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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
Op de locatie hoek Houtstraat – Doctor Poelsstraat in Klimmen is een onbebouwd terrein gelegen.
Vanhier Wonen is voornemens op deze locatie een appartementencomplex te realiseren met in
totaal twintig levensloopbestendige wooneenheden. In de bestaande situatie bestaat het terrein
uit een grasveld. Uit historische gegevens blijkt dat in het verleden het terrein bebouwd is geweest.

1.2

Planbeschrijving
De ontwikkeling betreft twintig appartementen in een complex bestaande uit drie bouwlagen. Op
de begane grondlaag zijn zes appartementen voorzien, op de eerste verdieping zeven
appartementen en op de tweede verdieping eveneens zeven appartementen. De omvang van de
appartementen varieert van circa 56 m2 gbo (1 appartement), circa 66 m2 gbo (3 appartementen),
circa 71 m2 gbo (14 appartementen) tot circa 85 m2 gbo (2 appartementen). Onder het complex
wordt een kelderlaag gerealiseerd, waarin onder meer ruimte is voor bergingen behorende bij de
appartementen. Alle appartementen zijn voorzien van een eigen buitenruimte. Voor de
appartementen op de begane grondlaag in de vorm van een terras, voor de appartementen op de
verdiepingen in de vorm van een balkon. Er is voorzien in 37 parkeerplaatsen, deels op eigen
terrein en deels openbaar.

Figuur 1: indeling begane grondlaag (Bron: CroonenBuro5)
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Figuur 2: indeling eesrste verdieping (bron: CroonenBuro5)

Figuur 3: indeling tweede verdieping (bron: CroonenBuro5)
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Figuur 4: gevelaanzichten (bron: CroonenBuro5)

1.3

Bestemmingsplan
Ter plaatse van het perceel aan de Houtstraat in Klimmen is bestemmingsplan ‘Kernen Klimmen,
Ransdaal, Ubachsberg e.o.’ van kracht, zoals vastgesteld op 27 juni 2013.
De locatie is bestemd als ‘Woongebied’ en ‘Waarde - Archeologie’. Naast de bestemmingen is aan
de locatie de functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen – directe bouwtitel’ toegekend,
evenals de maatvoeringsaanduidingen ‘maximum aantal bouwlagen: 2’ en ‘maximaal aantal
wooneenheden: 10’, de gebiedsaanduiding ‘geluidzone – weg’ en de figuur ‘gevellijn’.
In artikel 18 ‘Woongebied’ van de planregels is in lid 18.1 bepaald dat de gronden zijn bestemd
voor wonen, met daaraan ondergeschikt onder meer tuinen en erven, parkeervoorzieningen en
groenvoorzieningen.
Wonen is op grond van de bestemmingsomschrijving rechtstreeks toegestaan, echter op grond van
de bouwregels is het toevoegen van maximaal tien woningen toegestaan. Met voorliggende
ontwikkeling worden in totaal twintig nieuwe woningen gevraagd. Dit is strijdig met het geldende
bestemmingsplan. Tevens is in de bouwregels bepaald dat het aantal bouwlagen niet meer mag
bedragen dan het aantal zoals ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal bouwlagen’
aangegeven. Ter plaatse van de planlocatie zijn niet meer dan twee bouwlagen toegestaan. De
gevraagde bebouwing bestaat uit drie bouwlagen en is derhalve strijdig met het bestemmingsplan.
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Figuur 5: uitsnede verbeelding
www.ruimtelijkeplannen.nl)

1.4

bestemmingsplan

met

planlocatie

rood

omrand

(bron:

Afwijkingsprocedure
Op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2o van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht juncto bijlage II, artikel 4, lid 1 en 9 van het Besluit omgevingsrecht biedt de
wetgever de mogelijkheid om voor bouwactiviteiten die afwijken van het bestemmingsplan in
combinatie met het gebruiken van bouwwerken in afwijking van de planregels omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan te verlenen binnen de zogeheten planologisch
kruimelgevallenregeling.
Met voorliggende ruimtelijke motivering wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening
invulling gegeven aan de voorwaarden voor afwijken.
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2

Motivering

2.1

Inleiding
Zoals in paragraaf 1.4 benoemd biedt de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ mogelijkheden om
ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling met twintig appartementen in een complex van
drie bouwlagen af te wijken van de bestemmingsregeling. Onderstaand wordt eerst aangegeven
waarom deze regeling specifiek op voorliggende ontwikkeling toegepast kan worden. Daarnaast
dient bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid invulling gegeven te worden aan een goede
ruimtelijke ordening.

