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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding opstellen nieuw bestemmingsplan 

Maatschap Bruijnen exploiteert sinds ca. 5 jaar aan de Keizersbaan 14c te Kessel een melkveebedrijf. 

Daarnaast worden er paarden gehouden en voert de heer Bruijnen werkzaamheden in de 

klauwverzorging uit voor derden. Volgens de melding besluit landbouw milieubeheer van 13 november 

2007 kunnen er op het bedrijf 25 paarden, 75 melkkoeien en 10 schapen gehouden worden.  

 

Aanleiding voor de voorgenomen activiteit is het gebrek aan ruimte voor de opslag van voer, mest en 

strooisel voor en van het melkveebedrijf en de behoefte aan een stapmolen en rijbak voor de 

africhting van de paarden. Het vigerende bouwblok omvat ca 0,5 ha, waarbinnen het woonhuis, de 

melkveestal  en een werktuigenberging met een stalling voor de paarden zijn gesitueerd.  

 

Na de start van het melkveebedrijf, ca. 5 jaar geleden op deze locatie, wil de maatschap de locatie 

nader inrichten om de kosten voor het melkveebedrijf te drukken om ook in de toekomst het bedrijf te 

kunnen blijven continueren. Hiertoe heeft het bedrijf een mestopslagruimte van 700 m2 nodig. Door 

deze opslag te creëren is maatschap Bruijnen flexibeler in het verspreiden van de mest over het land 

op de meest optimale momenten. Daarnaast is men hierdoor niet afhankelijk van de ontwikkelingen op 

de mestmarkt en kan hij zijn mest afzetten op momenten dat de prijs het gunstigste is. Om ook in de 

aankoop van het strooisel voor de dieren een efficiëntieslag te kunnen maken, wil de maatschap een 

opslagruimte voor het strooisel realiseren (ca. 450 m2) zodat men niet meer afhankelijk van de 

prijsontwikkelingen van deze grondstof is, maar kan inkopen op momenten dat de prijs het gunstigst 

is. Tot slot wil men 2 sleufsilo’s voor de opslag van het voer met een opslagruimte van 600 m2 per 

sleufsilo binnen het bouwblok realiseren. 

 

Naast de voorzieningen voor het melkveebedrijf wil men graag op deze locatie tevens een stapmolen 

en een rijbak binnen het bouwblok realiseren ten behoeve van de africhting van de paarden op het 

bedrijf.  

 

Voorgenoemde initiatief past niet binnen het geldende bouwblok. Er vindt een vergroting plaats aan de 

noordwestzijde van het huidige bouwblok, zodat hier de ruimte voor de opslag van voer, mest en 

strooisel voor en van het melkveebedrijf en een stapmolen en rijbak voor de africhting van de paarden 

gerealiseerd kunnen worden.  
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Figuur: Gewenste ontwikkelingen op de locatie Keizersbaan 14c te Kessel 

1.2. Doel 

Middels een ruimtelijke onderbouwing wordt vergroting van het bestaande bouwblok aan de 

Keizersbaan 14c te Kessel mogelijk gemaakt, zodat een nieuwe opslagruimte voor mest, 2 sleufsilo’s 

voor de opslag van het voer en een nieuwe opslagruimte voor strooisel ten behoeve van het 

melkveebedrijf en een stapmolen en rijbak voor de africhting van de paarden gerealiseerd kunnen 

worden. 
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1.3. Plangebied en begrenzingen 

De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Kessel, sectie H, nummer 31. De totale oppervlakte 

van dit perceel is ca. 4 ha groot.  

Figuur: Topografische ligging van het initiatief (Bron: Kadaster, kadata internet) 

 

Het plangebied bestaat uit de locatie waar de huidige bedrijfswoning met werktuigenberging en de 

rundveestal is gelegen binnen het bestaande bouwblok en de locatie waar de ruimte voor de opslag 

van voer, mest en strooisel voor het melkveebedrijf en een stapmolen en rijbak voor de africhting van 

de paarden gewenst zijn. Deze zijn buiten het vigerende bouwblok gelegen. Het vigerende bouwblok 

heeft een oppervlakte van ca. 0,5 ha. Gewenst is een bouwblok met een oppervlakte van ca. 1,5 ha. 

