieningen. 

De bedrijven zijn echter zelden gelijk wat de diverse 

emissies betreft, die in planologisch opzicht relevant 

zijn. Er zijn meestal verschillen in: 

� bedrijfsgrootte, in termen van productiecapaciteit, 

opgesteld vermogen, aantal medewerkers, produc-

tieoppervlak; 

� productiewijze, te denken valt aan processen, 

voorzieningen en milieuzonering. 

Benadrukt wordt dat de genoemde afstanden indica-

tief zijn en uiteindelijk de regels van de milieuwetge-

ving bepalend zijn. In de praktijk blijkt dat de afstan-

den met een variatie van 1 afstandstap geïnterpre-

teerd kan worden. Dit houdt in dat een genoemde af-

stand van 30 m, 10 m of 50 m kan worden.  

Deze interpretatie dient echter wel gemotiveerd plaats 

te vinden op basis van de aanwezige gegevens van 

het bedrijf bij de gemeente. 

In zijn algemeenheid betreft het binnen het plangebied 

bedrijven van milieucategorie 1 en 2 (lichte bedrijvig-

heid) die goed in een woonomgeving passen.  



43

Aan de Mastenbroekweg is echter wat zwaardere be-

drijvigheid aanwezig, milieucategorie 5. De kazerne 

valt onder milieucategorie 3. 

De bestaande bedrijven zijn in het bestemmingsplan 

positief bestemd met een op maat afgestemde uit-

breidingsmogelijkheid.  

Verder is er in de wijken tussen de bestaande wonin-

gen een aantal aan huisgebonden beroepen aanwe-

zig. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de woon-

functie volledig gehandhaafd blijft en een ruimtelijke 

uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie 

in overeenstemming is. Deze aan huisgebonden be-

roepen passen binnen de woonomgeving en zijn als 

zodanig ook onder de bestemming wonen gebracht. 

De wat grotere aan huisgebonden bedrijven zijn nader 

aangeduid op de plankaart. Het betreft hier uitsluitend 

dienstverlenende of kantoorachtige bedrijvigheid. 

6.7. Milieubescherming, veiligheid en overige 

zones. 

In het plangebied is geen milieubeschermingsgebied, 

grondwaterbeschermings- of waterwingebied, stilte-

gebied, bodembeschermingsgebied of ecologische 

hoofdstructuur gelegen. 

6.7.1. Spoorwegwet. 

Ten noorden van het plangebied loopt de spoorlijn 

Eindhoven - Weert. Hierop is de Spoorwegwet van 

toepassing. 

Dit houdt in dat: 

� op en ter weerszijden van de spoorlijn zijn de arti-

kelen 19 t/m 23 Spoorwegwet van toepassing; 

� conform artikel 21 en 22 Spoorwegwet mag niet 

zonder ontheffing door of vanwege de Minister van 

Verkeer en Waterstaat worden gebouwd, respec-

tievelijk werken of werkzaamheden worden uitge-

voerd die in strijd zijn met de Spoorwegwet; 
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� conform artikel 19 en 20 Spoorwegwet is het ver-

boden zonder vergunning, verleend door of na-

mens de Minister van Verkeer en Waterstraat, op, 

in, boven of onder de spoorweg leidingen, werken, 

andere inrichtingen of beplantingen aan te bren-

gen, te doen aanbrengen, of te hebben, dan wel 

daarmee verband houdende werkzaamheden uit te 

voeren of te doen uitvoeren. Deze publiekrechtelij-

ke bevoegdheid van ProRail om vergunningen te 

verlenen ex artikel 19 en 20 heeft ten doel de vei-

ligheid en de onbelemmerde beschikbaarheid van 

de spoorweg te garanderen; 

� ontheffingen en vergunningen, zoals genoemd on-

der het 2
e
 en 3

e
 punt dienen te worden aange-

vraagd bij ProRail regio Zuid, Postbus 624, 5600 

AP te Eindhoven. 

Concreet voor het bestemmingsplan houdt dit in dat 

bij ophoging, zoals in onderhavig geval, er een be-

bouwingsvrije zone geldt van 6 m gemeten uit de teen 

van het talud. Het plangebied van het bestemmings-

plan “Rond de Kazerne” valt buiten deze 6 m-zone. 

6.7.2. Externe veiligheid. 

Spoor. 

Ten noorden van het plangebied loopt de spoorlijn 

Weert-Eindhoven. De spoorlijn is een baanvak waar-

op transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De 

gemeente Weert besteedt aandacht aan de externe 

veiligheid langs spoorwegen, in verband met het ver-

voer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Uit de cir-

culaire "risico-normering vervoer gevaarlijke stoffen" 

van het ministerie van VROM blijkt dat voor wat be-

treft de transportmodaliteit "rail" (tabel 4) voor indivi-

dueel risico aan weerszijden van het spoor een on-

derzoekszone van 50 m geldt, waarbinnen nieuwe 

kwetsbare bestemmingen niet of slechts beperkt ge-

realiseerd kunnen worden. De werkelijke afstand van 

de bebouwingsvrije zone dient door middel van risico-

berekening te worden vastgesteld.  

1

2
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Uitgevoerd onderzoek (Arcadis 2008, in verband met 

Keent) heeft aangetoond dat op basis van de ver-

voersprognoses er geen 10
-6

 contour berekend is. Met 

behulp van het rekenprogramma RBM II is het 

groepsrisico van het spoortraject bepaald. De groei 

van het vervoer van gevaarlijke stoffen leidt niet tot 

een stijging van het groepsrisico. Binnen het aan-

dachtsgebied van 200 meter worden ook geen con-

crete, nieuwe ontwikkelingen verwacht.  

Het groepsrisico blijft een factor 4 onder de oriënta-

tiewaarde. Er zijn derhalve geen aanvullende maatre-

gelen noodzakelijk om het groepsrisico te beperken.

De onderzoekszone voor individueel risico (10
-6

) wordt 

in het bestemmingsplan opgenomen, aangeduid op 

de plankaart met de gebiedsaanduiding ‘veiligheids-

zone - vervoer gevaarlijke stoffen’. 

Bedrijven. 

In de nabijheid van het plangebied is een inrichting 

met opslag van gevaarlijke stoffen gelegen, namelijk 

de Coöperatieve Vereniging Landbouwbelang Sint 

Isodoris. Binnen deze inrichting wordt minder dan 

2500 kg aan bestrijdingsmiddelen opgeslagen en valt 

derhalve niet onder het ‘Besluit Externe Veiligheid In-

richtingen’ (BEVI), maar onder het regime van de cir-

culaire 15. Aan de afstanden zoals genoemd in de cir-

culaire 15 wordt ruimschoots voldaan. 

Daarnaast bevat de inrichting een LPG tankstation 

met een doorzet van minder dan 1500 m³. De inrich-

ting valt derhalve onder het BEVI. 

Aan de Hoolstraat 5 is tevens een bedrijf met opslag 

van LPG gelegen. 

Op 27 oktober 2004 is het ‘Besluit Externe Veiligheid 

Inrichtingen’ in werking getreden. Bij besluitvorming 

waar dit Besluit op van toepassing is, moeten grens-

waarden c.q. richtwaarden worden aangehouden ten 

opzichte van risicogevoelige objecten (bijvoorbeeld 

woningen). Dit betreft het plaatsgebonden risico. 

Daarnaast moet rekening gehouden worden met het 

groepsrisico.  
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Daarvoor zijn in het Besluit geen vaste waarden aan-

gegeven. Wel geldt er een verantwoordingsplicht, dat 

wil zeggen dat in de toelichting van het bestemmings-

plan inzicht moet worden gegeven in de hoogte van 

het groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico. 

Het tankstation aan de Mastenbroekweg 2 wordt be-

schouwd als een categoriale inrichting waarvoor een 

vaste afstand geldt voor de 10
-5

 en 10
-6

 contour. Gelet 

op de feitelijke en vergunde doorzet van het tankstati-

on (minder dan 1000 m
3
), ligt de 10

-5
 contour op 25 m 

vanaf het vulpunt en de 10
-6

 op 45 m vanaf het vul-

punt, op 25 m vanaf de ondergrondse reservoir en op 

15 m vanaf de afleverzuil. Er ligt 1 kwetsbaar object 

binnen de 10
-6

 contour. Deze saneringssituatie zal 

voor 1 januari 2010 zijn opgeheven. 

De 10
-6

 contour wordt in het bestemmingsplan opge-

nomen en is aangeduid op de plankaart binnen de 

gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone - lpg’. Voor nieu-

we (beperkt) kwetsbare objecten geldt dat deze niet 

zijn toegestaan binnen de 10
-6

 contour van het vulpunt 

van het LPG-tankstation. Door middel van het opne-

men van de 10
-6

 contour op de plankaart binnen de 

gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone - lpg’ wordt voor-

komen dat binnen een afstand van 45m van het vul-

punt nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten worden ge-

bouwd. Op het moment dat de risicovolle inrichting ter 

plaatse is beëindigd, kan de gebiedsaanduiding ‘vei-

ligheidszone - lpg’ worden verwijderd via een wijzi-

gingsbevoegdheid. 

Groepsrisico. 

Naast de contouren voor het plaatsgebonden risico 

van het LPG-tankstation, is er ook sprake van een in-

vloedsgebied waarbinnen het groepsrisico bepaald 

moet worden. In het geval van een LPG-tankstation is 

het invloedsgebied een cirkel van 150 m rond het vul-

punt. Voor het groepsrisico geldt nog geen wettelijke 

norm, maar een oriëntatiewaarde. Overschrijding er-

van moet met gewichtige argumenten worden onder-

bouwd. 
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Met behulp van de LPG groeprisico rekentool is het 

groepsrisico berekend. Aangezien er geen nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen worden verwacht binnen 

het invloedsgebied van het tankstation is alleen een 

berekening uitgevoerd voor de huidige situatie. Hieruit 

blijkt dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde 

ligt (zie bijlage 3 bij de toelichting). 

Verantwoordingsplicht. 

Het is de verwachting dat de risico´s van het lossen 

van LPG de komende jaren afnemen als gevolg van 

enkele technologische ontwikkelingen. Ter voorko-

ming van een verdere toename van het groepsrisico 

wordt er niet meer gebouwd binnen het invloedsge-

bied van het tankstation. In het kader van de zelfred-

zaamheid kan gesteld worden dat de mensen vol-

doende zelfredzaam zijn. Tevens kunnen de mensen 

loodrecht op de risicobronnen (spoorlijn en tankstati-

on) vluchten vanwege de huidige inrichting van de 

wijk. Ten aanzien van de hulpverlening kan gesteld 

worden dat er voldoende ontsluitingswegen en een 

hoofdontsluitingsweg aanwezig zijn. De wijk is derhal-

ve goed bereikbaar voor hulpdiensten. Er is advies 

gevraagd aan de regionale brandweer.  

Munitieopslag 

Het veiligheidsbeleid en dan met name de externe en 

interne veiligheidsafstanden rond munitie-

opslagplaatsen is vastgelegd in bijlage 18 van de MP 

40- 21 “Voorschrift vervoer en opslag van overige ge-

vaarlijke stoffen”. Deze bijlage wordt ook wel de nota 

van Houwelingen genoemd. Er worden 3 veiligheids-

zones onderscheiden, namelijk de A, B en C zone. De 

omvang van deze zones is van een groot aantal facto-

ren afhankelijk zoals bijvoorbeeld de hoeveelheden en 

soorten munitie en de constructie van de magazijnen. 

De voor munitieopslagplaatsen geldende veiligheids-

zones dienen in het bestemmingsplan te worden op-

genomen. 

Het binnen het plangebied gelegen Magazijnencom-

plex (MC) Weert bevat opslag van munitie. De muni-

tiebelegging betreft alleen munitie van gevarenklasse 

1.4. Met betrekking tot de munitie van gevarenklasse 
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1.4.dient volgens bijlage 9 van het MP 40-21 een vei-

ligheidsafstand van 10 meter te worden aangehouden 

ongeacht de hoeveelheid Netto Explosief Gewicht. 

Hieraan is voldaan omdat de afstand van het munitie-

gebouw tot de terreingrens minimaal 20 meter be-

draagt. 

Omdat er slechts sprake is van de opslag van munitie 

van de gevarenklasse 1.4 heeft het MC Weert geen 

ABC-zonering. 

De binnen het plangebied gelegen Van Horne Kazer-

ne (KMS) bevat geen opslag van munitie. 

Verder bevinden zich in het plangebied geen risicovol-

le inrichtingen.  

Leidingen.

Door het plangebied of in de omgeving ervan loopt 

een aantal risicovolle leidingen. Het betreft een nafta-

leiding en een gastransportleiding.  

Langs de oostkant van de Ringbaan-West loopt een 8 

inch naftaleiding, vrijwel samen met een hoofdgas-

transportleiding. Onder de Kazernelaan lopen de naf-

taleiding en de hoofdgastransportleiding door het 

plangebied. De hoofdgastransportleiding heeft ook 

nog een aftakking onder de Parklaan, die het plange-

bied inloopt. Voor de leidingen gelden de afstanden 

afkomstig van de tabellen uit de circulaire “Bekend-

making van beleid ten behoeve van de zonering langs 

transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de 

K1, K2 en K3 categorie”, alsmede hetgeen verwoord 

is in de brief van VROM d.d. 5 augustus 2008, met als 

titel: “Externe veiligheid en transport leidingen met 

brandbare vloeistoffen K1, K2, K3 in de interim-

periode” en het document “Risicoafstanden buislei-

dingen met brandbare vloeistoffen K1, K2, K3” van het 

RWM (augustus 2008). 

�

De nafta-leiding betreft een 8 inch leiding (PRB-

leiding) met een ontwerpdruk van 80 bar. De getrans-

porteerde stof is naftaleen: K1 vloeistof. De eige-

naar/beheerder is SABIC Pipelines BV.  

De 10
-6

 contour (plaatsgebonden risico) van de PRB-

leiding ligt overeenkomstig de hierboven genoemde  

regelgeving op 12 meter. Hierbinnen mogen zich geen  

1
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kwetsbare objecten bevinden. In onderhavig plange-

bied bevinden zich geen kwetsbare objecten binnen 

de plaatsgebonden risicocontour van de 8’’ leiding 

voor transport van vloeibare koolwaterstoffen (PRB-

leiding).  

Voor het groepsrisico geldt een invloedsgebied waar-

binnen een verantwoording plaats dient te vinden. In 

het gebied is te constateren dat er geen sprake is van 

een toename van het groepsrisico omdat er geen 

nieuwe ontwikkelingen zijn gepland binnen het in-

vloedsgebied. De huidige locatie van de school ligt 

wel binnen het invloedsgebied, maar de huidige be-

stemming is gehandhaafd in het bestemmingsplan. In 

het bestemmingsplan is wel de mogelijkheid, middels 

een wijzigingsbevoegdheid, om het terrein in de toe-

komst te gebruiken ten behoeve van uitbreiding van 

de Koninklijke Militaire School. Deze wijziging kan pas 

plaatsvinden als uit onderzoek blijkt dat externe vei-

ligheid geen beperking vormt. 

Bij de leidingen dienen de volgende afstanden in acht 

te worden genomen: 

� 8” leiding voor transport van vloeibare koolwater-

stoffen (naftaleiding): 

direct ruimtebeslag 2 x 5 m; 

     veiligheidszone 10
-6

 contour 2 x 12m; 

     invloedsgebied 2 x 27 m; 

� hoofdgastransportleiding (gasunie): 

     direct ruimtebeslag 2 x 4 m; 

     veiligheidszone 2 x 20 m. 

Het genoemde directe ruimtebeslag is met name be-

doeld voor het beheer en onderhoud van de leiding. 

Binnen de genoemde veiligheidszones en invloeds-

gebied mogen geen gevoelige objecten, zoals wonin-

gen e.d. worden opgericht. Deze afstanden zijn als 

zodanig aangeduid op de plankaart door middel van 

de dubbelbestemming ‘Leiding – Ondergronds’ en de 

gebiedsaanduidingen ‘veiligheidszone - leiding’ en 

‘overig - invloedsgebied leiding’. Dit kan wel na ont-

heffing, waarbij vooraf door de leidingbeheerder toe-

stemming moet zijn verleend. 
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Route gevaarlijke stoffen. 

Ten oosten van het plangebied is de provinciale weg, 

Ringbaan West gelegen. Deze weg is niet door Bur-

gemeester en Wethouders van de gemeente Weert 

aangewezen als een route waarlangs routeplichtige 

gevaarlijke stoffen vervoerd moeten worden. Om 

meer inzicht in het risico van het vervoer van gevaar-

lijke stoffen over de weg is de Risico-atlas wegtrans-

port gevaarlijke stoffen van 23 maart 2004 (opgesteld 

door de AVIV) geraadpleegd. Deze atlas geeft aan dat 

er geen gevaarlijke stoffen over de Ringbaan-West of 

andere wegen in het plangebied worden vervoerd. 

De dichtstbijzijnde weg waarover de route voor ge-

vaarlijke stoffen loopt, zijnde de Ringbaan-Noord en 

de rijksweg A2, liggen op meer dan 1 km afstand van 

het plangebied en hebben daardoor dan ook geen in-

vloed op het plangebied. De afstand van het kanaal 

Zuid-Willemsvaart tot aan het plangebied is te groot 

(ca. 0,5 km) om van invloed te zijn. 

6.7.3. Rooilijnenbeleid Rijkswaterstaat. 

Voor de Zuid Willemsvaart is het Rooilijnenbeleid van 

Rijkswaterstaat van toepassing. Dit beleid wordt onder 

andere gehanteerd om mogelijke toekomstige recon-

structies en/of uitbreidingen aan het kanaal niet on-

mogelijk te maken, alsmede een zone vrij te houden 

ten behoeve van beheer en onderhoud en om een op-

timale nautische omgeving te creëren.  

Deze rooilijn is gelegen op 20 meter, gemeten vanuit 

de grens land-water. Voor het bouwen binnen deze 

rooilijn is toestemming van Rijkswaterstaat vereist. 

Het plangebied is buiten de rooilijn gelegen. 

6.8.  Kabels en leidingen. 

Binnen het plangebied is een aantal leidingen (gas-

transport- en naftaleiding) gelegen die juridisch plano-

logisch om bescherming vragen. Deze leidingen zijn 

met bijbehorend direct ruimtebeslag dan ook op de 

plankaart aangeduid en bestemd met een dubbelbe-

stemming. Het directe ruimtebeslag is met name be-

doeld voor het beheer en bescherming van de leiding. 

1
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Binnen het directe ruimtebeslag/invloedsgebied mag 

dan ook uitsluitend gebouwd worden na verleende 

ontheffing van burgemeester en wethouders waarbij 

vooraf de leidingbeheerder moet zijn gehoord. 

6.9. Flora en fauna. 

Ten zuidwesten van het plangebied loopt de Ecologi-

sche Hoofdstructuur (EHS). Het plangebied zelf is niet 

gelegen in de EHS en ook niet in een stiltegebied. 