2.2

Toepassing kruimelgevallenregeling
De voorgenomen ontwikkeling is strijdig met het bestemmingsplan ten aanzien van het aantal
bouwlagen (bouwen) en het aantal wooneenheden (gebruik). Zoals in paragraaf 1.4 aangegeven
kan een gecombineerde afwijking voor zowel bouwen als gebruik worden toegepast binnen de
voorwaarden om de ‘kruimelgevallenregeling’ zoals opgenomen in artikel 2.12, lid 1, onder a,
onder 2o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto bijlage II, artikel 4, lid 1 en 9
van het Besluit omgevingsrecht toe te passen.

2.3

Milieuhygiënische aspecten
De voorgenomen ontwikkeling wordt getoetst aan een aantal relevante milieuhygiënische
aspecten om inzichtelijk te maken of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Wegverkeerslawaai
Woningen zijn op grond van de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidgevoelige objecten. Dit
houdt in dat er geen sprake mag zijn van een onevenredig hoge geluidbelasting op de gevels van
(nieuwe) woningen. Om te bepalen of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat ter
plaatse van de gevraagde nieuwe woningen is in december 2020 door Lievense Adviseurs en
Ingenieurs een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. De resultaten van het
akoestisch onderzoek staan hieronder weergegeven. De rapportage behorende bij dit onderzoek
is als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing gevoegd.
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de Houtstraat ten hoogste 56 dB
bedraagt exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder. De Houtstraat kent een
snelheidsregime van maximaal 30 km/u. De hoogste berekenende geluidsbelasting exclusief aftrek
conform artikel 110g Wgh is slechts 3 dB hoger dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet
geluidhinder (zou hier sprake zijn van een zoneplichtige 50 km/u-weg). Geconcludeerd wordt dat
sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.
Indien bij het dimensioneren van de gevelgeluidwering voor alle gevels van het bouwplan rekening
wordt gehouden met een geluidbelasting van 56 dB, dan kan worden gesteld dat voor alle
appartementen sprake is van een goed akoestisch binnenklimaat. Dit betekent dat voor de
appartementen een karakteristieke gevelgeluidwering van minimaal 23 dB(A) dient te worden
gerealiseerd.
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In de woningen is vanwege het aspect akoestiek ter plaatse sprake van een aanvaardbaar woonen leefklimaat.
Luchtkwaliteit
Bij het opstellen van een ruimtelijk plan, waaronder de omgevingsvergunning ten behoeve van
voorliggende ontwikkeling van twintig wooneenheden, dient getoetst te worden of het plan
invloed heeft op de luchtkwaliteit. Een plan dat op jaarbasis niet meer dan 3% bijdraagt aan een
verslechtering van de luchtkwaliteit, hoeft niet getoetst te worden aan de luchtkwaliteitseisen uit
de Wet milieubeheer. Om te bepalen of hiervan sprake is kan de NIBM-tool (versie 2020) van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu worden toegepast.
Hierbij wordt uitgegaan van zes voertuigbewegingen per wooneenheid per dag, wat resulteert in
een totaal aantal van 120 verkeersbewegingen per dag als gevolg van voorliggende ontwikkeling.

