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1. INLEIDING

De gemeente Venray heeft grond in eigendom aan de zuidoostzijde van de kern
Oirlo. Deze locatie is in de Ruimtelijke Visie Oirlo (vastgesteld door de gemeenteraad
op 18 december 2007) aangewezen als woningbouwlocatie. De uitbreiding is een
invulling van een gebied dat vanwege zijn ligging als de meest hiervoor voor de
hand liggende locatie aangemerkt kan worden. Met de beoogde uitbreiding wordt
het dorp in omvang evenredig aan alle zijden van de vier hoofdwegen die door
Oirlo lopen.

Afbeelding 1. Ligging plangebied en omgeving

Voor het toekomstige woongebied geldt momenteel grotendeels het bestemmings-
plan “Buitengebied 1e herziening” uit 1981 van de gemeente Venray. Het plange-
bied heeft hierin een agrarische bestemming. In de noordoosthoek van het plange-
bied ligt een gedeelte binnen het bestemmingsplan “Kerkdorp Oirlo” uit 2005 en
heeft de bestemming ‘Woondoeleinden’. Binnen deze bestemmingen is de bouw
van nieuwe woningen niet toegestaan.
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In het voorliggende bestemmingsplan worden de nieuwe bestemmingen voor de
gronden wettelijk geregeld, waardoor nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden
ontstaan. De locatie krijgt namelijk een woonbestemming met bouwrechten waar-
door nieuwbouw van woningen mogelijk wordt

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en bijbehorende planregels. Deze
toelichting vergezelt het plan

De plangrens is afgebeeld op afbeelding 2. Het als zodanig afgebakende gebied zal
in het verdere vervolg van dit rapport als “het plangebied” worden aangeduid. Bij
het bepalen van de planbegrenzing zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• er dient een eenduidige en herkenbare plangrens te worden getrokken;
• de bestaande perceels- en eigendomsgrenzen worden zoveel mogelijk gerespec-

teerd.

Afbeelding 2. Het plangebied

De toelichting is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 komt de bestaande situatie
aan bod gevolgd door de toekomstige situatie in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt
het beleidskader beschreven. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onder-
zoek, dat ten behoeve van de planrealisatie verricht is, belicht. Ten slotte komen in
de hoofdstukken 6, 7 en 8 de planstukken, overleg en procedure aan de orde.
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2. HUIDIGE SITUATIE

2.1 Gebiedsbeschrijving

Ruimtelijke en landschappelijke situatie kern Oirlo
Oirlo ligt tussen de beekdalen van de Oostrumsebeek en de Lollebeek en vlakbij de
aftakking van de Boddebroekerloop. Oirlo is een zelfstandig kerkdorp in de
gemeente Venray.

Afbeelding 3. Luchtfoto plangebied en directe omgeving

De dorpskern ligt rond het kruispunt van twee doorgaande wegen en de oorspron-
kelijke lintbebouwing heeft zich daar verder verdicht. In het midden van het dorp
ligt de kerk en begraafplaats. De woonbebouwing van Oirlo heeft zich in de loop
der tijd rond deze structuur ontwikkeld in de vorm van 3 kwadranten. Het plange-
bied is gelegen in het 4e kwadrant aan de zuidoostzijde van het dorp.
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De belangrijkste functie van de kern Oirlo is de woonfunctie. De woonfunctie be-
staat grotendeels uit eengezinswoningen, van het type twee-onder-één kap, ge-
schakeld of vrijstaand. Rijtjeswoningen komen nauwelijks voor.

Functionele situatie kern Oirlo
In de kern Oirlo liggen verspreid over de kern enkele bedrijven. Zo zijn er een elec-
trozaak, een autobedrijf, een mengvoederbedrijf en verscheidene kantoren. Ook
liggen aan de rand van de kern enkele agrarische bedrijven. In de woonwijken zijn
een chiropedist, opleidingsbureaus en een tandtechniekbedrijfje gevestigd.

Naast commerciële voorzieningen beschikt Oirlo over een gemeenschapshuis, een
basisschool, de kerk met pastorie en een begraafplaats. Recreatieve voorzieningen
zoals sportvelden liggen in het buitengebied nabij het dorp Oirlo. Wel liggen aan de
oostkant van de kern moestuintjes en een trapveldje.

Afbeelding 4. Huidige situatie plangebied  Afbeelding 5. Westelijk deel van het plangebied

Bestaande situatie plangebied
Het plangebied is gelegen aan de zuidoostzijde van Oirlo en grenst aan de achter-
tuinen van de bestaande woningen langs de Deputé Petersstraat en de Hoofdstraat.
Momenteel bestaat het gebied grotendeels uit open wei- en akkerland. Aan de
westzijde loopt een klinkerweg die vanaf de Deputé Petersstraat in zuidelijke rich-
ting loopt langs de achterzijde van de percelen aan de Hoofdstraat. Deze klinkerweg
dient ter ontsluiting van het bedrijf aan de Hoofdstraat 37.
Aan de oostzijde bestaat het plangebied uit een deel van een voormalig agrarisch
perceel. De bestaande woning aan de Deputé Petersstraat 26 met omliggende tuin
blijft in stand. Het zuidelijke deel van het perceel en een strook tussen no. 22 en 26
is verkocht ten behoeve van de woningbouwontwikkeling. Dit gedeelte is momen-
teel ingericht als tuin/erf.
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Afbeelding 6. De mengvoederfabriek        Afbeelding 7. Achterzijde woning Deputé Petersstraat

Opvallend in Oirlo is de blauwe mengvoederfabriek van Vitelia, direct grenzend aan
de oostzijde van het plangebied. Dit massale gebouw is van ver te zien en net zo
beeldbepalend als de kerk. Het mengvoederbedrijf is bezig met de uitbreiding van
haar bedrijfsactiviteiten en heeft het naastgelegen perceel no. 28 (voormalig loon-
werkersbedrijf) opgekocht en in gebruik genomen. De bestaande woning is behou-
den gebleven, maar de rest van het terrein is verhard en ingericht als parkeerterrein.
De twee loodsen, die grenzen aan het plangebied, worden gebruikt voor opslag.

2.2 Vigerende bestemmingsplanregeling

Binnen het plangebied zijn twee bestemmingsplannen van toepassing; voor het
overgrote deel betreft dit het bestemmingsplan “Buitengebied 1e herziening” en
voor de noordoost hoek van het plangebied betreft dit het bestemmingsplan “Kerk-
dorp Oirlo.

Bestemmingsplan “Buitengebied 1e herziening”
Voor het overgrote deel van de betreffende gronden geldt het bestemmingsplan
“Buitengebied 1e herziening” (vastgesteld d.d. 25 augustus 1981 en gedeeltelijk
goedgekeurd d.d. 10 augustus 1982). Volgens dit bestemmingsplan hebben de
gronden de bestemming ‘Agrarisch gebied met vrije vestiging’.

De gronden met deze bestemming zijn bestemd voor agrarische productiedoelein-
den. Bouwen is uitsluitend toegestaan ten behoeve van een agrarisch bedrijf.
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Afbeelding 8. Uitsnede plankaart bestemmingsplan “Buitengebied 1e herziening”

Bestemmingsplan “Kerkdorp Oirlo”
De betreffende gronden hebben volgens het bestemmingsplan “Kerkdorp Oirlo”
(vastgesteld d.d. 22 juni 2004 en goedgekeurd d.d. 7 december 2004) de bestemming
‘Woondoeleinden’.
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Afbeelding 9. Uitsnede plankaart bestemmingsplan “Kerkdorp Oirlo”

Op of in de gronden op de plankaart aangewezen voor ‘Woondoeleinden’ is het
niet toegestaan nieuwe hoofdgebouwen ten dienste van wonen te bouwen, tenzij
het vervangende nieuwbouw betreft.
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3. PLANBESCHRIJVING

Het ruimtelijk streefbeeld gaat uit van een interne, rondgaande woonstraat welke
een aansluiting heeft op de Deputé Petersstraat. Vanuit deze aansluiting is er een
directe zichtrelatie met het agrarische gebied aan de zuidzijde. Het bestaande
smalle weggetje aan de noordwestzijde vormt voor het langzaam verkeer de tweede
ontsluiting en kan tevens bij calamiteiten (ambulance, brandweer en dergelijke)
gebruikt worden. Een deel van dit weggetje zal opgewaardeerd worden tot woon-
straat. Ook vanaf deze straat bevindt zich een directe zichtrelatie met het buitenge-
bied.

Afbeelding 10. Verkaveling Oirlo Zuidoost

Aan de zuid- en oostzijde van het plan is een open bebouwingsbeeld te vinden van
vrijstaande en halfvrijstaande woningen. In de noordelijke punt van de oostzijde van
het plan zijn ook aaneengebouwde woningen toegestaan. Het binnengebied en de
noordzijde van het plan kent een wat compacter woongebied. In het noordelijk
gebied kunnen naast aaneengebouwde, vrijstaande en halfvrijstaande woningen
ook enkele gestapelde woningen worden gesitueerd. Het binnengebied wordt aan
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de oostzijde afgerond door een centrale groene ruimte. Dit groene plein is het hart
van de nieuwe woonbuurt en vormt het contrast met de wat dichtere bebouwing in
het binnengebied. Binnen het plan zijn de woonstraten dusdanig gedimensioneerd
dat er voldoende ruimte is voor parkeren en groen.

Voor wat betreft de toe te passen bouwhoogtes wordt een maximale goothoogte
van 6 meter aangehouden. Dit resulteert in woningen van maximaal 2 lagen met
een kap. De patiowoningen in het midden vormen hier een uitzondering op. Deze
woningen bestaan uit één laag met afwisselend wel of geen opbouw.

Om een open bebouwingsbeeld te verkrijgen dienen alle bijgebouwen op minimaal
10 meter van de weg geplaatst te worden. In een dorp bepalen dakvlakken het
ruimtelijk beeld. Door de ruim gedimensioneerde kavels aan de zuid- en oostzijde is
bij alle vrijstaande woningen voldoende ruimte voor het stallen van twee auto’s op
eigen terrein.

Er wordt een afwisselend bebouwingsbeeld nagestreefd, waarbij de woningen allen
uit eenvoudige en ingetogen landelijke bebouwing bestaan met duidelijke kapvor-
men en een simpele, rechthoekige bouwmassa. De afwisseling uit zich in verschillen
in bebouwingsrichting, kleine verschillen in goot- en nokhoogte en een verschei-
denheid in kleur, materiaal en detaillering.

Voor wat betreft parkeren is er binnen het plan voldoende ruimte op eigen terrein
en binnen de wegprofielen in de openbare ruimte.

Voor de uitwerking van de architectuur, materialisering, kleur, detaillering en het
landschap dient men uit te gaan van een bepaalde uitwerking. Voor de erfafschei-
dingen gaat de voorkeur gaat uit naar het toepassen van een haag of een combina-
tie van een muur met een haag.

De ruimtelijke hoofdstructuur is zodanig opgezet dat een toekomstige relatie met
de Hoofdstraat en een westelijk afronding van het woongebied goed mogelijk is en
zelfs een versterking van de structuur kan opleveren. Daarnaast wordt een groei van
Oirlo op langere termijn in zuidelijke richting niet geblokkeerd.
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4. UITGANGSPUNTEN VAN HET BELEID

In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan het rijks-, provinciaal en gemeen-
telijk beleid. Het rijksbeleid zal worden besproken aan de hand van het overkoepe-
lend beleidsstuk; de Nota Ruimte. Voor het provinciaal beleid wordt gebruik ge-
maakt van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (POL2006), eveneens een
overkoepelend beleidsstuk en diverse andere / aanvullende beleidsstukken. In het
kader van het gemeentelijk beleid wordt ingegaan op de gemeentelijke woonvisie
en het ontwikkelingsperspectief voor de gemeente Venray.

4.1 Rijksbeleid

Nota Ruimte
Het rijksbeleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening staat verwoord in de No-
ta Ruimte. De Nota Ruimte is in werking getreden op 28 februari 2006.

In de Nota Ruimte wordt gekozen voor een dynamisch, op ontwikkeling gericht
ruimtelijk beleid. ‘Toelatingsplanologie’ maakt plaats voor ‘ontwikkelingsplanolo-
gie’, doordat niet langer alleen beperkingen worden gezien, maar juist ontwikkelin-
gen worden gestimuleerd. Het Rijk stelt alleen nog maar beperkingen aan ruimtelij-
ke ontwikkelingen, wanneer een nationaal belang in het geding is.

Ontwikkelingsplanologie werkt vanuit een gebiedsgerichte aanpak, met als doel de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied vanuit verschillende deelbelangen te verbete-
ren. Er liggen op een gebied vaak meerdere “ruimteclaims”, die ieder hun eigen
doelstellingen hebben. Alleen door een synergie op gang te brengen tussen de ver-
schillende deelbelangen, kan er gebiedsgericht maatwerk geleverd worden en kun-
nen er meervoudige doelen worden bereikt.

Wat betreft de leefbaarheid van dorpen en steden wordt in de Nota Ruimte opge-
merkt dat bundeling van verstedelijking en economische activiteiten gewenst is. Dat
betekent dat nieuwe functies of bebouwing grotendeels geconcentreerd tot stand
moeten komen: in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande be-
bouwde gebied of in nieuwe clusters daarbuiten. De ruimte die in het bestaande
stedelijke gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal gebruikt worden. De
openheid van het landelijke gebied dient namelijk zo veel mogelijk behouden te
blijven.
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De nieuwe woningen worden aansluitend aan bestaand bebouwd gebied gereali-
seerd. Daar sprake is van een ontwikkeling tegen de kern van Oirlo voldoet het
project aan het beleid zoals dit geformuleerd is in de Nota Ruimte.

4.2 Provinciaal beleid

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006
Op 22 september 2006 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omge-
vingsplan Limburg 2006 (POL2006) vastgesteld als vervanger van het POL uit 2001.
Het POL2006 is een streekplan, het provinciaal waterhuishoudingplan, het provinci-
aal milieubeleidsplan en bevat de hoofdlijnen van het provinciaal verkeer- en ver-
voersplan. Tevens vormt het POL2006 een economisch beleidskader op hoofdlijnen,
voorzover het de fysieke elementen daarvan betreft, en een welzijnsplan op hoofd-
lijnen, voorzover het de fysieke aspecten van zorg, cultuur en sociale ontwikkeling
betreft.

Vanaf 2001 zijn een 15-tal POL-aanvullingen vastgesteld. Deze zijn niet heroverwo-
gen in het kader van POL2006 en nog onverkort van kracht. Het gaat ondermeer om
de POL-aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering en
het EHS cq. POG-beleid.
Het POL2006 zelf kan eveneens beschouwd worden als de structuurvisie die op
grond van de nieuwe ruimtelijke wetgeving (en mogelijk ook op grond van nieuwe
milieu- en waterwetgeving) door provincies opgesteld moeten worden.

Verstedelijking en steeds intensiever ruimtegebruik leggen een toenemend beslag
op de open ruimte in het landelijk gebied en verminderen de diversiteit van land-
schap en groen. De provincie houdt daarom vast aan het zo compact mogelijk hou-
den van de steden en een minstens gelijk blijvend aandeel van de stadsregio’s in het
totaal van woningen, werklocaties en arbeidsplaatsen. Over het algemeen wordt dus
ingezet op het bundelen van de verstedelijking en economische activiteiten in of
aansluitend aan bestaande bebouwde gebieden.

In Limburg is dat vertaald in de stadsregio’s en de plattelandskernen. De stadsregio’s
vormen binnen Limburg de vertaling van de bundelingsgebieden zoals het Rijk die
hanteert in de Nota Ruimte. Iedere stadsregio is voorzien van een zogenaamde
grens stedelijke dynamiek. De plattelandskernen zijn voorzien van contouren.
Paarse contouren om de stadsregio’s bepalen de grens voor de stedelijke dynamiek.
En vormen tegelijk de overgang naar een platteland met een heel andere dynamiek.
Deze grenzen zijn vastgelegd op basis van de natuurlijke waarden in het omliggen-
de gebied en een goede functionele en stedelijke samenhang, rekening houdend
met de verwachte groei, zoveel mogelijk samenvallend met bestaande elementen
zoals wegen. Deze begrenzing laat onverlet dat er sprake is van een sterke wissel-
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werking tussen stedelijke en landelijke gebieden. Voor veel voorzieningen is men
vanuit het landelijk gebied aangewezen op de steden. Omgekeerd is de kwaliteit
van het landelijk gebied mede bepalend voor de aantrekkelijkheid van de stedelijke
gebieden als vestigingsgebied. Initiatieven buiten de contouren zijn mogelijk indien
ze inpasbaar zijn in het landschap en de landbouwstructuur en gepaard gaan met de
realisatie van extra natuur, landschap of milieukwaliteit. Voor landbouw (en toeris-
me) wordt zoveel mogelijk ontwikkelingsruimte geboden, mits de gebiedskwaliteit
er als geheel op vooruit gaat.