Ten westen van het plangebied is, binnen een straal 

van 4 kilometer, het Natura2000 gebied Weerter- en 

Budelerbergen & Ringselven gelegen. Het plangebied 

zelf maakt geen onderdeel uit van een Natura2000 

gebied of een Habitat- of Vogelrichtlijngebied, maar is 

wel binnen de invloedsfeer ervan gelegen. Hiervoor 

geldt echter geen onderzoeksplicht. 

Standaard geldt voor het gehele gebied de algemene 

zorgplicht zoals die in de Flora- en faunawet centraal 

staat (artikel 2). Bovendien moeten de handelingen in 

logisch verband staan met het plan en geen doel op 

zich vormen. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen 

dient onderzocht te worden of de handelingen niet lei-

den tot de schending van verbodsbepalingen van de 

artikelen 8 t/m 14 van de Flora- en faunawet. In de af- 

zonderlijke ruimtelijke onderbouwing van de beoogde 

ontwikkeling is hier nader aandacht aan besteed. 
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7.1. Inleiding. 

Een viertal randvoorwaarden en gegevens bepaalt de 

opzet en inrichting van de bestemmingsplanregels en 

de plankaart van de gemeente Weert: 

� de digitale raadpleegbaarheid; 

� de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen  

 2008 (SVBP 2008); 

� de standaard voorschriften van de gemeente 

Weert, welke omgezet zijn naar de eisen/verplich-

tingen van de SVBP 2008; 

� de Woningwet d.d. 1 januari 2003; 

� luchtfoto’s d.d. 2003 t.b.v. de handhaving. 

De structuur van het plan is zodanig dat de plankaart 

de primaire informatie geeft over waar gebouwd mag 

worden (bouwvlak voor bouwen tot een goothoogte 

van 6,00 m en bouwhoogte van 9,00 m, en bij-

bouwvlak voor bouwen tot een goothoogte van 3,20 

m.). Bij het raadplegen van het bestemmingsplan 

dient dan ook eerst naar de plankaart gekeken te 

worden.  

Vervolgens kan men in de regels teruglezen welk ge-

bruik en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan. 

De ordening van regels is daartoe zodanig opgezet 

dat bij iedere bestemming een nagenoeg compleet 

beeld van de regels voor die bestemming is gegeven. 

Desondanks blijven aanvullend inleidende bepalingen 

en algemene bepalingen nodig. 

7.2. De plankaart. 

Op de plankaart zijn aangegeven: 

� de grens van het plangebied; 

� de bestemmingen van de in het plangebied gele-

gen gronden; 

� dubbelbestemmingen; 

� bouw- en bijbouwvlakken; 

� overige aanduidingen waarnaar in de regels wordt 

verwezen. 

De gronden gelegen binnen de grens van het plange-

bied zijn geregeld binnen dit bestemmingsplan. De 

kleur op de plankaart geeft aan om welke bestemming 

het gaat.  
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Logisch dus dat de kleur meteen duidelijk maakt welk 

artikel uit de regels geraadpleegd moet worden.  

Dubbelbestemmingen betreffen met name een be-

heersregeling, dan wel aanvullend beleid op de onder-

liggende bestemming. In de regel gaat het hier om 

van toepassing zijnde zoneringen of sectoraal beleid. 

Het bouw- en bijgebouwvlak geeft de begrenzing weer 

waarbinnen gebouwen opgericht mogen worden. In 

het bouwvlak moet het hoofdgebouw gesitueerd  wor-

den. In het bijgebouwvlak mogen ondergeschikte ge-

bouwen en bijgebouwen opgericht worden. 

De overige aanduidingen geven een specifieke situa-

tie weer, waarvoor in de regels een aparte regeling is 

opgenomen. 

7.3. De regels. 

7.3.1 . Algemeen. 

De regels zijn als volgt opgebouwd: 

� inleidende regels; 

� bestemmingsregels; 

� algemene regels; 

� overgangs- en slotregels. 

Allereerst zijn de inleidende regels opgenomen: de 

begripsbepalingen en de regels omtrent de wijze van 

meten. 

Vervolgens zijn artikelen van de afzonderlijke be-

stemmingen en dubbelbestemmingen opgenomen. 

Deze bevatten de specifieke regels voor de desbetref-

fende bestemming. 

Daarna volgen de algemene regels. Dit is een aantal 

planregels van een algemeen en administratief karak-

ter, dat onontbeerlijk is voor een bestemmingsplan. 

Het betreft hier de anti-dubbeltelregel, algemene re-

gels met betrekking tot bouwen, gebruik, ontheffing, 

wijziging, procedure en overige regels. 

Tot slot zijn de regels met betrekking tot overgangs-

recht en de titel opgenomen. 
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7.3.2. Opbouw bestemmingbepaling.

Bij de aanwijzing van de afzonderlijke bestemmingen 

en dubbelbestemmingen is steeds dezelfde structuur 

gekozen, en wel de volgende: 

� bestemmingsomschrijving, om het toegelaten ge-

bruik te verduidelijken; 

� regels voor het bouwen, onderscheiden naar 

bouwvlak, bijgebouwvlak en overige zaken;

� nadere eisen, de mogelijkheid tot het stellen van 

nadere eisen ten behoeve van het algemene be-

lang; 

� ontheffing van de bouwregels, de mogelijkheid om 

ontheffing te verlenen ten aanzien van regels voor 

bebouwing in het bestemmingsplan;

� specifieke gebruiksregels, onderscheiden naar ge-

bruik van de grond en gebruik van de opstallen;

� ontheffing van de gebruiksregels, de mogelijkheid 

om ontheffing te verlenen ten aanzien van bepa-

lingen in het bestemmingsplan; 

� aanlegvergunning, werken of werkzaamheden 

waarvoor een aanlegvergunning vereist is; 

� wijzigingsbevoegdheden, de mogelijkheid om af te 

wijken van het bestemmingsplan, qua gebruik of 

bouwmogelijkheden. 

7.4. De bestemmingen. 

Hierna zijn de binnen het plangebied gelegen be-

stemmingen afzonderlijk opgenomen. Daarbij wordt 

ingegaan op het van toepassing zijnde beleid en de 

bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen de desbetref-

fende bestemming.  

Het beleid dient ertoe om de toegankelijkheid en de 

begrijpbaarheid van de regels te vergroten. Op basis 

hiervan is het mogelijk om te bepalen of een bouw-

plan of ontwikkeling in de geest van het bestem-

mingsplan past. Het vastgestelde beleid vormt in ge-

val van een gewenste afwijking de basis voor een 

gemotiveerde weigeringsgrond.
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7.4.1. Bestemming Agrarisch. 

Het beleid. 

Het betreft hier een aangrenzend restgebied binnen 

het plangebied als overgang naar het buitengebied. 

Het beleid voor dit gebied is primaire gericht op: 

1. het behoud van cultuurgronden als basis voor de 

agrarische bedrijfsvoering. 

2. met het oog op het eventuele extensief recreatief 

medegebruik mogen, rekening houdend met de hier-

voor genoemde agrarische doeleinden, kleinschalige 

voorzieningen worden geplaatst. 

7.4.2. Bestemming Bedrijf. 

Het beleid. 

Ook voor bedrijven is een gemeentelijke visie over het 

te voeren beleid aanwezig en wel het volgende: 

1. het beleid is gericht op continuering van de be-

staande bedrijfsactiviteiten. Bedrijven worden daartoe 

voorzien van een reële uitbreidingsmogelijkheid, be-

nodigd voor de continuïteit en het doorvoeren van mi-

lieuhygiënische verbeteringen. 

2. Bij bedrijfsbeëindiging kan in de bestaande be-

drijfsgebouwen een nieuw bedrijf gevestigd worden, 

onder de voorwaarde dat de milieuhygiënische situa-

tie niet verslechtert (uitwisseling tot milieucategorie 2 

mogelijk) en een toename van de parkeerdruk binnen 

de woonomgeving wordt voorkomen.  

3. Nieuwvestiging van categorie 3-bedrijven (of 

meer) wordt niet toegestaan, ook niet via ontheffing. 

Gelet op het karakter van de woonwijken, bepaald 

door woningen en enkele voorzieningen, is nieuwves-

tiging van deze categorie bedrijven door de te ver-

wachten bezwaren van milieutechnische aard onge-

wenst.  

4. de verkoop van motorbrandstoffen is niet toege-

staan, of alleen op de daartoe bestemde plaatsen. 

1

2
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5. naar de woonwijken toe is geredeneerd dat niet 

alle bedrijven zomaar in de omgeving passen. Een 

toegesneden lijst geeft aan wat acceptabel is. 

Het bouwvlak. 

Binnen de bestemming Bedrijf is alleen een bouwvlak 

opgenomen. Hierbinnen mogen de gebouwen opge-

richt worden. De bestaande bebouwing is binnen het 

bouwvlak opgenomen. Gezien de aanwezige fysieke 

ruimte zijn voor de meeste bedrijven de mogelijkhe-

den voor uitbreiding beperkt. Belangrijkste reden hier-

voor is de ligging tussen de woonbebouwing.  

7.4.3. Bestemming Bos. 

Het beleid. 

1. De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd 

voor onder meer bos en bebossing. Op of in deze 

gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. In 

de regels is wel een aanlegvergunningenstelsel opge-

nomen voor het rooien en kappen van bomen. 

2. binnen de bestemming Bos is recreatief medege-

bruik door de scouting mogelijk in het daarvoor aan-

geduide gebied. 

7.4.4. Bestemming Maatschappelijk. 

Het beleid. 

Maatschappelijke doeleinden zijn zaken die goed 

passen en noodzakelijk zijn in de diverse woonwijken. 

In dit kader heeft het betrekking op de handhaving 

van de kapel en de nieuwbouw van het Bisschoppelijk 

College, een scholengemeenschap met een boven-

wijks karakter. Het volgende beleid is hierop van toe-

passing: 

1. voor de kapel geldt continuering van de bestaande 

activiteiten, waarbij de vigerende rechten worden ge-

handhaafd.   

2. doelstelling is te komen tot een multifunctioneel 

gebruik van de noodzakelijke voorzieningen ten be-

hoeve van de nieuwe scholengemeenschap. Intensief 

ruimtegebruik is daarbij uitgangspunt. 
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3. bijbehorende voorzieningen inherent aan een 

scholengemeenschap, waaronder een sporthal, zijn 

ter plaatse toegestaan. 

4. in aanvulling hierop is eveneens een sportaccom-

modatie toegestaan, op het terrein van de scholen-

gemeenschap, ter bevordering van het bewegen door 

de jeugd en andere doelgroepen. 

Het bouwvlak. 

Voor de bestemming Maatschappelijk zijn de bouw-

mogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan ge-

respecteerd (bij de kapel) of is een bouwvlak opge-

nomen (ten behoeve van het Bisschoppelijk College). 

Door het opnemen van een bouwvlak met een bijpas-

send maximaal bebouwingspercentage is het be-

stemmingsplan flexibel. 

7.4.5. Bestemming Maatschappelijk - Militaire 

zaken. 

Het beleid.  

Voor de militaire terreinen (KMS, MOB-complex) bin-

nen het plangebied is specifiek beleid van toepassing, 

te weten: 

1. het beleid voor de militaire terreinen is gericht op 

continuering van de bestaande militaire activiteiten. 

De terreinen worden daartoe voorzien van voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden voor de continuïteit en het 

uitoefenen van militaire activiteiten ter plaatse. 

2. het KMS-terrein is met name bedoeld voor: 

� het opleiden van onderofficieren. 

3. het MOB-complex is met name bedoeld voor: 

� opslag van munitie; 

� stalling van militaire voertuigen. 

4. nieuwe bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. Op 

het MOB-complex staan twee bedrijfswoningen. Enkel 

voorzieningen voor bewoning door de gestationeerde 

militairen zijn toegestaan, alsmede de reeds aanwezi-

ge bedrijfswoningen.  

�������� #����""����"���� !������	��#����""����"���� !������	��#����""����"���� !������	��#����""����"���� !������	��>>>>��������

���� "���������
����"���������
����"���������
����"���������
��������

1



58

Het bouwvlak. 

Ook voor de bestemming Maatschappelijk - Militaire 

zaken is alleen een bouwvlak van toepassing. De 

bouwmogelijkheden uit het vigerende bestemmings-

plan zijn gerespecteerd. Het bouwvlak is dan ook 

overeenkomstig ingetekend en voorzien van een 

maximaal bebouwingspercentage. 

7.4.6. Bestemming Recreatie – Volkstuin. 

Het beleid. 

Het aanwezige volkstuinencomplex “Lamershof” 

vraagt om een specifieke regeling gezien de aard van 

de activiteiten. Het beleid is gericht op: 

1. handhaving van de bestaande voorziening en acti-

viteiten en daarmee voorzien in de behoefte van 

volkstuinen. 

2. voorkomen moet worden dat de bebouwing van dit 

complex in de toekomst voor niet op de aard en om-

vang van het plangebied afgestemde voorzieningen 

kan wordt gebruikt. 

3. een uitbreiding is acceptabel mits afgestemd op de 

fysieke situatie en het beoogde gebruik. 

Bouwvlak. 

De aanwezige, centrale voorzieningen zijn in een ver-

ruimd bouwvlak opgenomen. Hierdoor is het recht-

streeks mogelijk om nieuwe ontwikkelingen passend 

binnen de aanwezige fysieke ruimte te realiseren. 

Voor het realiseren van bebouwing ter plaatse van de 

volkstuinen zelf, is per perceel een maximaal opper-

vlak toegestaan. 

7.4.7. Bestemming Sport. 

Het beleid. 

Voor het sportpark binnen het plangebied is het beleid 

hoofdzakelijk gericht op: 

1
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1. de handhaving van de bestaande voorzieningen 

op sportgebied, zijnde een atletiekaccommodatie, 

hockey- en tenniscomplexen.  

2. de bijbehorende bebouwing wordt voorzien van 

een uitbreidingsmogelijkheid, teneinde in te kunnen 

spelen op veranderende eisen op het gebied van 

comfort en milieuhygiëne.  

Het bouwvlak.

Voor de bestemming Sport is een bouwvlak opgeno-

men. Hierbij wordt gestreefd naar clustering van de 

bebouwing. Uitbreiding is dus mogelijk om in te kun-

nen spelen op nieuwe ontwikkelingen. 

7.4.8. Bestemming Verkeer, 

   als ook Water. 

Het beleid. 

Sommige zaken spreken qua beleid voor zich. Het zijn 

functionele onderdelen van het plangebied, zoals ver-

keers- en verblijfsruimte, water en nutsvoorzieningen: 

1. het beheerskarakter staat voorop. Gewijzigde in-

zichten, die leiden tot herinrichting, zijn binnen de be-

grenzing van de bestemming, zonder meer en zonder 

bestemmingsplanprocedure mogelijk. 

2. water is specifiek bestemd in het kader van de wa-

terhuishouding c.q. de primaire functie van de water-

gang. 

3. nutsvoorzieningen maken integraal onderdeel uit 

van de bestemming verkeer. 

7.4.9. Bestemming Wonen. 

Het beleid. 

De bestemming Wonen is de meest voorkomende be-

stemming binnen het plangebied. Het beleid voor de-

ze bestemming is gericht op: 

1. Bestaande woningen worden voorzien van een re-

delijke uitbreiding ter realisering van de, naar de eisen 

van de tijd, bedoelde vergroting van het woongenot. 

Het daarvoor benodigde ruimtebeslag wordt tot uit-

drukking gebracht in de omvang van het bouwvlak 

1
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en/of bijbouwvlak.  

Daarbij wordt behoud van de herkenbaarheid als vrij-

staande, blok van twee of geschakelde woning nage-

streefd. Nieuwe, ter vervanging van bestaande, wo-

ningen zullen ook binnen dit regime moeten passen. 

Zonder dat het aantal woningen zoals aanwezig toe-

neemt. 

2. Onder de bestemming Wonen valt op grond van 

jurisprudentie ook het aan huis gebonden beroep. De 

omvang ervan is aan een maximum gebonden, het 

handhaven van een complete woning in het gebouw 

blijft vereist. De maat van het beroepsgedeelte is 

rechtstreeks toegestaan voor hoofd- en bijgebouw tot 

ten hoogste 50 m². Aan huis gebonden beroepen zijn 

dus vrij, voor zover de woonfunctie volledig gehand-

haafd blijft en voor zover de ruimtelijke uitwerking of 

uitstraling met de woonfunctie in overeenstemming is. 

Met ontheffing kan onder voorwaarden een grotere 

oppervlakte worden toegestaan. Aan huis gebonden 

en ambachtelijke bedrijfjes zijn niet rechtstreeks toe-

gestaan, maar uitsluitend via ontheffing. 

3. Het realiseren van een nieuwe woning door middel 

van inpandig wonen (woningsplitsing) is niet anders 

dan in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Het aantal 

woningen zoals aanwezig op het moment van ter in-

zage legging van het ontwerp bestemmingsplan is 

maatgevend. 

4. Het beleid bij her- en verbouw van woningen die 

goed zijn gesitueerd ten opzichte van winkels, op-

stapplaatsen voor openbaar vervoer en zorgvoorzie-

ningen, is gericht op het realiseren van woningen ge-

schikt voor ouderenhuisvesting, zogenaamde levens-

loopbestendige woningen. 

5. het beleid is gericht op het realiseren van een inte-

graal toegankelijke en sociaal veilige woonomgeving. 

Voor de woningen betekent dit: 

� menging van tuin en straatgericht wonen; 

� vermijding van blinde eindgevels bij woningen. 

1
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6. Het beleid is gericht op het bouwen van nieuwe 

woningen volgens de principes van aanpasbaar en 

levensloopbestendig, duurzaam en energiebewust 

bouwen. 

7. Het beleid is gericht op het beperken van de aan-

tasting van de aanwezige cultuurhistorische waarden 

en beeldkwaliteit. 

8. Het beleid is gericht op intensief ruimtegebruik en 

ondergronds bouwen, waarmee niet wordt bedoeld de 

bouw van garages, die via een landschappelijke in-

greep c.q. ingraving ontsloten worden. 

9. Garageboxen in aparte complexen worden nader 

aangeduid binnen de bestemming Wonen. Immers 

daarin moet tot uitdrukking komen, dat er geen ver-

band zal en mag zijn, met activiteiten (gebruik) die 

men thuis wel in de garage mag doen (hobby’s e.d.). 

Uitgangspunt is alleen stalling van motorvoertuigen, 

fietsen en opslag inherent aan de woonfunctie in een 

garagebox. 

10. Het realiseren van mantelzorgvoorzieningen bin-

nen de bestemming wonen is zonder meer mogelijk, 

wanneer dit aaneengesloten bebouwing betreft (wo-

ning met aangebouwd bijgebouw). Noch het bestem-

mingsplan, noch het volkshuisvestingsbeleid stelt re-

gels ten aanzien van gezinssamenstelling (bijvoor-

beeld een 3 generatie gezin).  

De Woningwet verzet zich niet tegen de realisering 

van meerdere voorzieningen in één woning, zoals 

badkamers en kookgelegenheden. 

Het bouwvlak. 