 

 

 

 

 

Locatie 
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Figuur: Plangebied 

1.4. Vigerend bestemmingsplan 

De locatie is gelegen in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1997 van de gemeente Kessel. 

Dit plan is vastgesteld op 3 juni 1996 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg op 14 

januari 1997. Vervolgens werd op 18 september 2006 door de raad het bestemmingsplan herzien op 

grond van artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) (en goedgekeurd door 

Gedeputeerde Staten van Limburg op 8 mei 2007). 

 

Het perceel waar de bestaande bebouwing is gelegen, heeft naar aanleiding van een wijzigingsplan 

op grond van artikel 11 WRO (vastgesteld  door het college van Burgemeester en Wethouders op 9 

januari 2006 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg op 7 maart 2006) de 

bestemming “Agrarische doeleinden, bouwperceel”.  

 

De als zodanig aangewezen gronden zijn ingevolge artikel 2.02 van het bestemmingsplan bestemd 

voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf. Ingevolge artikel 2.02, derde lid, mogen op deze 

gronden onder andere bedrijfsgebouwen worden gebouwd. Ingevolge artikel 2.02, vierde lid, onder a, 

mogen op deze gronden bedrijfsgebouwen worden gebouwd achter de naar de weg gekeerde 

bouwgrens, danwel binnen een bouwvlak voor zover dit op de plankaart is aangegeven.  

Plangebied 
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Het initiatief houdt in het plaatsen van een nieuwe opslagruimte voor mest, 2 sleufsilo’s voor de opslag 

van het voer en een nieuwe opslagruimte voor strooisel ten behoeve van het melkveebedrijf en een 

stapmolen en rijbak voor de africhting van de paarden buiten het bouwvlak. Het perceel waarop de 

uitbreiding plaatsvindt heeft naar aanleiding van het bestemmingsplan Buitengebied 1997 van de 

gemeente Kessel de bestemming “Agrarische doeleinden”.  

 

De als zodanig aangewezen gronden zijn ingevolge artikel 2.04 van het bestemmingsplan bestemd 

voor een duurzaam agrarisch grondgebruik. Ingevolge artikel 2.02, tweede lid, wordt op deze gronden 

onder andere een duurzame agrarische productiefunctie nagestreefd. Ingevolge artikel 2.02, achtste 

lid, onder a, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen zodat Burgemeester en wethouders de 

bestemming “Agrarische doeleinden” kunnen wijzigen in de bestemming “Agrarische doeleinden, 

bouwperceel” ten behoeve van vergroting van bestaande bestemmingen “Agrarische doeleinden, 

bouwperceel” onder bepaalde voorwaarden.  

 

Hieronder is in het cursief is per voorwaarde aangegeven op welke manier het initiatief al dan niet kan 

voldoen: 

 

1. Bij de bepaling van de omvang, de vorm en de situering van het bestemmingsvlak wordt 

rekening gehouden met de eisen die voortvloeien uit de aard en de omvang van het bedrijf en 

de daarmee samenhangende behoefte aan een redelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het 

bestemmingsvlak zal echter niet groter mogen worden dan noodzakelijk is voor de agrarische 

bedrijfsvoering (kavel op maat). Voor de navolgende bedrijven mag het bestemmingsvlak in 

ieder geval niet groter zijn dan: 

1,5 ha voor melkveehouderijen 

3,0 ha voor boomteeltbedrijven 

1,5 ha in beginsel voor intensieve veehouderijen 

1,5 ha voor champignonteeltbedrijven 

3,0 ha voor glastuinbouwbedrijven 

Indien noodzakelijk kan voor een gekoppeld bestemmingsvlak worden gekozen; 

De noodzaak voor het initiatief heeft met name een bedrijfseconomische achtergrond. Dit is 

nader toegelicht in paragraaf 1.1. van deze toelichting. Het bestemmingsvlak van dit 

melkveebedrijf wordt in de gewenste situatie ca. 1,5 ha.  