Aan het grondgebied van de provincie Limburg worden in het POL2006 verschillen-
de perspectieven toegekend. Deze perspectieven karakteriseren een bepaald type
gebied en geven de gewenste ontwikkelingsrichting van dergelijke gebieden aan.
De kern van Oirlo behoort tot perspectief 6a ‘Plattelandskern Noord- en Midden-
Limburg’. De plattelandskernen zijn overwegend kleinschalig van karakter. De vitali-
teit van deze dorpen en stadjes moet behouden blijven. Met het oog daarop wordt
ruimte geboden voor de opvang van de woningbehoefte van de eigen bevolking. En
voor de groei van lokaal, in een enkel geval ook regionaal georiënteerde bedrijvig-
heid. Het in stand houden van winkels en publieksvoorzieningen in plattelandsker-
nen vraagt de nodige aandacht, net als de bereikbaarheid per openbaar vervoer
zodat sociaal-culturele voorzieningen (ook in de stadsregio’s) goed bereikbaar zijn.

Afbeelding 12. Uitsnede perspectievenkaart POL2006 (indicatieve ligging plangebied omcirkeld)

Het plangebied ligt echter grotendeels binnen het perspectief 5a ‘Ontwikkelings-
ruimte voor landbouw en toerisme’. De inrichting van deze gebieden wordt in be-
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langrijke mate bepaald door de landbouw met een van gebied tot gebied verschil-
lende aard en dichtheid aan omgevingskwaliteiten. Binnen dit perspectief wordt
ruimte geboden aan optimale ontwikkeling van land- en tuinbouw in al haar diversi-
teit. Nieuwe ontwikkelingen dienen plaats te vinden met respect voor de aanwezige
kwaliteiten in het gebied.

Ook verbreding van de plattelandseconomie is een belangrijk streven in de P5a-
gebieden. Hierbij wordt tevens een bijdrage aan het behoud en de versterking van
de natuur- en landschapskwaliteit verwacht. Mogelijkheden bestaan er voor de toe-
ristische sector, voor verbrede landbouw en voor kleinschalige dienstverlenende
bedrijven (onder andere in VAB’s (vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen)).

Binnen dit perspectief is het beleid niet primair gericht op nieuwbouw van wonin-
gen. De perspectieven zijn hoofdzakelijk gericht op het ontwikkelen van een vitaal
landelijk gebied. In de huidige situatie zijn echter reeds veel woningen aanwezig.
Nieuwe woningen worden daardoor, op beperkte schaal, goed mogelijk geacht.
De uitbreiding van de kern Oirlo vindt direct plaats aan de bebouwde kom. Deson-
danks het ter plaatse geldende perspectief niet primair bedoeld in voor woning-
bouw kan dan woningbouw plaatsvinden. Het provinciale instrument Limburgs
Kwaliteitsmenu is echter daardoor wel van toepassing op onderhavig plan.

POL-aanvulling verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering
Op 18 december 2009 hebben Provinciale Staten de POL-aanvulling Verstedelijking,
gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering vastgesteld. De POL-aanvulling is een
structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening en richt zich op een partiele
herziening van het POL2006 op de volgende punten:
• Provinciale regie en sturing op woningvoorraadontwikkeling;
• Provinciale regie en sturing op ontwikkeling werklocaties;
• Selectieve provinciale sturing op verstedelijkingsprocessen;
• Ruimte voor nieuwe clusters van bebouwing in landelijk gebied (nee, tenzij);
• Het verbinden van nieuwbouw of uitleglocaties met revitalisering en/of

herstructurering (woongebieden, werklocaties, glastuinbouw);
• Selectieve provinciale sturing op gebiedsontwikkelingen;
• Verankeren van het Limburgs Kwaliteitsmenu

Over nieuwe activiteiten in het landelijk gebied, wordt in de POL-aanvulling aange-
geven dat deze zoveel mogelijk geconcentreerd dienen te worden binnen de be-
staande bebouwing van plattelandskernen. De plattelandskernen zijn daartoe voor-
zien van contouren. Als dat niet mogelijk of wenselijk is, gaat de voorkeur uit naar
ontwikkeling aansluitend aan de plattelandskernen. In Noord- en Midden- Limburg
wordt ruimte aanwezig geacht voor uitbreidingslocaties direct buiten, maar gren-
zend aan de contour.
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De planlocatie is gelegen buiten de contour van Oirlo, maar wel grenzend aan de
contour. Realisatie van de woningen is dan ook mogelijk op basis van de POL-
aanvulling verstedelijking. Bij realisatie van woningen buiten de contour (m.u.v.
hergebruik van vrijkomende bebouwing) is wel het Limburgs Kwaliteitsmenu aan de
orde.

Beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu
Het Limburgs Kwaliteitsmenu is gebaseerd op het idee dat
bebouwingsontwikkelingen in het buitengebied leiden tot verlies van
omgevingskwaliteit en dat dit verlies op een kwalitatieve manier wordt
gecompenseerd. De doelstelling is dan ook het combineren van ruimtelijke
ontwikkelingen in het buitengebied met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit
in Limburg. Op 12 januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten de beleidsregel
Limburgs Kwaliteitsmenu vastgesteld.

In het Limburgs Kwaliteitsmenu zijn de bestaande provinciale instrumenten als
VORm, Rood voor Groen, Ruimte voor Ruimte en BOM+, geïntegreerd en aangevuld
met een aantal nieuwe instrumenten. Tevens is het contourenbeleid vervallen, met
uitzondering van de atlas met werkcontouren.

Een belangrijke verandering is dat de verantwoordelijkheid en de uitvoering van het
Kwaliteitsmenu waar mogelijk in handen van de gemeenten wordt gelegd.

Het kwaliteitsmenu is van toepassing op (niet onaanvaardbare) ontwikkelingen bui-
ten de, rond de plattelandskernen getrokken, contour die middels een bestem-
mingsplanwijziging mogelijk worden gemaakt. Het kenmerkende voor de bedoelde
ontwikkelingen is dat het (nieuwe) functies zijn die met bebouwing gepaard gaan
en extra ruimtebeslag leggen op het buitengebied.

Zoals aangegeven is op onderhavige ontwikkeling het kwaliteitsmenu van toepas-
sing. De module uit het kwaliteitsmenu van toepassing is, is de module ‘nieuwe uit-
breidingsgebieden voor woningbouw’.

Uitleglocaties kunnen enkel aansluitend aan de contour worden gebouwd. Dit kan
alleen onder voorwaarde dat er binnen de contour geen ruimte meer is of kan wor-
den hergebruikt. De uitleglocatie moet planologisch beoordeeld worden. Uitgangs-
punt daarbij is dat voor een locatie wordt gekozen die zo min mogelijk waarden
aantast.

Voor de realisering van een uitleglocatie voor woningbouw geldt, dat naast een
goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de locatie zelf een kwaliteits-
bijdrage dient te worden geleverd. De kwaliteitsbijdrage dient ter compensatie van
het verlies aan waarden in het buitengebied die door de ontwikkeling wordt ver-
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oorzaakt. Voor de kwaliteitsbijdrage wordt een drempelwaarde gegeven. De kwali-
teitsbijdrage dient te worden ingezet voor groen, natuur landschap en herstel van
landschappelijke cultuurhistorie.

De drempelwaarde bedraagt voor woningen € 5,- per m² plangebied ten behoeve
van de realisering van groen, natuur, landschap en herstel landschappelijke cultuur-
historie. De gemeente kan op basis van de minimumhoogte een eigen benadering of
berekeningswijze gebruiken, afhankelijk van de locale situatie.

Vanwege de ligging van het plan buiten de contour is het Limburgs Kwaliteitsmenu
van kracht. De gemeente Venray en provincie Limburg hebben een overeenkomst
gesloten in het kader van het Limburgs Kwaliteitsmenu, waarin de tegenprestatie
voor deze woningbouwontwikkeling geborgd is.

Het Limburg Kwaliteitsmenu zal binnen de gemeente Venray geïntegreerd worden
in de beleidsnota inzake bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen.

Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg
Het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg is op 5 maart 2004 vastgesteld
door Provinciale Staten van Limburg. Het doel van het Reconstructieplan is te vol-
doen aan de Reconstructiewet Concentratiegebieden. De belangrijkste doelen van
deze wet zijn:
• De versterking van de sociaal-economische vitaliteit van het landelijk gebied

(versterking van landbouw en recreatie, en van wonen, werken en leefbaarheid);
• De verbetering van de omgevingskwaliteit (natuur, landschap, water, ammoni-

ak, stank);
• De vermindering van de veterinaire kwetsbaarheid.

Deze wettelijk verplichte zonering op basis van de Reconstructiewet is opgebouwd
uit:
• landbouwontwikkelingsgebied;
• verwevingsgebied;
• extensiveringsgebied.

Een van de prioriteiten uit het plan is het oplossen van de problematiek van de zo-
genaamde kernrandzones. Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals het voor-
zieningenniveau in kleine kernen, uitloopmogelijkheden vanuit de kernen, zorgacti-
viteiten op agrarische bedrijven, boerderijwinkels, toeristisch-recreatieve ontwikke-
lingen, woningbouw in relatie tot stankcirkels en de landschappelijke kwaliteit van
de kernrand. Om deze problematiek op te kunnen lossen introduceert de provincie
het instrument dorpsomgevingsprogramma (DOP). Voor Oirlo is in 2004 een DOP
opgesteld, welke onderdeel uitmaakt van het Ontwikkelingsperspectief.
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Afbeelding 13. Zonering reconstructie gemeente Venray

4.3 Gemeentelijk beleid

Ontwikkelingsperspectief Venray 2015
In het Ontwikkelingsperspectief is een visie gegeven voor welke koers de gemeente
Venray in de toekomst gaat varen en dient als gemeentelijke structuurvisie (vastge-
steld d.d. 23 september 2008). Het ontwikkelingsperspectief is een perspectief voor
de middellange termijn. De tijdshorizon is 2015, met een doorkijk naar 2020 / 2030.
Het Ontwikkelingsperspectief vormt voor het gemeentebestuur het vertrekpunt
voor de afweging bij concrete beslissingen en voor de inzet van bestuurlijke uitvoe-
ringsinstrumenten, zoals het formuleren van beleid, het vaststellen van plannen, het
opstellen van uitvoeringsprogramma’s met daarbij behorende prioriteiten en inzet
van menskracht en het beschikbaar stellen van financiële middelen.

Het beleidsstuk heeft als doel de ruimtelijke, economische en maatschappelijke ont-
wikkeling van Venray te begeleiden en de regiefunctie van de gemeente vorm te
geven. De kenmerken van het Ontwikkelingsperspectief Venray zijn:
• selectiviteit;
• integraliteit;
• uitvoeringsgericht;
• ambities van de gemeente;
• veranderende rol van de gemeente;
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• basis voor ontwikkelingsplanologie.

Het fundament voor het ontwikkelingsperspectief is gelegd in de verkenningennota
en de doelstellingennota. In de verkenningennota zijn de ontwikkelingen en trends
in beeld gebracht, en is een opsomming gegeven van de belangrijkste opgaven en
knelpunten. In de doelstellingennota is op basis van de discussie over verschillende
mogelijke toekomstrichtingen voor Venray een koers voor de langere termijn be-
paald. Deze koers is vastgelegd door middel van een aantal doelstellende uitspra-
ken. Deze uitspraken geven vervolgens richting aan het structuurbeeld voor de ge-
meente Venray, en bepalen ook de keuzes die voor de stad, de kerkdorpen en het
buitengebied zijn gemaakt. De doelstellingen die van belang zijn voor deze wo-
ningbouwontwikkeling worden hieronder kort toegelicht:

1. De waterhuishoudkundige aspecten worden op evenwichtige wijze meegeno-
men bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen en projecten;

2. Duurzaamheidsaspecten zullen in een vroegtijdig stadium worden meegenomen
bij plannen en projecten;

Afbeelding 14. Uitsnede ruimtelijk structuurbeeld Venray

3. Voor woningbouw op nieuwe locaties, maar ook bij inbreiding en herstructure-
ring van de bestaande wijken, wordt ingezet op een zo groot mogelijke diffe-
rentiatie van woningtypen, prijsklassen en life-styles;

4. Voor het bouwen in de dorpen is door de gemeente in samenwerking met de
dorpsraden een meerjarenprogramma woningbouw opgesteld. Uitgangspunt is
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evenwichtige woningbouw per dorpencluster. De differentiatie van de woning-
bouw in de dorpenclusters wordt zoveel als mogelijk afgestemd op de lokale
vraag;

5. De landschappelijke en stedenbouwkundige structuur van de dorpen is richting-
gevend voor de nieuwe bouwlocaties;

6. In de dorpenclusters worden woonzorgmilieus gerealiseerd die passen bij de
specifieke vraag.

Doordat de ontwikkelingsrichting van Venray in hoofdlijnen is neergezet, is niets
specifieks genoemd over deze woningbouwontwikkeling. Over de hoofdlijnen die
toch betrekking hebben op het plan kan het volgende worden gesteld:

Ad. 1. Het hemelwater wat op de nieuwe woningen en verhardingen valt zal niet
worden afgevoerd middels het gemeentelijk rioleringssysteem. Conform het
beleid wordt het hemelwater geïnfiltreerd in de bodem zodat het riool
wordt ontlast van (relatief) schoon hemelwater en de grondwatervoorraden
worden aangevuld. In paragraaf 5.9 wordt nader ingegaan op dit aspect.

Ad. 2. Bij de realisering van de woningen wordt aandacht besteed aan het duur-
zaamheidsaspect. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan maatregelen
om energiezuinigheid te bevorderen en het gebruik van milieuvriendelijke
en duurzame (bouw)materialen.

Ad. 3 Onderhavige woningbouwontwikkeling betreft een uitbreiding van de kern
Oirlo. Het type woningen dat wordt gerealiseerd, de prijsklasse e.d., berust
op behoefte cq. vraag vanuit de Oirlose gemeenschap, getoetst in het kader
van de gemeentelijke woonvisie. De bevolking uit Oirlo heeft aangegeven
juist aan starters-, levensloopbestendige en betaalbare halfvrijstaande
koopwoningen veel behoefte te hebben. De gemeente streeft er naar om
ongeveer 25% van alle nieuwbouwwoningen te bestemmen voor ouderen.
Circa 12 woningen zijn bestemd voor senioren.

Ad. 4 Blijkens het behoefteonderzoek, uitgevoerd voor de Woonvisie Venray, blijkt
dat er in Oirlo behoefte bestaat aan (half)vrijstaande koopwoningen en se-
nioren- en starterswoningen. De prijs die men bereidt is te betalen voor der-
gelijke woningen ligt rond de 2 ton en voor de halfvrijstaande zelfs daarbo-
ven. Op basis van de uitkomsten van het behoefteonderzoek is het woning-
aanbod voor het plan “Woningbouw Kerkhoek Oirlo” ingevuld. Er worden
derhalve gevraagde woningen gerealiseerd.

Ad. 5 De uitbreiding van Oirlo is voorzien op een locatie die vanuit het steden-
bouwkundige beeld van de kern het meest logisch is. Oirlo is opgebouwd
rond een kruispunt. Behalve de zuidoost hoek, is elke hoek van het kruispunt
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inmiddels bebouwd door de kern. Deze woningbouwontwikkeling voorziet
in de opvulling van deze laatste hoek.
Zoals in hoofdstuk 3 is geschreven is de opzet van de wijk zorgvuldig geko-
zen op basis van de kenmerken van het dorp zelf en de omgeving.