De geconstateerde behoefte aan uitbreiding is veelal 

te realiseren binnen een bouwblokdiepte van onge-

veer 12 meter.  
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Bij een grotere diepte komt het uitgangspunt van vol-

doende licht- en luchttoetreding in de knel. Deze 

bouwblokdiepte is per bouwperceel ingetekend, tenzij 

de diepte van de desbetreffende percelen ontoerei-

kend is of op basis van het vigerende bestemmings-

plan een grotere diepte was toegestaan. Een afstand 

van circa 8 meter tussen de (potentiële) achtergevel 

van de woning (bouwvlak) en het volgende perceel is 

daarbij steeds gehandhaafd als garantie voor een re-

delijke achtertuin.  

De afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse per-

ceelsgrens is bepaald op 3 m. of zoveel minder als de 

woning reeds op kortere afstand tot de zijdelingse 

perceelsgrens staat. Indien de zijdelingse perceels-

grens schuin wegloopt ten opzichte van de voorgevel 

is er voor gekozen om de bouwgrens haaks op de 

voorgevelrooilijn in te tekenen. De minimale afstand 

tot de zijdelingse perceelsgrens blijft hierbij 3 m.  

Hiermee wordt voorkomen dat er bouwvlakken ont-

staan met schuine hoeken die niet rendabel zijn om te 

bebouwen ten behoeve van het hoofdgebouw.  

Tevens worden hierdoor ongewenste stedenbouw-

kundige situaties voorkomen. In hoeksituaties, gren-

zend aan de openbare ruimte (verkeer, groen en wa-

ter), is deze afstand 5 m. 
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Daar waar bouwpercelen c.q. kavels een grote front-

breedte hebben is afgeweken van de gegeven maat 

van 3 m uit de zijdelingse perceelsgrens. Indien er 

reeds een bijgebouw aan de woning is aangebouwd is 

deze maatgevend voor de zijgrens van het bouwvlak. 

Is dit niet het geval dan wordt aan één zijde van de 

woning een uitbreidingsruimte gegeven in zijwaartse 

richting van 5 à 6 m. 

De genoemde maten zijn concreet vertaald in bouw-

vlakken op de plankaart. Het voordeel hiervan is dat 

men direct kan zien waar de woning opgericht kan 

worden. Het bouwvlak is daarbij op maat afgestemd 

op het bouwperceel en mag in zijn geheel worden be-

bouwd tot een goot- en nok/bouwhoogte van respec-

tievelijk 6 en 9 m. 

Ondergeschikte bouwdelen in de vorm van erkers 

(aangebouwd bijgebouw), luifels en balkons zijn toe-

gestaan voor de voorgevel, mits ze niet meer dan 

1,20 m voor de voorgevel uitsteken en maximaal 5 m² 

aan oppervlakte beslaan. 

Het bijgebouwenvlak. 

Het bijgebouwenvlak is ingetekend op 1 m achter de 

voorgevel. Oorspronkelijk stond deze afstand op 5 

meter, om zo een parkeerplaats op eigen erf mogelijk 

te maken en een bebouwingshiërarchie in stand te 

houden. Door de herziening van de Woningwet (d.d. 1 

januari 2003) is de afstand van 5 m planologisch niet 

meer te handhaven. Volgens de nieuwe Woningwet is 

het namelijk toegestaan om vergunningvrij een bijge-

bouw op te richten tot 1 meter uit de voorgevel. Deze 

afstand van 1 m wordt nu ook in het bestemmingsplan 

aangehouden. 

In hoeksituaties, grenzend aan de openbare ruimte 

(verkeer, groen en water), wordt hiervan afgeweken. 

Hier is de afstand 4 m achter de voorgevel en 1 m uit 

de zijdelingse perceelsgrens. Dit om het uitzicht en de 

verkeersveiligheid te waarborgen.  

1

2
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Ook het bijgebouwenvlak is op basis van de genoem-

de maten op de plankaart ingetekend om onduidelijk-

heden te voorkomen. 

Het toegestane oppervlak aan bijgebouwen binnen 

het bijgebouwenvlak bedraagt 150 m², mits het bijge-

bouwvlak voor 50% onbebouwd blijft. Bijgebouwen die 

gelegen zijn binnen het bouwvlak tellen niet mee bij 

de bepaling van de 150 m² aan bijgebouwen. Naast 

het bestemmingsplan is het ook mogelijk om vergun-

ningvrij nog vrijstaande of aangebouwde bijgebouwen 

op te richten op basis van artikel 43 van de Woning-

wet. 

De goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,20 

meter bedragen. Het bijgebouw bestaat uit maximaal 

1 (volwaardige) bouwlaag. Het bijgebouw mag plat 

afgedekt worden of met een kap worden uitgevoerd.  

Voor erfafscheidingen gelden ander hoogten. Buiten 

het bouwvlak en bijgebouwenvlak mag de hoogte 

maximaal 1 m bedragen, uitgezonderd sierhekwerken 

waarvan de hoogte maximaal 2 m mag bedragen en 

waarbij geen beperkingen ten aanzien van de situe-

ring gelden. Binnen het bouwvlak en bijgebouwenvlak 

mag een erfafscheiding maximaal 2 m bedragen. In 

hoeksituaties geldt een aparte regeling. Het is hier 

mogelijk om geheel transparante erfafscheidingen 

(draadafscheidingen) op te richten tot een hoogte van 

2 m. De voorwaarde is dat de voor de verkeersveilig-

heid benodigde uitzichthoek van 45° wordt gewaar-

borgd. Deze transparante erfafscheidingen mogen op 

de perceelsgrens worden opgericht. 

7.4.10. Dubbelbestemmingen. 

Het beleid. 

Dubbelbestemmingen zijn veelal een toevoeging op 

de onderliggende bestemming. Een dubbelbestem-

ming is primair. Dit houdt in dat indien het bepaalde in 

de dubbelbestemming op gespannen voet staat met 

de regels van de onderliggende bestemming, het be-

paalde in de dubbelbestemming voor gaat. 
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7.5. De aanduidingen 

7.5.1. Overige functies. 

Solitaire dienstverlening en kantoren gaan prima sa-

men met wonen. Daarom zijn ze ook onder de be-

stemming wonen gebracht en uitsluitend toegestaan 

waar aangeduid op de plankaart. Het beleid is gericht 

op: 

1. het aanvaarden van een bescheiden uitbreiding, 

immers er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen waar men 

rekening mee dient te houden, alleen wanneer de 

parkeersituatie verslechtert zijn beperkingen opge-

legd. Onderlinge uitwisselbaarheid is niet toegestaan. 

De huidige gebruiksvorm is maatgevend.  

7.5.2. Overig - structureel groen. 

Groen maakt als zodanig onderdeel uit van de open-

bare ruimte en is als onderdeel hiervan op de plan-

kaart nader aangeduid. Het beleid in deze is:  

1.  structureel groen en daarvan deel uitmakende 

monumentale, beeldbepalende beplanting zijn voor de 

gemeente identiteitsbepalend bestemmingsplanele-

menten binnen de bebouwde omgeving. De omge-

vingskwaliteit, typerend voor de gemeente Weert, is 

van zo een essentieel belang dat doorwerking in het 

bestemmingsplan vereist is, wil de voorsprong in 

(woon)omgevingskwaliteit gegarandeerd blijven. 

2. binnen de gebiedsaanduiding ‘overig - structureel 

groen’ zijn kleinschalige speelvoorzieningen (zoals 

schommel, glijbaan, klimrek) overal toegestaan. 

Grootschalige voorzieningen, zoals terreinen met 

meerdere, grote speeltoestellen, trapveld, basketbal-

veld of skate-/skateboardbaan zijn niet aanwezig en 

worden ook niet toegestaan. 

7.5.3. Overig - karakteristieke beplanting  

(bomen). 

Ten behoeve van het behoud van karakteristieke en 

beeldbepalende bomen wordt het volgende gesteld: 

1
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gestreefd wordt naar het behouden van de monumen-

tale bomen. Bij eventuele werken of werkzaamheden 

dient vooraf, middels boomdeskundig advies, aange-

toond te zijn dat geen onevenredige aantasting plaats-

vindt of dat de levensvatbaarheid van de boom niet 

langer gewaarborgd is.  

7.5.4. Monumenten. 

Ten behoeve van het behoud van cultuurhistorisch 

waardevolle elementen en structuren wordt het vol-

gende gesteld: 

1. gestreefd wordt naar behoud, herstel en verster-

king van de cultuurhistorische waarden door het te-

gengaan van versnippering van historische patronen, 

het zo mogelijk verwijderen van incidentele objecten 

zonder enig verband met de oorspronkelijke situatie 

en het voorkomen van het toevoegen van nieuwe 

elementen, anders dan bedoeld ter reconstructie van 

de oorspronkelijke situatie. 

2 op de binnen de bestemming gelegen beschermde 

rijksmonumenten, aangewezen ingevolge artikel 3 van 

de Monumentenwet 1988, is tevens het dienaan-

gaande bepaalde uit de Monumentenwet van toepas-

sing.  

3. voorop staat de instandhouding van de afzonder-

lijke monumentale gebouwen (rijk en gemeente) en 

bouwwerken voor wat betreft kapvorm, hoogtematen 

en gevel- en raamindeling, zoals deze zijn vastgelegd 

in de aanwijzing tot rijks- of gemeentelijk monument .  

De bepalingen in de Welstandsnota gelden bij aan-

passingen en verbouwingen als uitgangspunt. Daar-

naast dient bij Monumenten advies ingewonnen te 

worden bij de commissie Cultuurhistorie.  

7.5.5. Woning middels ontheffing. 

Deze ontheffingsbevoegdheid is van toepassing voor 

de vigerende bouwtitels. De bestaande rechten zijn 

gerespecteerd maar niet meer direct mogelijk in ver-

band met noodzakelijke (milieu)onderzoeken. Het 

moment van onderzoek is hiermee verschoven naar  

1
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het moment dat een aanvraag concreet is. 

7.6.  Nadere eisen ter verbetering. 

Waar en hoe gebouwd moet worden volgt uit de ba-

siseisen van de bestemmingsplanregels. De keuze 

voor een gedetailleerde planopzet (bouw- en bijge-

bouwenvlakken op maat afgestemd op het bouwper-

ceel) pretendeert zorgvuldigheid van de zijde van de 

gemeentelijke overheid. Dit betekent echter geen vrij-

waring van onvolkomenheden of niet beoogde bouw-

mogelijkheden. 

De situering van bebouwing die nadelig werkt op al-

gemene veiligheid of anderszins gevaar inhoudt, moet 

kunnen worden voorkomen. Het verschuiven met de 

situering binnen een afwijkingspercentage van 10% 

moet van de zijde van de gemeente geëist kunnen 

worden vanuit een oogpunt van algemeen belang. Die 

mogelijkheid is geregeld door een bevoegdheid tot het 

stellen van ‘nadere eisen’ in dit bestemmingsplan. 

7.7. Bijlagen bij de regels. 

Bij de regels zijn in bijlage 1 ‘Bedrijvenlijst’ de toegela-

ten bedrijfsactiviteiten voor de bestemming bedrijf op-

genomen. Voornaamste criterium voor het al dan niet 

toelaten van bedrijfsactiviteiten is dat bedrijven qua 

omvang en aard passen binnen het ruimtelijk schaal-

niveau en karakter van het plangebied. Alleen soort-

gelijke of lichtere vormen van bedrijvigheid zijn moge-

lijk. Dit is in principe alleen categorie 1 en 2.  

De militaire terreinen, te wetden de KMS en het MOB-

complex, zijn middels een afzonderlijke bestemming 

geregeld. 

In bijlage 2 bij de regels is een assortimentenlijst van 

de winkel aan het adres Mastenbroekweg 2 opgeno-

men. Hierop is vastgelegd welke producten ter plaatse 

mogen worden verkocht. 
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8.1.  Inleiding. 

Voorwaarden voor een succesvolle handhaving van 

bestemmingsplannen zijn: 

� het vastleggen van de bestaande situatie in het 

bestemmingsplan; 

� een duidelijke handhavingsparagraaf in het be-

stemmingsplan; 

� duidelijke overgangsbepalingen met betrekking tot 

het bouwen en met betrekking tot gebruik van 

gronden en het gebruik van bouwwerken; 

� een duidelijk geformuleerd handhavingsbeleid als 

toetsingskader en voldoende middelen (mens-

kracht) om het beleid uit te voeren. 

Het beleid met betrekking tot handhaving van be-

stemmingsplannen en bouwvoorschriften is vastge-

legd in de gemeentelijke handhavingsnota 2001. De 

handhavingsnota is nader geconcretiseerd in een 

handhavingsprogramma. In het handhavingspro-

gramma worden de vormen van handhavingstoezicht 

in bestemmingsplannen omschreven. 

In 2006 is de Nota Integrale Handhaving vastgesteld. 

De handhaving van ruimtelijk beleid maakt onderdeel 

uit van de nota. In de integrale handhavingsnota wor-

den het wettelijk kader en de beleidsuitgangspunten 

geschetst op grond waarvan handhavingsactiviteiten 

door de gemeente worden uitgevoerd. In een jaarlijks 

uitvoeringsprogramma wordt het handhavingstoezicht 

in bestemmingsplannen vastgelegd. 

8.2.  Uitvoering handhavingstoezicht. 

Het handhavingstoezicht in bestemmingsplannen 

wordt uitgevoerd door medewerkers van de gemeente 

Weert. Met betrekking tot het handhavingstoezicht 

ruimtelijk beleid wordt gestreefd naar samenwerking 

tussen de gemeentelijke afdelingen en diensten die 

een controlerende functie hebben zoals de inspec-

teurs milieuvergunningen en bouwvergunningen en 

naar samenwerking met niet-gemeentelijke instanties, 

onder andere de politie. 
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Deze samenwerking komt tot uiting in het periodieke

handhavingsoverleg waaraan verschillende gemeen-

telijke afdelingen en de politie deelnemen. De sa-

menwerking moet uiteindelijk leiden tot een integraal 

handhavingbeleid. 

8.3.  Overgangsrecht. 

Voor het overgangsrecht is op grond van de nieuwe 

Wet ruimtelijke ordening voor zowel het bouwrecht als 

het gebruiksrecht bepalend het tijdstip van inwerking-

treding van het bestemmingsplan. Ten aanzien van 

het bouwen geldt het overgangsrecht niet voor bouw-

werken die gebouwd zijn zonder vergunning en in 

strijd met het voorheen geldende plan. In de over-

gangsbepalingen is verder vastgelegd dat het verbo-

den is het met het bestemmingsplan strijdige gebruik 

dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan te veranderen of te laten veranderen in een 

ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 

verkleind. Verder is bepaald dat indien het strijdige 

gebruik voor een periode langer dan een jaar wordt 

onderbroken het verboden is dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten. 

8.4.  Voorlichting. 

Het doel van het geven van voorlichting is het infor-

meren van de bewoners en gebruikers in het plange-

bied. In de inspraakfase van het bestemmingsplan 

worden de bewoners en gebruikers van het plange-

bied reeds uitgebreid geïnformeerd over het voor- en 

het ontwerpbestemmingsplan. 

8.5.  Controles. 

In het plangebied worden periodieke, specifieke en/of 

gemeentebreed opgezette controles gehouden. 

Met betrekking tot periodieke controles is het streven 

om het plangebied tweemaal per jaar te controleren 

doch minstens eenmaal per jaar. 

Periodiek worden bebouwing, gebruik van de bouw-

werken en gronden en aanlegvergunningplichtige 

werkzaamheden systematisch gecontroleerd.  
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Het periodieke toezicht richt zich ook op het verboden 

opslaan en storten van afvalstoffen in de buitenlucht. 

De geïnventariseerde situatie wordt vergeleken met 

de op dat moment geconstateerde situatie. Dit ge-

schiedt mede met behulp van luchtfoto’s die tweejaar-

lijks worden genomen van het hele grondgebied van 

de gemeente. 

Wanneer specifieke controles plaatsvinden wordt ge-

controleerd aan de hand van een thema. Hierbij kan 

gedacht worden aan detailhandel in bedrijfspanden, 

het wonen in bedrijfspanden, beroeps- en bedrijfsuit-

oefening in de woning en het bouwen zonder vergun-

ning. 

Van gemeentebrede controles is sprake als er contro-

les worden gehouden in samenwerking met andere 

ambtelijke diensten. 

In het handhavingstoezicht wordt gestreefd naar sa-

menwerking met andere (gemeentelijke) instanties. 

Medewerkers van andere gemeentelijke afdelingen 

die veel in het veld zijn (inspecteurs milieuvergunnin-

gen en bouwvergunningen) maar ook van niet-

gemeentelijke instanties (o.a. politie, waterschap) 

worden geïnformeerd over het bestemmingsplan. Er 

worden afspraken gemaakt over de melding van mo-

gelijke strijdigheden met het bestemmingsplan. Infor-

matieverstrekking en evaluatie van afspraken vinden 

plaats in het periodieke handhavingsoverleg. 

8.6.  Sanctionering. 

Wanneer strijdigheden met het bestemmingsplan 

worden geconstateerd wordt overeenkomstig het 

vastgestelde handhavingbeleid handhavend opgetre-

den. Het handhavingsinstrumentarium is omschreven 

in de gemeentelijke handhavingsnota. 
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9.1.  De financiële haalbaarheid. 

Het onderhavige bestemmingsplan is grotendeels een 

actualisatie van verouderde bestemmingsplannen. 

Het plan geeft in de meeste gevallen de huidige situa-

tie weer. Dit heeft geen financiële consequenties. 

De financiële haalbaarheid van de beoogde ontwikke-

ling, zoals genoemd in hoofdstuk 5 is aangetoond in 

de afzonderlijke ruimtelijke onderbouwing van deze 

ontwikkeling. 

Mogelijk zullen zich binnen het plangebied binnen de 

planperiode nieuwe ontwikkelingen voordoen. Het be-

treft in de regel gebieden die een herontwikkeling 

doormaken. Het tijdstip waarop is thans nog onbe-

kend. Hiervoor geldt dat in de regel separate (plano-

logische) procedures worden gevolgd. Hierbij zal de 

financiële haalbaarheid afzonderlijk worden aange-

toond. 

Het onderhavige bestemmingsplan is dus financieel 

haalbaar. 

9.2.  De maatschappelijke haalbaarheid. 

In het kader van het opstellen van het onderhavige 

bestemmingsplan is in een vroegtijdig stadium overleg 

gevoerd met de wijkraad Rond de Kazerne. De resul-

taten hiervan zijn in het hoofdstuk inventarisatie weer-

gegeven. Daar waar mogelijk is rekening gehouden 

met de opmerkingen van de wijkraad. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is toegelicht aan de 

wijkraad op 14 januari 2009. In overleg met de 

wijkraad is een informatieavond georganiseerd op 16 

februari 2009. Tijdens deze bijeenkomst is onder an-

dere het bestemmingsplan toegelicht. 
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10.1. De te volgen procedure. 