Figuur 6: rekenresultaat NIBM-tool 2020

Uit de rekenresultaten van de NIBM-tool blijkt dat de realisatie van de gevraagde appartementen
een niet in betekenende mate bijdrage heeft aan de luchtkwaliteit ter plaatse en daarmee niet
leidt tot overschrijding van de normen voor de relevante stoffen die van invloed zijn op de
luchtkwaliteit ter plaatse.
Naast de effecten van het project op de luchtkwaliteit is beschouwd of er sprake is van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat als gevolg van de achtergrondconcentraties PM2.5, PM10 en
NO2. Als grenswaarden voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gelden voor voornoemde
stoffen respectievelijk een jaargemiddelde concentratie van 25 g/m3 voor PM2.5, een
jaargemiddelde concentratie van 40 g/m3 voor PM10 met een daggemiddelde concentratie van
50 g/m3 op niet meer dan 35 dagen per jaar en een jaargemiddelde concentratie van 40 g/m3
voor NO2.
Uit de NSL-monitoring voor de omgeving van het plangebied blijkt voor het jaar 2020 dat er in geen
enkel geval sprake is van overschrijding van voornoemde grenswaarden. Voor PM2.5 bedraagt de
jaargemiddelde concentratie op alle rekenpunten in de omgeving <20 g/m3, voor PM10 bedraagt
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de jaargemiddelde concentratie op alle rekenpunten in de omgeving <35 g/m3 en bedraagt het
aantal overschrijdingsdagen minder dan 35 per jaar. Voor NO2 bedraagt de jaargemiddelde
concentratie op alle rekenpunten in de omgeving <35 g/m3.
Vanuit oogpunt van luchtkwaliteit wordt de gevraagde woonfunctie aanvaardbaar geacht.
Externe veiligheid
De gevraagde woonfunctie leidt tot een uitbreiding van de verblijfsruimte ten opzichte van het
thans braakliggende terrein. Daarmee vindt een verhoging van de personendichtheid ter plaatse
plaats. Deze is echter van een dergelijk geringe mate, evenals dat dit buiten voor het groepsrisico
relevante veiligheidscontouren plaatsvindt, dat dit geen significant effect heeft op het groepsrisico
ter plaatse. Vanuit oogpunt van externe veiligheid is de gevraagde realisatie van de appartementen
aanvaardbaar.
Stikstofdepositie
Vanuit de rijksoverheid is de ‘Handreiking woningbouw en AERIUS’ uitgegeven. Op grond hiervan
kan een inschatting worden gemaakt of er sprake is van significante effecten van stikstofdepositie
op Natura-2000 gebieden als gevolg van een woningbouwontwikkeling.
In de handreiking is voor woningbouw een aantal uitgangpunten gehanteerd:
Gasloos (conform het bouwbesluit) en haardloos wonen.
Ammoniakemissies als gevolg van menselijk gebruik, huisdieren e.d. worden niet aan
woningbouw toegerekend en blijven conform het document “Instructie gegevensinvoer voor
AERIUS Calculator 2019” buiten beschouwing.
Onder deze aannames is de mogelijke stikstofdepositie ten gevolge van de aanlegfase in vrijwel
alle omstandigheden dominant. In de handreiking is een tabel opgenomen welke inzicht geeft in
het verloop van deze depositie, uitgaande van een gemiddelde situatie en de daarbij behorende
afstand. Samengevat: bij maximaal 50 laagbouwwoningen, gebouwd op zandgrond op minimaal
7 km afstand van een Natura 2000-gebied, is de stikstofdepositie onder gemiddelde omstandigheden 0,00 mol/ha/jaar.
De meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden zijn het Geleenbeekdal (ten noorden en oosten van
de planlocatie) en Geuldal (ten zuiden en westen van de planlocatie).
Voorliggend project betreft de realisatie van twintig appartementen in één nieuw te bouwen
complex van maximaal drie bouwlagen hoog. De aanlegfase van een complex met een omvang
zoals gevraagd heeft daarmee per definitie al een lager effect ten aanzien van stikstofdepositie dan
het geheel oprichten van (maximaal) 50 nieuwe grondgebonden woningen. Immers, het aandeel
verkeersbewegingen en gebruikt materieel voor een ontwikkeling van één woongebouw met een
hoogte die de gangbare hoogte van een grondgebonden woning niet overschrijdt is lager dan bij
gehele nieuwbouw van 50 nieuwe woongebouwen, bijvoorbeeld door een lager aandeel
vrachtverkeer ten behoeve van de aanvoer van materialen en de inzet van kraanmaterieel.
Het vorengaande in ogenschouw nemend kan worden geconcludeerd dat het aannemelijk is dat er
als gevolg van de realisatie van het gevraagde appartementencomplex geen sprake is van een
significant effect op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie.
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2.4