Ad. 6 Echte zorgwoningen worden niet gerealiseerd middels dit woningbouwplan.
Wel worden speciale nultredenwoningen gerealiseerd voor senioren. Dit past
in de doelstelling om circa 25% seniorenwoningen te realiseren bij uitbrei-
dingsplannen (op basis van de woonvisie).

Woonvisie Venray
Op 25 september 2007 heeft het college van Burgemeester en Wethouders inge-
stemd met de Woonvisie Venray. Hierin staat dat Venray kiest voor gedifferentieer-
de woonmilieus, waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat.

De gemeente Venray wordt gekenmerkt door een centrum-dorps woonmilieu, zowel
de historische dorpskernen die soms nog een behoorlijke mate van functiemenging
kennen, als de nieuwere uitbreidingen aan de randen van de dorpen. Het overheer-
sende woningtype is de (half)vrijstaande woning met tuin.

Venray biedt daardoor een aantrekkelijk woonmilieu voor jong en oud, voor elke
fase van een wooncarrière. Venray beschikt over een hoog voorzieningenniveau en
een bruisend winkelhart aan de ene kant. En over groene dorpen en wijken die hun
kleinschalige karakter en sociale samenhang hebben behouden aan de andere kant.
Dorpen, wijken en buurten dienen nadrukkelijker een eigen identiteit te krijgen en /
of te behouden.

Versterking van intensieve vormen van wonen, welzijn en zorg wordt het meest
kansrijk geacht in de dorpen Ysselsteyn, Oostrum en Leunen. Dit is ook opgenomen
in het Huisvestingsplan van de Zorggroep. Vooral in Ysselsteyn is een verbetering
van het aanbod zeer gewenst. Ysselsteyn is qua omvang het grootste kerkdorp en
ligt op relatief grote afstand van Venray of andere grote kernen. Ysselsteyn heeft
bovendien als enige dorp naast Venray een huisarts en apotheek. Onlangs zijn
zorgwoningen gerealiseerd in het centrum van het dorp; maar een volwaardig
woonzorgcomplex met steunpunt ontbreekt.
Op basis van de bevolkingsomvang is het gewenst om in de dorpen Leunen en Oost-
rum het aanbod aan wonen, welzijn en zorgvoorzieningen te verbeteren. Echter,
beide kernen zijn zeer dichtbij Venray gelegen zodat dit vanuit het afstandscriteri-
um juist weer minder nodig is. Ook voor de andere grotere kernen Merselo en Oirlo
is het gewenst een (beperkt) aanbod aan zorg- en welzijnsvoorzieningen te realise-
ren. Dit temeer omdat deze dorpen een opvangfunctie voor respectievelijk Vrede-
peel en Castenray vervullen.
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Verbetering van het aanbod is mogelijk door ontwikkeling van zorgwoningen of
levensloopbestendige woningen ten behoeve van de ouderen in deze dorpen. Dit
kan via nieuwbouw of aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Overigens
moet er in de dorpen ruimte zijn voor alle leeftijden. Er dient ook gebouwd te wor-
den voor gezinnen en starters. De gemeente streeft naar een percentage levens-
loopbestendig van circa 25% van alle nieuwbouw in zowel koop- als huursector.

Voor de gemeente Venray wordt het toevoegen van grondgebonden nultredenwo-
ningen een belangrijke opgave. In de huidige woningvoorraad wordt dit type wo-
ningen te weinig aangeboden. Zowel in de groep 55-75 jaar als in de groep 75+ is
dit het meest gevraagde woningtype. Zeker nu de vergrijzing ook in Venray toe-
neemt is het belangrijk tegemoet te komen aan deze vraag.

Voor de starters in de kerkdorpen is vooral de koopwoning populair. 78% geeft aan
een koopwoning te verkiezen boven een huurwoning. Van de starters die een
koopwoning willen geeft 80% aan een 2-onder1-kap, geschakelde of vrijstaande
woning te willen. Het merendeel van de starters heeft meer dan € 200.000,- over
voor een koopwoning. Gezien het huidige inkomen (73% heeft een inkomen bene-
den modaal), lijkt dit een woonwens die (nog) niet te verwezenlijken is. Het kan
betekenen dat de starters verwachten dat zij in de komende jaren nog een flinke
inkomensstijging gaan doormaken, of dat zij andere middelen (zoals eigen kapitaal)
tot hun beschikking hebben. Voor de starters die hebben aangegeven dat zij liever
willen huren is een appartement met of zonder lift het populairst.
Deze cijfers moeten genuanceerd worden, ondanks dat meer dan helft van de star-
ters in de kerkdorpen bereid is meer dan 2 ton te betalen voor een koopwoning,
geeft nog altijd 25% van de starters aan dat zij een koopwoning van minder dan 2
ton willen. Gezien de woningprijzen in de kerkdorpen is het momenteel erg moeilijk
om deze woonwens te verwezenlijken.

Tot 2021 is er behoefte aan zo’n 70 woningen. Het totaal aantal van 70 bestaat uit
de autonome woningbehoefte en een plus van 30%. Deze 30% is nodig om vol-
doende plannen te hebben bij uitval, vertraging en om te voorzien in de regionale
behoefte. Het is een richtgetal en ieder jaar wordt de Woonvisie geëvalueerd en
eventueel aangepast.

De circa 45 nieuwe woningen betreffen grondgebonden en gestapelde huur- en
koopwoningen. In onderstaande tabel is de exacte verdeling van het soort wonin-
gen weergegeven.

Type woning Aantal
Vrijstaand 7
Twee-aaneengebouwd 18
Patiowoningen 12



Hoofdstuk 424

Appartementen 8

De bevolking uit Oirlo heeft aangegeven juist aan starters-, levensloopbestendige en
betaalbare (half)vrijstaande koopwoningen veel behoefte te hebben. Ook heeft een
groot deel van de bevolking aangegeven bereid te zijn meer dan € 200.000,- te be-
talen voor een woning. Een kleiner deel van de starters (zo’n 25%) is op zoek naar
een woning van minder dan € 200.000,-. Circa 25% van alle nieuwbouwwoningen
dient bestemd te zijn voor ouderen. Circa 12 woningen zijn bestemd voor senioren.

Het overgrote deel van de nieuwe woningen betreft koopwoningen, waarmee
wordt voldaan aan de grote vraag naar koopwoningen. Ook koopwoningen van het
goedkopere prijsklasse worden ontwikkeld. Dit betreft de in het noorden van het
plangebied gelegen etagewoningen.

De ontwikkeling van circa 45 woningen past derhalve in de woningbehoefte van
Oirlo.

Ruimtelijke visie Oirlo
Op 18 december 2007 is de ruimtelijke visie Oirlo door de gemeenteraad vastgesteld.
De gemeente heeft in 2007 negen ruimtelijke visies voor de kerkdorpen opgesteld.
De ruimtelijke visies zijn tegelijkertijd met de Gebiedsvisie Wet geurhinder en vee-
houderij aan de gemeenteraad voorgelegd. In de visies voor de kerkdorpen is aan-
gegeven waar, wanneer en in welke vorm woningbouw gerealiseerd dient te wor-
den. Dit betreft zowel inbreiding- als uitbreidingslocaties. De begrenzing van deze
woningbouwlocaties (deels zoekgebieden) zijn als bouwsteen voor de Gebiedsvisie
Geurhinder en Veehouderij meegenomen.

Bij de behandeling van het ontwikkelingsperspectief op 14 februari 2006 is tussen de
gemeenteraad en het college van B&W afgesproken dat als aanvulling van het Ont-
wikkelingsperspectief 10 ruimtelijke visies voor de dorpen worden opgesteld.

In 2007 is het ‘’woningbehoefte onderzoek’ afgerond en een Woonvisie opgesteld
en vastgesteld op 30 oktober 2007 die een goed beeld geven van de woningbehoef-
ten voor de komende 15 jaar per kerkdorp en aanleiding geven om een fasering en
differentiatie aan te brengen. De relatie tussen deze Woonvisie en de zoekgebieden
woningbouw is beschreven in deze ruimtelijke visie.

Daarnaast is de wisselwerking tussen de Wet Geurhinder en Veehouderij en de ruim-
telijke visies meegenomen. Dit betekent dat alle zoekgebieden beoordeeld zijn op
de haalbaarheid vanuit de Wet Geurhinder.

Visie
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Ruimtelijk gezien is het een logische stap om het vierde kwadrant (zuidoost hoek)
van de kern te ontwikkelen ten behoeve van woningen. De uitbreiding zet de the-
matiek van de begrenzing van het dorp door middels woningen grenzend met hun
achtertuinen aan het buitengebied. Enkele doorsteken zorgen voor een verbinding
met het buitengebied. Daarbinnen wordt de structuur in een blokvorm vervolmaakt.
Op termijn wordt gestreefd naar een rechtstreekse verbinding met de Hoofdstraat.
Een groen buffer zorgt voor een afscherming met het terrein van Vitelia.

In het centrum op de hoek Hoofdstraat - Pastoor Gerardstraat ligt een mogelijke
inbreidingslocatie. Hier moet aandacht geschonken worden aan het kruispunt met
een mogelijke pleinvorm in combinatie met het doorzetten van het lint.

Uit de Geurwet blijkt dat het moeilijk zal zijn om aan de zuidwestzijde ver uit te
breiden langs het historische lint (Hogeweg-Hoofdstraat). Ruimtelijk gezien is het
wenselijk om daar toch een goede afronding te creëren. Aan de achterzijde van
Oeldershof wordt een straat met aan weerszijden woningen gelegd, zodat de be-
grenzing van Oirlo aan deze zijde op dezelfde wijze wordt doorgezet met diepe
achtertuinen grenzend aan het buitengebied. Aan de binnenzijde van de straat kan
er compacter worden gebouwd. Aan de buitenzijde grote vrijstaande kavels met
diepe tuinen voor een zorgvuldige groene overgang.
Uitbreiding ten westen van de Oeldershof is niet mogelijk. Dan ontstaat er een situ-
atie dat het cluster Zandhoek met haar eigen identiteit verbonden wordt met de
kern Oirlo. Dat tast de karakteristieke structuur van Oirlo en omgeving teveel aan.

Aan de noordwestzijde kan ditzelfde principe eventueel worden doorgezet: lintbe-
bouwing aan de Hoofdstraat. Daarachter een zorgvuldige inpassing van woningen
grenzend aan bestaande tuinen. Ook hier weer aan de buitenzijde vrijstaande wo-
ningen op grote kavels realiseren voor dezelfde groene overgang.
Aan de noordoostzijde van Oirlo wordt de structuur verder afgemaakt met wonin-
gen grenzend aan bestaande achtertuinen. Aan deze nieuwe straatzijde is er nog
ruimte voor woningen aan een klein plein welke een verbinding legt met de groene
zone aan het spoor.

Relatie Woonvisie
Eerder in deze paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op de Woonvisie. Met het be-
palen van de zoekgebieden voor woningbouw in en rondom Oirlo is met de conclu-
sies van de Woonvisie rekening gehouden.

Relatie Wet Geurhinder en Veehouderij
In paragraaf 5.2.6 komt de relatie van het plangebied met de Wet Geurhinder en
veehouderij uitgebreid aan bod. Dit woningbouwplan voldoet aan het gestelde in
de Wgv. Het plangebied is namelijk reeds aangeduid als ‘zoekgebied woningbouw’.
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Ruimtelijke kwaliteit
Een zorgvuldige inpassing van toekomstige ontwikkelingen is noodzakelijk om de
bestaande kwaliteit, de uitstraling en het karakter van Oirlo te versterken.
In de visie is de stedenbouwkundige structuur aan bod gekomen. Hier volgen enkele
aanknopingspunten die ingaan op de uitstraling en beleving van het dorp en zijn
gericht op het niveau van de woning en haar directe omgeving. Deze zijn van be-
lang bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe woningbouwlocaties.

Bij de ontwikkeling zal vooral aandacht moeten zijn voor de schaalgrootte en uit-
straling van de woningen. Aanhaking op de oorspronkelijke boerderijachtige ge-
bouwen kan een goede inspiratiebron zijn voor de nieuwe woningen. Een afwisse-
lend straatbeeld van woningen met diverse kapvormen past daarbij vooral aan de
historische linten. De uitbreiding in de zuid-oosthoek kan moderner maar het dorpse
karakter moet gehandhaafd blijven. Dit kan ook tot uitdrukking komen in de open-
bare ruimte. Eenvoudige, rustige bestratingspatronen met veel groen middels grote
bomen op de juiste plek en groene landelijke bermen kunnen een rol spelen.

Structuurvisie DOP Oirlo
Het gebiedspanel Oirlo, bestaande uit vertegenwoordigers van de Dorpsraad Oirlo,
Synthese, politie, Wonen Venray, SPOV en de gemeente Venray, heeft gewerkt aan
de Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Oirlo. Het College van burgemeester en
wethouders heeft op 29 september 2009 deze structuurvisie vastgesteld.

In het Dorpsontwikkelingsplan Oirlo wordt, naast een beschrijving en inventarisatie
van een groot aantal aspecten van Oirlo, de visie op Oirlo voor de komende 10 jaar
beschreven. Het is een verdere uitwerking van het strategisch beleid dat al eerder in
de gemeentelijke strategische visie en het ontwikkelingsperspectief is weergegeven.
Het Dorpsontwikkelingsplan bestaat uit twee delen. Deel 1 is de gebiedsanalyse en
de integrale gebiedsvisie en deel 2 betreft het uitvoeringsprogramma. De analyse en
de visie zijn opgebouwd middels een viertal pijlers:
• ruimtelijke pijler;
• functionele pijler;
• economische pijler;
• sociaal-maatschappelijke pijler.

Ruimtelijke pijler
Ruimtelijk gezien is het een logische stap om het vierde kwadrant (aan de zuid-
oostzijde) van de kern te ontwikkelen ten behoeve van woningen. De uitbreiding
geeft vorm aan de thematiek van de begrenzing van het dorp door woningen die
met hun achtertuinen aan het buitengebied grenzen. Enkele doorsteken zorgen
voor een verbinding met het buitengebied. Daarbinnen wordt de structuur in een
blokvorm vervolmaakt.
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Afbeelding 15. Kaart Ruimtelijke visie Oirlo

Functionele pijler
Tot 2021 is er in Oirlo behoefte aan zo’n 70 woningen. Het totaal aantal van 70 be-
staat uit de autonome woningbehoefte en een plus van 30%. Deze 30% is nodig om
voldoende plannen te hebben bij uitval, vertraging en om te voorzien in de regio-
nale behoefte.
Om aan deze woningbehoefte te voldoen wordt onder andere onderhavig woning-
bouwplan ontwikkeld dat voorziet in circa 45 nieuwe woningen.

Economische pijler
In en om Oirlo zijn redelijk wat bedrijven gelegen. In de kern betreffen het onder
andere een autobedrijf, een chiropedist en een electrozaak. In het buitengebied
rondom Oirlo betreffen het voornamelijk agrarische bedrijven.

De woningbouwontwikkeling die middels dit bestemmingsplan mogelijk wordt ge-
maakt heeft geen consequenties op de aanwezige bedrijvigheid in en rondom de
kern (zie paragraaf 5.2.5). Tevens worden bedrijfjes aan huis in de nieuwe wonin-
gen, evenals in de rest van Oirlo, toegestaan.
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Sociaal-maatschappelijke pijler
De laatste jaren is de bevolkingsomvang in Oirlo redelijk stabiel gebleven. Het aantal
inwoners schommelt rond de 1.200 inwoners. De meeste inwoners van Oirlo zijn
tussen de 5 en 19 jaar en tussen de 35 en 54 jaar oud (gegevens per 1 januari 2008).
De verdeling tussen het aantal mannen en vrouwen in Oirlo is ongeveer gelijk.
Net zoals in de rest van Venray neemt ook in Oirlo het aantal ouderen toe.

Oirlo heeft daarnaast een gezond verenigingsleven en voor dorpse begrippen vol-
doende voorzieningen.

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de huidige groep van 5 tot 19 jarige mensen het
grootste is in Oirlo. Dit betreffen potentiële kopers van starterswoningen. Ook
neemt het aantal ouderen toe. Het type woningen dat middels dit plan gerealiseerd
wordt past binnen de behoeften van deze bevolkingsgroepen.