Het bestemmingsplan doorloopt als (voor)ontwerp 

respectievelijk vastgesteld en onherroepelijk bestem-

mingsplan de volgende procedure, te weten: 

a. Voorbereiding: 

 Vooroverleg met instanties 

 Watertoets 

 Inspraak (niet verplicht) 

b. Ontwerp: 

 1
e
 ter inzage legging (ontwerp bestemmingsplan) 

 Toezending aan watertoetsloket, provincie en rijk 

c. Vaststelling: 

 Vaststelling door de Raad 

2
e
 ter inzage legging (vastgesteld bestemmings-

plan) 

d. Beroep: 

 (Gedeeltelijk) onherroepelijk bestemmingsplan 

 Reactieve aanwijzing 

 Beroep bij Raad van State 

In het kader van deze procedure kunnen gedurende 

de ter inzageligging van het ontwerp bestemmings-

plan (fase b) zienswijzen worden ingesteld. In publica-

ties met betrekking tot de diverse stappen die het plan 

moet doorlopen wordt daarvan steeds melding ge-

maakt. Bij beroep besluit de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State als laatste over het 

plan. 
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10.2.  Kennisgeving voorbereiding. 

Overeenkomstig artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke orde-

ning (Bro) is op 22 oktober 2008 kennis gegeven van 

het voornemen tot het voorbereiden van het bestem-

mingsplan Rond de Kazerne. Hierbij is aangegeven 

dat dit bestemmingsplan een integrale herziening be-

treft van de geldende bestemmingsplannen voor het 

plangebied dat globaal omsloten wordt door de Ring-

baan-West, Bocholterweg, Mastenbroekweg, Van 

Goghlaan, Grotesteeg, Dijkerstraat, Diesterbaan, Ne-

lissenhofweg (inclusief Bisschoppelijk College), Ui-

lenweg en Boshoverbeek. In dit bestemmingsplan 

wordt de ontwikkeling van de scholengemeenschap 

Bisschoppelijk College in combinatie met een sporthal 

en een fitnesscentrum en accommodatie voor schutte-

rij Sint Catherina op sportpark St. Theunis meegeno-

men. 

Inmiddels is besloten dat het fitnesscentrum niet ge-

vestigd wordt op het sportpark St. Theunis en dat er 

nog geen zekerheid bestaat omtrent de vestiging van 

een schutterij.  

10.3.  Het vooroverleg met instanties. 

Tot de voorbereiding van dit bestemmingsplan be-

hoort het overleg met de daarvoor in aanmerking ko-

mende instanties. Instanties die blijkens hun werkter-

rein, belangen vertegenwoordigen of bevoegdheden 

krachtens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) hebben, 

zijn bij de totstandkoming van bestemmingsplannen 

betrokken in het kader van artikel 3.1.1 Bro. Het voor-

ontwerpplan is toegezonden aan de volgende instan-

ties: 

- VROM-inspectie 

- Waterschap Peel- en Maasvallei 

- Provincie Limburg 

De volgende reacties zijn hierop binnengekomen. 

VROM-inspectie

Reactie (ontvangen op 5 maart 2009): het vooront-

werp bestemmingsplan geeft aanleiding tot het maken 

van de volgende opmerkingen. 
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1. In de ruimtelijke onderbouwing sportpark St. 

Theunis is aangegeven dat onderzoek is uitgevoerd 

naar de aspecten Luchtkwaliteit en geluid.  

Verzocht wordt de belangrijkste berekeningen en con-

clusies over te nemen in de toelichting op het be-

stemmingsplan en de onderzoeken als bijlage bij het 

bestemmingsplan te voegen. 

Reactie:

De ruimtelijke onderbouwing van sportpark St. Theu-

nis is als bijlage aan de toelichting toegevoegd en 

maakt als zodanig integraal deel uit van het bestem-

mingsplan. Voor de duidelijkheid zijn de kenmerken 

van alle onderscheidene onderzoeken toegevoegd 

aan de ruimtelijke onderbouwing. De rapporten waren 

al als bijlage toegevoegd aan het voorontwerpbe-

stemmingsplan. Deze zijn echter niet aan VROM toe-

gezonden, omdat dit niet gebruikelijk is. De onderzoe-

ken zijn wel allemaal digitaal raadpleegbaar.  

2. In de toelichting (10.2, blz. 70) wordt verwezen naar 

artikel 3.1.1. Bro. Het plan is door de gemeente niet 

aan Defensie toegezonden. De naam van het voor-

ontwerpbestemmingsplan verwijst naar een Defensie 

object. Defensie betreurt dit ten zeerste. 

Reactie:

Het plan is abusievelijk in eerste instantie niet naar 

Defensie verzonden. Het plan is later wel naar Defen-

sie verzonden. De naam van het bestemmingsplan is 

ontstaan op verzoek van de wijkraad Rond de Kazer-

ne.  

3. De Wro-zone-wijzigingsbevoegdheid is niet con-

form afspraken op de verbeelding geplaatst. De ge-

plande overdracht van een deel van de Nelissenhof-

weg is groter dan nu is aangegeven. Gelieve dit aan 

te passen. 

Reactie:

Dit wordt aangepast in het ontwerpbestemmingsplan. 

4. Door overname van een groot deel van de Nelis-

senhofweg door Defensie is het niet wenselijk langs 

deze weg een grens van het bouwvlak op te nemen 

op de Van Hornekazerne. Middels een projectbesluit 

zal de bestemming van het BC worden gewijzigd in 

‘Militaire zaken’. Om die reden wordt verzocht het deel  
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van de Van Hornekazerne waar nu de grens van het 

bouwvlak is getekend op te nemen in het Wro-

wijzigingsgebied. 

Reactie:

Dit wordt aangepast in het ontwerpbestemmingsplan. 

5. De grens van het bouwvlak langs de Parklaan is 

door een zone ‘overig - structureel groen’ langs de 

Parklaan op te nemen wel erg ver op de Van Horne-

kazerne komen te liggen. Verzocht wordt de grens 

met 5 meter naar de Parklaan te verleggen. 

Reactie:

De grens van het bouwvlak is overgenomen uit het 

geldende bestemmingsplan ‘Kazernelaan-Zuid’. Het 

bouwvlak kan in het kader van de actualisatie niet 

zomaar 5 meter verlegd worden, omdat hier een on-

derzoeksplicht geldt. Bovendien ontstaat er mogelijk 

risico voor planschade. Indien Defensie dit wenst 

dient hiervoor een separaat principeverzoek te wor-

den ingediend. Bij positieve besluitvorming kan De-

fensie hiertoe een bestemmingsplan laten opstellen.

6. Op 2 februari 2006 heeft Defensie een art. 19.3 

WRO vrijstelling aangevraagd voor vier (4) legerings-

gebouwen. Deze vrijstelling is verleend op 8 augustus 

2006. De vrijstelling staat het toe tot 18 meter hoog te 

mogen bouwen. Verzocht wordt de goothoogte aan te 

passen van 10 naar 18 meter. In de onderhandelingen 

voor de uitbreiding van de KMS is door Defensie aan-

gegeven ook op het uitbreidingsterrein (BC) tot 18 

meter hoog te willen bouwen. Hiermee kan Defensie 

invulling geven aan behoud van het open karakter van 

het gebied waar het BC thans is gehuisvest en blijft ze 

onder de bomengrens van 25 meter. 

Reactie:

In het ontwerpbestemmingsplan wordt de locatie, 

waarvoor vrijstelling is verleend voor de legeringsge-

bouwen, specifiek aangeduid met een hoogte van 18 

meter. Voor het uitbreidingterrein dient een separaat 

bestemmingsplan te worden opgesteld. Hierin kan de 

gewenste hoogte worden opgenomen, mits goedge-

keurd door de gemeente. 
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7. De erfafscheidingen zijn minimaal 2,35 meter hoog. 

Verzocht wordt de hoogte van erfafscheidingen te wij-

zigen van 2,00 meter naar 3,00 meter. De maximale  

hoogte van 3,00 meter geldt ook voor artikel 7.2.3. lid 

c.  

Reactie:

Dit wordt aangepast in het ontwerpbestemmingsplan. 

8. Bouwwerken geen gebouwen zijnde laat nu het 

plaatsen van een grote lichtmast (voor op de (toe-

komstige) P-plaats) niet toe. Verzocht wordt aan arti-

kel 7.2.3. toe te voegen: ‘de maximale bouwhoogte 

van verlichtingsarmaturen en lichtmasten bedraagt 15 

meter.’ 

Reactie:

Dit wordt aangepast in het ontwerpbestemmingsplan. 

9. Verzocht wordt artikel 6.7 lid c en artikel 10.7 lid c 

te wijzigen in ‘alleen functies onder 7.1 a,b,c,d,e,g en i 

ter plaatse zijn toegestaan’. In lid h van deze artikelen 

wordt gesproken over woningen. Defensie zal geen 

woningen op het uitbreidingsterrein realiseren. 

Reactie:

Dit wordt aangepast in het ontwerpbestemmingsplan. 

10. Op het terrein van het BC, het uitbreidingsgebied, 

staan ook bomen die opgenomen zijn in het bomen-

register. Deze zijn niet opgenomen in de verbeelding 

‘overig – karakteristieke beplanting’.  

Reactie:

Nagegaan wordt of bomen uit het bomenregister ont-

breken op de plankaart. Dit wordt zo nodig aangepast 

in het ontwerpbestemmingsplan.  

11. Op pagina 45 van de toelichting wordt gesproken 

van ‘munitiecomplex’. Deze is niet aanwezig binnen 

het BP. Wel is er een MOB-complex waar in een bun-

ker munitie is opgeslagen. Voor de risicoanalyse zie 

de brief van VROM van 5 oktober 2005 kenmerk 

2005010224. Uit het bij de brief gevoegde rapport 

blijkt dat slechts de gevarensubklasse 1.4 mag wor-

den opgeslagen. Hieraan zijn geen A-, B-, en C-zones 

gerelateerd. 

Reactie:
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De toelichting in het ontwerpbestemmingsplan wordt 

op dit punt aangepast. 

12. Op pagina 15 van de toelichting staat dat de KMS, 

Van Hornekazerne, is aangewezen als Rijksmonu-

ment. Dit is niet het geval. Niet de gehele kazerne is 

als Rijksmonument aangewezen. Hiervoor wordt ver-

wezen naar het besluit  van het ministerie van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschappen van 21 augustus 

2003, nr. RZ-2202-1343. 

Reactie:

De toelichting in het ontwerpbestemmingsplan wordt 

op dit punt aangepast. In het bijlagenboek bij het ont-

werpbestemmingsplan wordt meer gedetailleerd inge-

gaan op de rijksbeschermde gebouwen van de Van 

Horne kazerne. 

13. Verzocht wordt voor de bedrijfswoningen een wij-

zigingsbevoegdheid op te nemen tot woning. Dit ver-

gemakkelijkt de eventuele afstoting van het MOB-

complex binnen de planperiode. 

Reactie:

Meest waarschijnlijk is dat, wanneer het MOB-

complex binnen de planperiode wordt afgestoten, een 

planherziening van het gehele MOB-complex nodig is. 

De beide bedrijfswoningen worden hierin meegeno-

men. Aangezien er nu geen zicht hierop is, wordt nu 

geen wijzigingsbevoegdheid voor de bedrijfswoningen 

opgenomen.  

14. Op de verbeelding is ‘Overig - invloedsgebied lei-

ding’ opgenomen. Hiervoor zijn geen regels opgeno-

men. Daarmee is niet duidelijk wat met deze bestem-

ming wordt beoogd. 

Reactie:

De regels in het ontwerpbestemmingsplan worden op 

dit punt aangepast. 

15. Op pagina 46 van de toelichting hoort het onder-

schrift bij de foto ‘1-MOB-complex’ te zijn. 

Reactie:

Dit wordt aangepast in het ontwerpbestemmingsplan. 
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16. In het bijlagenboek op pagina 16 wordt aangege-

ven dat de vaststelling van de structuurvisie zal 

plaatsvinden op 11 februari 2008. Omdat in de toe-

komst gesproken wordt is deze datum mogelijk niet 

juist. 

Reactie:

Er is inderdaad een vergissing gemaakt met het jaar-

tal. De structuurvisie is vastgesteld op 18 maart 2009. 

Dit wordt aangepast in het ontwerpbestemmingsplan. 

17. In het bijlagenboek op pagina 37 staat dat de 

aanwijzing tot Rijksmonument van De Lichtenberg in 

procedure is. Zover mij bekend heeft de aanwijzing 

plaats gevonden. 

Reactie:

De definitieve aanwijzing heeft nog niet plaatsgevon-

den. 

Waterschap Peel en Maasvallei

Reactie (ontvangen op 27 februari 2009):  

Er is een positief wateradvies verstrekt. 

Provincie Limburg, afdeling ruimtelijke ontwikkeling

Reactie (ontvangen op 14 april 2009 ):  

1. Verzocht wordt de archeologische aandachtsgebie-

den in het bestemmingsplan op te nemen. 

Reactie:

De archeologische aandachtsgebieden worden in het 

ontwerpbestemmingsplan opgenomen. 

2. Verzocht wordt de provinciale belangenstaat in te 

vullen. 

Reactie:

De ingevulde provinciale belangenstaat wordt met het 

ontwerpbestemmingsplan mee gezonden naar de 

provincie. 

De reacties zijn hierna volgend integraal opgenomen.  
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10.4.  Het vooroverleg met overige instanties. 

Het Regiobureau Brandweer Limburg-Noord heeft bij 

schrijven d.d. 12 februari 2009 aangegeven dat er 

geen noodzaak bestaat tot het uitbrengen van een 

advies zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen en de Circulaire risiconormering vervoer 

gevaarlijke stoffen, omdat het plan voor het grootste 

deel een actualisatie plan betreft en de ontwikkeling 

op St. Theunis zich buiten het invloedsgebied van een 

risicobron bevindt, waardoor geen wijziging van het 

groepsrisico plaatsvindt. 

Waterleiding Maatschappij Limburg heeft bij schrijven 

d.d. 4 februari 2009 aangegeven geen opmerkingen 

te hebben, omdat het plan de belangen in de drinkwa-

tervoorziening niet raakt. 

VAC-advies heeft bij schrijven d.d. 18 maart 2009 

hiernavolgend  advies gegeven. 

1. Na de afsluiting van de Nelissenhofweg i.v.m. de 

uitbreiding KMS, resteert alleen nog de IJzerenman-

weg als directe verbinding tussen de Kazernelaan en 

het bungalowpark/St. Theunishof, voor zowel fietsers 

als automoblistien. De IJzerenmanweg, in haar huidi-

ge vorm, lijkt hen ongeschikt voor deze verkeersfunc-

tie.  

Reactie:

Het afsluiten van de Nelissenhofweg maakt geen deel 

uit van voorliggend bestemmingsplan. Hiertoe dient te 

zijner tijd een afzonderlijke procedure te worden ge-

volgd met eigen rechtsbeschermingsmogelijkheden. 

Voorts wordt opgemerkt dat de verkeersstructuur zo-

danig is dat autoverkeer de Kazernelaan vervolgt naar 

de Ringbaan en vervolgens via de Parklaan naar het 

bungalowpark/ St. Theunishof kan rijden. Voor fietsers 

zijn er diverse mogelijkheden. De IJzerenmanweg 

maar ook het nieuw aan te leggen fietspad langs de 

Ringbaan is mogelijk.  

2. De VAC adviseert om aan het einde van de nieuw 

aan te leggen ontsluitingsweg naar de nieuw te bou-

wen sporthal een keerlus aan te brengen. Autobussen 

en auto’s met aanhanger kunnen dan veilig en com-

fortabel keren en terug rijden. 
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Reactie:

Autobussen en auto’s met aanhanger zullen inciden-

teel op sportpark St. Theunis komen. Autobussen met 

als bestemming de sporthal of het BC kunnen keren 

ter plekke van de ingang van het BC. Autobussen 

kunnen eveneens stoppen op de parkeerplaats nabij 

Huygenshof, waar ook gemakkelijk gekeerd kan wor-

den. Auto’s met aanhangers kunnen gemakkelijk ke-

ren binnen de bestaande infrastructuur, bijvoorbeeld 

door gebruik te maken van de haakse parkeerplaat-

sen. 

3. Ter plaatse van de aansluitingsweg op de Parklaan 

lijkt een snelheidsbeperkende voorziening (verkeers-

plateau of dergelijke) wenselijk. 

Reactie:

Binnen de bestemming Verkeer is voldoende flexibili-

teit zodat diverse inrichtingsvarianten mogelijk zijn. 

Planologisch zijn er derhalve geen belemmeringen om 

bepaalde verkeerskundige maatregelen op inrich-

tingsniveau te treffen. Zoals uit het inrichtingsplan 

blijkt is een plateau voorzien op bedoelde aansluiting. 

4. Eventueel een fietspad aanbrengen langs de 

Parklaan tussen de ontsluitingsweg en de rotonde met 

de Ringbaan-West. 

Reactie:

Binnen de bestemming Verkeer is voldoende flexibili-

teit zodat diverse inrichtingsvarianten mogelijk zijn. 

Planologisch zijn er derhalve geen belemmeringen om 

bepaalde verkeerskundige maatregelen op inrich-

tingsniveau te treffen. Dit fietspad wordt echter niet 

aangelegd, het wegprofiel is dermate breed, dat een 

afzonderlijk fietspad niet nodig is. Fietsers worden ge-

stimuleerd om het nieuw aan te leggen fietspad ten 

zuiden van de campus te nemen, dat langs de Ring-

baan wordt aangelegd tot aan de Kazernelaan. 

5. De ontsluitingsweg en (fiets)pad tussen de Breg-

terweg en de Ringbaan-West wordt straks wellicht 

door zowel voetgangers en fietsers als berijders van 

scooters en bromfietsern gebruikt. Snelheidsbeper-

kende voorzieningen, gericht op laatstgenoemde ge 
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motoriseerde gebruikers, bevordert de veiligheid van 

de andere gebruikers. 

Reactie:

Het fietspad kan alleen in geval van calamiteiten 

dienst doen als ontsluitingsweg. In totaal wordt blij-

kens de parkeerbalans rekening gehouden met 1440 

fietsers en 32 bromfietsers van het BC. De infrastruc-

tuur wordt zodanig ingericht dat geen extra snelheids-

beperkende voorzieningen hoeven te worden aange-

bracht. De tijdstippen waarop de fietsers van het fiets-

pad gebruik maken (bij aanvang en bij het uitgaan van 

de school) zijn geconcentreerd op bepaalde momen-

ten van de dag. In veel mindere mate en gespreid in 

de tijd zal ervan gebruik gemaakt worden ten behoeve 

van de sportvoorzieningen.  

10.5. Inspraak. 

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Rond de Kazerne’ 

heeft vanaf 29 januari 2009 gedurende zes weken, 

dat wil zeggen tot en met 11 maart 2009 ter inzage 

gelegen. Tijdens deze periode hebben in de gemeen-

te een belang hebben natuurlijke en rechtspersonen 

hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Van de inge-

komen reacties is een eindverslag inspraak opgesteld. 

