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1.

Inleiding
In deze ruimtelijke onderbouwing wordt een verantwoording van de inpasbaarheid van
het plan op de desbetreffende locatie gegeven.
De heer Houben is eigenaar van het perceel, gelegen aan de Achtbundersweg te
Ransdaal, kadastraal bekend gemeente Voerendaal, sectie I, nummer 340. De heer
Houben is voornemens op de locatie aan de Achtbundersweg een schapenstal
(schaapskooi) te realiseren ten behoeve van het houden van 200 schapen. Het gaat
om het perceel in het verlengde van het perceel behorende bij het ouderlijk huis, de
carréboerderij, gelegen aan de Ransdalerstraat 70. De schapenstal wil men dus
eveneens op het huisperceel behorende bij reeds bestaande agrarische bedrijf
realiseren maar dan aan de achterkant, oftewel gelegen aan de Achtbundersweg.
De heer Houben exploiteert sinds 2001 een schapenverzorgingsbedrijf. Vanuit dit
bedrijf wordt gehandeld in schapen en in allerlei producten zoals voeding,
ziektebestrijding en stalinrichting. Ook scheert en verzorgt hij schapen in opdracht van
veelal schapenhouders. Echter door de vermindering van het aantal schapen en het
aantal schapenhouders in de regio, wordt het steeds moeilijker om met de huidige
bedrijfsactiviteiten het hoofd boven water te houden. De heer Houben heeft in de
praktijk ondervonden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in schapen en verzorging
daaromheen. Daarom is een risicospreiding in bedrijfsactiviteiten wenselijk. Vanuit dit
standpunt wil de heer Houben een nieuwe schapenstal realiseren.
Op grond van het geldende bestemmingsplan rust op deze gronden een agrarische
bestemming. Bebouwing van de gronden is in beginsel niet toegestaan. Alleen het
realiseren van kleine gebouwen, zoals een veld- of opslagschuur, schuilgelegenheid en
dergelijke is blijkens het bestemmingsplan toegestaan. Het plan van de heer Houben
behelst het oprichten van een schapenstal van circa 410,64 m².
Dit brengt mee dat een deel van het genoemde gebruik strijdig is met het van
toepassing zijnde bestemmingsplan.
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Afbeelding 1: uitsnede provincieatlas; omgeving projectgebied

De projectlocatie is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente
Voerendaal en heeft de bestemming ‘Agrarisch gebied‘. Ingevolge dit bestemmingsplan
is de gewenste ontwikkeling niet mogelijk. Het initiatief kan wel gerealiseerd worden
met behulp van een projectbesluit ex artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro). Dit betekent dat de gemeenteraad van het geldende bestemmingsplan kan
afwijken ten behoeve van het onderhavige plan. Voor zover deze bevoegdheid is
gedelegeerd aan burgemeester en wethouders, vormen zij het bevoegde gezag.
Om het benodigde projectbesluit te kunnen verlenen, dient het project te zijn voorzien
van een goede ruimtelijke onderbouwing. Middels de ruimtelijke onderbouwing wordt
een verantwoording van de inpasbaarheid van de beoogde ontwikkeling op de
desbetreffende locatie gegeven.
De definitieve planologische regeling wordt te zijner tijd meegenomen in een
bestemmingsplanherziening voor het onderhavige gebied. Deze ruimtelijke
onderbouwing gaat hieraan vooraf ter begeleiding van het, op korte termijn, te
verwezenlijken plan.
In de navolgende hoofdstukken van deze ruimtelijke onderbouwing komen onder meer
de volgende elementen aan de orde:
•
project- en gebiedbeschrijving;
•
project in relatie tot het Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid;
•
ruimtelijke effecten van het project op de omgeving op korte, middellange en
lange termijn;
•
toetsing aan milieuwetgeving en andere ruimtelijke wet- en regelgeving met
betrekking tot bestaande of potentiële belemmeringen in de omgeving van het
project (zoals waterhuishouding, infrastructuur, bodemonderzoek, archeologie en
natuurlijke en landschappelijke aspecten);
•
financieel-economische onderbouwing;
•
belangenafweging;
•
te doorlopen procedure.
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2.

Project- en gebiedsomschrijving
In dit hoofdstuk worden zowel het project als het gebied beschreven. Tevens wordt
ingegaan op de duurzaamheid en ruimtelijke effecten van het project op de omgeving.

2.1

Beschrijving projectgebied

Bezien vanuit een ruimer perspectief, ligt de projectlocatie ten zuiden van de kern
Ransdaal en daar net buiten.
De bestaande bebouwing van de projectlocatie ligt in de kern van Ransdaal en wel aan
de Ransdalerstraat. De Ransdalerstraat markeert de zuidelijke begrenzing van de kern
Ransdaal. Ten zuiden hiervan bevindt zich agrarisch gebied. Naar het zuidwesten zijn
aan de St. Gillisstraat nog twee agrarische bedrijven gelegen. Voor het overige wordt
de locatie grotendeels omgeven door woningen. Een en ander is goed waarneembaar
op de foto van de omgeving, zoals hieronder is weergegeven. De blauwe cirkel geeft de
locatie aan waar de nieuwe schapenstal is voorzien.