Uitvoeringsprogramma
Deel 2 van het Dorpsontwikkeligsplan betreft het uitvoeringsprogramma. Onderha-
vige woningbouwontwikkeling is hierin genoemd.
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5. ONDERZOEKSASPECTEN

Bij de toekenning van de nieuwe bestemming(en) dient rekening gehouden te wor-
den met (milieu-)aspecten vanuit de omgeving en op de omgeving. Het onderzoek
naar de milieuaspecten bodem, geluid, lucht, externe veiligheid en milieuzonering
voor het plangebied wordt in de navolgende paragrafen beschreven. Eveneens is
gekeken naar de gevolgen van de gewenste ingrepen voor de aspecten archeologie,
leidingen en infrastructuur, natuur en landschap, flora en fauna, waterhuishouding,
verkeer en economische uitvoerbaarheid. De hieruit voortkomende bevindingen
worden in onderstaande paragrafen toegelicht.

5.1 Economische uitvoerbaarheid

Op 1 juli 2008 is samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de Grondexploita-
tiewet (Grexwet) in werking getreden. In de Grexwet is bepaald dat de gemeente
verplicht is bij het vaststellen van een bestemmingsplan dat nieuwe mogelijkheden
voor woningbouw schept, maatregelen te hebben genomen die verzekeren dat alle
kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de locatie worden verhaald op de
initiatiefnemer van het plan.

In dit geval is de gemeente zelf initiatiefnemer van het bouwplan. De gemeente
verhaalt de kosten voor de ontwikkeling van het plangebied door de kavels markt-
conform te verkopen aan geïnteresseerden.

5.2 Milieuaspecten

5.2.1 Bodem

Voor het plangebied zijn drie verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd. Eén
onderzoek voor het perceel no. 1806, een tweede onderzoek voor de percelen 1779
en (gedeeltelijk) 1808 en het laatste onderzoek voor het perceel 1726.

Ter plaatse van het perceel Deputé Petersstraat 4 ligt de bron van een geval van
ernstige bodemverontreiniging met verspreidingsrisico (voormalige chemische was-
serij met VOCI-verontreiniging). Daardoor is sprake van een spoedlocatie. Ten aan-
zien van dit geval is een beschikking door de provincie genomen (24 augustus 1999,
kenmerk 99/39694W). De grens van de grond(water)verontreiniging ligt buiten het
plangebied. Uitzondering is de toegangsweg (perceelsnummer 383). De bestemming
van deze toegangsweg wijzigt niet en is dus dit niet van belang.
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Ook de bestemming van het agrarisch gebied, westelijk gelegen in het plangebied
(perceel 387), wijzigt niet. De agrarische bestemming blijft gehandhaafd. Een onder-
zoek naar de bodemkwaliteit is derhalve niet benodigd.

Verkennend bodemonderzoek perceel no. 18061

Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en / of
grondwaterverontreiniging aangetroffen.

De bovengrond bestaat voornamelijk uit sterk tot matig siltig, matig fijn tot zeer fijn
zand. De bodem is bovendien plaatselijk zwak humeus en plaatselijk zwak tot sterk
grindig. In de ondergrond komen plaatselijk ijzerconcreties en leemresten voor. De
bovengrond is ter plaatse van de asfaltverharding plaatselijk matig betonhoudend.
Verder zijn er geen bouwresten in de bodem van de onderzoekslocatie aangetrof-
fen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie,
alsmede in de bodem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
In de bovengrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. In de ondergrond zijn
eveneens geen verontreinigingen geconstateerd.
Het grondwater is licht verontreinigd met zink. Deze metaalverontreiniging is
hoogstwaarschijnlijk te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties
van metalen in het grondwater.

Gelet op het regionale karakter van de lichte metaalverontreiniging in het grondwa-
ter en het ontbreken van verontreinigingen in de grond kan de onderzoekslocatie
als “onverdacht” ten opzichte van haar omgeving worden beschouwd. Er bestaan
dan ook geen milieuhygiënische belemmeringen voor de nieuwbouw op de onder-
zoekslocatie.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet
zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het
Bouwbesluit zijn hierop mogelijk van toepassing.

Tijdens werkzaamheden ter plaatse van perceel 1806 is asbest(houdend materiaal)
aangetroffen. Onderzoek naar de mate en omvang van deze verontreiniging is vast-
gelegd middels onderzoek2. Uit dit onderzoek blijkt dat sprake is van een zoge-
naamd zorgplichtgeval van bodemverontreiniging met astbest. Dit betekent dat de
verontreiniging zo spoedig mogelijk in zijn geheel uit de bodem moet worden weg-
genomen. Deze asbestsanering is inmiddels afgerond.

                                                     
1 Econsultancy bv, Verkennend bodemonderzoek Deputé Petersstraat (ong.), oktober 2005, rapportnum-
mer: 05091486
2 Econsultancy bv, Nader onderzoek asbest in de bodem (NEN 5707) Deputé Petersstraat (ong.) te Oirlo,
mei 2009, rapportnummer: 09033140
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Verkennend bodemonderzoek percelen no. 1779 en (gedeeltelijk) 18083

Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijk bronnen voor en grond- en/of grondwa-
terverontreiniging aangetroffen.

De bovengrond bestaat voornamelijk uit matig tot sterk siltig, matig fijn zand. Bo-
vendien is de bovengrond plaatselijk zwak humeus en plaatselijk zwak grindig. De
ondergrond bestaat uit matig tot sterk siltig, matig fijn zand. In de ondergrond ko-
men plaatselijk leemresten en plaatselijk ijzerconcentraties voor. De onderzoeksloca-
tie kan op grond van het vooronderzoek ten aanzien van de parameter asbest als
“onverdacht” worden beschouwd.
Op de onderzoekslocatie zijn de volgende deellocaties onderzocht:

A: weiland (perceel 1779)
Zintuigelijk zijn in de bovengrond en de ondergrond geen verontreinigingen aange-
troffen. De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met EOX. In de ondergrond
zijn geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater is licht verontreinigd
met zink en plaatselijk licht verontreinigd met benzeen.
De aangetroffen verontreiniging in de grond in het weiland zijn hoogstwaarschijn-
lijk te relateren aan de gevoerde bedrijfsactiviteiten. De zinkverontreiniging in het
grondwater is hoogstwaarschijnlijk te relateren aan regionaal verhoogde achter-
grondconcentraties van metalen in het grondwater. Voor de lichte benzeenveront-
reiniging heeft Econsultancy bv vooralsnog geen verklaring. De vooraf gestelde hy-
pothese, dat de onderzoekslocatie als “onverdacht” kan worden beschouwd wordt,
op basis van de lichte verontreinigingen, deels verworpen.

B: beklinkerd weggedeelte (perceel 1808)
De bovengrond is zintuigelijk matig puinhoudend en zwak betonhoudend. De bo-
vengrond is licht verontreinigd met PAK en plaatselijk licht verontreinigd met koper,
zink en EOX. Het PAK-gehalte bevindt zich boven de bodemgebruikswaarde voor
bodemgebruiksvorm 1 (wonen en intensief gebruikt groen, die door de provincie
Limburg wordt gehanteerd. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconsta-
teerd. Het grondwater is licht verontreinigd met zink.
De lichte verontreinigingen in de bovengrond zijn hoogstwaarschijnlijk te relateren
aan de aangetroffen puinresten. De zinkverontreiniging in het grondwater is
hoogstwaarschijnlijk te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcentraties
van metalen in het grondwater.

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als “verdacht” kan worden
beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, gedeeltelijk bevestigd.
Echter, gelet op de aard en mate van verontreiniging en de handhaving van de
deellocatie als weg, bestaat er vooralsnog géén reden voor een nader onderzoek en

                                                     
3 Econsultancy bv, Verkennend bodemonderzoek Deputé Petersstraat, juni 2005, rapportnummer:
05041253
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bestaan er géén milieuhygiënische belemmeringen voor de voorgenomen aankoop
van de onderzoekslocatie en de nieuwbouw op het onverharde deel van de onder-
zoekslocatie. Indien de weg in de toekomst verwijderd wordt en de deellocatie de
functie “wonen en intensief gebruikt groen” krijgt, dient de puinhoudende laag
verwijderd te worden.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet
zondermeer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het
Bouwstoffenbesluit zijn hierop mogelijk van toepassing.

Verkennend bodemonderzoek perceel 17264

Op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van
de veldwerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die een aanleiding geven een
asbestverontreiniging op de locatie te verwachten.

Op de locatie zijn de volgende deellocaties onderzocht:

A. Verkennend bodemonderzoek
De bodem bestaat tot circa 1 m-mv uit zwak humeus, zwak siltig, matig fijn zand.
Verder bestaat de onderliggende bodem (vanaf circa 1 m-mv) voornamelijk uit zwak
siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. Verder bestaat de ondergrond uit sterk zandig
leem. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waarge-
nomen.

De bovengrond is licht verontreinigd met kwik. Het kwikgehalte bevindt zich onder
de maximale waarde bodemfunctieklasse “Wonen” die door de provincie Limburg
gehanteerd wordt. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd.

Het grondwater is licht verontreinigd met barium en zink. Deze metaalverontreini-
gingen zijn hoogstwaarschijnlijk te relateren aan regionaal verhoogde achtergrond-
concentraties van metalen in het grondwater.

De vooraf gestelde hypothese, dat de locatie als “onverdacht” kan worden be-
schouwd wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, niet geheel bevestigd.
Echter, gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er geen reden voor
een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwali-
teit geen belemmeringen.

                                                     
4 Econsultancy bv, Verkennend bodemonderzoek Deputé Petersstraat (ong.) te Oirlo, 12 mei 2009, rap-
portnummer: 09033139
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B. Indicatie partijkeuring grondwal
De grond (circa 1.344 m³ / circa 2.150 ton) bestaat voornamelijk uit matig humeus,
zwak siltig, matig fijn zand. Bovendien is grond matig grindig. Verder zijn er in het
opgeboorde materiaal zintuiglijk sporen van puin aangetroffen.

De grond van de grondwal is licht verontreinigd met kwik en PAK. De kwik- en PAK-
gehalten bevinden zich onder de Maximale waarden bodemfunctieklasse “Wonen”
die door de provincie Limburg gehanteerd worden.

Op basis van de huidige locatie bestaat er met betrekking tot de milieuhygiënische
kwaliteit van de grondwal geen belemmering.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet
zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Be-
sluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing.

Conclusie
Voor de gedeeltes van het plangebied waarvan de bestemming wijzigt, dient de
kwaliteit van de bodem aangetoond te worden. Hiervoor zijn voor verschillende
percelen (no. 1806, 1779, 1808 (gedeeltelijk) en 1726) bodemonderzoeken uitge-
voerd.

Uit deze onderzoeken is gebleken dat de kwaliteit van de bodem afdoende is voor
het gebruik van wonen. Het aspect bodem vormt daarmee geen belemmering voor
de ontwikkeling van de woningen.

5.2.2 Geluid

In het kader van deze bestemmingswijziging dient conform het gestelde in de Wet
geluidhinder (Wgh5) aandacht te worden besteed aan de akoestische situatie. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen industrielawaai, wegverkeerslawaai en railver-
keerslawaai. Het aspect industrielawaai is uitgewerkt in paragraaf 5.2.5 (Milieuzone-
ring)

Wegverkeerslawaai
Voor wegen die deel uitmaken van een 30 km-gebied6 geldt dat akoestisch onder-
zoek niet uitgevoerd hoeft te worden. Alle wegen in de directe omgeving van het
                                                     
5 Per 1 januari 2007 is de Wijzigingswet Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid,
eerste fase) inwerking getreden.
6 In juni 2005 heeft de Tweede Kamer besloten de vrijstelling voor 30 km/u-zones te behouden. In het
wetsvoorstel tot aanpassing van de Wgh (TK 29879) werd voorgesteld deze vrijstelling te laten vervallen.
Een amendement van de kamerleden Spies en De Krom (TK 2004-2005, 28879, 13) waarin het voorstel is
gedaan deze vrijstelling weer terug te laten komen, is door de tweede kamer aangenomen (14 juni 2005).
Dit betekent overigens niet dat geluid bij 30 km/u wegen helemaal geen rol kan spelen. Het ontslaat de
gemeenten namelijk niet de geluidbelasting in het kader van de goede ruimtelijke ordening in de belan-
genafweging te betrekken. Dit sluit aan bij de jurisprudentie over dit onderwerp.
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plangebied zijn ingericht als 30 km/uur gebied. Uit een analyse van deze wegen
blijkt verder dat de verkeersintensiteiten zodanig laag zijn dat er ook in het kader
van een goede ruimtelijke ordening geen belemmeringen zijn te verwachten van-
wege deze wegen. Er is derhalve sprake van een aanvaardbaar woon- en leefkli-
maat.
Wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur hebben een onderzoekszone van
200 m. In een cirkel van 200 m rondom het projectgebied zijn geen wegen gelegen
met een maximumsnelheid van 50 km/uur of meer.
Wegverkeerslawaai levert geen belemmeringen of beperkingen voor het initiatief.

Railverkeerslawaai
Het plangebied ligt in de nabijheid van de spoorlijn Roermond-Nijmegen. Bij projec-
tie van geluidgevoelige bestemmingen binnen een bepaalde zone gemeten vanuit
de buitenste spoorstaaf van de spoorlijn is akoestisch onderzoek noodzakelijk. Het
spoortraject dat langs het voorliggende plangebied is gelegen is genummerd als
traject 765. Op dit traject geldt, blijkens het akoestisch spoorboekje, een zonebreed-
te van 100 meter. De voorliggende planontwikkeling ligt buiten de onderzoekszone
van 100 meter, waardoor uitvoering van een akoestisch onderzoek in dit kader niet
aan de orde is en railverkeerslawaai niet tot belemmeringen of beperkingen voor
het initiatief zal leiden.

5.2.3 Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en staan de
hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet
milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen.
Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer onder welke voorwaarden bestuursorganen be-
paalde bevoegdheden (uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de
volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen
belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid:
a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grens-

waarde;
b. een plan leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de lucht-

kwaliteit;
c. een plan draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreini-

ging;
d. een plan past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwali-

teit), of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Het Besluit NIBM
Deze AMvB legt vast, wanneer een plan niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt
aan de concentratie van een bepaalde stof. Een plan is NIBM, als aannemelijk is dat
het plan een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal
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3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaarge-
middelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen
met 1,2 microgram/m3 voor zowel fijn stof en NO2.

Luchtkwaliteit in het plangebied
De NIBM-grens voor woningbouwlocaties houdt in dat met de bouw tot maximaal
1.000 woningen, beneden het criterium van 3 % gebleven wordt. Bij voorgenomen
ontwikkeling, de bouw van circa 45 nieuwe woningen, wordt onder het 3% criteri-
um gebleven. Het  plan draagt dan ook ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan
de luchtverontreiniging, zodat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de
realisatie van het plan.

5.2.4 Externe veiligheid

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risi-
co’s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelin-
gen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als
op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtin-
gen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen vloeit de verplichting
voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico’s in het plangebied ten ge-
volge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s worden beoordeeld op 2
maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu
komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden
risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg,
spoorlijn etc.), waarbij de 10-6 contour (kans van 1 op 1 miljoen op overlijden) de
maatgevende grenswaarde is.

Groepsrisico
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktij-
dig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het
groepsrisico geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van
een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op
overlijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt
afgezet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als
ijkpunt in de verantwoording (géén norm).

Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied
moet verantwoording worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid
van deze verandering in de besluitvorming is betrokken.
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(Beperkt) kwetsbare objecten
Wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten (zoals woningen, scho-
len, ziekenhuizen, hotels, restaurants) worden toegestaan, moet worden getoetst
aan het Bevi en aan de Circulaire Risconormering Vervoer Gevaarlijke stoffen. Om-
dat het initiatief de oprichting van kwetsbare objecten behelst heeft deze toetsing
plaatsgevonden, Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van informatie afkomstig
van de Provinciale Risicokaart Limburg

Stationaire bronnen
Door de provincie Limburg is een risicokaart samengesteld waarop risicoveroorza-
kende bedrijven en objecten zijn aangegeven. Het gaat hierbij onder meer om risi-
co’s van ammoniakinstallaties, LPG-tankstations, opslag van gevaarlijke stoffen en
dergelijke. Aan de hand van deze Risicokaart is nagegaan of er risicobronnen aan-
wezig zijn in of rond de planlocatie. De nieuwe woningen zijn niet gelegen in of in
de nabijheid van een risicobron zoals is gedefinieerd in het Risicoregister gevaarlijke
stoffen.
In de directe nabijheid ligt mengvoerderbedrijf Vitelia (Deputé Petersstraat 30). Bij
mengvoederbedrijven bestaat een (theoretisch) risico op stofexplosies. Omdat deze
kans echter bijzonder klein is én omdat bij explosies die in het verleden op andere
locaties hebben plaatsgevonden geen slachtoffers buiten de inrichting zijn gevallen,
heeft de wetgever besloten om deze bedrijven niet als risicovol te beschouwen. Toch
is dit bedrijf voor de volledigheid in het kader van externe veiligheid en ten behoeve
van deze ruimtelijke onderbouwing wel nader beschouwd. Het onderwerp stofex-
plosies heeft vanuit de lokale overheid expliciete aandacht in het kader van milieu-
vergunningverlening. In de aan Vitelia verleende milieuvergunning zijn voorschrif-
ten opgenomen om stofvorming en stofophoping te voorkomen. Deze voorschriften
zijn door Vitelia doorvertaald naar interne werkprocedures en hier wordt naar ge-
handeld. Door een adequate bedrijfsvoering (waarvan bij Vitelia sprake is) is het
risico op stofexplosies zeer minimaal.

Mobiele bronnen
• Spoor
Uit de ‘Risicoatlas Spoor, Vervoer van gevaarlijke stoffen over de vrije baan7’ blijkt
dat over de spoorlijn Nijmegen – Venlo geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats-
vindt.

• Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen
Uit zowel de Risicokaart Limburg, als uit de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stof-
fen, blijkt dat er in de nabijheid van het plangebied geen wegen zijn gelegen waar-
over significante hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. De
meest dichtbijgelegen risicobron is de A73 die gezien de afstand geen belemmerin-
gen oplevert voor het initiatief.
                                                     
7 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, juni 2001
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(Ondergrondse) leidingen
Het ministerie van VROM heeft veiligheidsafstanden vastgelegd die aangehouden
moeten worden tussen ondergrondse  buisleidingen en bijvoorbeeld woningen,
ziekenhuizen en scholen. Deze afstanden staan in de Circulaire ‘Regels inzake de
zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen’ (1984) en de Circulaire ‘Be-
kendmaking van voorschriften ten behoeve van de zonering langs transportleidin-
gen voor brandbare vloeistoffen van de K1, K2 en K3 categorie’ (1991). VROM werkt
aan een Algemene Maatregel van Bestuur Buisleidingen waarin onder meer voor-
waarden worden gesteld voor de risiconormering en -zonering rond buisleidingen,
het opnemen van voorschriften in bestemmingsplannen en technische eisen, Het
nieuwe externe veiligheidsbeleid inzake transportleidingen (AmvB Buisleidingen) zal
naar verwachting inwerking treden in 2010, waarna de huidige circulaires komen te
vervallen  In de omgeving van het plangebied zijn op basis van vigerende bestem-
mingsplannen en leidinggegevens van de Gasunie geen buisleidingen gelegen die
een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de woningen.

Conclusie
De beoogde woningen liggen niet binnen een plaatsgebonden risicocontour of een
invloedsgebied van een bedrijf of een transportroute van gevaarlijke stoffen (via de
weg, water of buisleiding) vanwege groepsrisico. Ook ten aanzien van het risico op
een stofexplosie vanwege het in de nabijheid gelegen mengvoederbedrijf is sprake
van een aanvaardbare situatie. Externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering
voor de ontwikkeling van de circa 45 woningen.

5.2.5 Milieuzonering

In deze paragraaf wordt geoordeeld of er in ruimtelijke zin voldoende afstand is
tussen de toekomstige woonfuncties en bedrijfsactiviteiten teneinde enerzijds een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat te borgen en anderzijds geen onaanvaardbare
belemmeringen op te werpen voor de exploitatie van de in de omgeving gelegen
bedrijven.

Uit een gebiedsanalyse blijkt dat in de nabijheid van het plangebied de volgende
bedrijfsactiviteiten plaatsvinden

Adres Bedrijf SBI-code Norm af-
stand

Afstand tot
plangebied

Deputé Peters-
straat 30

Vitelia mengvoe-
derbedrijf
(bestemming
mengvoederbedrijf)

1571-5 of 6 /
cat 4.1..

200 m (ge-
luid en geur)

50 m

Deputé Peters-  Loonwerker 014-1 / cat 3.1 50 m (geluid) 0 m
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straat 28
Hoofdstraat 37 Electro Gommans

(detailhandel / elec-
trotechnisch instal-
latiebedrijf )

52/ cat 1 en
45/cat.2

30 m (geluid) 40 m

Hoofdstraat
25a-25c

Uitzendbureau
kapsalon
(dienstverlening)

74 / cat 1
3902 / cat 1

10 m
10 m

41 m

Deputé Peters-
straat 4

Privé Muziekschool
(dienstverlening)

44 / cat 1 10 m 17 m

Mengvoederbedrijf
Aan de Deputé Petersstraat 28 is mengvoederbedrijf Vitelia gelegen. Dit bedrijf
heeft een milieuvergunning uit 1999 (verleend door de gemeente Venray) en daar-
naast zijn er een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd die middels meldingen op
grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer zijn gerealiseerd. Door wijzigingen
in wet- en regelgeving valt het bedrijf thans onder de bevoegdheid van Gedepu-
teerde Staten van de provincie Limburg. De provincie heeft bij Vitelia verzocht een
aanvraag revisievergunning in te dienen. Er is echter ten tijde van het opstellen van
dit bestemmingsplan (augustus 2009) geen officiële aanvraag voor een revisiever-
gunning in behandeling bij de provincie. Derhalve wordt in onderstaande uitgegaan
van de reeds verleende vergunning en de daarop doorgevoerde kleine wijzigingen.

Gezien de productiecapaciteit valt het bedrijf onder milieucategorie 4.1. De hierbij
behorende richtafstand tot gevoelige functies bedraagt op grond van de VNG richt-
lijn “Bedrijven en Milieuzonering” 200 meter. Deze afstand wordt ten opzichte van
het plangebied niet gehaald.
Ter voorbereiding op de ruimtelijke procedure vanwege onderhavig initiatief is in
2006 reeds een akoestische studie uitgevoerd door adviesbureau Peutz (rapportnr.
F18089-1 dd. 04-12-2006). In dit onderzoek is zowel de geluidsproductie van het
mengvoederbedrijf in beschouwing genomen als de geluidsproductie van het (toen
nog in gebruik zijnde) loonwerkersbedrijf, gelegen aan de Deputé Petersstraat 30
(zie aldaar). Gebleken is dat de geluidsbelasting bij zowel de bestaande als de ge-
projecteerde woningen voor zowel de langtijdgemiddelde geluidsniveaus als voor
de maximale geluidsniveaus lager is dan op grond van de vigerende milieuvergun-
ning door Vitelia mag worden geproduceerd. Door de realisatie van de woningen
wordt het mengvoederbedrijf dus niet in haar bedrijfsvoering belemmerd, noch zal
sprake zijn van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Daarnaast is geurhinder een aandachtspunt. Gezien de hoogte van de geuremitte-
rende bronnen is het niet waarschijnlijk dat ter hoogte van de beoogde woningen
van onaanvaardbare geurhinder sprake zal zijn.
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Loonwerker
Op het perceel Deputé Petersstraat 30 was in het recente verleden een loonwerker
gevestigd. De bedrijfsactiviteiten zijn in 2007 beëindigd en het perceel en de ge-
bouwen zijn verworven door Vitelia. Momenteel is het terrein in gebruik als par-
keerplaats voor personeel en bezoekers. In de op het terrein aanwezige loodsen
vindt opslag ten behoeve van Vitelia plaats. Aangezien de gronden op grond van
het huidige bestemmingsplan ‘Kerkdorp Oirlo’ nog specifiek bestemd zijn als loon-
bedrijf en er geen officiële aanvraag bij de provincie ligt voor een vergunning voor
het gebruik van de gronden ten behoeve van het mengvoederbedrijf, is dit het uit-
gangspunt voor de milieuzonering. Dit bedrijf heeft op grond van de VNG richtlijn
een richtafstand tot gevoelige functies van 50 meter (geluid), Deze afstand wordt
ten opzichte van het plangebied niet gehaald. De afstanden uit de VNG richtlijn zijn
echter indicatieve afstanden, waar gemotiveerd van afgeweken mag worden. In
onderhavige situatie zijn er reeds op kortere afstand van de gronden bestemd als
loonwerker, burgerwoningen aanwezig. Voor deze woningen geldt dat er sprake is
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Aangezien er reeds woningen op kor-
tere afstand dan het plangebied zijn gelegen betekent tevens dat de bedrijfsactivi-
teiten niet onaanvaardbaar worden belemmerd. Geconcludeerd kan worden dat
tevens voor de geplande woningen binnen het plangebied ten opzichte van de
loonwerker een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt gerealiseerd.

Overige bedrijven
Het uitzendbureau, de kapsalon, de muziekschool en het elektrotechnisch installa-
tiebedrijf vormen geen belemmering voor de woningbouwontwikkeling, omdat
voor deze bedrijven geldt dat de richtafstand kleiner is dan de daadwerkelijke af-
stand. Binnen stedelijke of dorpse gebieden worden bedrijven en activiteiten met
milieucategorie 1 en 2 tevens passend geacht binnen woon- en leefgebieden.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat voor de geprojecteerde woningen sprake zal zijn
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Tevens zullen de bedrijven in de omge-
ving van het plangebied door de ontwikkeling van de woningen niet in hun be-
drijfsvoering worden belemmerd.

5.2.6 Geur

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan de normen uit de
per 1 januari 2007 in werking getreden Wet geurhinder en Veehouderij. Als gevolg
van deze wet worden normen gesteld voor de bouw van nieuwe geurgevoelige ob-
jecten (zoals woningen). Er dient voor deze woningen sprake te zijn van een goed
woon- en leefklimaat. Daarnaast mag geen inbreuk ontstaan op de milieuruimte van
omliggende veehouderijen.
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Gemeenten hebben onder de Wet geurhinder en veehouderij de bevoegdheid ge-
kregen om binnen de kaders die deze wet stelt eigen normen te stellen. Deze kun-
nen worden vastgelegd in een geurverordening. De normstelling in de geurverorde-
ning dient te worden gemotiveerd aan de hand van een gebiedsvisie geurhinder en
veehouderij.

Op 25 maart 2008 heeft de gemeenteraad van Venray de Verordening geurhinder
en veehouderij vastgesteld. Op de kaart bij de verordening is het plangebied aange-
duid als zijnde zoekgebied voor woningbouw.

Goed woon en leefklimaat
In artikel 3 van de gemeentelijke Verordening geurhinder en veehouderij, is bepaald
dat voor zoekgebieden woningbouw in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet
geurhinder en veehouderij een maximale waarde geldt voor de geurbelasting van
een veehouderij ten aanzien van een geurgevoelig object van 8 ouE/m

3.

Op basis van de bijlage 2 van de gemeentelijke Gebiedsvisie geurhinder en veehou-
derij, kan de geurbelasting ter plaatse van alle veehouderijen samen (achtergrond-
belasting) worden beoordeeld als matig tot redelijk goed. De maatgevende veehou-
derijen voor de voorgrondbelasting ter plaatse zijn de volgende bedrijven:

Kippen(opfok)bedrijf Boddenbroek 3
In bijlage 1 van de gemeentelijke Gebiedsvisie geurhinder en veehouderij zijn de
indicatieve geurcontouren van alle agrarische bedrijven opgenomen. Doordat het
plangebied is aangemerkt in de gebiedsvisie als zoekgebied woningbouw dient de
geurbelasting van een veehouderij ten aanzien van een woning maximaal 8 ouE/m

3

te bedragen. Blijkens bijlage 1 ligt de 8 ouE/m
3 contour van dit bedrijf ruim buiten

het plangebied van dit bestemmingsplan, de 3 ouE/m
3 contour valt echter wel over

het plangebied. Deze waarde overschrijdt echter de toegestane waarde van 3 ouE/m
3

niet.

Ondanks dat de 8 ouE/m
3 contour een indicatieve contour betreft kan voldoende

worden aangenomen dat het bedrijf gelegen aan de Boddebroek 3 niet van invloed
is op de woningbouwontwikkeling.

Varkensbedrijf Hoofdstraat 46
Hiervoor geldt dezelfde onderbouwing als voor het agrarisch bedrijf gelegen aan de
Boddenbroek 3.

Belangen veehouderij
In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij is de ontwikkeling van de wo-
ningen slechts toelaatbaar als daardoor de milieuruimte van de omliggende bedrij-
ven niet onevenredig wordt geschaad. Omdat de bestaande woningen aan de
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Hoofdstraat reeds op bij benadering dezelfde afstand van de bovenstaand bedrijven
zijn gelegen, zijn deze woningen reeds maatgevend voor de milieuvergunning van
deze bedrijven. De woningbouwontwikkeling levert dan ook geen belemmeringen
op voor de ontwikkelingsruimte van desbetreffende bedrijven.

Conclusie
De geurbelasting ter plaatse voldoet aan de gestelde normen in de Verordening
geurhinder en veehouderij. Er is dus sprake van een goed woon- en leefklimaat ter
plaatse. Daarnaast worden reeds aanwezige bedrijven door de bouw van de wonin-
gen niet in hun belangen geschaad. Voor de bouw van de woningen bestaan dus
geen belemmeringen op grond van de Wet geurhinder en veehouderij.

5.3 Archeologie

Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in wer-
king getreden. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de Nederlandse
uitwerking van het Verdrag van Malta (1992). De wet is een raamwet die regelt hoe
rijk, provincie en gemeente bij hun ruimtelijke plannen rekening moeten houden
met het erfgoed in de bodem.

De wet beoogt het culturele erfgoed (en vooral het archeologische erfgoed) te be-
schermen. Onder archeologisch erfgoed wordt verstaan: alle fysieke overblijfselen,
zowel in als boven de grond, die bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in mense-
lijke samenlevingen uit het verleden.

De uitgangspunten van deze wet zijn:
• Archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren en alleen opgra-

ven als behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is.
• Vroeg in de ruimtelijke ordening al rekening houden met archeologie. Initiatief-

nemers tot ruimtelijke ontwikkelingen moeten in een vroegtijdig stadium aan-
geven hoe met eventuele archeologische waarden bij bodemverstorende ingre-
pen zal worden omgegaan. Dit houdt in een verplichting tot vooronderzoek bij
werkzaamheden die de grond gaan verstoren. De invoering hiervan wordt gere-
geld via bestemmingsplannen en vrijstellingen, de mer-plichtige activiteiten en
ontgrondingen.

• Bodemverstoorders betalen archeologisch onderzoek en mogelijke opgravin-
gen(principe verstoorder betaalt). De kosten voor noodzakelijke archeologische
werkzaamheden komen ten laste van de initiatiefnemer tot de bodemversto-
rende activiteit.

In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is aangegeven dat gemeentes
verantwoordelijk zijn voor hun eigen bodemarchief. Dit betekent dat de gemeente
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bevoegd gezag is. Als gevolg van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening toetst de provincie Limburg niet langer arche-
ologische rapporten en programma’s van eisen. De provincie beperkt zich tot zaken
die van provinciaal belang zijn (waaronder de aanwijzing van archeologische atten-
tiegebieden).

Om te kunnen voldoen aan het gestelde in de Wet op de Archeologische Monumen-
tenzorg dient de gemeente Venray te beschikken over archeologiebeleid en een
archeologische beleidskaart. De archeologische beleidskaart “Begrensd verleden,
een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart en cultuurhistorische waar-
denkaart voor de gemeente Venray” is vastgesteld op 4 november 2008.