Dit eindverslag is hierna volgend integraal opgeno-

men.
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locatie/perceel vigerende bestemming huidig gebruik nieuwe bestemming voor/na 1 januari 1992 gevoerde procedure in-

dien na 1 januari 1992 

opmerkingen Conclusie bodem 

Boshoverbeek        

Gewijzigde situaties        

Boshoverbeek 62 wonen wonen en zakelijke dienstver-

lening 

wonen met de aanduiding 

dienstverlening 

voor  functie is veranderd daarom 

is bestemd conform de huidi-

ge functie de bouwmassa is 

echter gelijk gebleven 

n.v.t. 

Boshoverbeek 45 wonen bedrijfswoning bedrijf voor  het betreft hier de bedrijfswo-

ning behorende bij het op het 

achterterrein aanwezige be-

drijf. Deze woning is betrok-

ken in de bedrijfsbestemming 

n.v.t. 

Boshoverbeek 32 bedrijf wonen, bedrijf bedrijf   de bestemming is gelijk ge-

bleven 

n.v.t. 

Boshoverbeek 30a en b wonen 2 nieuwe woningen wonen na artikel 19, lid 2 WRO bodemonderzoek is destijds 

verricht in het kader van de 

vrijstellingsprocedure als be-

doeld in artikel 19, lid 2 WRO 

bodemonderzoek is uitge-

voerd 

Boshoverbeek 12 en 14 wonen en detailhandel wonen wonen voor  De detailhandelsfunctie is 

komen te vervallen. Het be-

treft nu alleen wonen wat op 

basis van het vigerende be-

stemming is toegestaan. Dit 

is geconcretiseerd in de be-

stemming wonen 

n.v.t. 

Boshoverbeek 19 bedrijf wonen wonen voor  In het verleden was hier een 

bedrijf gevestigd. Dit is niet 

meer aanwezig. Het gebruik 

van de bedrijfswoning is 

voortgezet. Dit is nu gecon-

cretiseerd in de bestemming 

wonen 

n.v.t. 

Boshoverbeek 27 bedrijf wonen, tuin wonen na artikel 19, lid 2 WRO bodemonderzoek is destijds 

verricht in het kader van de 

vrijstellingsprocedure als be-

doeld in artikel 19, lid 2 WRO 

bodemonderzoek is uitge-

voerd 

Neelkensbeemd 5/3 maatschappelijke doeleinden 3 nieuwe woningen wonen na artikel 19, lid 2 WRO bodemonderzoek is destijds 

verricht in het kader van de 

vrijstellingsprocedure als be-

doeld in artikel 19, lid 2 WRO 

bodemonderzoek is uitge-

voerd 

hoek Kazernelaan 

/Neelkensbeemd 

bedrijf, wonen wonen wonen na artikel 19, lid 2 WRO bodemonderzoek is destijds 

verricht in het kader van de 

vrijstellingsprocedure als be-

doeld in artikel 19, lid 2 WRO 

bodemonderzoek is uitge-

voerd 

Henri Dunantstraat wonen kantoor, wonen wonen met de aanduiding za-    n.v.t. 



locatie/perceel vigerende bestemming huidig gebruik nieuwe bestemming voor/na 1 januari 1992 gevoerde procedure in-

dien na 1 januari 1992 

opmerkingen Conclusie bodem 

kelijke dienstverlening 

groenvoorziening Hallenhof maatschappelijke doeleinden groenvoorziening maatschappelijk   De vigerende bestemming is 

nooit gerealiseerd. 

Bij realisatie van de bestem-

ming is bodemonderzoek als 

voorwaarde opgenomen bin-

nen de voorschriften van de 

bestemming maatschappelijk 

Vrijstelling        

Boshoverbeek 51 wonen tuin wonen    bodemonderzoek als voor-

waarde opgenomen binnen de 

ontheffingsbevoegdheid 

Sint Theunishof        

Gewijzigde situaties        

bosbestemming boshoek bos met recreatief medege-

bruik 

bos met scoutingcomplex bos met recreatief medege-

bruik 

  De vigerende bestemming 

wijzigt niet 

n.v.t. 

volkstuinencomplex Lamershof volkstuinen met wijzigingsbe-

voegdheid naar sport en 

groenvoorzieningen 

volkstuinen recreatie-volkstuinen   De vigerende bestemming 

wijzigt niet alleen de wijzi-

gingsbevoegdheid komt te 

vervallen omdat deze wijzi-

ging niet meer opportuun is 

n.v.t. 

omgeving boerenbond, gebied 

begrensd door Lamershof, 

Ringbaan West, Bocholterweg, 

Mastenbroekweg en Altweer-

terkapelstraat 

recreatieve accommodatie 2, 

agrarisch gebied en verkeers-

doeleinden 

wonen, agrarisch, bedrijf, de-

tailhandel en benzinestation 

wonen, agrarisch, bedrijf met 

de aanduiding detailhandel en 

motorbrandstoffenverkooppunt

  In het vigerende bestem-

mingsplan is een beoogde 

ontwikkeling geregeld, welke 

nooit is uitgevoerd. Het feite-

lijk gebruik is sindsdien on-

gewijzigd gebleven 

n.v.t. 

Nieuwe ontwikkelingen        

verplaatsing Bisschoppelijk 

College naar sportpark Sint 

Theunis inclusief parkeer-

plaats 

recreatie sportvoorzieningen sportpark, parkeerplaats nader te bepalen   momenteel wordt een artikel 

19 procedure voorbereid. In 

dat kader is/wordt bodemon-

derzoek uitgevoerd 

bodemonderzoek is uitge-

voerd 

uitbreiding KMS ter plaatse 

van het huidige Bisschappe-

lijk College 

maatschappelijke doeleinden maatschappelijk, scholenge-

meenschap 

maatschappelijk met wijzi-

gingsbevoegdheid naar be-

drijf-militaire zaken of recht-

streekse bestemming bedrijf-

militaire zaken 

   in het eerste geval is bodem-

onderzoek als voorwaarde 

opgenomen in de wijzigings-

bevoegdheid. 

In het tweede geval is bodem-

onderzoek noodzakelijk 

Bungalowpark        

Gewijzigde situaties        

Van Goghlaan 25 bos tuin behorende bij de woning 

Van Goghlaan 25 

wonen met de aanduiding 

bostuin 

  het feitelijk gebruik is niet 

gewijzigd. Het betreft hier 

particuliere gronden, beho-

rende bij de desbetreffende 

woning 

n.v.t. 

Van Goghlaan 33 bos tuin behorende bij de woning wonen met de aanduiding   het feitelijk gebruik is niet n.v.t. 



locatie/perceel vigerende bestemming huidig gebruik nieuwe bestemming voor/na 1 januari 1992 gevoerde procedure in-

dien na 1 januari 1992 

opmerkingen Conclusie bodem 

Van Goghlaan 33 bostuin gewijzigd. Het betreft hier 

particuliere gronden, beho-

rende bij de desbetreffende 

woning 

Tooroplaan 35 bos tuin behorende bij de woning 

Tooroplaan 35  

wonen met de aanduiding 

bostuin 

  het feitelijk gebruik is niet 

gewijzigd. Het betreft hier 

particuliere gronden, beho-

rende bij de desbetreffende 

woning 

n.v.t. 

Breijvensweg 1 en 3 bos tuin behorende bij de wonin-

gen Breijvensweg 1 en 3 

wonen met de aanduiding 

bostuin 

  het feitelijk gebruik is niet 

gewijzigd. Het betreft hier 

particuliere gronden, beho-

rende bij de desbetreffende 

woningen 

n.v.t. 

Grotesteeg agrarische doeleinden bos bos   agrarische doeleinden was 

de beoogde bestemming de-

ze is nooit gerealiseerd. Het 

is altijd bos geweest 

n.v.t. 

Dijkerstraat 60 wonen 2 nieuwe woningen wonen na artikel 19, lid 2 WRO bodemonderzoek is destijds 

verricht in het kader van de 

vrijstellingsprocedure als be-

doeld in artikel 19, lid 2 WRO 

bodemonderzoek is uitge-

voerd 

Dijkerstraat 62, Vermeerlaan 5 

en 7 

bos tuin behorende bij de wonin-

gen Dijkerstraat 62, Vermeer-

laan 5 en 7 

wonen met de aanduiding 

bostuin 

  het feitelijk gebruik is niet 

gewijzigd. Het betreft hier 

particuliere gronden, beho-

rende bij de desbetreffende 

woningen 

n.v.t. 

Dijkerstraat 83, 85, 87 en 89 Wonen/bos tuin behorende bij de wonin-

gen Dijkerstraat 83, 85, 87 en 

89 

wonen met de aanduiding 

bostuin 

  het feitelijk gebruik is niet 

gewijzigd. Het betreft hier 

particuliere gronden, beho-

rende bij de desbetreffende 

woningen 

n.v.t. 

Dijkerstraat 91a en 93 voorzij-

de 

bos tuin behorende bij de wonin-

gen Dijkerstraat 91a en 93 

wonen met de aanduiding 

bostuin 

  het feitelijk gebruik is niet 

gewijzigd. Het betreft hier 

particuliere gronden, beho-

rende bij de desbetreffende 

woningen 

n.v.t. 

Dijkerstraat 91a, 93 en 95 ach-

terzijde 

agrarisch gebied (HL) tuin behorende bij de wonin-

gen Dijkerstraat 91a, 93 en 95 

wonen met de aanduiding 

bostuin 

  het feitelijk gebruik is niet 

gewijzigd. Het betreft hier 

particuliere gronden, beho-

rende bij de desbetreffende 

woningen 

n.v.t. 

Dijkerstraat 101 en Willinkhof 1 groenvoorziening tuin behorende bij de wonin-

gen Dijkerstraat 101 en Wil-

voorzijde Dijkerstraat 101 wo-

nen met de aanduiding bos-

  de voorzijde van het pand 

Dijkerstraat 101 is bestemd 

n.v.t. 



locatie/perceel vigerende bestemming huidig gebruik nieuwe bestemming voor/na 1 januari 1992 gevoerde procedure in-

dien na 1 januari 1992 

opmerkingen Conclusie bodem 

linkhof 1 tuin. Willinkhof 1 verkeer en 

verblijf met de aanduiding 

structureel groen 

tot wonen met de aanduiding 

bostuin omdat dit deel voor-

malige groenvoorziening in 

het verleden is gekocht van 

de gemeente. Het feitelijk 

gebruik is niet gewijzigd. Het 

betreft hier particuliere gron-

den, behorende bij de desbe-

treffende woning. De voorzij-

de van het pand Willinkhof 1 

is bestemd tot verkeer met de 

aanduiding structureel groen 

omdat dit een openbare 

groenvoorziening van de ge-

meente betreft 

Achterzijde Willinkhof en Dij-

kerhof 

bos tuin behorende bij de betref-

fende woningen 

bos   Aangrenzende bewoners 

hebben huurovereenkomst 

met de gemeente om dit als 

tuin te gebruiken. Het feitelijk 

gebruik is dus niet gewijzigd 

n.v.t. 

woningen Willinkhof en Dijker-

hof 

wonen wonen, andere verkaveling 

t.o.v. vigerend bp 

wonen    n.v.t. 

Dijkerstraat MOB-complex bos/groen militaire terrein verkeer en verblijf met de 

aanduiding structureel groen 

  Het betreft hier een perceel in 

particuliere eigendom welke 

ook als bos/groen in het vige-

rend bestemmingsplan was 

bestemd 

n.v.t. 

Vrijstelling        

Dijkerstraat 72 achterzijde aan 

de Ruysdaelhof 

wonen tuin wonen    Bodemonderzoek is als voor-

waarde opgenomen binnen de 

ontheffingsbevoegdheid 
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Het planvoornemen. 

De gemeente is als gevolg van functieverlies van een 

deel van het sportpark Sint Theunis, ten gevolge van 

fusie van voetbalverenigingen, voornemens om: 

� de scholengemeenschap Bisschoppelijk College 

hier naar toe te verplaatsen, in combinatie met een 

sporthal; 

� ter plaatse eventueel een accommodatie voor 

schutterij Sint Catherina, inclusief schietboom met 

kogelvanger, te realiseren. 

Op grond van het geldende bestemmingsplan is de 

realisatie van het Bisschoppelijk College niet mogelijk. 

Noodzaak van de ruimtelijke onderbouwing. 

De definitieve planologische regeling is als ontwikke-

lingslocatie meegenomen in de planherziening van 

het voorliggende bestemmingsplan voor de omgeving 

van het plangebied, het bestemmingsplan Rond de 

Kazerne.  

In de hierna volgende hoofdstukken van deze ruimte-

lijke onderbouwing komen onder meer de volgende 

elementen aan de orde: 

� planvoornemen 

� ligging plangebied;  

� afwijking ten opzichte van het vigerende bestem-

mingsplan; 
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� rijks-, provinciaal, gemeentelijk beleid; 

� ruimtelijke consequenties van het project op de 

omgeving; 

� akoestisch onderzoek; 

� bodemonderzoek; 

� hinder als gevolg van bedrijvigheid; 

� luchtkwaliteit; 

� externe veiligheid; 

� wateraspecten; 

� archeologische en cultuurhistorische aspecten; 

� flora en fauna; 

� haalbaarheid (financieel en maatschappelijk). 

Probleemstelling. 

Deze ruimtelijke onderbouwing is dus noodzakelijk om 

aan te tonen dat met de voorgenomen ontwikkelingen 

geen onevenredige waarden en belangen geschaad 

worden. Hierbij is het belangrijk te komen tot een 

goede stedenbouwkundige invulling in relatie tot de 

directe omgeving. Daarom dient omgevingsverbete-

ring voorop te staan. 
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De ligging van het plangebied. 

Het plangebied is gelegen op het sportpark Sint 

Theunis aan de Parklaan, nabij het bungalowpark. De 

situatie is kadastraal bekend als gemeente Weert sec-

tie R, nummers 1049, 2680 en 4286 (ged.) en sectie P 

nummer 6231 (ged.). 

1
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Het vigerende bestemmingsplan. 

Het plangebied is gelegen binnen het vigerende be-

stemmingsplan: 

� “Sint Theunishof e.o.”, 

- vastgesteld door de raad d.d. 2 juni 1994; 

- goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 15 

november 1996. 

Op grond van het voornoemd plan is ter plaatse van 

het sportpark Sint Theunis de bestemming “sportac-

commodatie” van kracht. Ter plaatse van deze be-

stemming is uitsluitend sportbeoefening toegestaan. 

Binnen deze bestemming zijn toegelaten: overdekte 

sportaccommodaties, verenigings- en kleedgebou-

wen, kantines, tribunes, parkeervoorzieningen, ver-

hardingen en groenvoorzieningen. Bebouwing mag 

worden opgericht tot in de bestemmingsgrens met 

een maximale bouwhoogte van 12.00 meter. 

1
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Tevens is een deel van het plangebied aangewezen 

als een gebied met wijzigingsbevoegdheid. Deze wij-

zigingsbevoegdheid houdt in dat Burgemeester en 

Wethouders bevoegd zijn om de bestemming “sport-

accommodatie” onder voorwaarden te wijzigen in de 

bestemming “woongebied” ten behoeve van de bouw 

van woningen. 

Deze woonbebouwing zou uit ruimere bouwkavels 

dienen te bestaan om zodoende een geleidelijke 

overgang te bewerkstelligen tussen de relatief geslo-

ten woonbebouwing in het bestaande woongebied 

Sint Theunishof en de relatief open woonbebouwing in 

het bungalowpark. 

De voorgenomen ontwikkelingen, zoals beschreven 

op pagina 1, passen niet binnen de genoemde be-

stemming “sportaccommodatie” en het daarbij beho-

rende gebruiksvoorschrift, zoals hiervoor beschreven. 

Evenmin zijn deze via de wijzigingsbevoegdheid te 

realiseren. 

Een uitsnede van de vigerende plankaart “Sint Theu-

nishof e.o.” is op de vorige pagina weergegeven. 
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Rijksbeleid. 

Nota Ruimte. 

In de Nota Ruimte wordt ruimte voor ontwikkeling als 

uitgangspunt centraal gesteld. Het kabinet gaat uit 

van een dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk 

beleid en een heldere verdeling van verantwoordelijk-

heden tussen Rijk en decentrale overheden. De nota 

bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke econo-

mie, een veilige en leefbare samenleving en een aan-

trekkelijk (platte)land.  

Het beleid is gericht op het ruimte scheppen voor de 

verschillende ruimtevragende functies. Meer specifiek 

richt het rijk zich op: 

� versterking van de internationale concurrentieposi-

tie van Nederland; 

� krachtige steden en een vitaal platteland; 

� borging en ontwikkeling van belangrijke waarden; 

� borging van de veiligheid; 

waarbij de laatste drie op dit plan van toepassing zijn.  

Bundeling van economie en verstedelijking staat cen-

traal als de ruimtelijke uitwerking van deze doelen. 

Bundeling betekent in deze dat nieuwe bebouwing 

grotendeels geconcentreerd moet worden gelokali-

seerd, dat wil zeggen in of aansluitend aan bestaand 

bebouwd gebied. Het planvoornemen sluit hierbij aan 

gezien de ligging binnen de bebouwde kom van 

Weert. 

Het planvoornemen voorziet in verplaatsing en de 

bouw van een nieuwe school voor scholengemeen-

schap Bisschoppelijk College, in combinatie met een 

sporthal. Tevens wordt ter plaatse eventueel een ac-

commodatie voor schutterij Sint Catherina, inclusief 

schietboom met kogelvanger, gerealiseerd. Dit ge-

beurt te midden van de bestaande bebouwing van 

Weert. Dit is een vorm van intensivering en intensief 

ruimte gebruik, waarbij wordt aangesloten bij het be-

leid uit de Nota Ruimte. 
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Op de borging en ontwikkeling van belangrijke waar-

den (archeologie, cultuurhistorie, flora en fauna en 

water) en borging van de veiligheid (luchtkwaliteit, ex-

terne veiligheid en bedrijvigheid) wordt specifiek inge-

gaan in het hoofdstuk “Milieuhygiënische analyse”. 

Nota mobiliteit. 

Door de groei van (commerciële) activiteiten en toe-

name van het aantal niet woonfuncties dient er bij de 

ontwikkeling aandacht te zijn voor verkeersafwikkeling 

en distributie. Daarnaast wordt aandacht gevraagd 

voor de (brom)fiets. Er dient een netwerk van veilige 

routes en parkeervoorzieningen voor (brom)fietsers 

verzorgd te worden. 

Gezien de verkeersaantrekkende werking van de be-

oogde ontwikkelingen, zowel per auto als op de fiets, 

is er de nodige aandacht voor de ontsluitingsstructuur. 

Deze zal in deze ruimtelijke ordening nader aan de 

orde komen. Verder voorziet de ontwikkelingen in vol-

doende voorzieningen voor het stallen van de 

(brom)fiets, als mede de routing naar de scholenge-

meenschap toe. Hieraan zal ook de nodige aandacht 

worden besteed. 

Nota mensen, wensen, wonen 

Ook de nota "Mensen, Wensen, Wonen", wonen in de 

21
e
 eeuw, gaat in op ondermeer stedelijke ontwikke-

lingen. Binnen het stedenbeleid staat integratie, inter-

actie en innovatie voorop. Ontwikkelingen moeten 

meer aansluiten bij woonmilieuvoorkeuren. Er moet 

meer samenhang tussen sociale, economische en fy-

sieke interventies in het bestaande bebouwde gebied 

zijn.  