Ruimtelijke omgevingsaspecten
Publieks- en verkeersaantrekkende werking
Vanuit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening mag er geen sprake zijn van een onevenredige
publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van de gevraagde functie. De gevraagde functie
betreft het toevoegen van twintig wooneenheden aan een dorps woonmilieu. Dit leidt in een
bestaand woonmilieu niet tot een onevenredige toename in publieks- en/of verkeersaantrekkende
werking. Tevens is de woonfunctie planologisch reeds aan de planlocatie toegekend. Hiermee
wordt de gevraagde ontwikkeling aanvaardbaar geacht.
Parkeren
Beschouwd dient te worden wat de parkeerbehoefte is van de gevraagde woonfunctie en op welke
wijze aan deze parkeerbehoefte invulling gegeven kan worden.
Om het benodigde aantal parkeerplaatsen te bepalen is gebruik gemaakt van de CROW-publicatie
381, “Toekomstbestendig parkeren: van parkeerkencijfers naar parkeernormen” (2018). In deze
publicatie zijn voor verschillende gebruiksvormen en verschillende gebiedstypologieën
parkeernormen opgenomen, waarbij een maximale norm, minimale norm en gemiddelde norm is
bepaald. In de norm is tevens een aandeel voor bezoekersparkeren verwerkt. Uitgangspunt is
toepassing van de gemiddelde norm, tenzij er een duidelijke en transparante onderbouwing is voor
aanpassing van de toe te passen norm naar beneden of naar boven dan wel een door middel van
een parkeeronderzoek.
Ten behoeve van de voorliggende ontwikkeling is uitgegaan van de functie “wonen, huur,
appartement, midden/goedkoop” waarbij een minimale parkeernorm van 1,0 parkeerplaats per
woning geldt, een maximale norm van 1,8 parkeerplaats per woning en een gemiddelde norm van
1,4 parkeerplaats per woning. Het aandeel voor bezoekers bedraagt daarbij 0,3 parkeerplaats per
woning. Er is geen sprake van een duidelijke onderbouwing voor afwijking van de toe te passen
gemiddelde norm, evenals dat er geen parkeeronderzoek is.
De realisatie van twintig appartementen leidt daarmee tot een parkeerbehoefte van 20 x 1,4 = 28
parkeerplaatsen. Het aandeel voor bezoekers daarin bedraagt 20 x 0,3 = 6 parkeerplaatsen.
Er zijn ten behoeve van de voorliggende ontwikkeling 37 parkeerplaatsen beschikbaar. Vier hiervan
zijn ten behoeve van omwonenden en worden op kenteken uitgegeven. Daarmee zijn er nog
33 parkeerplaatsen beschikbaar ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling. Er worden
twintig parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd en er worden 13 parkeerplaatsen voor
openbaar gebruik aangelegd. Met de realisatie van deze 33 parkeerplaatsen wordt voorzien in de
totale parkeerbehoefte van 28 parkeerplaatsen, waarbij de openbaar beschikbare 13 parkeerplaatsen voldoende capaciteit bieden voor het aandeel bezoekersparkeren.
Er wordt met het plan in de toekomstige parkeervraag voorzien. Er is sprake van een aanvaardbare
parkeerbehoefte ten opzichte van de bestaande parkeercapaciteit in (de omgeving van) het
plangebied.
Archeologie
In de bestaande situatie is het terrein onbebouwd. Echter, uit historische gegevens blijkt dat er
over de gehele planlocatie in het verleden reeds bebouwing aanwezig is geweest, waarbij tevens
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de ondergrond geroerd is geweest. Op grond daarvan is het niet aannemelijk dat in de ondergrond
ter plaatse van de op te richten nieuwe bebouwing archeologische artefacten aangetroffen gaan
worden. Op grond van het aspect archeologie wordt de ontwikkeling aanvaardbaar geacht.
Natuurwaarden
De bestaande situatie in het plangebied is een onbebouwd grasveld. Er zijn derhalve met de
functiewijziging geen bestaande natuurwaarden in het geding. Op grond hiervan wordt de
ontwikkeling aanvaardbaar geacht.
Waterhuishouding
Bestaande situatie
In de bestaande situatie is het gehele perceel waarop de ontwikkeling is voorzien vrij van
bebouwing en verharding. Het plangebied betreft een grasperk. Al het hemelwater kan derhalve
direct infiltreren in de bodem.
Nieuwe situatie
Met de voorgenomen ontwikkeling vindt een toename van verhard oppervlak plaats. De omvang
van het nieuwe gebouw bedraagt circa 732 m2 en het omliggende terrein wordt voor circa 1.100 m2
verhard ten behoeve van toegangspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke. In totaal vindt er