Afbeelding 13. Uitsnede archeologische beleidskaart Venray

Archeologische verwachting
Blijkens de archeologische advieskaart is het grootste gedeelte van de kern van Oirlo
aangewezen als een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Uit-
gangspunt is om het archeologisch erfgoed in gebieden met een hoge archeologi-
sche verwachting ‘in situ’ te bewaren. In geval van planvorming dient vroegtijdig
archeologisch onderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek te worden uitgevoerd.
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Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek
In augustus 2006 is een Inventariserend archeologisch veldonderzoek8 voor het plan-
gebied uitgevoerd. Op basis van de resultaten van dat onderzoek (mogelijke aanwe-
zigheid vroeg middeleeuswe nederzetting) werd geadviseerd dat een archeologisch
vervolgonderzoek gewenst was in de vorm van proefsleuvenonderzoek.
Het Inventariserend archeologisch veldonderzoek is goedgekeurd door het bevoegd
gezag, de provincie Limburg, per brief van 5 oktober 2006.

Programma van Eisen
In december 2006 is een programma van eisen9 opgesteld voor een inventariserend
archeologisch veldonderzoek door middel van proefsleuven. Dit programma van
eisen is goedgekeurd door het bevoegd gezag, de provincie Limburg, per brief van
12 januari 2007.

Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven
In februari 2007 is een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleu-
ven10 uitgevoerd. Gedurende het proefsleuvenonderzoek konden acht van de negen
geplande proefsleuven worden aangelegd.

Eén sleuf, voorzien op perceelnr. 1725, kon niet aangelegd worden. Dit perceel valt
buiten de waardering. Gelet op het aantreffen van archeologische resten op minder
dan 40 m ten oosten van dit perceel en het ontbreken van duidelijke resten direct
ten zuiden en westen daarvan, bestaat er een redelijke kans op de aanwezigheid
van archeologische resten, behorende bij de rand van een oostelijker gelegen vind-
plaats uit de Merovingische Tijd.

Het proefsleuvenonderzoek heeft drie verschillende vindplaatsen uit verschillende
perioden en een vierde mogelijke vindplaats aan het licht gebracht, allen gelegen
langs de randen van het onderzoeksterrein. Voor het middengedeelte van het on-
derzoeksterrein (ter plekke van werkput 2, 3 en 4) ontbreken ondubbelzinnige aan-
wijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten. Dit kan veroorzaakt zijn
door de slechte zichtbaarheid van eventuele sporen.

Er is geen aanwijsbaar historisch verband tussen de vindplaatsen en het huidige dorp
Oirlo, en daarom is geen sprake van herinnerings- of belevingswaarde. Uitgaande
van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek zijn de vindplaatsen op basis van
hun fysieke kwaliteit niet behoudenswaardig. Weliswaar wordt de gaafheid van de
vindplaatsen 1, 3 en 4 hoog gewaardeerd, omdat het sporenniveau over het alge-

                                                     
8 BAAC, Oirlo (gemeente Venray) Deputé Petersstraat Inventariserend Veldonderzoek (IVO), augustus
2006, projectnummer: 06.201
9 BAAC, Oirlo (gemeente Venray) Deputé Petersstraat Programma van Eisen, december 2006
10 BAAC, Oirlo (gemeente Venray) Deputé Petersstraat Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel
van proefsleuven, februari 2007



Hoofdstuk 544

meen intact is, maar de conservering is laag, omdat de sporen niet of nauwelijks
zichtbaar zijn. Bovendien zijn organische materialen niet bewaard gebleven en is
ook de conservering van metalen als ijzer en brons slecht. Mogelijk zijn metalen uit
oudere perioden dan de Late- of Volle Middeleeuwen geheel verdwenen. Voor
vindplaats 2 uit de Merovingische tijd is de gaafheid minder door gedeeltelijke ver-
storing door verdwenen en nog aanwezige bebouwing, maar is de zichtbaarheid
van de sporen ten dele beter. Indien vindplaats 1 uit de Bronstijd tot Vroege IJzertijd
daadwerkelijk gerelateerd is aan ijzerwinning, dan is de zeldzaamheid en de infor-
matie-waarde hoog. Over ijzerwinning in Nederland in deze vroege periode is wei-
nig bekend. Bovendien is de vindplaats mogelijk gerelateerd aan andere vindplaat-
sen in de omgeving, zoals blijkt uit de vondst van een complete urn ten noorden van
de Deputé Petersstraat (ARCHIS-waarnemingsnr. 28259), en de vondst van “IJzertijd-
aardewerk” ten (noord)oosten van het onderzoeksgebied (Arch. Werkgroep Oirlo).

Per brief van 10 oktober 2007 geeft het bevoegd gezag, de provincie Limburg, aan
het advies uit het Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven niet
te onderschrijven. De provincie is van mening dat aangezien in het plangebied vind-
plaatsen uit drie verschillende periodes zijn aangetroffen dit kan duiden op een vrij
unieke ensemble waarde. Ondanks dat de sporen slecht te herkennen zijn beveelt de
provincie aan dat alle aangetroffen vindplaatsen (vindplaats 1 tot en met 4, waarbij
vindplaats 4 onderdeel uitmaakt van vindplaats 2) worden behouden in- danwel ex-
situ.

Programma van Eisen
In december 2007 is een programma van eisen11 opgesteld voor de opgraving. Dit
programma van eisen is goedgekeurd door het bevoegd gezag, de provincie Lim-
burg, per brief van 18 februari 2008.

Opgraving12

Het plangebied is opgedeeld in twee delen, verder aangeduid als deelgebied A (per-
ceelsnummers 1774 en 1806) en deelgebied B (perceelsnummer 1725).

In overleg met de gemeente als bevoegd gezag is op 05-06-2008 in het veld besloten
deelgebied A niet volledig op te graven en om in deelgebied B geen opgraving te
verrichten. Uiteindelijk is van deelgebied A een circa 2.340 m² groot gedeelte opge-
graven en in deelgebied B is een proefsleuf met een oppervlakte van 160 m² aange-
legd.

In deelgebied A zijn slechts enkele grondsporen aangetroffen, te weten drie ver-
spreid gelegen kuilen, twee greppels en een aantal spitsporen. Eén van de kuilen
bevatte een Romeinse aardewerkscherf, maar de kuil zelf is mogelijk jonger en ook

                                                     
11 BAAC, PvE opgraving Oirlo (gemeente Venray) Deputé Petersstraat, december 2007
12 BAAC, Oirlo (gemeente Venray) Deputé Petersstraat Opgraving en IVO-proefsleuven, september 2009
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de ouderdom van de twee andere kuilen is onduidelijk. De twee greppels zijn waar-
schijnlijk te interpreteren als perceelsgreppels en stammen waarschijnlijk uit de Late
Middeleeuwen. De spitsporen zijn waarschijnlijk ontstaan in de Late Middeleeuwen
of de Nieuwe Tijd.

Ondanks het geringe aantal grondsporen is er in de oude akkerlaag onder het esdek
een groot aantal mobiele vondsten, overwegend aardewerkscherven, aangetroffen.
De hoeveelheid vondstmateriaal wijst hoogstwaarschijnlijk op bewoning in de direc-
te nabijheid van het plangebied in de prehistorie, de Romeinse Tijd en de Middel-
eeuwen en heeft tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2007 geleid tot de aanbeve-
ling om een opgraving te verrichten. Uitgangspunt bij deze aanbeveling was dat
grondsporen moeilijk herkenbaar zouden zijn. De aardewerkcomponent omvat 108
prehistorische, 123 Romeinse en 103 Middeleeuwse fragmenten. Het prehistorische
aardewerk stamt uit het Laat Neolithicum / Vroege Bronstijd en met name uit de
Vroege / Midden Bronstijd en de IJzertijd. Afgezien van een concentratie scherven
uit de Vroege / Midden Bronstijd is het prehistorische aardewerk verspreid over het
onderzoeksterrein aangetroffen. Het Romeinse aardewerk is te dateren in de Mid-
den-Romeinse Tijd. Het Middeleeuwse aardewerk stamt, afgezien van enkele
vroegmiddeleeuwse scherven, overwegend uit de periode tussen circa 900 en 1375.
De akkerlaag is waarschijnlijk ontstaan in de Middeleeuwen en het begin van de
vorming van het esdek is te plaatsen na de late 14de eeuw.

Conclusie
Het plangebied is op basis van alle onderzoeken en de uitkomsten hiervan inmiddels
door het bevoegd gezag, zijnde de gemeente Venray, vrijgegeven.

5.4 Natuur en landschap

De voorgenomen woningbouwontwikkeling heeft, gezien de huidige fysieke toe-
stand van het terrein (wei- en akkerland) en de ligging tegen bebouwd gebied, geen
invloed op het gebied van natuur en landschap.

Uit de POL-kaart ‘Groene Waarden’ blijkt dat het plangebied zelf niet als een waar-
devol ‘groen’ element is aangeduid. Ten noordoosten ligt het bos- en natuurgebied
“de Sparrendreef” en ten westen ligt het bos- en natuurgebied “Hoogriebroek”.
Deze bos- en natuurgebieden maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) en Provinciaal Ontwikkelingsruimte Groen (POG). Deze gebiedscategorieën
omvatten naast bestaande bos- en natuurgebieden, eveneens grotere concentraties
van voormalige landbouwgronden, die als aangewezen reservaatgebied of natuur-
ontwikkelingsgebied inmiddels zijn verworven en in beheer genomen door natuur-
beschermingsorganisaties.
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Omdat de afstand tussen de planlocatie en de beide bos- en natuurgebieden aan-
gewezen als EHS en POG circa 1.200 m bedraagt, zal de ontwikkeling van de wonin-
gen geen negatief effect hebben op de positieve instandhouding van deze gebie-
den.

5.5 Flora & fauna

Ter beoordeling of er in het plangebied plant- en diersoorten aanwezig of te ver-
wachten zijn die volgens de Flora- en Faunawet een beschermde status hebben, is
een quickscan flora & fauna13 uitgevoerd. Tevens is beoordeeld of de voorgenomen
woningbouwontwikkeling invloed kan hebben op een beschermd gebied volgens de
Natuurbeschermingswet of de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Provinciale Ont-
wikkelingsruimte Groen (POG).

Het uitgevoerde onderzoek dateert van 2006. In de tussentijd heeft de feitelijke
situatie van het plangebied zich niet veranderd. Het plangebied bestaat vrijwel ge-
heel uit agrarisch gebied, vestiging van nieuwe (beschermde) natuurwaarden is niet
te verwachten. Een nieuwe analyse van het gebied zal naar verwachting geen nieu-
we inzichten opleveren.

Conclusies gebiedsbescherming
• Gezien de aard van de ruimtelijke ontwikkeling en de afstand tot het richtlijn-

gebied Boschhuizerbergen zijn geen negatieve effecten op de aangewezen ha-
bitattypen van het richtlijngebied te verwachten. Een verstorings- en verslechte-
ringtoets of passende beoordeling is niet noodzakelijk;

• Het plangebied ligt niet in POG of EHS. Het afwegingskader uit de Nota Ruimte
is niet van toepassing;

• Opstanden in het gebied ontbreken. De Boswet is niet aan de orde.

Conclusies soortbescherming
• Op basis van de veldbezoeken, de beschikbare gegevens en het huidige gebruik

en beheer wordt nader veldonderzoek niet noodzakelijk geacht;
• Het plangebied is in de huidige situatie van uiterst geringe betekenis voor flora

en fauna. Door de voorgenomen ingreep komt het voortbestaan van populaties
van de aanwezige algemene soorten niet in het geding. De uit de gegevens be-
kende, mogelijk in het plangebied aanwezige, beschermde soorten zijn ge-
noemd in categorie 1 van de Flora- en Faunawet. Voor deze soorten geldt een
vrijstelling van artikel 8 t/m 12 bij ruimtelijke ingrepen. Een ontheffingsaanvraag
in het kader van de Flora- en Faunawet is niet noodzakelijk;

                                                     
13 Bureau Meervelt, Quickscan flora & fauna woningbouwproject Oirlo, december 2006, projectnummer:
06-073
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• Ten aanzien van vleermuizen geldt dat geen vaste rust- of verblijfsplaatsen ver-
loren gaan. Evenmin wordt leefgebied aangetast. Een ontheffingsaanvraag in
het kader van de Flora- en Faunawet is niet noodzakelijk;

• Alle vogels zijn beschermd in het kader van de Flora- en Faunawet. Broedende
vogels zijn opgenomen in categorie 3 (zware bescherming). Vaste rust- en ver-
blijfsplaatsen van standvogels zijn jaarrond beschermd. Verstorende werkzaam-
heden in de broedtijd zijn niet toegestaan. Van belang is of een broedgeval
aanwezig is, ongeacht de periode. Als richtlijn kan voor het plangebied een
broedperiode aangehouden worden van 15 maart tot 15 juli. Bestaande beplan-
ting in het plangebied dient bij voorkeur voor aanvang van deze broedperiode
gerooid te worden.

• In de Flora- en Faunawet is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat vooraf-
gaand aan de ingreep alle maatregelen dienen te worden getroffen om nadeli-
ge 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 vrij-
stelling is verleend.

5.6 Verkeerskundige aspecten

Verkeersstructuur plangebied
De hoofdontsluiting van het gebied is gesitueerd in de nabijheid van de bestaande
kruising Deputé Petersstraat / Haalakker. De aansluiting wordt vormgegeven door
middel van een plateau. Hierbij kan aangesloten worden op het bestaande plateau
op de kruising met de Haalakker.

Er is vooralsnog sprake van 1 ontsluiting voor autoverkeer. De verkeersstructuur
wordt daardoor gekenmerkt door een heldere, rondgaande structuur. Er zijn geen
doodlopende straten.

Een woonstraat heeft volgens de richtlijnen van de gemeente in principe een profiel
van minimaal 8,5 m. Dit bestaat uit een rijbaan van 4,5 m met aan weerszijden trot-
toirs of groenstroken van 2 m.

Het bestaande weggetje tussen Deputé Petersstraat 4 en 6 blijft gehandhaafd en
wordt een ontsluiting voor langzaam verkeer richting het centrum en de voorzie-
ningen aan de Hoofdstraat. Daarnaast is het een extra toegang voor hulpdiensten.

Parkeren
Voor grondgebonden woningen wordt een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen
aangehouden (conform Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de be-
bouwde kom, ASVV, april 2004). Eén daarvan dient op eigen terrein te worden ge-
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realiseerd. Garages vallen hier buiten omdat deze vaak als berging gebruikt worden.
Een carport of oprit kan wel als één parkeerplaats worden gezien.

Elke woning, uitgezonderd van de gestapelde of aaneengebouwde woningen,
wordt voorzien van één parkeerplaats op de oprit of onder een carport.

De andere parkeerplaatsen worden in het openbaar gebied gerealiseerd. Voor wat
betreft deze overige parkeerplaatsen is er binnen het plangebied voldoende ruimte
om binnen de wegprofielen in de openbare ruimte deze te realiseren.

5.7 Kabels en leidingen

Blijkens het geldende bestemmingsplan en kaartgegevens van de Gasunie / Water-
schapsbedrijf Limburg komen op, of in de directe omgeving van, het plangebied
geen leidingen of kabels voor, met een dusdanige beschermingszone dat zij de ont-
wikkeling van de woningen belemmeren.

5.8 Duurzaamheid

In het actuele collegeprogramma van de gemeente Venray stelt het college dat zij
duurzaam bouwen, energiebesparing en duurzame energie wil stimuleren. Duur-
zaam bouwen staat synoniem voor kwalitatief hoogwaardig bouwen van woningen
en werken aan een leefomgeving waarin het goed en gezond vertoeven is.
Bij de realisering van de woningen wordt aandacht besteed aan het duurzaamheids-
aspect. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan maatregelen om energiezuinig-
heid te bevorderen en het gebruik van milieuvriendelijke en duurzame
(bouw)materialen.

5.9 Waterhuishouding

In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze het waterhuishoudkundig sys-
teem in het plangebied opgebouwd is en hoe rekening is gehouden met de (ruimte-
lijk) relevante aspecten van (duurzaam) waterbeheer. Een beknopte beschrijving van
de kenmerken van het watersysteem kan de benodigde inzicht geven in het functio-
neren van dit systeem.