Ontwikkelingen moeten meer aansluiten bij de dyna-

miek en kansen van kernen en alle mogelijkheden 

benutten voor verhoging van de woonkwaliteit. Bij dit 

alles geldt de bewoner als uitgangspunt. De beoogde 

ontwikkelingen houden hier rekening mee door de aan 

te houden afstanden en de afwikkeling van verkeers-

stromen. Verder dragen de ontwikkelingen bij aan in-

tegratie, interactie en innovatie tussen verschillende 

functies. 

 1 

 2 

�������� �����"�#������������"�#������������"�#������������"�#�����������

�������� �����"�����)�������)������"�����)�������)������"�����)�������)������"�����)�������)�

����������������������������



8

Provinciaal beleid. 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

“ruimte voor Limburg” 

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg “ruimte 

voor Limburg” (POL2006, vastgesteld d.d. 22 septem-

ber 2006) is het sportpark Sint Theunis aangeduid als 

perspectief 9, zijnde stedelijke bebouwing en tevens 

gelegen binnen de grens stedelijke dynamiek.  

Binnen het POL 2006 wordt een aantal stadsregio’s 

onderscheiden. Weert maakt onderdeel uit van de 

stadsregio Weert-Nederweert. Binnen de stadregio’s 

staat het perspectief stedelijke bebouwing centraal. 

Hier liggen de nodige herstructureringsopgaven en is 

door inbreiding de nodige ontwikkelingsruimte be-

schikbaar.  

Stedelijke bebouwing. 

De stedelijke bebouwing omvat de aanwezige of als 

zodanige reeds bestemde woon-, winkel- en voorzie-

ningengebieden, bedrijventerreinen en bijbehorende 

wegen. Er is hier in veel gevallen de nodige ontwikke-

lingsruimte voor ontwikkelingen zoals in onderhavig 

geval. De verstedelijkingsopgave wordt voor zover 

mogelijk hier ingevuld, met in achtneming van de 

randvoorwaarden vanuit het watersysteem (via de wa-
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tertoets). Ook dient er aandacht te zijn voor de stede-

lijke wateropgaven ten aanzien van wateroverlast, af-

koppeling, riolering en ecologisch water. 

Waar nodig wordt hier door herstructurering de vitali-

teit van buurten en wijken geborgd. De milieukwaliteit 

in deze gebieden dient te worden afgestemd op aard 

en functie van de deelgebieden. Door het toepassen 

van de systematiek van ruimtelijke differentiatie voor 

leefomgevingskwaliteit in de stad en milieubenadering 

kunnen belemmeringen worden weggenomen. Met 

het oog op een integrale afweging door de gemeente 

wordt gezorgd voor een verdere differentiatie van mi-

lieukwaliteit. 

Binnen de bestaande bebouwing verdienen de stede-

lijke centrumgebieden bijzondere aandacht, zoals le-

vendige gebieden met een sterke menging van func-

ties. Dit wordt met de voorziene ontwikkelingen be-

oogd. Behoud en versterking van de vitaliteit is daarbij 

uitgangspunt. 

Stadregio Weert-Nederweert. 

De stadsregio Weert-Nederweert vormt het centrum 

van een overwegend agrarische regio die zich deels 

over de provincie- en landsgrenzen uitstrekt. De 

stadsregio heeft een strategische ligging als Poort van 

Limburg naar het Brabantse achterland. Door de lig-

ging vervult zij ook een functie ten opzichte van de re-

gio Eindhoven. Weert richt zich in toenemende mate 

op de opvang op het gebied van woningbouw en be-

drijvigheid vanuit Brabant en met name de regio Eind-

hoven. De stadsregio werkt op het gebied van bedrij-

vigheid met de omliggende gemeente samen in het 

Land van Weert en Cranendonck. Deze samenwer-

king ontwikkelt zich steeds verder en is gericht op 

meerdere sectoren en invalshoeken. Naast oriëntatie 

op Noord-Brabant is ook de samenwerking over de 

landsgrenzen met België, ondermeer op toeristisch 

gebied, groeiende. 

De positie van het stedelijk gebied wordt vooral be-

paald door de aanwezige voorzieningen op het gebied 

van cultuur, onderwijs, winkelen en uitgaan. Om de 
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positie als stadregio te versterken is het noodzakelijk 

te voldoen aan de regionale taakstelling voor wonen, 

onderwijs en werken en om de trekkersrol in de regio 

op zich te nemen. De beoogde ontwikkelingen dragen 

hieraan bij. 

De bedrijventerreinontwikkeling concentreert zich rond 

de entree van de stadsregio bij de kruising tussen de 

A2 en de N275 (de stadspoort). 

Provinciale hoofdstructuur. 

Belangrijke ambities op basis van provinciale hoofd-

structuur voor de stadsregio Weert-Nederweert zijn:

� stimuleren profilering op bovenregionale kenmer-

ken; 

� bereikbaarheid en goed aanbod aan vervoerssys-

temen; 

� aanbod sociaal-culturele- en zorgvoorzieningen; 

� zorg voor voldoende werklocaties; 

� stedelijke herstructurering van verouderde wijken 

en werklocaties; 

� balans rood, groen en blauw versterken. 

De verplaatsing van de scholengemeenschap Bis-

schoppelijke College, in combinatie met de realisatie 

van een sporthal, naar het sportpark Sint Theunis past 

binnen het hiervoor beschreven provinciale beleid. Dit 

geldt ook voor een eventuele realisatie van een ac-

commodatie voor de Schutterij Sint Catherina, inclu-

sief schietboom met kogelvanger. Daarbij moeten de 

wettelijke normen (veiligheid en akoestiek) in acht ge-

nomen worden. Aan de veiligheidsnormen wordt vol-

daan; een akoestisch onderzoek moet aantonen of 

wordt voldaan aan de geluidsnormen. 
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Structuurvisie fase 1-document. 

Het Structuurplan gemeente Weert 1998 is vastge-

steld in maart 1999. Met de inwerkingtreding van de 

nieuwe Wet ruimtelijke ordening met ingang van 1 juli 

2008 en daarmee samenhangend de Grondexploita-

tiewet is het noodzakelijk om een actuele structuurvi-

sie te hebben. Bovendien biedt de Grondexploitatie-

wet nieuwe mogelijkheden. Het Structuurplan uit 1998 

is zowel inhoudelijk als juridisch/planologisch niet 

meer actueel. Besloten is om het opstellen van een 

nieuwe structuurvisie in 2 fasen te splitsen.  

In het fase 1-document zijn de reeds vastgestelde 

voorgenomen ontwikkelingen opgenomen ten aanzien 

van de diverse beleidsterreinen, waaronder economie, 

wonen, groen, water, infrastructuur en maatschappe-

lijke voorzieningen. De uitvoering van dit beleid gaat 

gepaard met fysieke projecten. Tevens is op wijk- en 

kernniveau een voorlopig actieprogramma samenge-

steld uit de in de vigerende beleidsnota’s opgenomen 

actiepunten. 

Deze Structuurvisie biedt een samenhangend over-

zicht van de ontwikkelingen en de ambities op een 

aantal beleidsterreinen en vormt daarmee een kader 

voor het ruimtelijk beleid binnen de gemeente. Dit 

ruimtelijk beleid is van toepassing op alle sectoren en 

gaat daarmee verder dan alleen de stadsontwikkeling. 

Het heeft onder andere ook betrekking op maat-

schappelijke ruimtelijke ontwikkelingen en ontwikke-

lingen in de openbare ruimte en het groen. De struc-

tuurvisie vormt derhalve een gezamenlijk kaderstel-

lend beleid. 

De ontwikkeling aan de Nelissenhofweg (uitbreiding 

KMS) alsmede de ontwikkelingen op Sportpark St. 

Theunis (uitbreiding sportaccommodaties en nieuw 

Bisschoppelijk College) zijn opgenomen in de Struc-

tuurvisie. De uitbreiding van de buitensportaccommo-

daties is in 2008 gestart met de aanleg van een 3
e

hockeyveld. De aanleg van een atletiekbaan volgt in 

2009. De planvorming voor het Bisschoppelijk College 

is ver gevorderd.  
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De Structuurvisie biedt de basis voor de Meerjarenin-

vesteringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen en 

Ruimtelijke Ontwikkelingen, welke jaarlijks door de 

gemeenteraad worden vastgesteld en welke, tesamen 

met de Structuurvisie, het kader biedt voor kostenver-

haal op grond van de Grondexploitatiewet.  

Vaststelling van het Structuurvisie fase 1-document 

heeft plaatsgevonden op 18 maart 2009. Het Struc-

tuurplan 1998 is ingetrokken. 

Na afronding van dit Structuurvisie fase 1 document 

wordt een structuurvisie fase 2 opgesteld, waarin op 

basis van de meest actuele beleidskaders een door-

kijk gegeven wordt naar andere toekomstige ontwik-

kelingen op de middellange en lange termijn. 

  

De beoogde ontwikkelingen passen hiermee binnen 

het gemeentelijk beleid. 

Accommodatiebeleid. 

Het beleid van de gemeente ten aanzien van de ge-

meentelijke accommodaties wordt herzien. De ver-

wachting is dat in de loop van 2009 een nieuw ac-

commodatiebeleid voor de gemeente wordt vastge-

steld door de Raad. 
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Welstand en beeldkwaliteit. 

Het sportpark Sint Theunis is in de welstandsnota 

aangewezen als gebiedstype: overige woonwijken. 

Het betreft gebieden die ontworpen zijn vanuit een 

stedenbouwkundig concept en bebouwd met deels 

particuliere woningbouw, deels met complexmatige 

bebouwing, zoals de nieuwe bebouwing voor scho-

lengemeenschap Bisschoppelijk College.  

Dit gebiedstype: overige woonwijken is aangewezen 

als welstandsniveau 1 (soepel). De gebieden zijn van 

lokaal belang als min of meer in een ontwerp gereali-

seerde (woon)wijk met een duidelijk stedenbouwkun-

dig patroon, waar het sportpark Sint Theunis onder-

deel van uitmaakt. Het welstandsbeleid is gericht op 

het handhaven van de basiskwaliteit van het betref-

fende gebied. Dit betekent voor nieuwe plannen, wij-

zigingen en toevoegingen dat deze niet storend die-

nen te zijn voor de omgeving. Het zijn gebieden met 

een beperktere betekenis voor de openbare ruimte die 

ondergeschikte afwijkingen kunnen verdragen. De 

beoogde ontwikkeling past binnen dit welstandbeleid. 

Er is bewust gekozen voor een complexmatige be-

bouwing, welke solitair is gelegen ten opzichte van de 

omgeving. Hierdoor ontstaat er een geleidelijke over-

gang naar de directe omgeving met afschermende 

groenvoorzieningen. 
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Gebiedsbeschrijving.

Het plangebied is gelegen op het sportpark Sint 

Theunis. Aan de noordzijde grenst het sportpark aan 

het woongebied Sint Theunishof en chaletwoningen 

voor de doelgroep woonwagenbewoners. Het woon-

gebied Sint Theunishof bestaat uitsluitend uit grond-

gebonden eengezinswoningen in verschillende wo-

ningtypen in de vorm van clusters.  

Het betreft overwegend geschakelde en patiowonin-

gen. Direct aan het plangebied grenst een cluster vrij-

staande woningen. De geschakelde en patiowoningen 

zijn projectmatig gerealiseerd en hebben een eendui-

dige uitstraling qua materiaal gebruik.  

De geschakelde woningen worden gekenmerkt door 

de aanwezige voorbouwen in de vorm van erkers of 

overkappingen (carport). Ook hier is weer sprake van 
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eenduidigheid. De patiowoningen hebben een geslo-

ten karakter  en vormen een eenheid centraal binnen 

het woongebied Sint Theunishof. De geschakelde 

woningen zijn overwegend 2 bouwlagen met kap, 

waarbij de kapvorm zeer gedifferentieerd is. 

De vrijstaande woningen, direct grenzend aan het 

plangebied, hebben een uiteenlopende verschijnings-

vorm. Het betreft hier overwegend particuliere wo-

ningbouw. De woningen bestaan uit 2 bouwlagen met 

een verlaagde goot, waardoor de tweede bouwlaag 

grotendeels in de kap gelegen is. Ook is de kapvorm 

wisselend.  

De houten chaletwoningen zijn eenduidig qua ver-

schijningsvorm en bestaan uit 1 bouwlaag met kap.  

De verschillende te onderscheiden clusters worden 

van elkaar gescheiden door de aanwezige groenstruc-

tuur. 

Aan de oostzijde van het sportpark Sint Theunis ligt 

de wijk Keent, aan de overzijde van de ringbaan. De 

bebouwing grenzend aan de Ringbaan bestaat over-

wegend uit flats in 5 bouwlagen. Op de hoek Ring-

baan/Keulerstraat is een garagebedrijf met showroom 

gelegen. Aan de zuidzijde, in de binnenbocht van de 

Ringbaan, wordt een deel van de wijk Keent geher-

structureerd. De eerste nieuwe woningen zijn opgele-

verd. 

Ten zuiden van het sportpark Sint Theunis ligt het 

volkstuinencomplex Lamershof. Dit complex wordt 

gekenmerkt door haar kleinschaligheid als gevolg van 

de onderverdeling in volkstuinen. Dit beeld wordt ver-

sterkt door de zeer grote differentiatie in tuinhuisjes. 

Het geheel wordt afgeschermd door een groensingel 

aan de rand, waardoor het complex een groene uit-

straling heeft op de omgeving.  
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De westzijde wordt begrensd door een cluster vrij-

staande woningen, een scoutingcomplex en een bos-

gebied. Het cluster vrijstaande woningen is vergelijk-

baar met het cluster vrijstaande woningen aan de 

noordzijde van het sportpark. Het scoutingcomplex 

bestaat uit een hoofdgebouw met daaraan onderge-

schikte bebouwing voor de diverse scoutinggroepen. 

Deze zijn verspreid gelegen over het terrein. Dit ter-

rein is overwegend bebost. 

Het plangebied zelf. 

Het plangebied zelf bestaat uit het sportpark Sint 

Theunis. Dit sportpark heeft een deel van haar functie 

verloren als gevolg van de fusie tussen twee voetbal-

verenigingen. De hier gevestigde voetbalvereniging is 

verhuisd naar het sportpark in de wijk Graswinkel. 

Het sportpark wordt momenteel nog gebruikt voor de 

sporten hockey en tennis. De faciliteiten en noodzake-

lijke accommodaties, inclusief kantine, voor het beoe-

fenen van deze sporten zijn aanwezig. De voormalige 

voetbalvelden liggen momenteel braak. De kleedka-

mers en kantine worden niet meer gebruikt. 
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Alternatieve locaties en locatiekeuze. 

Voor de nieuwbouw van scholengemeenschap Bis-

schoppelijk College is een afweging gemaakt tussen 

een aantal alternatieve locaties. Het betreft: 

1. de huidige locatie van scholengemeenschap Bis-

schoppelijk College aan de Kazernelaan; 

2. de huidige sportvelden behorende bij scholenge-

meenschap Bisschoppelijk College aan de Kazer-

nelaan; 

3. het sportpark Sint Theunis. 

Huidige locatie scholengemeenschap Bisschop-

pelijk College aan de Kazernelaan. 

In de eerst plaats zijn de mogelijkheden van de huidi-

ge locatie van het Bisschoppelijk College bekeken. Op 

basis van de vastgestelde stedenbouwkundige visie 

(2006) voor dit gebied is er geen ruimte voor handha-

ving van de zogenaamde Boostenvleugel. Dit vanwe-

ge de gewenste ontwikkelingen ten aanzien van de 

nieuwbouw van het Bisschoppelijk College en de uit-

breiding van de Koninklijke Militaire School (KMS).

Als gevolg van het opnemen van het handhaven van 

de Boostenvleugel in het coalitieprogramma 2006-

2010 was nieuwbouw op de huidige locatie niet meer 

aan de orde omdat er onvoldoende ruimte beschik-

baar blijft voor de beoogde nieuwbouw van het Bis-

1

�������� �%��
� !������������%��%��
� !������������%��%��
� !������������%��%��
� !������������%�����

���� �� ������� ������� ������� ���������

����

����

1 

2 

3 



18

schoppelijk College en de uitbreiding van de KMS. 

Overigens is inmiddels besloten de Boostenvleugel 

niet te handhaven. 

Huidige sportvelden behorende bij scholenge-

meenschap Bisschoppelijk College aan de Kazer-

nelaan. 

Ook de naast het Bisschoppelijk College gelegen 

sportvelden zijn in ogenschouw genomen voor be-

bouwing. Dit is echter geen optie omdat hierdoor de 

thans aanwezige open plek bebouwd gaat worden, 

waardoor de stedelijke bebouwing verder het buiten-

gebied in gaat. De aanwezige open plek in de vorm 

van de sportvelden heeft hier een duidelijke functie. 

Het vormt hier de overgang naar het natuurgebied de 

IJzeren man. Tevens is het een belangrijke doorkijk 

richting de manege vanuit de Kazernelaan en vice 

versa. Ook de aangrenzende gebieden hebben een 

ruimtelijke openheid die bebouwing niet wenselijk 

maakt. 

Sportcomplex Sint Theunis. 

Als gevolg van het niet geschikt zijn van zojuist ge-

noemde locaties is het sportcomplex Sint Theunis in 

beeld gekomen. Deze mogelijkheid is ontstaan als 

gevolg van het vrijkomen van de aanwezige voetbal-

velden op dit sportcomplex. Deze locatie is gelegen 

binnen het bebouwde gebied en maakt als zodanig 

onderdeel daarvan uit. Als gevolg van de verplaatsing 

van de atletiekbaan naar dit sportcomplex vindt inten-

sivering van het gebruik plaats. Deze locatie is ook 

aantrekkelijk omdat er adequate sportvoorzieningen, 

waaronder een sporthal, op dit terrein voor het Bis-

schoppelijk College beschikbaar komen. 

Daarnaast ontstaat door het verplaatsen van het Bis-

schoppelijk College naar deze locatie, voldoende uit-

breidingsruimte voor de KMS op de huidige locatie 

aan de Nelissenhofweg.  

locatiekeuze. 

De uiteindelijke keuze is gevallen op sportpark Sint 

Theunis om hiervoor genoemde redenen. 
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Het bebouwingsvoorstel. 

Het voornemen is om de scholengemeenschap Bis-

schoppelijk College, in combinatie met een sporthal te 

verplaatsen naar sportpark Sint Theunis. Er dient hier 

nieuwbouw gerealiseerd te worden welke voldoet aan 

alle eisen van deze tijd. Daarbij is gekozen voor een 

combinatie van functies waarbij de sporthal geïnte-

greerd is in de nieuwbouw.  

Naar de situering en bebouwingsvorm is studie ver-

richt door bureau RAU. Dit heeft geresulteerd in een 

stedenbouwkundig plan. Daarbij is de aanwezige 

structuur van het landschap uitgangspunt geweest 

voor de stedenbouwkundige herinrichting. Hierbij is 

een aantal groenverbindingen leidend geweest. Het 

plangebied is als “groene carré” scharnierpunt binnen 

de landschapsstructuur. 