Afbeelding 2.1: luchtfoto
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2.2

Beschrijving project

Zoals hiervoor al is vermeld, bestaat het project uit de realisering van een nieuwe
schapenstal. Deze nieuwe bebouwing zal in het verlengde komen te liggen van de
bestaande loodsen. De schapenstal zal dienen voor de huisvesting van 200 schapen en
zal circa 410,64 m² beslaan en een hoogte kennen van 6,5 meter. Daarbij zal een deel
van de zolderverdieping worden gebruikt voor de opslag van hooi. De situering en de
omvang van de schapenstal zijn op de bouwtekeningen weergegeven en zijn hier onder
opgenomen.
De schapenstal zal milieuvriendelijk worden ingebouwd en ingericht. Middels
hergebruik van allerlei bouwmaterialen zal de schaapskooi worden opgetrokken. Zo zal
er gebruik worden gemaakt van streekeigen authentieke kunradersteen en worden
golfplaten en hout hergebruikt welke elders al eerder in de omgeving hun diensten
hebben bewezen.
Verder is aan de nieuwe bebouwing een beplantingsplan gekoppeld zodat de
schapenstal zo verantwoord mogelijk in het landschap wordt ingepast. Ten aanzien
hiervan wordt verwezen naar het beplantingsplan van de Stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen in Limburg van 22 oktober 2009, dat als bijlage 1 is
bijgevoegd.
Door de natuurlijke invulling van het planconcept wordt de schapenstal landschappelijk
verantwoord ingepast in haar omgeving.
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Afbeelding 2.2.1: doorsneden schapenstal

7

Afbeelding 2.2.2: situatieschets
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Afbeelding 2.2.3: versteningswinst

In het kader van de versteningswinst zijn te slopen onderdelen in bovenstaand figuur
2.2.3 weergegeven. De donker grijze delen zijn te slopen onderdelen en hebben een
totale oppervlakte aan 225 m². Bij de bouwaanvraag zal ook een sloopvergunning
worden aangevraagd. Bij de sloopvergunning zal worden aangegeven welke bebouwing
op het perceel van de heer Houben (sectie I nummer 338) gesloopt gaat worden. In
het verleden is met de gemeente Voerendaal overleg geweest omtrent
versteningswinst. Het ging toen nog om een perceel van de heer R. Houben en de heer
F. Houben samen. Inmiddels is kadastraal dit perceel opgedeeld in sectie I nummers
338 en 337 waarvan nummer 337 niet meer in het bezit is van de heer R. Houben en
daar dus ook geen bebouwing gesloopt kan worden.
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2.3

Overige activiteiten

Naast de schapenhouderij is er sprake van opslag en handel die vanaf het perceel
gelegen aan de Achtbundersweg te Ransdaal zal worden uitgeoefend. Deze activiteiten
houden louter gekoppelde agrarische bedrijfsactiviteiten in en leiden niet uitoefening
van algemene bedrijfsactiviteiten.
De activiteiten op de Achtbundersweg bestaan uit fouragehandel (oplag van o.a.
schapenverzorgingsmaterialen) in de loods (gele cirkel) en verhuur van de loods (rode
cirkel) aan andere zzp- er voor opslag o.a. metselmaterialen. Voorgaande is ten
behoeve samenwerkende collega’s in het kader van werkzaamheden ten aanzien van
stalinrichting. Zoals al genoemd in de inleiding exploiteert de heer Houben sinds 2001
een schapenverzorgingsbedrijf, vanuit dit bedrijf wordt onder andere gehandeld in het
verzorgen van kwalitatieve stalinrichtingen. Op het perceel van het ouderlijk huis aan
de Ransdalerstraat 70 worden thans ook schapen gehouden in de stallen en er vindt
opslag van hooi en stro plaatst in de aanwezige schuren. In de loods wordt de wol
opgeslagen.

Het voortzetten van enige agrarische activiteiten ter plekke is om economische
redenen in de zin van bekostiging van het onderhoud van het gebouw en overige zaken
noodzakelijk.

Afbeelding 2.3: Situering loodsen
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2.4

Toeristisch-recreatieve functie

De nieuwe schapenstal wordt een houten stal met glasvenster aan de voorkant van de
stal. Bezoekers kunnen van hieruit de stal in kijken.
Tevens kan hier voorlichting en informatie worden gegeven aan de bezoekers.
Daarnaast zal een dierenweide met schapen en een sanitaire voorziening worden
aangelegd. Er komt geen horeca, hiervoor wordt t.z.t. samenwerking gezocht met
plaatselijke horeca.
Het parkeren dient in principe plaats te vinden bij de kerk van Ransdaal, eveneens aan
de Ransdalerstraat. Vanuit deze locatie kunnen ook routes starten (rondje Ransdaal)
die leiden tot de schapenstal (schaapskooi). Uitgangspunten van de schaapskooi zijn
de laagdrempeligheid, het is voor iedereen gratis toegankelijk, het kijken staat
centraal, niet het voelen.
In en om de schaapskooi zullen activiteiten worden ontplooid zoals rondleidingen,
wandelingen met schaapsherder, het houden van workshops, het geven van educatie
(scholen), soort zorgboerderijconcept (meehelpen met verzorgen van lammetjes),
uitvalsbasis ten behoeve van groenbeheer en begrazing met de schapen en afzet
lamsvlees als streekproduct aan horeca en retail.
Het planidee van de heer Houben past perfect binnen de gestelde doelen en
ontwikkelingsrichtingen in de toeristisch-recreatieve visie van de gemeente
Voerendaal. Het plan draagt bij aan:
versterking belevingswaarde van natuur, landschap en cultuurhistorie;
het vergoten van de verblijfswaarde binnen de kernen;
het stimuleren van streekproducten.
Uit de toekomstvisie van LTO Schapenhouderij blijkt dat er voor de sector volop
perspectief wordt gezien mits de sector er in slaagt een kwaliteitsproduct te koppelen
aan een keurmerk en inspeelt op bijkomende functies van schapen in de sfeer van
recreatie en landschapsonderhoud. Zorg, toerisme en landschapsbeheer bieden volop
kansen.