Beleidskader
Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Waterbeheersplan van
waterschap Peel en Maasvallei, het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006
(POL2006), de Nationaal Waterplan, Nationaal Bestuursakkoord Water en de Euro-
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pese Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste gezamenlijke punt uit deze beleidsstukken
is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. Water legt
een ruimteclaim op het (stads)landschap waaraan voldaan moet worden. De beken-
de drietrapsstrategieën zijn leidend:
• vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);
• voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).

Daarnaast is de Beleidsbrief regenwater en riolering nog relevant. Hierin staat hoe
het best omgegaan kan worden met het hemelwater en het afkoppelen daarvan.
Ook hier gelden de driestapsstrategieën. De meest relevante beleidsstukken zijn
hieronder verder toegelicht.

Nationaal Waterplan 2009-2015
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan
geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te
komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op be-
scherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water,
en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd
die hiertoe worden genomen.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (POL2006)
Het waterbeleid in het POL2006 sluit aan op de Europese Kaderrichtlijn Water en het
Nationaal Bestuursakkoord Water. Het provinciaal waterbeleid omvat de volgende
strategische doelen:
• herstel sponswerking: het voorkomen van wateroverlast en watertekort in het

regionale watersysteem, anticiperend op veranderde klimatologische omstan-
digheden;

• herstel van de natte natuur: het bereiken van ecologisch gezonde watersyste-
men en grondwaterafhankelijk natuur;

• schoon water: het bereiken van een goede chemische kwaliteit voor water en
sediment;

• duurzame watervoorziening: het beschermen van water voor menselijke con-
sumptie, zodanig dat voldoende water van de vereiste kwaliteit via eenvoudige
zuiveringstechnieken beschikbaar is;

• een veilige Maas: het streven naar een acceptabel risico voor overstromingen in
het rivierbed van de Maas.

Waterschap Peel en Maasvallei
Het Integraal Waterbeheersplan ‘Orde in water’ van Waterschap Peel en Maasvallei
(IWBP) beschrijft de uitwerking van het provinciale (oppervlakte)waterbeleid door
het waterschap, zoals is vastgelegd in het POL2006. Het plan is richtinggevend voor
het te voeren beleid en beheer van het waterschap gedurende de planperiode 2004-
2007. Het waterbeheer wordt in al zijn samenhangen bekeken met als belangrijke
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uitgangspunten de watersysteembenadering en de waterketenbenadering. Bij de
integrale afwegingen zijn een viertal leidende principes: veiligheid, duurzaamheid,
water als medeordenend principe en niet afwentelen op anderen. In de afweging
gelden een drietal toetsingscriteria: doelrealisatie, kosteneffectiviteit en maatschap-
pelijk draagvlak. Extra inspanningen worden geleverd op het realiseren van duur-
zaam stedelijk waterbeheer waaronder het nadrukkelijk beïnvloeden van de ruimte-
lijke ordening vanuit waterhuishoudkundige principes in samenwerking met de ge-
meentes. Ook het samenwerken in de waterketen met de gemeentes en de verdere
sanering van schadelijke rioolwateroverstorten staan hoog op de agenda. Bij nieuw-
bouwlocaties wordt gestreefd naar 100% afkoppeling van het afkoppelbaar verhard
oppervlak van het riool.

Kenmerken van het watersysteem
De kenmerken van het watersysteem, zoals die voorkomen in het plangebied (en
omgeving), kunnen het beste beschreven worden door een onderverdeling te ma-
ken in de soorten van water die in het gebied aanwezig zijn. De belangrijkste zijn:
grondwater, oppervlaktewater, hemel- en afvalwater.

Grondwater en bodemopbouw
De bovengrond van de planlocatie wordt gerekend tot de Hoge zwarte enkeerd-
gronden, voornamelijk bestaand uit lemig fijn zand.
Enkeerdgronden zijn oude bouwlandgronden die reeds honderden jaren in cultuur
zijn. De relatief dikke bovengrond is ontstaan door geleidelijke ophoging van de
grond met organisch materiaal afkomstig uit potstallen. Door de duur van de opho-
ging, de methode van mestbereiden, het gebruikte strooiselmateriaal, enz. zijn ver-
schillen en aard en gedrag te verwachten. Hoge zwarte enkeerdgronden kennen in
de regel matig tot sterke gebruiksbeperkingen en indiceren een risico op vochtpro-
blemen / wateroverlast.

Een stelsel van zuidoost-noordwest lopende breuken doorsnijdt oostelijk Noord-
Brabant en Limburg, waarvan de Peelrandbreuk en de Feldbiss de belangrijkste zijn.
Het plangebied is gelegen in de Slenk van Venlo. De globale bodemopbouw tot een
diepte van circa 22 m-mv is vermeld in onderstaande tabel.

Hoogte (m NAP) Lithostratigrafie Lithologie Geohydrologische
eenheid

+24 tot +20 Nuenen groep dekzand deklaag
+20 tot –2 Formaties van Kref-

tenheye, Formatie
van Veghel

grof zand en grond
met plaatselijk fijn-
korrelige inschake-
lingen

-22 tot –22 Venlo Zanden grof zand

Eerste watervoe-
rende pakket
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Inzake het grondwater zijn gegevens beschikbaar uit de grondwaterkaart, uit moni-
toring van peilputten van TNO en uit metingen uitgevoerd tijdens het infiltratieon-
derzoek14.

Uit de grondwaterkaart van Nederland blijkt dat de grondwaterspiegel van zowel
het freatisch grondwater alsook van het water uit het eerste watervoerend pakket
een stijghoogte heeft van circa 19 +NAP.
Uit de grondwaterkaart blijkt tevens dat het water uit het eerste watervoerende
pakket een relatief hoog ijzergehalte heeft.

Uit de grondwaterstandsgegevens van het TNO blijkt het volgende:
• hoge stand 21,5 m +NAP
• lage stand 18,9 m +NAP
• gemiddelde stand 20,2 m +NAP
• gemiddeld hoogste grondwaterstand 20,7 m +NAP

Tijdens het veldwerk van het infiltratieonderzoek is de grondwaterspiegel aange-
troffen op een diepte van circa 20,1 m +NAP.

Oppervlaktewater
In of nabij het projectgebied is geen oppervlaktewater gelegen waarmee rekening
gehouden dient te worden.

Ecosystemen
In het projectgebied liggen geen hydrologisch gevoelige ecosystemen.

Afvalwater
Het afvalwater wordt aangesloten op het bestaande rioleringssysteem.

Hemelwater
Uit het infiltratie-onderzoek blijkt dat de bodem van de onderzoekslocatie bestaat
uit fijn zand dat op variërende diepte wordt doorsneden door percolatie-remmende
lagen (bestaande uit zandige klein of kleiig/siltig zand). De bovengrond (van 0 tot
circa 0,6 à 0,9 meter beneden maaiveld is een Hoge zwarte Enkeerdgrond die in
lichte mate verschijnselen vertoont van interne slemp. De aanwezigheid van de per-
ceolatie-remmende horizonten alsook de betrekkelijk dikke, humeuze eerdlaag ma-
ken dat extra aandacht is vereist ten aanzien van infiltratie van regenwater binnen
het plan.

Het toepassen van centrale infiltratievoorzieningen (zoals wadi’s en permeo-buizen)
verhogen de kans op horizontale waterverplaatsing (over de percolatie-remmende

                                                     
14 Kragten, gemeente Venray bouwplan Oirlo infiltratieonderzoek, 21 december 2006, rapportnummer:
BOD 06.145
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horizonten). Deze horizontale stroming kan wateroverlast veroorzaken in kelders en
dergelijke.

Infiltratievoorzieningen waarvan het infiltrerend oppervlak is gepland in de eerd-
laag (ondiepe wadi’s) lopen kans dat, als gevolg van interne slemp, de infiltratieca-
paciteit terugloopt en in het slechtste geval zelfs stagneert.

Op basis van het hiervoor geconstateerde wordt geadviseerd om ter plaatse van de
voorzieningen de percolatie-remmende horizonten boven de grondwaterspiegel ten
minste te doorbreken en bij voorkeur de doorlaatcapaciteit verhogen door het ge-
heel te mengen met goed doorlatend zand. Tevens wordt geadviseerd een bodem-
kundig onderzoek te laten uitvoeren naar de vochthuishoudkundige eigenschappen
van de grond. Een dergelijk onderzoek kan het beste direct na afronding van de
bouwfase worden uitgevoerd. Het betreffende onderzoek moet uitsluitsel geven
over de te treffen maatregelen zodat de grond voldoet aan de (minimale) eisen voor
wadibodems en tuin/plantsoen. Dit kan betekenen dat de grond moet worden uit-
gewisseld of kan worden opgewaardeerd.

Geadviseerd wordt om voor de horizontale doorlaatfactor een waarde te hanteren
van 0,7 meter per dag en deze in de berekening met 50% te reduceren. Met betrek-
king tot de verticale doorlaatfactor wordt geadviseerd om bij ongewijzigd bodem-
profiel uit te gaan van 0,4 meter per dag (in verband met de percolatie-remmende
lagen) en deze in de berekening met 50% te reduceren. Na het doorbreken en op-
waarderen van de percolatie-remmende horizonten kan voor de verticale doorla-
tendheid eveneens een waarde worden gehanteerd van 0,7 meter per dag (waarbij
ook weer het toepassen van de veiligheidsfactor van 0,5 wordt geadviseerd).

Aandachtspunten en aanbevelingen:
• Bij het aanleggen van infiltratievoorzieningen met bergend vermogen rekening

houden met de gemiddelde hoogste grondwaterstand. Als algemene regel geldt
dat de onderzijde niet dieper geprojecteerd moet worden dan de GHG. In dit
geval betekent dit dat de voorzieningen niet dieper mogen worden aangelegd
dan 20,7 meter+NAP.

• Gelet op de percolatie-vertragende horizonten in de bodem is alertheid gebo-
den bij het ontwerp van de infiltratievoorziening. Er is een verhoogd risico aan-
wezig op het ontstaan van wateroverlast/vochtproblemen. Het een en ander is
ook gerelateerd aan het type infiltratievoorziening.

• Ondergrondse infiltratievoorzieningen bij voorkeur smal (richtbreedte van 1 m)
en hoog dimensioneren opdat het verticale infiltratieoppervlak zo groot moge-
lijk is. Daarmee wordt enerzijds bereikt dat percolatie-remmende lagen zo min
mogelijk verstorend werken en anderzijds blijft het bodemoppervlak beperkt
(het bodemoppervlak slibt na verloop van tijd dicht en verliest daarmee zijn
functie als infiltratieoppervlak).
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• In principe een infiltratievoorziening voorzien van een noodoverloop. Aanslui-
ting onder vrij verval op een gemengd en/of dwa-stelsel wordt ontraden. Bij een
escape en/of leegloop op open water aandacht voor het peilbeheer. Een infiltra-
tievoorziening dient bij voorkeur binnen 24 uur te zijn geledigd.

• Infiltratie moet plaatsvinden binnen het kader van de vigerende wetgeving en
Lozingenbesluit Bodembescherming.

Gestreefd dient te worden naar een 100% afkoppeling van het hemelwater. De te
infiltreren oppervlakten zijn in de navolgende tabel aangegeven.

Verhard oppervlak Huidige situatie Toekomstige situatie
Gebouwen (m²) 0 3.700
Bestrating, incl. opritten,
terrassen, etc. (m²)

200 5.432

Totaal 200 9.132

Conform richtlijnen van Waterschap Peel en Maasvallei dienen de, nog nader te be-
palen, infiltratievoorziening(en) gedimensioneerd te worden op een bui die eens in
de 10 jaar voorkomt en waarbij 50 mm neerslag valt. Daarnaast mag een bui die
eens in de 100 jaar voorkomt en waarbij 84 mm valt, geen overlast voor derden ver-
oorzaken.

De exacte wijze van infiltreren is in dit stadium nog niet voldoende uitgewerkt om
dit te kunnen beschrijven.

De richtlijnen, zoals hierboven beschreven, dienen in elk geval in acht te worden
genomen, zodat de infiltratievoorziening(en) voldoende capaciteit hebben om de
maatgevende buien op te vangen en te infiltreren in de bodem.

Overleg waterbeheerder
Het waterschap Peel en Maasvallei heeft per brief d.d. 2 juli 2009 een positief water-
advies verleend op de beschreven wijze van hemelwaterafkoppeling (zie bijlagen).
Wel wordt het volgende geadviseerd:
• Er wordt gewezen dat er bij een bui van 84 mm geen wateroverlast voor derden

mag ontstaan.
• Het gebruik van uitlogende bouwstoffen dient te worden vermeden. Ook dient

het gebruik van strooimiddelen en bestrijdingsmiddelen tot een absoluut mini-
mum worden beperkt.

• Tot slot wordt erop gewezen dat toekomstige bewoners actief geïnformeerd
dienen te worden over het juiste gebruik van de voorzieningen in de wijk.
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Conclusie
Een negatieve beïnvloeding van het grondwaterpeil of de waterhuishouding is, ge-
zien het bovenstaande, niet te verwachten. De conclusie luidt dat bij de uitbreiding
van het dorp geen knelpunten ontstaan tussen grondgebruik, bestemmingen of
waterhuishoudkundige functies in relatie tot waterbeheer.
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6. JURIDISCHE VORMGEVING

6.1 Planstukken

Het bestemmingsplan bestaat uit de toelichting, de regels en de verbeelding. De in
het kader van dit bestemmingsplan uitgevoerde nadere onderzoeken maken als
onderbouwing onderdeel uit van dit bestemmingsplan.

De toelichting heeft géén bindende werking; de toelichting maakt juridisch ook
geen onderdeel uit van het bestemmingsplan, maar heeft wel een belangrijke func-
tie bij de weergave en onderbouwing van het plan en ook bij de uitleg van bepaalde
bestemmingen en regels.

De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik
van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betref-
fende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De regels zijn
onderverdeeld in vier hoofdstukken. Per hoofdstuk worden de diverse bepalingen
artikelsgewijs worden besproken.

De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de regels alsmede
de functie van visualisering van de bestemmingen. Op de verbeelding worden de
bestemmingen weergegeven, met daarbij de harde randvoorwaarden. De verbeel-
ding vormt samen met de regels het voor de burgers bindende deel van het be-
stemmingsplan.

6.2 Toelichting op de analoge verbeelding

De analoge verbeelding is getekend op een bijgewerkte en digitale kadastrale on-
dergrond, schaal 1:1000, conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen
2008 (SVBP 2008), en conform de systematiek van de bestemmingsplannen “Kerk-
dorp Oirlo” en “Venray”.

De bestemmingen ‘Wonen’ ‘Verkeer’, ‘Groen’ en ‘Agrarisch’ zijn weergegeven, met
daarin de bouwvlakken voor de nieuwe woningen. Ook zijn bouwaanduidingen ten
behoeve van de maximale goot- en bouwhoogte aangegeven en aanduidingen ten
behoeve van de te realiseren bebouwingstypen.
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6.3 Toelichting op de planregels

Bij het opstellen van de planregels is uitgegaan van de Standaard Vergelijkbare Be-
stemmingsplannen 2008 (SVBP 2008), en de systematiek van de bestemmingsplannen
“Kerkdorp Oirlo” en “Venray”.

De planregels zijn verdeeld in 4 hoofdstukken, te weten:

• Hoofdstuk 1: Inleidende regels met daarin de begrippen en de wijze van meten;
• Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels. Hiermee worden de op de verbeelding opge-

nomen bestemmingen geregeld;
• Hoofdstuk 3: Algemene regels, waaronder zijn opgenomen de anti-dubbeltel-

bepaling, algemene bouwregels en algemene ontheffingsregels;
• Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels, waarin het overgangsrecht en de slotre-

gel zijn opgenomen.

6.2.1 Inleidende regels

Begrippen (art. 1)
In dit artikel zijn bepalingen (begrippen) opgenomen welke in het algemeen
spraakgebruik onvoldoende vastliggen en waarbij verschillen in interpretatie bij
toepassing van de planregels mogelijk zijn. Een aantal begrippen is standaard voor-
geschreven in de SVBP 2008.