Het scharnierpunt bestaat uit een duidelijk groen ka-

der waarbinnen de nieuwbouw centraal komt te liggen 

als een solitaire bebouwing. Daarbij zijn verschillende 

bebouwingsvormen bekeken: geometrische vormen 

(losstaand) of amorfe vormen (geïntegreerd). Geko-

zen is voor een amorfe vorm, waarin alle functies ge-

integreerd zijn. 
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De solitaire bebouwing is als een slinger van noord 

naar zuid binnen de beschikbare ruimte gesitueerd. 

Aan de randen is bebouwing van ondergeschikte be-

tekenis in de vorm van (brom)fietsenstalling en ber-

ging gesitueerd. Daarbij is voldoende afstand (onge-

veer 35 m) aangehouden tot de aangrenzende be-

bouwing ten noorden van het plangebied. Dit is een 

verbetering ten opzichte van de vigerende planologi-

sche mogelijkheden op basis waarvan bebouwing tot 

op de perceelsgrens mag worden opgericht met een 

hoogte van 12 m. 

Aan de noordzijde is de scholengemeenschap gesitu-

eerd. Aan de zuidzijde is de sporthal gesitueerd. De 

scholengemeenschap bestaat uit 3 bouwlagen en is 

plat afgedekt. De sporthal bestaat uit een grote hal 

met een aantal aanbouwen in 1 en 2 bouwlagen.  
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De beoogde bouwhoogte (ongeveer 11,5 m) over-

schrijdt de op basis van het geldende bestemmings-

plan toegestane bouwhoogte van 12 meter niet.  

Aan de zuidzijde op de grens met het volkstuinen-

complex bestaat er ruimtelijk een mogelijkheid de ac-

commodatie voor schutterij Sint Catherina in te pas-

sen. De minimale afstand van 25 m tot de aangren-

zende nieuwbouw wordt gehaald, zodat aan de veilig-

heidseisen wordt voldaan. Het is mogelijk een ac-

commodatie in te passen met een clublokaal met kan-

tine en een schietboom met kogelvanger. Een akoes-

tisch onderzoek dient aan te tonen of aan de geluids-

normen kan worden voldaan. Aangezien dit akoes-

tisch onderzoek nog niet uitgevoerd is, is de locatie 

met een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het be-

stemmingsplan. 

Ontsluiting gemotoriseerd verkeer. 

Voor de ontsluiting van het plangebied voor gemotori-

seerd verkeer zijn er in feite twee opties, namelijk via 

de Parklaan of via de Ringbaan. 

De ontsluiting vanuit de Parklaan richting het plange-

bied over het huidige parkeerterrein zal heringericht 

dienen te worden. Als gevolg van deze ontsluiting zal 

de verkeersintensiteit op de Parklaan vanaf de Ring-

baan toenemen.  

1
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De huidige intensiteit van de Ringbaan ter hoogte van 

het plangebied bedraagt ongeveer 8.600 mvt/etm. De 

intensiteit op de Parklaan bedraagt circa 4.800 

mvt/etm (gebaseerd op een telling die in april 2008 

uitgevoerd is). Als gevolg van de autonome groei zal 

de verkeersintensiteit op de Parklaan naar verwach-

ting in 2020 circa 6.900 mvt/etm bedragen. Door het 

afsluiten van de Nelissenhofweg zal het aandeel 

sluipverkeer op de Parklaan met 900 mvt/etm afne-

men. Dit houdt concreet in dat op basis van de bere-

kende verkeersmodellen (inclusief ontwikkeling sport-

complex Sint Theunis) de verkeersintensiteit op de 

Parklaan 6.000 mvt/etm zal bedragen. 

Als doorgaande wijkontsluitingsweg heeft de Parklaan 

een capaciteit van 8.000-10.000 mvt/etm. Op basis 

van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat als 

gevolg van de beoogde ontwikkelingen op het sport-

complex er geen problemen zullen ontstaan ten aan-

zien van de verkeerssituatie. 

De toename van motorvoertuigen zal zich met name 

concentreren in de ochtend en namiddag bij de aan-

vang en beëindiging van de lessen. Deze toename 

van motorvoertuigen is acceptabel gezien de ontslui-

tingsfunctie die de Parklaan in de verkeersstructuur 

van Weert heeft. In de avonduren zal het hoofdzake-

lijk verkeer zijn dat de sportverenigingen bezoekt. Dit 

zal vergelijkbaar zijn met het verkeer dat in het verle-

den het sportpark bezocht. 

De ontsluiting vanuit de Ringbaan kan vanuit twee 

punten plaatsvinden, namelijk ter hoogte van het 

plangebied of ten zuiden van het plangebied. Hierbij 

zou de voorkeur uitgaan naar de ontsluiting vanuit de 

zuidzijde. Hiermee blijft de locatie van de atletiekbaan 

intact.  

Een ontsluiting via de Ringbaan is vanwege de ver-

keersveiligheid en de doorstroomfunctie van deze 

weg een probleem. Het creëren van een nieuwe aan-

sluiting ten behoeve van beoogde ontwikkelingen zou 

er toe leiden dat er op een afstand van ongeveer 800 

m 3 aansluitingen op de Ringbaan zijn, te weten: 
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� Parklaan-Keulerstraat; 

� Bocholterweg-Kerkstraat; 

� nieuwe aansluiting Bisschoppelijk College. 

Dit is niet wenselijk gezien de korte afstand tussen 

deze aansluitingen in verband met optrekkend en af-

remmend verkeer in relatie tot de aanwezige ver-

keersintensiteit op deze weg en de doorstroomfunctie 

van de weg. 

Gezien het bovenstaande is gekozen voor ontsluiting 

via de Parklaan. Het huidige parkeerterrein en de 

aansluiting op de Parklaan zal zodanig worden herin-

gericht dat er sprake is van een veilige verkeerssitua-

tie, waarbij de mogelijke hinder voor de omgeving tot 

een minimum beperkt wordt. 

Ontsluiting fietsverkeer. 

De ontsluiting voor het fietsverkeer zal beperkt plaats 

vinden via de bestaande infrastructuur op de 

Parklaan. Door de hoge aantrekkende werking van 

het fietsverkeer als gevolg van de vele scholieren zul-

len de fietsers gestimuleerd worden om de afzonder-

lijke, nieuw aan te leggen fietsroute langs de Ring-

baan te nemen. 
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Ten zuiden van het plangebied wordt een afzonderlij-

ke fietsverbinding aangelegd tussen de Ringbaan en 

de Altweerterkapelstraat. 

Wat betreft de nieuw aan te leggen fietsontsluiting aan 

de zijde van de Altweerterkapelstraat blijkt uit het  

Verkeersonderzoek sportpark St. Theunis van 25 april 

2007 van Accent adviseurs dat onderzoek is gedaan 

naar de verkeersstromen van en naar het Bisschop-

pelijke College en de sportvoorzieningen en recreatief 

gebruik van zowel het langzaam verkeer als het ge-

motoriseerde verkeer. Daaruit blijkt dat circa 10% van 

de leerlingen van het Bisschoppelijk College (circa 

160 leerlingen) gebruik maakt van de route via de 

Altweerterkapelstraat. Voor deze groep fietsers is het 

vanuit verkeersveiligheidoogpunt het beste dat er een 

rechtstreekse aansluiting voor langzaam verkeer naar 

het Bisschoppelijk College wordt gemaakt. Ook wordt 

hiermee een spreiding van verkeersstromen bereikt 

en is er in geval van een calamiteit de mogelijkheid 

het terrein van het Bisschoppelijk College in twee rich-

tingen te verlaten.  

De groep fietsers vanuit Stramproy zal gebruik maken 

van de route via Lamershof, omdat die het kortste is. 

Die mogelijkheid is er nu ook al, maar daarvan wordt 

gezien de ligging van het huidige Bisschoppelijk Col-
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lege weinig gebruik gemaakt. Om te voorkomen dat 

de fietsers over het parkeerterrein van Lamershof 

moeten rijden is gekozen voor een ongeveer diagona-

le route door het aanwezige bosje aan de Altweerter-

kapelstraat. De vigerende bestemming buurtgroen –

RD- geeft ook de mogelijkheid om in dit bosschage 

voet- en fietspaden aan te leggen. 

Verder zal er beperkt gebruik worden gemaakt van de 

Bregterweg, omdat de Nelissenhofweg wordt afgeslo-

ten en omdat die route in feite alleen de kortste route 

is voor leerlingen uit een klein deel van het bungalow-

park alsmede uit Budel-Dorpplein. Fietsers uit andere 

delen van de gemeente Cranendonck zullen, komend 

vanaf de spoorbrug, via de Uilenweg en Kazernelaan 

richting de Ringbaan fietsen om vervolgens te kiezen 

voor het nieuw aan te leggen fietspad tussen de Ka-

zernelaan, via de Parklaan de Ringbaan vervolgend 

tot aan de ingang van de campus. De meeste leerlin-

gen van de school zullen, komend vanuit Weert en 

Nederweert, ook deze route kiezen. 

Tot slot zal de integrale toegankelijkheid en sociale 

veiligheid van de openbare ruimte gewaarborgd wor-

den door het treffen van de noodzakelijke voorzienin-

gen bij de herinrichting van de ontsluitingsstructuur. 

Parkeren. 

Als gevolg van de beoogde ontwikkelingen zullen er 

de nodige parkeervoorzieningen aangelegd moeten 

worden. Als gevolg van de ontsluiting via de Parklaan 

dient het huidige parkeerterrein van het sportpark her-

ingericht te worden. Hierdoor komt een aantal par-

keerplaatsen te vervallen. In de berekening van de 

parkeerbehoefte is hiermee rekening gehouden. 

Bij de berekening van de parkeerbehoefte is uitge-

gaan van de parkeernormen zoals genoemd in de 

vastgestelde “Parkeerbeleidsnota 2006” van de ge-

meente Weert en de ASVV2004 (CROW). Op basis 

van de berekende parkeerbehoefte en rekening hou-

dend met dubbelgebruik dienen er 233 parkeerplaat-

sen gerealiseerd te worden.  
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In totaal worden er 236 parkeerplaatsen gerealiseerd 

binnen en in de directe omgeving van het plangebied. 

Er vindt daarbij dubbelgebruik van deze parkeerplaat-

sen plaats. Dit houdt in dat de parkeerplaatsen als 

gevolg van de aanwezige functies meerdere malen 

gebruikt kunnen worden op wisselende tijdstippen. Er 

vindt dan een piekbelasting plaats op verschillende 

momenten van de week. Dit dubbelgebruik leidt niet 

tot problemen. Hiermee wordt voldaan aan de par-

keernorm. 

Privacy en bezonning. 

De privacy van de aangrenzende woningen aan de 

noordzijde van de beoogde ontwikkelingen is gezien 

de afstand (ongeveer 35 meter) en de groene inkade-

ring in voldoende mate gewaarborgd. Gezien de af-

stand en de afschermende werking van het groen 

wordt eventuele inkijk uitgesloten. 

De schaduwwerking van de nieuwbouw heeft geen 

consequenties voor de aangrenzende woningen als 

gevolg van de eerder genoemde afstand. De bouw-

hoogte van de nieuwbouw (11,5 m) is vergelijkbaar 

met een woning in 2 bouwlagen met kap. Er is dus 

sprake van een normale bebouwde situatie in stedelijk 

gebied. 
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De Wet geluidhinder.

In het kader van de beoogde ontwikkelingen is de ge-

luidbelasting van de Ringbaan berekend. Hieruit is 

gebleken dat de nieuwbouw van scholengemeen-

schap Bisschoppelijk College in combinatie met de 

sporthal gelegen is buiten de 48 dB-contour. Hiermee 

wordt voldaan aan de Wet geluidhinder.  

Ten opzichte van de Parklaan zijn de beoogde ont-

wikkelingen op het sportcomplex Sint Theunis gele-

gen buiten de 48 dB-contour. Ook hiervoor geldt dat 

voldaan wordt aan de Wet geluidhinder. 

Het akoestisch onderzoek is als losse bijlage beschik-

baar bij deze ruimtelijke onderbouwing. 

����
���"�����!?��I��� !������?�����"�����!?��I��� !������?�����"�����!?��I��� !������?�����"�����!?��I��� !������?������

�������� ������ �������������� �������������� �������������� ������������

���� $���#���$���#���$���#���$���#�������

�������� $���#���$���#���$���#���$���#�������

�������� ������������������������������������

����

2

3

1



28

Het bodemonderzoek. 

Voor het plangebied, zijn in het kader van de beoogde 

ontwikkelingen en bestemmingswijziging, twee ver-

kennend bodemonderzoeken uitgevoerd (Milieutech-

nisch Adviesbureau Heel BV, rapportnummers 

�������	���
������	����������		������

454WRT/08/R1, d.d. 7 november 2008). Uit deze on-

derzoeken blijkt dat: 

� het bouwplan valt in deelgebied Weert Zuid (ge-

biedsnummer 04) van de bodemkwaliteitskaart van 

Weert. De toetsing van de analyseresultaten van 

de zware metalen, Pak, minerale olie en EOX dient 

te gebeuren aan de achtergrondgrenswaarde bij 

het bodemgebruik (AGW-BGW I voor wonen en in-

tensief gebruikt (openbaar) groen) van het desbe-

treffende deelgebied; 

� voor het toetsingskader bodemgebruikswaarden is 

gebleken dat in de grondanalyses geen stoffen zijn 

waargenomen boven de AGW-BGW I; 

� uit toetsing aan de Circulaire VROM (24 februari 

2000) blijkt dat op de toekomstige locatie van de 

beoogde ontwikkelingen de stoffen cadmium, zink, 

PAK en minerale olie wel overschrijdingen van de 

streefwaarde laten zien. De tussenwaarde wordt 

niet overschreden. Dit betekent dat de grond licht 

verontreinigd is. Op de toekomstige locatie van de 

sportvoorzieningen (atletiekbaan) zijn geen over-

schrijdingen aangetoond. Op beide locaties zijn in 

het grondwater licht verhoogde gehalten van zwa-

re metalen geconstateerd (boven de streefwaarde, 

maar onder de tussenwaarde). 

Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd 

worden dat de aangetroffen bodemkwaliteit geen be-

lemmering vormt voor de beoogde ontwikkelingen. 

De verkennende bodemonderzoeken zijn als losse 

bijlagen beschikbaar bij deze ruimtelijke onderbou-

wing. 
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Hinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten. 

In de directe omgeving van het plangebied zijn twee 

bedrijven gelegen, te weten: 

� garagebedrijf met showroom op de hoek Ring-

baan/Keulerstraat.  

� landbouwbelang Sint Isidorus met tankstation, in-

clusief LPG. 

Op basis van de VNG publicatie: bedrijven en milieu-

zonering wordt het garagebedrijf aangemerkt als een 

categorie 2 bedrijf met een indicatieve afstand van 

maximaal 30 meter, gebaseerd op geluid. Het plan-

gebied is op een afstand van ongeveer 200 meter van 

het garagebedrijf gelegen. Het garagebedrijf vormt 

derhalve geen belemmering voor de beoogde ontwik-

kelingen. 

Ten zuiden van het plangebied ligt het landbouwbe-

lang Sint Isidorus met een bijbehorend tankstation 

(LPG) en een winkel. Vanwege de aanwezigheid van 

een LPG tankstation valt dit bedrijf onder het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (BEVI). Voor een tank-

station gelden vaste afstanden. Aangezien de doorzet 

van het tankstation minder dan 1000m
3
 bedraagt ligt 

de plaatsgebonden risicocontour (10
-6

) op 45 m vanaf 

het vulpunt, op 25 m vanaf de ondergrondse reservoir 

en op 15 m vanaf de afleverzuil. Naast de contouren 

voor het plaatsgebonden risico van het LPG-

tankstation, is er ook sprake van een invloedsgebied 

waarbinnen het groepsrisico bepaald moet worden. In 

het geval van een LPG-tankstation is het invloedsge-

bied een cirkel van 150 m rond het vulpunt. Daarnaast 

is een effectafstand van belang. Deze bedraagt 400m. 

Het plangebied is op ongeveer een afstand van 500 

meter gelegen. Het landbouwbedrijf met bijbehorend 

tankstation (LPG) vormt derhalve geen belemmering 

voor de beoogde ontwikkelingen. 

De beoogde ontwikkelingen vormen anderzijds geen 

beperking voor de genoemde bedrijven gezien de af-

stand en omdat er reeds bestaande woningen op kor-

tere afstand van deze bedrijven zijn gelegen. Deze 

zijn maatgevend. 
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Accommodatie schutterij Sint Catharina met 

schietboom en kogelvanger 

De nieuwe accommodatie voor schutterij Sint Cathari-

na zou onderdeel uit kunnen maken van de beoogde 

ontwikkelingen. Het clublokaal met schietboom kan 

ingepast worden aan de zuidzijde van het plangebied.  

De schietboom met kogelvanger maakt essentieel on-

derdeel uit van deze accommodatie. Bij de situering 

van de schietboom dient er voldoende afstand tot an-

dere bebouwing of gevoelige bestemmingen in acht te 

worden genomen. Deze afstand bedraagt 25 meter 

vanuit de voet van de schietboom. 

Een eventuele inpassing leidt niet tot overwegende 

bezwaren voor de nieuwbouw voor scholengemeen-

schap Bisschoppelijk College in combinatie met een 

sporthal. Ook andere bebouwing is niet gelegen bin-

nen deze afstand. 

Aangezien nog geen zekerheid bestaat omtrent de 

daadwerkelijke inpassing van een schutterij is de be-

oogde locatie met een wijzigingsbevoegdheid opge-

nomen in het bestemmingsplan.  

Luchtkwaliteit. 

In opdracht van de gemeente is door CSO adviesbu-

reau een onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit 

voor de realisatie van de nieuwbouw voor scholenge-

meenschap Bisschoppelijk College in combinatie met 

een sporthal en eventueel het realiseren van een ac-

commodatie voor schutterij Sint Catherina (projectco-

de/rapportnummer 078059/07.RB077, d.d. 23 mei 

2007). Het doel van dit onderzoek is het toetsen van 

de luchtkwaliteit aan de normen en eisen van het Be-

sluit Luchtkwaliteit 2005. Het onderzoek is gericht op 

het in kaart brengen of er grenswaarden overschrij-

dingen optreden en zo ja, of er sprake is van een ver-

slechtering van de luchtkwaliteit. 

Op basis van de uitgevoerde berekeningen in het on-

derzoek wordt geconcludeerd dat in het jaar van reali-

satie van de beoogde ontwikkelingen, als ook in de 

toekomst, de luchtkwaliteit aan de Parklaan, de Ring-
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baan te Weert aan alle normen uit het Besluit Lucht-

kwaliteit 2005 voldoet. Het besluit luchtkwaliteit is in 

2007 vervangen door de Wet luchtkwaliteit. Het uitge-

voerde onderzoek voldoet eveneens aan de eisen ge-

steld in de Wet luchtkwaliteit. De ontwikkeling van het 

Bisschoppelijk College, sportpark en atletiekaccom-

modatie op sportpark Sint Theunis, zal dus niet leiden 

tot normoverschrijding. Er zijn dan ook geen redenen 

om vanuit het aspect luchtkwaliteit af te zien van de 

voorgenomen ontwikkelingen op sportpark Sint Theu-

nis. 