2.5

Ruimtelijke effecten

De wijziging c.q. afwijking van het geldende bestemmingsplan (bestemmingsplan
Buitengebied) is gelegen in de realisering van een nieuwe schapenstal. Gelet op het
specialiteitsbeginsel zullen alleen die ruimtelijke effecten worden gewogen, die inherent
zijn aan de afwijking van het bestemmingsplan.
De te bouwen schapenstal zal een oppervlakte van circa 410,64 m2 krijgen en is
daarmee in strijd met het bestemmingsplan. De nieuwe stal zal op ongeveer 150 meter
van de omliggende woningen komen te liggen. Gelet op deze afstand zullen de
ruimtelijke effecten beperkt zijn; van visuele hinder zal nauwelijks sprake zijn,
aangezien door de bestaande bebouwing en begroeiing het zicht in de richting van de
onderhavige locatie al is beperkt. Ook qua geur is de genoemde afstand ruimschoots
voldoende om niet als hinderlijk te kunnen worden aangemerkt. Het geuraspect zal bij
de integrale afweging nog uitgebreider aan bod komen.
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Voor de volledigheid wordt hierbij nog vermeld dat er een koppeling aanwezig is met
het bestemmingsplan Klimmen- Ransdaal ten aanzien van de huidige agrarische
bedrijfsvoering. In onderhavig planvoornemen is sprake van één plangebied (over
beide plannen heen), waarin alle betrokken ontwikkelingen zijn opgenomen.
Bij de herziening van het bestemmingsplan Klimmen-Ransdaal (vóór medio 2013) zal
de locatie van de schaapskooi (nu nog bestemmingsplan buitengebied) in het kernplan
wordt opgenomen.
Concluderend kan met recht worden gesteld dat de ruimtelijke effecten ten gevolge
van het plan beperkt zullen zijn en daarmee niet zullen leiden tot onevenredige
negatieve effecten.

3.

Beleid
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid.
Het provinciale beleid wordt onder andere beschreven aan de hand van het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL). Het gemeentelijke beleid wordt beschreven aan de
hand van het vigerende bestemmingsplan buitengebied.

3.1

Rijksbeleid

Het voorliggende initiatief is getoetst aan de beleidslijnen, zoals deze in de Nota
Ruimte zijn verwoord. De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke
ontwikkelingen van Nederland. In de Nota Ruimte wordt op hoofdlijnen het nationaal
ruimtelijk beleid vastgesteld tot 2020, met een doorkijk naar 2030. Het Rijk richt zijn
aandacht met name op de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur, die in de nota is
opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om de versterking van de dynamiek in de nationale
stedelijke netwerken. De Nota Ruimte is op 17 mei 2005 vastgesteld door de Tweede
kamer en op 17 januari 2006 door de Eerste Kamer.
De Nota Ruimte staat de bundeling van bepaalde activiteiten voor. Het
bundelingsbeleid houdt de bundeling/ samenvoeging van gelijksoortige ruimtelijke
aspecten in en ziet onder meer op de bundeling van verstedelijking, economische
activiteiten en op de bundeling van groene waarden. Bovendien is van belang dat
nieuwe activiteiten zo veel als mogelijk worden geconcentreerd in bestaand bebouwd
gebied, aansluitend op bestaand bebouwd gebied of in nieuwe clusters van bebouwing
daarbuiten.
In de onderhavige situatie is het voornemen om de al bestaande agrarische functie uit
te breiden door realisering van een schapenstal. De realisering van het onderhavige
plan is aldus in overeenstemming met het bundelingsbeleid.
Het initiatief sluit derhalve aan op de in de Nota Ruimte geformuleerde beleidsregels.

3.2

Provinciaal beleid

Provinciaal Omgevingsplan Limburg
Op 22 september 2006 is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (hierna: POL) door
Provinciale Staten van Limburg vastgesteld. Op onderdelen is het plan in 2008 en in
2010 geactualiseerd. Het POL integreert het beleid, zoals dat tot dusverre was
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opgenomen in diverse afzonderlijke beleidsplannen met hun herzieningen en
uitwerkingen tot één plan voor de fysieke leefomgeving van het grondgebied van de
provincie Limburg. Het POL heeft de wettelijke status van streekplan,
milieubeleidsplan, waterhuishoudingsplan en hoofdlijnen van het provinciaal verkeersen vervoersplan.
Perspectief en landelijk gebied
Ingevolge ‘Kaart 1 Perspectieven’, behorende bij het POL, is de locatie in kwestie
gelegen in het Perspectief 3 ‘Veerkrachtige watersystemen’. Zie hiervoor ook de
hieronder vermelde uitsnede van deze POL-kaart.
Dit perspectief heeft overwegend betrekking op de meer open delen van beekdalen,
winterbed van de Maas en steilere hellingen, voor zover deze geen deel uitmaken van
Perspectief 1 (EHS) of P2 (POG). De betreffende gebieden hebben een relatief open
karakter en zijn ingericht voor gebruik door vooral grondgebonden landbouw.
De ontwikkeling van functies in deze gebieden is mogelijk mits dit aansluit op het
bieden van ruimte aan een voldoende veerkrachtig watersysteem voor de opvang van
hoge waterafvoeren, het bestrijden van watertekort en verdroging en het voorkomen
van erosie in aanvulling op de perspectieven 1 en 2.
Blijkens de tabel, die in paragraaf 3.3.1 van het POL is opgenomen, behoort Perspectief
3 tot het landelijke gebied. Dienaangaande is in paragraaf 3.2.1 van het POL vermeld
dat het landelijke gebied van oudsher ruimte aan landbouw, grote bos- en
natuurpartijen en water biedt. In het gebied verspreid liggen woonkernen, overwegend
kleinschalig van karakter. Daarnaast zijn er verspreid gelegen toeristische
voorzieningen.
Onder invloed van Europees beleid en de mondialisering van de markt verandert de
landbouw. Grondgebonden landbouw kan een rol als ruimtegebruiker en beheerder van
het landelijk gebied blijven behouden.