Wijze van meten (art. 2)
Hierin wordt aangegeven op welke manier hoogte, lengte, breedte, inhoud en op-
pervlakte van bouwwerken / percelen gemeten moeten worden. Bij de wijze van
meten is aangesloten bij de SVBP 2008.

6.2.2 Bestemmingsregels

Ter verkrijging van een logische opbouw wordt de navolgende volgorde in de be-
stemmingsregeling aangehouden:

1 Bestemmingsomschrijving
2 Bouwregels
3 Nadere eisen
4 Specifieke gebruiksregels
5 Ontheffingen
6 Wijzigingen
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In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de
gronden toegekende functies. Als eerste wordt de hoofdfunctie aangegeven. Ver-
volgens worden de andere aan de grond toegekende functies genoemd.

In de bouwregels wordt bepaald aan welke voorwaarden de bebouwing moet vol-
doen. Voor zover nodig wordt een onderscheid gemaakt in woningen, bijgebouwen
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waardoor de toetsing van aanvragen voor
een bouwvergunning aanmerkelijk vereenvoudigd en inzichtelijker is.

De specifieke gebruiksregels geven aan wanneer er sprake is van een strijdig gebruik
van de gronden en gebouwen.

In het onderstaande worden de regels van de opgenomen bestemmingen nader
toegelicht. Hierbij wordt, conform SVBP2008, een alfabetische volgorde aangehou-
den. Er wordt allereerst ingegaan op de bestemmingen en daarna op de dubbelbe-
stemmingen.

Artikel 3 Agrarisch
Binnen deze bestemming is agrarisch grondgebruik toegestaan. De gronden mogen
niet worden bebouwd, met uitzondering van andere bouwwerken tot een hoogte
van maximaal 2 meter. In deze bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men, waardoor het na een nadere afweging, mogelijk is om de bestemming te wij-
zigen tot ‘Wonen’.

Artikel 4 Groen
Binnen deze bestemming zijn groendoeleinden toegestaan. Het gaat hierbij om
bermen, beplanting, groenvoorzieningen met bijbehorende speel- en wandelgele-
genheden. Daarnaast zijn binnen deze bestemming ook water (zoals waterlopen en
waterpartijen), speelvoorzieningen en kunstwerken toegestaan. Het oprichten van
bijvoorbeeld woningen is niet toegestaan. Wel mogen er onder voorwaarden
bouwwerken, geen gebouwen worden opgericht.

Artikel 5 Verkeer
Binnen deze bestemming zijn verkeersvoorzieningen (zoals wegen, paden, parkeer-
voorzieningen) toegestaan. Daarnaast zijn ook groen- en infiltratievoorzieningen en
water toegestaan binnen deze bestemming. Ten slotte mogen er bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, doeleinden van openbaar nut, kunstwerken en bijbehorende
voorzieningen worden opgericht. Wel mogen er onder voorwaarden bouwwerken,
geen gebouwen worden opgericht en er gelden specifieke gebruiksregels voor de
gronden en bouwwerken.
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Artikel 6 Wonen
De toekomstige woningen worden binnen deze bestemming mogelijk gemaakt. In
de betreffende regels is aangesloten bij de regels van de woonbestemming uit het
bestemmingsplan “Venray” en het bestemmingsplan “kerkdorp Oirlo”.
Er mogen uitsluitend woningen worden gerealiseerd in vrijstaande, twee-aaneen,
patio, aaneengebouwde en gestapelde vorm. Naast de woningen mogen ook bijge-
bouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven, ondergrondse en/of
bovengrondse infiltratievoorzieningen en bijbehorende voorzieningen worden ge-
realiseerd binnen deze bestemming. In een woning is tevens een aan-huis-gebonden
beroep toegestaan.
De goothoogte van de woningen mag maximaal 3 of 6 meter bedragen, terwijl de
nokhoogte maximaal 6 of 10 meter is. Bij gestapelde woningen bedraagt de maxi-
male bouwhoogte 11 meter.
Daarnaast zijn regels opgenomen met betrekking tot de situering van de woningen
ten opzichte van de gevellijn en de afdekking middels een kap. Ten slotte moet er
bij en woningen voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn en mag bestaande
parkeergelegenheid niet nadelig worden beïnvloed.

Bij de woningen mogen bijgebouwen worden opgericht. Deze mogen een maximale
goothoogte van 3 meter en een maximale bouwhoogte van 5,5 meter hebben.
Er mogen ten slotte diverse bouwwerken, geen gebouwen worden opgericht bij de
woningen. In de regels is opgenomen welke bouwwerken, geen gebouwen zijnde
mogen worden gerealiseerd, de situering en de maximaal toegestane hoogte.

Binnen deze bestemming zijn diverse ontheffingen mogelijk, onder andere ten aan-
zien van de vestiging van een aan-huis-gebonden bedrijf en / of mantelzorg. Daar-
naast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om ter plaatse van de patiowonin-
gen andere vormen van woningbouw mogelijk te maken. Er moet met betrekking
tot de ontheffingen en wijziging wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden.

6.2.3 Algemene regels

In artikel 7, de Anti-dubbeltelbepaling wordt bepaald dat grond die eenmaal in
aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, deze bij de beoordeling van latere bouw-
plannen buiten beschouwing blijft. Het nog overgebleven terrein mag dus niet nog
eens meegenomen worden bij het toestaan van een ander bouwwerk.

In artikel 8 en 9 zijn de algemene bouw- en gebruiksregels opgenomen.

In artikel 10 en 11 van de algemene regels zijn algemene ontheffings- en wijzigings-
regels opgenomen. Deze verschaffen Burgemeester en Wethouders de gewenste
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beleidsruimte om bij de uitvoering van het plan te kunnen inspelen op gegevens of
situaties die vooraf niet bekend kunnen zijn.

In artikel 12 zijn de algemene procedureregels aangegeven.

6.2.4 Overgangs- en slotbepalingen

In de bepaling Overgangsrecht (artikel 13) is geregeld in hoeverre en onder welke
voorwaarden bestaande gebouwen en het bestaand gebruik van gronden en
bouwwerken mogen afwijken van het plan.
In de Slotregel (artikel 14) is aangegeven op welke wijze de regels van het bestem-
mingsplan kunnen worden aangehaald.
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7. INSPRAAK EN OVERLEG

7.1 Inleiding

Ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna ook: Bro) dienen
Burgemeester en Wethouders te besluiten en te publiceren of er terinzagelegging
van het bestemmingsplan plaatsvindt, of er zienswijzen kunnen worden ingediend
en of er een onafhankelijke adviesinstantie advies uitbrengt.

Ook is in artikel 1.3.1. Bro bepaald dat het voornemen tot het voorbereiden van een
bestemmingsplan waarbij geen MER wordt opgesteld, dient te worden gepubliceerd
conform artikel 3:12 lid 1 en 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en langs
elektronische weg.

In beginsel dient de wettelijk geregelde procedure met betrekking tot de inspraak
gevolgd te worden. Er mag echter uitzondering worden gemaakt in de Inspraakver-
ordening van de gemeente.

Bij algemeen besluit van de gemeenteraad van de gemeente Venray van 4 november
2008 is de Inspraakverordening 2007 aangepast. Hierin is het volgende besloten:
1. er wordt geen inspraak verleend bij bestemmingsplannen, projectbesluiten en

structuurvisies;
2. de bevoegdheid tot het verlenen van inspraak wordt gedelegeerd aan het colle-

ge van Burgemeester en Wethouders.

Mocht een bestemmingsplan toch aanleiding geven om inspraak te verlenen, dan
kunnen Burgemeester en Wethouders met het delegatiebesluit (op grond van artikel
156 van de Gemeentewet) alsnog besluiten om inspraak te verlenen. Hiervoor kan
aanleiding bestaan bij politiek of maatschappelijk gevoelige kwesties.

7.2 Vooroverleg

Het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan
pleegt daarbij overleg met de besturen van de betrokken gemeenten en met die
diensten van Provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke or-
dening of zijn belast met de behartiging van belangen welke in het plan in het ge-
ding zijn. Artikel 3:6 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige
toepassing.
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Het concept ontwerpbestemmingsplan is toegezonden aan de Inspectie VROM, regio
Zuid, provincie Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei in het kader van het
vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro.

Van de volgende instanties is een reactie ontvangen:
1. Inspectie VROM, regio Zuid, brief met kenmerk H23874 (d.d. 3 november 2009),

binnengekomen 4 november 2009;
2. Waterschap Peel en Maasvallei, brief met kenmerk KA.flwi.wt.2009.07634 (d.d. 2

juli 2009), binnengekomen 3 juli 2009;
3. Provincie Limburg, brief met kenmerk CAS201000005547DOC201000043770-

2010/2580 (d.d. 22 april 2010), binnengekomen 23 april 2010.

Op deze reacties wordt hieronder ingegaan.

Inspectie VROM, regio Zuid

Reactie VROM
Geen op- of aanmerkingen te hebben op het bestemmingsplan.

Standpunt gemeente
De reactie wordt ter kennisname aangenomen.

Waterschap Peel en Maasvallei

Reactie waterschap
Het waterschap Peel en Maasvallei heeft een positief wateradvies verleend op de
beschreven wijze van hemelwaterafkoppeling. Wel wordt het volgende geadviseerd:
• Er wordt gewezen dat er bij een bui van 84 mm geen wateroverlast voor derden

mag ontstaan.
• Het gebruik van uitlogende bouwstoffen dient te worden vermeden. Ook dient

het gebruik van strooimiddelen en bestrijdingsmiddelen tot een absoluut mini-
mum worden beperkt.

• Tot slot wordt erop gewezen dat toekomstige bewoners actief geïnformeerd
dienen te worden over het juiste gebruik van de voorzieningen in de wijk.

Standpunt gemeente
Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen. Het positieve wateradvies is opge-
nomen in een bijlage bij de toelichting bij het bestemmingsplan.
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Provincie Limburg

Reactie Provincie
Na de uiteenzetting van de POL-aanvulling Verstedelijking en het Limburgs Kwali-
teitsmenu wordt in de toelichting in het geheel niet meer ingegaan op de verdere
uitwerking van het Limburgs Kwaliteitsmenu. Zo blijkt nergens uit het plan hoe de
totale kwaliteitsbijdrage ingezet gaat worden in het buitengebied en op welke wij-
ze dit met de initiatiefnemer is overeengekomen.

Zoals in het Limburgs Kwaliteitsmenu staat aangegeven zullen alle plannen voor
ontwikkelingen in het buitengebied in de periode tussen de inwerktreding van het
Limburgs Kwaliteitsmenu en de verankering van het eigen gemeentelijke kwali-
teitsmenu, middels een structuurvisie, gezamenlijk door de provincie en gemeente
bekeken worden.

Gelet op het vorenstaande verzoekt de provincie in overleg te treden over de verde-
re uitwerking van het plan conform het Limburgs Kwaliteitsmenu.

Standpunt gemeente
Deze reactie heeft geleidt tot aanpassingen van de plantoelichting. Het Limburgs
Kwaliteitsmenu is inmiddels geheel afgekaart met de provincie.

7.3 Zienswijzen

Er zijn enkele zienswijzen binnengekomen tegen het ontwerp bestemmingsplan.
Deze zienswijzen zijn beoordeeld en de belangen van reclamanten zijn afgewogen
tegen het algemene belang dat met het woningbouwplan wordt gediend. De
zienswijzen hebben niet geleid tot grote inhoudelijke veranderingen van het be-
stemmingsplan. Een uitgebreide behandeling van de zienswijzen is opgenomen in
de “Nota zienswijzen bestemmingsplan Woningbouw Kerkhoek Oirlo”, die als bijla-
ge bij het bestemmingsplan wordt vastgesteld.”
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8. PROCEDURE

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is in werking getreden met ingang van 1 juli
2008. De wettelijke procedure start met het moment van ter visie legging van het
ontwerp bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan zal onder het nieuwe regime vallen. In de nieuwe Wro wordt
de bestemmingsplanprocedure sterk verkort. Gedachte hierachter is dat gemeenten
beter kunnen inspelen op nieuwe initiatieven.

De nieuwe procedure ziet er als volgt uit:
• Openbare kennisgeving van het ontwerp bestemmingsplan;
• Terinzagelegging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 we-

ken en toezending aan gedeputeerde staten en de betrokken rijksdiensten, wa-
terschappen en gemeenten;

• Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen door een ieder schriftelijk
of mondeling zienswijzen worden ingebracht;

• Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad binnen 12 weken
indien zienswijzen zijn ingediend;

• Algemene bekendmaking van het bestemmingsplan door terinzagelegging met
voorafgaande kennisgeving en toezending aan gedeputeerde staten en betrok-
ken rijksdiensten, waterschappen en gemeenten: binnen 2 weken dan wel, in-
dien gedeputeerde staten of de inspecteur zienswijzen hebben ingebracht of
het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, binnen 6 weken na vaststelling;

• Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State binnen 6 weken na bekendmaking voor belanghebbenden;

• Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken
na de bekendmaking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige
voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
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Bijlage 1
Positief wateradvies
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\/09007241 

uw kenmerk: 

ons kenmerk: kaifiwílwt/2009007634 

uw brief van: 

datum: 2 juli 2009 

verzonden: 

Gemeente Venray 

dhL E. Weijzen 

Postbus 500 

5800 AM 

~ 2 JUL 2009 

onderwerp: Wateradvies Bestemmingsplan Oirlo zuidoost 

Geachte heer Weijzen, 

Wij hebben van u in het Kader van de watertoets een waterhuishoudkundig plan ontvangen voor het 

bestemmingsplan Oirlo zuidoost, met het verzoek om hierover te advisereno 

Het totale plangebied beslaat circa 2 ha, waarvan circa 110700 m2 nieuw verhard oppervlako AI het 

water afkomstig van de verhardingen zal via open goten naar een stelsel van permeobuizen 

afwatereno Daarnaast heeft dit stelsel om bovengronds over te lopen naar een verlaagde groenstrook 

dat dienst kan doen als overloopgebied, 

Wij willen u erop wijzen dat een bui van 84 mm, met kans op voorkomen van eens per honderd jaar, 

geen overlast mag veroorzaken voor derden, 

T enslotte, verzoeken wij u om in de pi ann en aandacht te besteden aan de communicatie naar 

toekomstige bewoners over de aan te leggen voorziening, In het bijzonder het voorkomen van diffuse 

verontreiniging van het grondwater door bijvoorbeeld het wassen van auto's op straat en het gebruik 

van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen of wegenzout verdient aandacht En daarbij toe te zien op 

he! niet toepassen van uitloogbare materialen zoals zink, Koper of lood bij de bouw, 

kunnen dus, indien rekening houdend met bovenstaande aandachtspunten, een positief advies 

vers!rekken voor dit initiatief. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Florus Wijnen, via (077) 38 91 259 of stuur een e- 

mail naar floruswijnen@wpm,nL 

/': Namens~,watertoetsloket',____ 

/~~ '~o/ ,@'(J:7.1Leen) Oosterom, 
v coördinator Advies 

* Het walertoetsloket Pee! en MaasvaHei is een gezamenlijk initíalief in het kader van de watertoets van he! Waterschap Peel en 

Maasval1ei, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat Directie limburg. Oil {pré-}wateradvies is opgesteld door het waterschap Pee! en 

Maasva!1ei. He! eventueel noodzakelijke (pré- )wateradvies van de provincie limburg is hierin verwerkt He! eventueel noodzake!íjke 

(pré-)wateradvies van Rijkswaterstaat zal separaat worden verstrekt. 

Zowe! het wa!erschap als de provincie zijn binnen de kaders van hun eígen !aak en bevoegdheid verantwoordeliJk veor hun deel van het 

advies. De provincie Limburg heeft he! afdeHngsheofd van de afdeling Kennis en Advies en het OageliJks Bes!uur van he! 

waterschap Peel en MaasvaHei bij besluit van 12 augustus 2004, kenmerk 2004/46842, gemach!igd tot ondertekening van he! 

wateradvies, voor wat betreft het provincia Ie wateradvies in het kader van de watertoets. 

Drie Decembersinge! 46 

5921 AC Verla 

Pagtbug 3390 

5902 RJ Venla 

r077- 3891111 

F 077- 3873605 

E info@wpmnl 
I '#wwwpmnl 