2. Voorkomen dient te worden dat in samenhang met de reeds bestaande bedrijven een vrijwel 

aaneengesloten bebouwing met een zeer massaal karakter ontstaat; 

De bebouwing op de locatie zal worden uitgebreid, maar hierdoor ontstaat geen 

aaneengesloten bebouwing met een zeer massaal karakter. Het beeld in de straat blijft 

nagenoeg gelijk. Dit is nader toegelicht in paragraaf 4.11. van deze toelichting. 

3. Bij vergroting van het bestemmingsvlak spelen de noodzaak voor een doelmatige agrarische 

bedrijfsvoering en de waarden van de omliggende bestemming(en) een belangrijke rol;  

De noodzaak voor het initiatief heeft met name een bedrijfseconomische achtergrond. Dit is 

nader toegelicht in paragraaf 1.1. van deze toelichting. 

4. Bij nieuwvestiging zal het een volwaardig agrarisch bedrijf moeten betreffen, danwel een 

bedrijf dat zich overtuigend in de richting van volwaardigheid ontwikkelt; indicaties voor de 

volwaardigheid zijn de economische bedrijfsomvang en de continuïteit van het bedrijf; 

Het initiatief betreft de uitbreiding van een bestaand bedrijf; er is derhalve geen sprake van 

nieuwvestiging. 

5. De nieuwvestiging moet ter plaatse noodzakelijk zijn, dit betekent dat de betrokken agrariërs 

elders geen reële bedrijfstechnisch en planologisch meer verantwoorde vestigings- of 

uitbreidingsmogelijkheden heeft; 
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Het initiatief betreft de uitbreiding van een bestaand bedrijf; er is derhalve geen sprake van 

nieuwvestiging. 

6. Nieuwvestiging of vergroting is alleen toelaatbaar als er geen (onomkeerbare) schadelijke 

effecten voor het milieu zijn te verwachten of als deze voldoende kunnen worden 

ondervangen; 

Het initiatief betreft de uitbreiding van een bestaand bedrijf; er is derhalve geen sprake van 

nieuwvestiging. 

7. Uit een ingesteld bodemonderzoek moet blijken, dat de bodem geschikt is voor het beoogde 

gebruik en moet het bepaalde in artikel 3.02 lid 4 van het bestemmingsplan Buitengebied 

1997 van de gemeente Kessel in acht worden genomen; 

In paragraaf 4.2.3 wordt nader ingegaan op het aspect bodem en worden er geen bezwaren 

opgemerkt ten behoeve van de bouwvlakvergroting. 

8. Nieuwvestiging ARIBA is niet toegestaan; 

Het initiatief betreft de uitbreiding van een bestaand bedrijf; er is derhalve geen sprake van 

nieuwvestiging. 

9. Vergroting ten behoeve van een bestaand intensief veehouderijbedrijf is uitsluitend toegestaan 

binnen het op de zoneringskaart (zoals opgenomen in bijlage 2 bij de voorschriften van het 

bestemmingsplan Buitengebied 1997 van de gemeente Kessel) aangegeven zoneringsvlak 

‘verwevingsgebied met bovengrens bouwkavel’; 

Het initiatief betreft de uitbreiding van een bestaand bedrijf, zijnde geen intensief 

veehouderijbedrijf. 

10. Na vergroting mag de bouwkavel in beginsel niet groter zijn dan 1,5 ha. Hiervan kan, gehoord 

de desbetreffende dienst van de Provincie Limburg, worden afgeweken indien door 

toepassing van de POL-uitwerking BOM+ de omgevingskwaliteit ten minste evenredig wordt 

vergroot;  

Het bestemmingsvlak van dit melkveebedrijf wordt in de gewenste situatie ca. 1,5 ha. Hiermee 

wordt het bouwkavel niet groter dan 1,5 ha. 