Afbeelding 3: uitsnede POL-kaart 1 ‘Perspectieven’
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Onderhavig initiatief levert geen strijd op met dat beleid. De ontwikkeling, voor zover
afwijkend van het bestemmingsplan, behelst enkel de bouw van een schapenstal van
een bescheiden omvang. Deze vormt geen belemmering voor het bieden van ruimte
aan een voldoende veerkrachtig watersysteem voor de opvang van hoge
waterafvoeren, het bestrijden van watertekort en verdroging en het voorkomen van
erosie.
De sectorale aspecten komen in hoofdstuk 4 aan bod.

3.3

Gemeentelijk beleid

Ruimtelijk ordeningsbeleid
Het ruimtelijk ordeningsbeleid heeft de gemeente Voerendaal voor het onderhavige
gebied neergelegd in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Ingevolge dit
bestemmingsplan rust op de gronden in kwestie de bestemming ‘Agrarische gebied (A).
Gebruik
Op basis van artikel 2.3 onder A.1. van de planvoorschriften, behorende bij het
bestemmingsplan ‘Buitengebied’, mogen deze gronden worden gebruikt voor:
-

-

-

duurzaam agrarisch grondgebruik;
behoud van de gebiedskenmerken, zoals tot uitdrukking komend in de
differentiatievlakken op plankaart 2 en de bijbehorende beschrijving volgens lid 4
van artikel 1.1, met het accent op bodem- en visuele kenmerken waarbij m.n. de
gevoeligheid voor bodemerosie en wateroverlast alsmede de landschappelijke
openheid overheersend zijn;
tevens
voor
waterwinen
grondwaterbeschermingsgebied
en
voor
bodembeschermingsgebied, voorzover als differentiatie op plankaart 2
aangegeven;
recreatief medegebruik;
verkeer.

Voor de onderhavige locatie zijn verder geen andere aanduidingen op de plankaart
weergegeven. Daarmee zijn ook de bijbehorende voorschriften hier niet van
toepassing.
Onder A2. van artikel 2.3 zijn nog enkele nadere voorwaarden gesteld aan het hiervoor
genoemde gebruik. In het kort houden deze het volgende in.
De belangrijkste functie wordt gevormd door duurzaam agrarisch grondgebruik. Het
overige gebruik is hieraan ondergeschikt en is slechts onder voorwaarden toegestaan,
onder andere dat geen toename mag zijn van bodemerosie en de landschappelijke
openheid waar mogelijk behouden blijft. Voor de specifieke bepalingen zij verwezen
naar het bepaalde in artikel 2.3 onder A2.
Bouwen
De bouwvoorschriften zijn opgenomen onder de leden A2. en B. van artikel 2.3.
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A2. Beschrijving in hoofdlijnen
Bebouwing
Bebouwing buiten de bouwblokken wordt zoveel mogelijk geweerd. Dergelijke
bebouwing is uitsluitend toegestaan als dit bedrijfseconomisch en organisatorisch
noodzakelijk is en als de landschappelijke openheid niet onevenredig wordt aangetast.

B. Bebouwing
De tot “agrarisch gebied” (A) bestemde grond mag worden bebouwd met kleine
gebouwen, zoals een veld- of opslagschuur, schuilgelegenheid e.d., en andere kleine
bouwwerken voorzover dat voor het agrarisch grondgebruik van bestaande agrarische
bedrijven ter plaatse bedrijfseconomisch en –organisatorisch noodzakelijk is, en de
aanwezige waarden niet onevenredig worden geschaad.
Daarbij zijn de volgende bepalingen van toepassing:
1. per agrarisch bedrijf mag niet meer dan 50 m2 gebouwd worden;
2. van gebouwen mag de goothoogte niet meer dan 3 m, en de hoogte niet meer dan
6 m bedragen;
2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3
m;
3. de afstand tot de bouwperceelsgrens mag aan de wegzijde niet minder dan 5 m
bedragen.

Afweging Bestemmingsplan
De voorgenomen bouw van de schapenstal past niet binnen het geldende
bestemmingsplan ‘Buitengebied’. De bouw ketst reeds af op een te grote oppervlakte.
Zoals eerder is vermeld, zal de oppervlakte van de nieuwbouw circa 410,64 m2
bedragen, terwijl het bestemmingsplan (met inbegrip van binnenplanse vrijstelling)
slechts een maximale oppervlakte toestaat van 55 m2.
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4.

Integrale afweging
In dit hoofdstuk vindt een integrale afweging plaats. Aandacht wordt besteed aan
stedenbouwkundige, milieukundige, ecologische, waterkundige, archeologische en de
economische uitvoerbaarheid.

4.1

Bodem- en grondwaterkwaliteit

De te realiseren schapenstal betreft geen verblijfsruimte, hetgeen meebrengt dat geen
onderzoek naar de bodem- en grondkwaliteit is benodigd.

4.2

Geluid wegverkeerslawaai

De regelgeving ten aanzien van wegverkeerslawaai is in de Wet geluidhinder (Wgh)
neergelegd. De in de Wgh opgenomen maximale geluidswaarden zijn opgenomen ter
bescherming van geluidgevoelige objecten, zoals woningen. Een schapenstal is niet als
een geluidgevoelig object aan te merken. Dit houdt in dat de Wgh niet van toepassing
is en ook geen onderzoek naar het aspect ‘geluid’ is benodigd.