daarmee een toename in verharding plaats van circa 1.832 m2. Er wordt een gescheiden
rioolsysteem aangelegd voor vuilwater en schoon water.
Watertoets
Vanaf 1 november 2003 zijn de overheden wettelijk verplicht om alle ruimtelijke plannen, die van
invloed zijn op de waterhuishouding, voor advies voor te leggen aan de waterbeheerders. De
Limburgse waterbeheerders hanteren daarvoor het watertoetsloket, wat onder het waterschap
valt.
Niet voor alle ruimtelijke plannen geldt dat daarop de volledige watertoets van toepassing is. Het
waterschap hanteert een stroomschema, met een daarbij behorende notitie ondergrens, waaruit
blijkt in welke gevallen de watertoets toegepast dient te worden. Aan de hand van de digitale
watertoets, waarbij het plangebied aangegeven dient te worden waarop vervolgens een aantal
vragen beantwoord dient te worden, wordt bepaald welke procedure van toepassing is. Voor het
onderhavige plangebied komt daaruit naar voren dat er geen belangen van het waterschap in het
geding zijn op de planlocatie.
Op de planlocatie wordt niet meer dan 2.000 m2 verhard oppervlak aangebracht, waardoor het
project niet in het kader van de watertoets hoeft te worden voorgelegd aan het Waterschap
Limburg.
Afvalwater
De afvoer van het afvalwater vindt plaats met een directe aansluiting op het gemeentelijk
rioolstelsel.
Hemelwater
Het hemelwater dat van de dakvlakken en verhardingen wordt opgevangen wordt via het
schoonwaterdeel van het gescheiden stelsel opgevangen van waaruit het op eigen terrein kan
infiltreren. Er wordt een overstort op het gemeentelijk rioolstelsel aangelegd.
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Bij nieuwbouw wordt gestreefd naar het afkoppelen van het gehele verharde oppervlak. Aan de
hand van de Keur van het Waterschap Limburg wordt bepaald hoe groot de hemelwatervoorziening dient te zijn om aan dit streven te voldoen. Daarbij wordt de hemelwatervoorziening
gedimensioneerd op een extreme bui met een neerslaghoeveelheid van 80 millimeter per m2 in
twee uur, waarbij een noodoverlaat wordt toegepast.
Zoals in het vorengaande aangegeven bedraagt het te verharden oppervlak circa 1.832 m2. Dit
resulteert in een te bufferen en af te voeren hoeveelheid hemelwater van 1.832 x 80 = 146,56 m3.
Er wordt op eigen terrein een voorziening gerealiseerd van voldoende omvang om het hemelwater
te infiltreren, waarbij een overstort naar het gemeentelijk riool wordt toegepast.
Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot onevenredig nadelige gevolgen voor de
waterhuishouding ter plaatse. Vanuit dit aspect wordt de functiewijziging aanvaardbaar geacht.
Volkshuisvesting
De gemeente zet in op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
Op deze manier wil de gemeente Voerendaal aantrekkelijk en interessant worden en blijven voor
jong en oud.
Ten behoeve van de oudere doelgroep is het van belang dat woningen levensloopbestendig
worden uitgevoerd en dat er voldoende dagelijkse voorzieningen op loopafstand beschikbaar zijn.
De voornaamste maatregel om een aantrekkelijk woongebied te worden voor de jonge doelgroep
is inzetten op innovatieve en duurzame woonconcepten, bepaalde regelingen voor jongeren en
investeren in voorzieningen en de infrastructuur. Door middel van transformatie van en toevoeging
van geschikte woningen aan de huidige woningvoorraad zal er ingespeeld moeten worden op de
actuele behoefte.
Met voorliggende ontwikkeling worden twintig levensloopbestendige appartementen aan de
huidige woningvoorraad toegevoegd. Gezien de omvang, variërend van circa 56 tot 85 m2
gebruiksoppervlakte, en ligging van deze appartementen op een afstand van circa 250 meter tot
de dagelijkse winkelvoorzieningen in de kern Klimmen, zijn deze zowel geschikt voor de oudere als
de jongere doelgroep. Het project levert daarmee een bijdrage aan de gemeentelijke woonopgave.

2.5

Conclusie
Het verlenen van omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor een
woonfunctie met twintig appartementen in de locatie hoek Houtstraat – Doctor Poelsstraat te
Klimmen leidt op grond van het vorengaande niet tot onevenredige bezwaren en wordt daarmee
aanvaardbaar geacht.
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toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
E. paul.kennes@anteagroup.com

www.anteagroup.nl
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