Het onderzoek naar luchtkwaliteit is als losse bijlage 

beschikbaar bij deze ruimtelijke onderbouwing. 

Externe veiligheid. 

Door de gemeente Weert is een quickscan naar ex-

terne veiligheidsaspecten uitgevoerd (documentcode 

1/OMB/AC/EV2007-01.v1 d.d. 27 maart 2007). Het 

betreft hier: 

� transportroutes van gevaarlijke stoffen; 

� inrichtingen van gevaarlijke stoffen; 

� leidingen. 

Vervoer gevaarlijke stoffen. 

Ten oosten van het plangebied is de provinciale weg, 

Ringbaan-West gelegen. Deze weg is niet door B en 

W van de gemeente Weert aangewezen als een route 

waarlangs routeplichtige gevaarlijke stoffen vervoerd 

moeten worden. 

Om meer inzicht in het risico van het vervoer van ge-

vaarlijke stoffen over de weg is de Risico-atlas weg-

transport gevaarlijke stoffen van 23 maart 2004 (op-

gesteld door de AVIV) geraadpleegd. Deze atlas geeft 

aan dat er geen gevaarlijke stoffen over de Ringbaan 

West worden vervoerd. 

De dichtstbijzijnde weg waarover de route voor ge-

vaarlijke stoffen loopt, zijnde de Ringbaan Noord en 

de rijksweg A2 liggen op meer dan 1 km afstand van 

het plangebied en hebben daardoor dan ook geen in-

vloed op het plangebied 
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De afstand van het kanaal Zuid-Willemsvaart tot aan 

het plangebied is te groot (ca. 1,5 km) om van invloed 

te zijn. 

De afstand van het spoor Weert-Eindhoven tot aan 

het plangebied is eveneens te groot (ca. 1,5 km) om 

van invloed te zijn. 

Inrichtingen van gevaarlijke stoffen. 

In de nabijheid van het plangebied is een inrichting 

met opslag van gevaarlijke stoffen gelegen, namelijk 

de Coöperatieve Vereniging Landbouwbelang Sint 

Isidorus. Binnen deze inrichting wordt minder dan 

2500 kg aan bestrijdingsmiddelen opgeslagen en valt 

derhalve niet onder het “Besluit Externe Veiligheid In-

richtingen” (BEVI), maar onder het regime van de cir-

culaire 15. Aan de afstanden zoals genoemd in de cir-

culaire 15 wordt ruimschoots voldaan. 

Daarnaast bevat de inrichting een LPG tankstation 

met een doorzet van minder dan 1000 m³. Voor een 

tankstation gelden vaste afstanden. Aangezien de 

doorzet van het tankstation minder dan 1000 m
3
 be-

draagt ligt de plaatsgebonden risicocontour (10
-6

) op 

45 m vanaf het vulpunt, op 25 m vanaf de onder-

grondse reservoir en op 15 m vanaf de afleverzuil. 

Naast de contouren voor het plaatsgebonden risico 

van het LPG-tankstation, is er ook sprake van een in-

vloedsgebied waarbinnen het groepsrisico bepaald 

moet worden. In het geval van een LPG-tankstation is 

het invloedsgebied een cirkel van 150 m rond het vul-

punt. Daarnaast is een effectafstand van belang. De-

ze bedraagt 400m. Het plangebied is op ongeveer 

een afstand van 500 meter gelegen en is derhalve 

buiten het genoemde invloedsgebied en de effectaf-

stand gelegen. 

Aan de Ringbaan-Zuid is het tankstation de Haan ge-

legen. Dit tankstation is vergelijkbaar met bovenge-

noemd tankstation. Dit tankstation is echter op een 

nog grotere afstand gelegen en vormt geen probleem 

voor de beoogde ontwikkelingen. 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden 
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zich verder geen risicovolle inrichtingen. De aan de 

noordzijde van het plangebied gelegen Van Horne 

Kazerne (KMS) bevat geen opslag van munitie, der-

halve zijn de afstanden zoals genoemd in de Nota van 

Houwelingen hier niet van toepassing. 

Leidingen. 

Langs de oostkant van de Ringbaan-West loopt een 8 

inch naftaleiding. Voor deze leiding gelden de afstan-

den afkomstig van de tabellen uit de circulaire “Be-

kendmaking van beleid ten behoeve van de zonering 

langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen 

van de K1, K2 en K3 categorie”. Dit houdt in dat er 

binnen 5 meter van de leiding geen woningen zijn 

toegestaan. De 10
–6

 contour, het plaatsgebonden risi-

co)  is bepaald op 12 m. Voor het gebied tussen de 5 

en 27 meter van de leiding dient het groepsrisico be-

rekend te worden. Het plangebied ligt echter buiten 

het invloedsgebied van deze leiding. 

Nieuwe ontwikkelingen. 

De beoogde ontwikkelingen worden niet aangemerkt 

als risicovolle inrichting en zijn derhalve niet van in-

vloed op de directe omgeving. 

De waterparagraaf. 

Waterhuishoudkundige situatie. 

In het plangebied zelf is geen oppervlaktewater aan-

wezig. In de directe omgeving is alleen oppervlakte-

water aanwezig aan de overzijde van de Ringbaan en 

langs de Altweerterkapelstraat. Het betreft hier regu-

liere afwateringssloten met hun eigen waterhuishoud-

kundige functie. 

Ten noordwesten van het plangebied is een gracht 

gelegen rondom het complex “De Lichtenberg”. Deze 

gracht vervult een functie als zichtwater en regenwa-

terbuffer. De beoogde ontwikkelingen zijn niet van be-

tekenis hiervoor, gezien de afstand en de tussengele-

gen bebouwing en verhard oppervlak.  

Op grotere afstand zijn het kanaal Zuid Willemsvaart 

en het boscomplex de IJzeren Man met diverse wa-

1
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terpartijen en vennen gelegen. Deze worden van wa-

ter voorzien door een inlaat vanuit het kanaal. 

Ten westen van het plangebied/stedelijke bebouwing, 

in het buitengebied, loopt de watergang Meilossing. 

Deze watergang heeft een specifieke ecologische 

functie. De nabij gelegen Weerterbeek heeft een al-

gemene ecologische functie. Meer relevant is de Mas-

terbroek ten zuiden van het plangebied met een al-

gemene ecologische functie. 

Het grondwater bevindt zich op een diepte tussen de 

2,50 meter en 3,00 meter. De grondwaterstroming is 

zuidoost gericht, richting de Tungelroysebeek. 

Invloed van het planvoornemen. 

Het plangebied is op dit moment grotendeels onbe-

bouwd en onverhard als gevolg van de voormalige 

functie als voetbalveld. Een klein deel is bebouwd 

(kleedruimten en kantine) en verhard (toegangsweg).  

De voormalige voetbalvelden zijn voorzien van een 

drainagesysteem waardoor voorkomen wordt dat de 

velden onbespeelbaar worden bij hevige regenval. 

Het hemelwater wordt dan versneld afgevoerd en ge-

loosd op het “schoonwater” riool. Het hemelwater 

wordt maar voor een beperkt deel op een natuurlijke 

wijze geïnfiltreerd in de bodem. De aanwezige be-

bouwing is op de gebruikelijke wijze aangesloten op 

het gemeentelijk rioleringssysteem. 

De realisatie van de beoogde ontwikkelingen zal ge-

volgen hebben voor de waterhuishouding ter plaatse. 

In het kader van duurzaam waterbeheer dienen maat-

regelen getroffen te worden op het gebied van het 

scheiden van waterstromen, het vasthouden, bergen 

en infiltreren van schoon water in de bodem en het 

afvoeren van water. 

Als gevolg van de beoogde ontwikkelingen zal het 

plangebied voor een deel verhard worden. Deze ver-

harding zal volledig afgekoppeld worden. Het hemel-

water wordt geïnfiltreerd met een overloop op het ri-

ool. Hoewel lozen op het oppervlaktewater de voor-

keur heeft van het waterschap Peel en Maasvallei, is 
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in de situatie van sportpark Sint Theunis gezien de 

grote afstand tot een oppervlaktewater een overloop 

op het riool een noodzakelijke oplossing. 

De infiltratievoorziening met overloop op het riool 

wordt in een infiltratiepakket met een dikte van onge-

veer 0,35 meter onder de verharding aangebracht Dit 

is voldoende om een bui (30 mm) met kans op voor-

komen van eens per vijf jaar op te kunnen vangen. 

Het overige deel van het terrein, wat niet verhard 

wordt, zal ingezaaid en aangeplant worden. Het he-

melwater zal hier direct in de bodem kunnen infiltre-

ren. 

Infiltratie. 

Uit de doorlatendheidskaart van het Waterschap Peel 

en Maasvallei blijkt, dat voor deze locatie een K-

waarde van 0,4 m/dag kan worden aangehouden. Dit 

komt overeen met de gemiddelde K-waarde voor 

Weert. De bijbehorende infiltratieberging bij een bui, 

die 1x per 5 jaar voorkomt, bedraagt 30 mm.  

In dit kader is op 4 punten in het plangebied een K-

waarde bepaling (doorlatendheidcoëfficiëntie) uitge-

voerd. De gemiddelde K-waarde in het gebied bedra-

gen respectievelijk 4.25, 0.83, 1.44 en 1.24 m/d. 

Riolering. 

In het plangebied wordt met het oog op de toekomst 

een Droog Weer Afvoerriool (DWA) aangelegd, welke 

aangesloten wordt op het riool van de Parklaan. Het 

bestaande riool van de Parklaan is een gescheiden 

stelsel. 

Overleg Waterschap Peel en Maasvallei. 

Het waterschap Peel en Maasvallei adviseert bij 

schrijven d.d. 15 december 2008 de gevolgen van een 

zeer extreme bui (T=100, 84 mm) in beeld te brengen. 

Dit geeft inzicht in waar de grootste problemen te 

verwachten zijn en of er eventuele mitigerende maat-

regelen mogelijk zijn. 

Tevens wordt verzocht in de plannen aandacht te be-

steden aan de communicatie naar toekomstige bewo-
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ners over aan te leggen voorzieningen. Met name dif-

fuse verontreiniging van het grondwater door bijvoor-

beeld het gebruik van uitloogbare materialen zoals 

zink, koper en lood, het wassen van auto’s op straat 

en het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmid-

delen of wegenzout dient zoveel mogelijk te worden 

voorkomen.  

Ervan uitgaande dat bovenstaande opmerkingen wor-

den meegenomen bij verdere planuitwerking wordt 

een positief wateradvies verleend. 
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Archeologische en cultuurhistorische waarden. 

Archeologische waarde. 

Het sportpark Sint Theunis en de directe omgeving 

kennen, op basis van de cultuurhistorische waarden-

kaart van de provincie Limburg een hoge archeologi-

sche verwachtingswaarde. De locatie ligt buiten de 

archeologisch aandachtsgebieden. 

Voor ontwikkelingslocaties groter dan een kwart hec-

tare en/of op minimaal 50 m afstand gelegen van een 

archeologische vindplaats, betekent de hoge ver-

wachtingswaarde, dat er een archeologisch onder-

zoek dient te worden uitgevoerd.  

In dat kader is een archeologische quickscan uitge-

voerd. Dit heeft geresulteerd in het advies om voor het 

gedeelte waar bouwactiviteiten gaan plaatsvinden en 

wellicht ook ter plaatse van de nieuwe atletiekbaan 

een inventariserend archeologisch veldonderzoek te 

laten uitvoeren door middel van proefsleuven (IVO-P).  

Het uit te voeren onderzoek dient zicht te geven in de 

aard, omvang, locatie en behoudenswaardigheid van 

de te verwachten archeologische resten. Een vervolg 

kan zijn dat ter plaatse van de te verstoren delen een 

opgraving dient plaats te vinden. Een vooronderzoek 

door middel van een bureauonderzoek en boringen 

heeft weinig zin.  

1
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Naar aanleiding van de uitgevoerde quickscan heeft 

een inventariserend veldonderzoek door middel van 

proefsleuven plaatsgevonden (Vrije Universiteit Am-

sterdam, objectcode WT-ST-08, CIS-code 26017 d.d. 

januari 2008). Tijdens dit onderzoek zijn geen behou-

denswaardige archeologische resten aangetroffen. In 

het selectiebesluit is derhalve het plangebied vrijge-

geven voor ontwikkeling. 

De uitgevoerde quickscan archeologie en het inventa-

riserend veldonderzoek is als losse bijlage beschik-

baar bij deze ruimtelijke onderbouwing. 

Cultuurhistorische waarde. 

Binnen en in de directe omgeving van het plangebied 

is geen bebouwing aanwezig als rijks- of gemeentelij-

ke monument. Verder is er geen bebouwing aanwezi-

ge met enige cultuurhistorische waarde.  

De bebouwing in de directe omgeving is overwegend 

nieuwbouw. 

Flora en fauna. 

Naar de flora en fauna is in opdracht van de gemeen-

te onderzoek verricht (Bureau Meervelt, projectnum-

mer 07-22 d.d. 16 juli 2007). In dit onderzoek is on-

derscheid gemaakt in conclusies met betrekking tot 

gebiedsbescherming en soortbescherming. 

Conclusies gebiedsbescherming. 

Met betrekking tot gebiedsbescherming kunnen de 

volgende conclusies getrokken worden: 

� het plangebied is gelegen op 2,8 km afstand van 

het Natura 2000 gebied Weerter- en Budelerber-

gen. Er is gezien de instandhoudingsdoelstellin-

gen, het ontbreken van een landschappelijke en 

ecologische relatie en de aard van de ontwikkelin-

gen geen kans op een significant negatief effect op 

het Natura 2000 gebied. Een verslechterings- en 

verstoringstoets of passende beoordeling is niet 

nodig. Een vergunning in het kader van de Natuur-

beschermingswet is niet aan de orde; 

� het plangebied ligt buiten de kaders van Ecologi-
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sche Hoofdstructuur (EHS) en Provinciale Ontwik-

kelingszone Groen (POG). Het afwegingskader uit 

de Beleidsregel mitigatie en compensatie natuur-

waarden van de provincie Limburg (2005) is niet 

van toepassing; 

� het plangebied valt niet onder de Boswet. Er is 

voor de kap van bomen geen herplantplicht van 

toepassing. Volgens het plaatselijk bomenregister 

van de gemeente Weert is alleen een kapvergun-

ning nodig voor bomen die in de buitenste bomen-

rijen staan. 

Conclusies soortbescherming. 

Met betrekking tot de soortbescherming kunnen de 

volgende conclusies getrokken worden: 

� op basis van het veldbezoek, de beschikbare ge-

gevens en het huidige gebruik van het plangebied 

wordt nader veldonderzoek niet noodzakelijk ge-

acht; 

� in het plangebied komen enkele soorten zoogdie-

ren voor die zijn vermeld in categorie 1 van de Flo-

ra- en Faunawet. Ook komen er algemene soorten 

planten, amfibieën, dagvlinders, libellen en sprink-

hanen voor. Deze soorten zijn niet beschermd in 

het kader van de Flora- en Faunawet of er geldt 

voor deze soorten een algemene vrijstelling van 

artikel 8 t/m 12 bij ruimtelijke ingrepen. Voor 

zwaarder beschermde soorten als de vleermuis-

soorten maakt het plangebied deel uit van (margi-

naal) leefgebied. Ook na de beoogde ontwikkelin-

gen blijft het plangebied deel uitmaken van het 

(marginaal) leefgebied. Een ontheffingsaanvraag 

in het kader van de Flora- en Faunawet is voor de-

ze soorten niet nodig; 

� alle vogels zijn beschermd in het kader van de Vo-

gelrichtlijn en de Flora- en Faunawet. Broedende 

vogels zijn opgenomen in categorie 3 (zware be-

scherming). De verbodsbepalingen van artikel 11 

beperken zich alleen tot plaatsen waar gebroed 

wordt (nesten, holen e.d.), inclusief functionele 

omgeving om het broeden succesvol te doen zijn 

en slechts gedurende de periode dat er gebroed 

wordt. Uitzonderingen, zoals nesten van bosuil, 

steenuil, kerkuil, groene specht, zwarte specht en 



41

grote bonte specht zijn, mits nog in functie, jaar-

rond beschermd. Ook nesten van in bomen broe-

dende roofvogelsoorten en van Ransuil zijn jaar-

rond beschermd. Deze soorten zijn niet in staat 

een geheel eigen nest te bouwen en maken ge-

bruik van oude kraaiennesten of nesten waar zij 

eerder gebroed hebben. Deze soorten komen ech-

ter niet voor in het plangebied. 

Voor het broedseizoen wordt geen standaardperi-

ode gehanteerd in het kader van de Flora- en Fau-

nawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig 

is, ongeacht de periode. Als richtlijn kan voor het 

plangebied een broedperiode aangehouden wor-

den van 15 maart tot en met 15 juli. In het plange-

bied is geschikte broedgelegenheid aanwezig in de 

vorm van bomen en het eronder staande struweel. 

Wanneer op basis van de beoogde ontwikkelingen 

blijkt dat er bomen en struweel verwijderd moeten 

worden dan dient dit voor aanvang van het broed-

seizoen te gebeuren; 

� in de Flora- en Faunawet is een zorgplicht opge-

nomen. Dit houdt in dat voorafgaand aan de in-

greep alle maatregelen dienen te worden getroffen 

om nadelige gevolgen op flora en fauna voor zover 

mogelijk te voorkomen, te beperken of ongedaan 

te maken. Deze zorgplicht geldt altijd, ook als er 

ontheffing of vrijstelling is verleend. 

De uitgevoerde quickscan flora en fauna is als losse 

bijlage beschikbaar bij deze ruimtelijke onderbouwing. 
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De financiële haalbaarheid. 

Uit exploitatieberekening is gebleken dat er een tekort 

ontstaat als gevolg van de beoogde ontwikkelingen 

binnen het plangebied. De benodigde kredieten zijn 

inmiddels door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

De maatschappelijke haalbaarheid. 

Aangenomen mag worden dat er tegen het plan geen 

overwegende maatschappelijke bezwaren zullen be-

staan gelet op de omgevingsverbetering en de nood-

zaak van de nieuwbouw voor de scholengemeen-

schap Bisschoppelijk College en de overige functies. 

Tijdens enkele informatieavonden zijn de plannen 

toegelicht. Ook is er in een gebruikersoverleg en een 

klankbordgroep met direct omwonenden overleg ge-

voerd. Met name de verkeerskundige consequenties 

zijn gevoelig bij de omwonenden. Ook het reeds voor-

komende rijgedrag van automobilisten roept weer-

stand op. In kleiner verband wordt nog overleg ge-

voerd over inrichtingsvarianten. Hierbij zijn diverse op-

lossingen mogelijk.  
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