4.3

Externe veiligheid

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is in 2004 in werking getreden en
sedertdien gewijzigd (in 2009). Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid
met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit
heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau
te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken
verplicht het Besluit het bevoegde gezag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) – zijnde de gemeenten en provincies – afstand te
houden tussen gevoelige objecten en risicovolle bedrijven. Tevens beperkt het Besluit
het totale aantal aanwezige personen in de directe omgeving van een risicovol bedrijf.
Gemeenten en provincies moeten de normen uit het Besluit naleven bij het opstellen
en wijzigen van bestemmingsplannen (zulks met inbegrip van vrijstelling) en bij het
verlenen van milieuvergunningen. Tevens moet de brandweer om advies worden
gevraagd. Afstemming tussen de drie taakvelden ruimtelijke ordening, milieu en
rampenbestrijding is zodoende van groot belang.
Wil het aspect externe veiligheid een rol spelen, dan zal zich in de directe omgeving
van het plangebied een risicodrager moeten bevinden en moet sprake zijn van een
(beperkt) kwetsbaar object. Van dit laatste is geen sprake, aangezien het plan de bouw
van een schapenstal behelst. Het aspect externe veiligheid speelt in dezen dan ook
geen rol.
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4.4

Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Daarmee is het
voorheen geldende Besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen. De Wet
luchtkwaliteit is geen aparte wet, maar is opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wet
milieubeheer. Hoofdstuk vijf van de Wet milieubeheer vormt het kader voor de
beoordeling van de luchtkwaliteit in de buitenlucht. De Wet milieubeheer spreekt van
grenswaarden en plandrempels. Grenswaarden zijn normen waaraan in een bepaald
jaar voldaan dient te worden. Plandrempels zijn normen die jaarlijks strenger worden
en langzaam groeien naar het niveau van de uiteindelijk te bereiken grenswaarde.
De milieukwaliteitseisen voor luchtkwaliteit hebben tot doel het beschermen van de
mens en het milieu tegen de schadelijke effecten van vervuilende stoffen in de
buitenlucht. Voor diverse stoffen zijn grenswaarden opgenomen. Voor de Nederlandse
situatie zijn op dit moment fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) de meest kritische
vervuilingen.
De
luchtkwaliteit
wordt
bepaald
door
de
aanwezige
stoffen
in
de
achtergrondconcentratie, bijdrage vanwege industriële en agrarische activiteiten en de
bijdrage vanwege emissies van het verkeer.
Vanaf de inwerkingtreding van het Besluit luchtkwaliteit in 2001 is gebleken dat op veel
plaatsen in Nederland niet aan de normstelling voor luchtkwaliteit kon worden voldaan.
Als gevolg daarvan zijn vele ontwikkelingen komen stil te liggen.
Op basis van ervaringen in het verleden blijkt dat kleinschalige plannen vrijwel geen
invloed hebben op de lokale luchtkwaliteit. Anderzijds betekent dit ook dat met
kleinschalige ingrepen nauwelijks een verbetering van de lokale luchtkwaliteit te
realiseren is. Doordat in grote gebieden van ons land niet aan de normstelling kan
worden voldaan, is het zaak om grootschalige verbeteringen door te voeren die een
significant effect hebben op de landelijke luchtkwaliteit.
Deze
grootschalige
maatregelen
zijn
samengebracht
in
het
Nationaal
Samenwerkingsprogramma (NSL). In dit NSL zijn alle ‘grote’ projecten ondergebracht
die een duidelijke invloed op de luchtkwaliteit hebben. Daarnaast zijn hierin ook de
gezamenlijk te nemen maatregelen opgenomen. Het ligt in de planning dat het NSL in
de loop van 2009 formeel wordt vastgesteld.
Met de komst van het NSL komt ook een einde aan het individueel toetsen van elk
nieuw plan aan de normen voor luchtkwaliteit. Dit op basis van de ervaring waaruit
blijkt dat kleine plannen geen of een verwaarloosbare invloed hebben op de lokale
luchtkwaliteit.
Op basis van artikel 5.16, vierde lid van de Wet milieubeheer is het ‘Besluit niet in
betekenende mate bijdragen’ van kracht. In dit besluit wordt geregeld welke nieuwe
ontwikkelingen van een dermate beperkte omvang zijn dat de invloed van deze
plannen op de lokale luchtkwaliteit niet meer individueel getoetst hoeft te worden. Als
norm is hierbij aangehouden dat plannen, waarvan de invloed op de lokale
luchtkwaliteit minder is dan 3% van de grenswaarde voor PM10 en NO2 als niet
significant worden aangemerkt. De plannen worden niet relevant geacht voor de lokale
luchtkwaliteit.
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Omdat het NSL op dit moment nog niet formeel is vastgesteld, is in het ‘Besluit niet in
betekenende mate bijdragen’ een overgangsregeling opgenomen tot het moment dat
het NSL formeel is vastgesteld. Gedurende deze termijn wordt een striktere grens
aangehouden waaronder plannen als niet significant worden beoordeeld. Tot aan het
van kracht worden van het NSL geldt dat de invloed op de lokale luchtkwaliteit minder
dan 1% van de grenswaarde voor PM10 en NO2 dient te zijn om het plan als niet
significant aan te merken.
Op basis van artikel 4 van het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen’ is een
ministeriële regeling van kracht geworden (‘Regeling niet in betekenende mate
bijdragen’). In deze regeling wordt voor de bouw van woningbouwlocaties de concrete
omvang benoemd, waarmee aan de 1%-norm van het ‘Besluit niet in betekenende
mate bijdragen’ wordt voldaan.
Woningbouwlocaties vallen onder deze 1%-norm, indien via één ontsluitingsweg niet
meer dan 500 nieuwe woningen worden ontsloten of maximaal 1000 nieuwe woningen
via twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling. Dit is ook terug te
vinden in de ‘Handreiking luchtkwaliteit: niet in betekenende mate bijdragen (NIBM)’
van mei 2008 van het ministerie van VROM.
Het onderhavige plan voorziet in de realisering van een schapenstal en is in het licht
van het voorgaande als een klein plan te kwalificeren. Aldus is het plan als ‘niet
significant’ aan te merken voor de lokale luchtkwaliteit. De voorgestane ontwikkeling is
daarmee niet in strijd met het bepaalde in de Wet milieubeheer.

4.5

Milieu

Bij het realiseren van de onderhavige schapenstal moet ook rekening worden gehouden
met eventuele hindercirkels, die uit de milieuregelgeving voortvloeien.
De afstand tussen de gevel van de nieuwe schapenstal en de dichtst bij gelegen woning
bedraagt circa 150 meter. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de van toepassing
zijnde norm. Immers, ingevolge het Blm kan de omgeving van de locatie in kwestie als
een categorie II omgeving worden gekwalificeerd. Ten aanzien hiervan dient de
desbetreffende afstand minimaal 100 meter te bedragen.
Omwille van het voorkomen van milieuhinder is het niet wenselijk de schapenstal
achter de bestaande loodsen te bouwen maar juist op de reeds genoemde locatie,
gelegen aan de Achtbundersweg. Op de locatie, Achtbundersweg, vormen de
activiteiten, in en om de schapenstal, nu geen milieubelemmering voor het overig
grondgebruik in de omgeving. Ten aanzien van een nadere specificering omtrent geur
wordt hierbij verwezen naar de bijgevoegde V-stacks berekening, opgemaakt door de
gemeente Voerendaal, zie bijlage 3. De V-stacks berekening laat zien dat de
gebiedsberekening voor onderhavig planvoornemen geen problemen oplevert.

4.6

Water(huishouding)

Hoogwaterproblematiek
De projectlocatie aan de St. Gillisstraat te Ransdaal ligt volgens de kaarten, behorende
bij het Besluit Rijksrivieren van 21 april 2001 (Stb. 2001, 255), behorende bij het
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Besluit van 24 februari 1916 (Stb. 84) tot toepassing van de Wet beheer
Rijkswaterstaatswerken, niet binnen het waterbergend of stroomvoerend rivierbed van
de Maas.
Oppervlaktewater
In de nabijheid van het projectgebied is de primaire watergang ‘Sint Gillisstraatlossing’
gelegen, waarmee in het kader van onderhavig voornemen rekening dient te worden
gehouden. De primaire watergangen zijn bestemd voor waterhuishoudkundige
doeleinden: het ontvangen, vasthouden, (tijdelijk) bergen en afvoeren van water,
eventueel gecombineerd met infiltratie van water in de bodem. De realisering van de
schapenstal heeft geen negatief effect op de capaciteit van de opvang van regenwater
in de genoemde watergang.
Bodembeschermingsgebied Mergelland
Het projectgebied is gelegen in het bodembeschermingsgebied Mergelland. De
bescherming is erop gericht dat de kwaliteit van bodem, grondwater en landschap
voldoen aan de eisen die de aanwezige biotische, abiotische en cultuurhistorische
waarden stellen. Dit betekent een extra bescherming van het grondwater (door de
kalkrijke ondergrond kwetsbaar voor met name nitraat, bestrijdingsmiddelen en andere
stoffen) en landschapselementen (graften, holle wegen, bronnen en kwelzones,
beekdalen, kwetsbaar voor onder ander erosie).
De concrete regelgeving is in de Provinciale milieuverordening (PMV) neergelegd. In
hoofdstuk 5, paragraaf 4 van de PMV zijn de regels inzake bescherming van de bodem
opgenomen. In artikel 5.36a, eerste lid PMV is bepaald dat het verboden is in het
bodembeschermingsgebied Mergelland een bouwstof te gebruiken. Als bouwstof heeft
te gelden hetgeen dienaangaande in het Bouwstoffenbesluit is bepaald. Artikel 1,
eerste lid onder b. van het Bouwstoffenbesluit geeft de volgende definitie van een
bouwstof:
‘materiaal in de hoedanigheid waarin het is bestemd in een werk te worden gebruikt en
waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10%
(m/m) van dat materiaal bedragen.’
De toe te passen materialen bij de bouw van de bedrijfswoning zijn niet als bouwstof in
de zin van het Bouwstoffenbesluit te kwalificeren. Daarmee is de genoemde
verbodsbepaling van de PMV niet van toepassing. Dit geldt eveneens voor de
verbodsbepaling van artikel 5.37 PMV. Deze is niet van toepassing, omdat de aldaar
vermelde situaties zich niet zullen voordoen.
De activiteiten, die nodig zijn om de schapenstal te realiseren, hebben geen invloed op
de genoemde waarden, die kenmerkend zijn voor het bodembeschermingsgebied
Mergelland.
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Afbeelding 4: uitsnede Kristallen waarden kaart; de blauwe cirkel duidt de projectlocatie aan
Hemelwater
In het projectgebied dient ingevolge het provinciale beleid beperking van de
infiltratiecapaciteit te worden voorkomen en wordt gestreefd naar het optimaal
benutten van de infiltratiecapaciteit. Als uitgangspunt daarbij geldt dat het hemelwater
maximaal van het vuilwaterriool wordt afgekoppeld en dat ter plekke moet worden
geïnfiltreerd. Bij nieuwe initiatieven kan in de meeste gevallen met de milieuhygiënisch
meest verantwoorde methode maximaal worden geïnfiltreerd. Als infiltratie niet
mogelijk is, dient het gebiedseigen water zo veel als mogelijk te worden hergebruikt,
dan wel te worden vastgehouden.
In het plan zal het hemelwater van de riolering worden afgekoppeld.
Het hemelwater zal ter plaatse in een poel worden opgevangen en kan op die manier
ook op eigen terrein infiltreren. De poel zal ten zuiden van de nieuwe bebouwing
worden gesitueerd, hetgeen ook op de tekening van IKL (bijlage 1) is weergegeven
zodat de poel wordt gevuld door middel van afwatering via het dak van de schapenstal
naar het grindkoffer.
Evenwijdig aan de lengtezijdes van de schapenstal wordt een grindkoffer aangelegd
zodat de afwatering van het dak rechtstreeks het omliggende grindkoffer ingaat en
vervolgens via een drainagebuis naar de poel wordt geleid.
De schapenstal zal een dakoppervlak krijgen van circa 410,64 m². Uitgaande van de
‘Voorkeurstabel afkoppelen’, behorende bij de ‘Visie van de Limburgse waterbeheerders
op verantwoord afkoppelen’ zal de poel een capaciteit krijgen van circa 18 m³ (0.045 *
410,64 = 18,48 m³). De bedoeling is conform het beplantingsplan van IKL een poel
aan te leggen van 10 bij 10 meter en ongeveer 1.50 meter diep, hetgeen ruimschoots
voldoende is voor de berging van hemelwater. Ook zal er voor een gedeelte hergebruik
van het opgevangen water in de poel plaatsvinden. Men is voornemens een
filtersysteem in de poel aan te brengen zodat men hier drinkwater voor de schapen uit
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kan halen. Verder zal een gedeelte van het water ook worden hergebruikt voor
sanitaire doeleinden.
De realisatie van het plan zal geen verstoring van de grondwaterstand tot gevolg
hebben.
Afvalwater
Het afvalwater uit de schapenstal wordt aangesloten op het bestaand openbaar riool.
Hiervoor zal een separate aansluiting worden gemaakt.
Ten aanzien van de omgang met het water heeft het Waterschap Roer en Overmaas bij
brief een positief wateradvies gegeven. Dit wordt nog nader bijgevoegd.

4.7

Flora en fauna

De bescherming van natuur is in Europees verband vastgelegd in de Vogelrichtlijn (VR)
en Habitatrichtlijn (HR). Beide richtlijnen dragen zorg voor zowel gebiedsbescherming
als soortenbescherming. Nederland heeft de richtlijnen geïmplementeerd in
respectievelijk de Natuurbeschermingswet van 1968 en 1998 (gebiedsbescherming) en
de Flora- en faunawet (soortenbescherming).
De gebiedsbescherming heeft betrekking op de Vogelrichtlijngebieden die het Rijk heeft
vastgesteld, de Habitatrichtlijngebieden (HR-gebieden) die het Rijk bij de Europese
Commissie
heeft
aangemeld,
de
beschermde
natuurmonumenten
en
staatsnatuurmonumenten. Ruimtelijke ingrepen, die in deze gebieden dan wel in de
nabijheid van beschermde natuurgebieden plaatsvinden, moeten worden getoetst op
hun effecten op deze gebieden.
Het projectgebied is niet gelegen in, noch in de nabijheid – dichter dan 3.000 meter van een Natura 2000-gebied. Verder ligt het projectgebied niet in de nabijheid van een
HR-gebied, noch van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Tevens is het projectgebied niet in of in de nabijheid gelegen van een beschermd
natuurmonument dan wel staatsnatuurmonument. Dit geldt ook voor de wetlands,
nationale landschappen en nationale parken. Het projectgebied is niet in of in de
nabijheid van deze gebieden gelegen.
De soortenbescherming heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende
zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en
vlinders, op enkele bijzondere min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de
groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten.
Welke soorten planten en dieren wettelijke bescherming genieten, is vastgelegd in een
aantal bij de Flora- en faunawet behorende besluiten en regelingen.
Bij de planontwikkeling is de Flora- en faunawet alleen van toepassing als in het
plangebied beschermde soorten voorkomen. Daarvan is in casu geen sprake, hetgeen
te verklaren valt uit het feit dat de gronden, waar de nieuwbouw is voorzien, al
geruime tijd in gebruik zijn ten behoeve van het agrarische bedrijf.
Daarbij is nog van belang op te merken dat het plan het realiseren van een schapenstal
behelst. Dit is een statisch element en kan reeds daarom geen invloed op enige planten
en dieren hebben.
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Er bestaat dan ook geen belemmering voor het uitvoeren van de beoogde ontwikkeling
binnen het projectgebied in het kader van de Flora- en faunawet.

4.8

Natuur en landschap

Op de POL-kaart ‘Groene Waarden’ (kaart 4b) worden in de directe omgeving van het
projectgebied geen waardevolle groene elementen aangegeven. De locatie ligt noch in
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), noch in de Provinciale Ontwikkelingszone Groen
(POG). Aantasting van de waarden van deze gebieden is daarmee ook niet mogelijk.

4.9

Archeologie

In september 2007 is ten behoeve van de bescherming van archeologie de Wet op de
archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Met de inwerkingtreding
van deze wet is een aantal andere wetten aangepast. Eén van de gewijzigde wetten is
de Monumentenwet 1988 (Monw). In artikel 41, eerste lid Monw is de bepaling
opgenomen dat de aanvrager van een projectbesluit in het belang van de
archeologische monumentenzorg kan worden verplicht een rapportage over te leggen,
waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord, in
voldoende mate is vastgesteld. In artikel 41a Monw is bepaald dat vooraf geen
onderzoek hoeft te worden uitgevoerd, wanneer de oppervlakte van het project niet
groter is dan 100 m2.
De gemeente Voerendaal heeft eigen archeologiebeleid. Uit de desbetreffende
verwachtingskaart blijkt dat de locatie is gelegen binnen een gebied met een
middelhoge verwachtingswaarde. Op basis van het bij het archeologiebeleid behorende
stroomschema volgt dat voor de nieuwbouw geen archeologisch vooronderzoek hoeft
te worden uitgevoerd. Het plangebied is namelijk kleiner dan 2500 m2 en in de directe
nabijheid (binnen een straal van 50 meter) zijn geen waardevolle vondsten gedaan.

4.10

Verkeerskundige aspecten

In het kader van de verkeerskundige aspecten wordt opgemerkt dat het plan geen
negatieve effecten met zich brengt. De schapenstal levert geen extra
verkeersbewegingen op.
De ontsluiting vindt plaats via een groenpad/wandelpad vanuit de Achtbundersweg.
Ten behoeve van het schapenbedrijf vindt de ontsluiting alleen achterom plaatst. De
verkeersbewegingen zijn beperkt tot circa 5 keer wol ophalen en maximaal twee maal
voer aanleveren. Voor het overige vinden er alleen enkele bewegingen met de
jeep/trailer-combinatie van de heer Houben achterom plaats.
Recreatieve ontsluiting is alleen achterlangs, niet via het voorterrein. Vanuit de
recreatieve invalshoek zullen er veelal groepen vanuit beperkte omvang een kijkje
komen nemen in de schapenstal. Kijken staat centraal en is voor iedereen toegankelijk.
Het wordt een milieuvriendelijke houten stal met glasvenster aan de voorkant
waardoor bezoekers van hieruit de stal in kunnen kijken. Een maal per jaar zal er een
open dag worden gehouden waarbij mensen hoofdzakelijk via het wandelpad vanaf de
kerk naar de locatie zullen komen. Het parkeren van auto’s geschiedt hoofdzakelijk
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beneden in het dorp bij de parkeerplaats van de kerk. Dit zal ook worden gestimuleerd.
Beperkt vindt dit plaats boven aan de straat. De bedoeling is ook om het wandelpad
en schapenstal op te nemen in bestaande en nieuwe wandelroutestructuren.
Ten behoeve van verhuur van de loods aan andere zzp- er voor opslag van materialen
in het kader van samenwerking zal de ontsluiting van de eerste loods aan de voorzijde
(Ransdalerstraat) plaatsvinden, het gaat om 25 vervoersbewegingen per week.

Groenpad/wandelpad en ontsluiting
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4.11

Leidingen en infrastructuur

Het projectgebied ligt op een afstand van circa 160 meter van de Ransdalerstraat.
Gevoeglijk kan ervan worden uitgegaan dat op een dergelijke afstand geen kabels en
leidingen zijn gelegen, waarbij in het kader van dit project rekening mee dient te
worden gehouden.

4.12

Economische uitvoerbaarheid

De kosten voor het project zijn geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Tussen
initiatiefnemer en de gemeente wordt een verhaalsovereenkomst gesloten, waarin is
geregeld dat initiatiefnemers de financiële risico’s met betrekking tot een mogelijke
planschade zullen dragen.
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5.

Belangenafweging
In dit hoofdstuk wordt een afweging van de betrokken belangen van derden gemaakt
als mede de vorrwaarden aangegeven waaronder de gemeente medewerking wil
verlenen.

De realisatie van de schapenstal te Ransdaal is qua bouwmassa strijdig met het ter
plekke geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’.
In de directe omgeving zijn diverse ruimtelijke functies gesitueerd, zoals woningen,
een school en andere agrarische bedrijven. Door de afstand van de locatie tot de
woningen en andere genoemde functies (minimaal 150 meter) en de beperkte omvang
van de schapenstal zullen de omliggende bewoners en gebruikers geen (onevenredige)
hinder van de schapenstal ondervinden. Daarbij verdient opmerking dat het in casu
een bestaand agrarisch bedrijf betreft en gelet hierop al de bepaalde ruimtelijkagrarische effecten uitgaan naar de omgeving.
De gemeente gaat tot vergunningverlening over onder de volgende voorwaarden:
1. het is uitgesloten het bedrijf uit te breiden richting plateau, hetgeen bij de
herziening van het bestemmingsplan Klimmen-Ransdaal zal worden vastgelegd;
2. er bestaat geen mogelijkheid tot realisering van een bedrijfswoning, ook al heeft
het bedrijf een agrarische bedrijfsfunctie en hebben de gronden een agrarische
bedrijfsbestemming;
3. de schaapskooi wordt verdiept aangelegd waarbij in principe wordt aangesloten op
de nokhoogte van de reeds aanwezige bebouwing op de bouwkavel;
4. de schaapskooi landschappelijk wordt ingepast overeenkomstig het daartoe
opgestelde inpassingsplan, dat tevens onderwerp is van een privaatrechtelijke
overeenkomst met de vergunninghouder.
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6.

Conclusie

Op grond van het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat, met
uitzondering van het geldende bestemmingsplan, de voorgenomen ontwikkeling niet in
strijd is met de van toepassing zijnde ruimtelijke kaders. Daarenboven worden ook de
belangen van derden (belanghebbenden) niet onevenredig aangetast. Het beoogde
projectbesluit kan dan ook in alle redelijkheid worden verleend.
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7.

Procedure
Voorafgaande aan het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor de realisering van de
schapenstal te Ransdaal dient de procedure te worden gevolgd, die in artikel 3.11 Wro
juncto artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is
vermeld. Deze procedure houdt (in het kort) in dat het conceptbesluit tot verlening van
het projectbesluit wordt gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage zal liggen.
Gedurende deze termijn is het voor een ieder mogelijk zijn of haar zienswijze op het
conceptbesluit in te dienen. Wanneer zienswijzen worden ingediend, zal de
gemeenteraad, dan wel burgemeester en wethouders deze bij hun beslissing omtrent
het gevraagde projectbesluit betrekken.
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Bijlage 1 Inpassingsplan
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Bijlage 2
Planschadeovereenkomst
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Bijlage 3 V-stacks berekening
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Bijlage 4 Verbeelding
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