11. Er is voldaan aan de eisen die zijn gesteld in de POL-uitwerking BOM+. Uitgangspunt daarbij 

vormt het verplicht basispakket; een nulniveau waaraan iedere bouwaanvraag dient te 

voldoen. Dit basispakket maakt deel uit van de normale vereisten waaraan een bedrijf zich 

moet houden. Daarnaast zijn tegenprestaties verplicht bij nieuwvestiging, bij overschrijding 

van de maximaal toegestane bouwkavelmaat en bij het aantasten van bijzondere 

omgevingskwaliteiten. Zij dienen in redelijke verhouding te staan tot de aard en de omvang 

van de ingreep en gericht te zijn op verbetering van de omgevingskwaliteit. 

In paragraaf 2.2.3. en 2.3.2. wordt nader ingegaan op hoe wordt voldaan aan de eisen die zijn 

gesteld in POL-uitwerking BOM+ en welke maatregelen voor de verbetering van de 

omgevingskwaliteit worden genomen bij uitvoering van het initiatief. 

 

De gemeente heeft onder andere bij brieven van 14 juli 2011 (zaak 1894/2010/27804) en 19 augustus 

2011 (zaak 1894/2010/27804) aangegeven, bereid te zijn om medewerking te verlenen aan de 

ruimtelijke procedure om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Middels een ruimtelijke onderbouwing 

ex. artikel 3.6 Wro wordt het mogelijk gemaakt het bestaande bouwvlak te vergroten om een nieuwe 

opslagruimte voor mest, een nieuwe opslagruimte voor voer en een nieuwe opslagruimte voor 

strooisel ten behoeve van het melkveebedrijf en een stapmolen en rijbak voor de africhting van de 

paarden te realiseren. 
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2. Beleidskader 

2.1. Rijksbeleid 

2.1.1. Nota Ruimte 

De Nota Ruimte is een nota van het Rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke inrichting van 

Nederland zijn vastgelegd. In de Nota Ruimte gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken die spelen 

tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid 

aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt. 

 

De Nota Ruimte bevat niet alleen de ruimtelijke uitspraken zoals die eerder in de Vijfde Nota over de 

Ruimtelijke Ordening waren opgenomen, maar ook die uit het Tweede Structuurschema Groene 

Ruimte (SGR2) en uit het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Daarnaast zijn in de Nota 

Ruimte ook de Gebiedsgerichte Economische Perspectieven (GEP) opgenomen. De Nota Ruimte is 

derhalve een integraal product. De Nota Ruimte is op 17 mei 2005 door de Tweede Kamer 

aangenomen. Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft op 17 januari 2006 ingestemd met de 

nota. De nota is 27 februari 2006 in werking getreden. 

 

De Nota Ruimte doet uitspraken die een specifiek nationaal ruimtelijk belang dienen of die zorgen 

voor een gegarandeerde basiskwaliteit voor alle inwoners van Nederland. Gepleit wordt voor 

verdergaande decentralisatie en deregulering. Het onderhavige initiatief is van een dermate geringe 

omvang dat er op nationale schaal geen belangen in het geding zijn. Wel kan worden geconcludeerd 

dat het initiatief bijdraagt aan het vitaal platteland en het creëren van economische dragers in het 

buitengebied. 

2.2. Provinciaal beleid 

2.2.1. Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

Provinciale Staten van Limburg hebben op 22 september 2006 een nieuw Provinciaal Omgevingsplan 

Limburg (POL) vastgesteld. Dit kan als een actualisatie van het POL 2001 worden gezien. In het POL 

heeft de provincie het beleid voor de fysieke omgeving van Limburg vastgelegd. POL2006 is een plan 

op hoofdlijnen. Het bevat de provinciale visie op de ontwikkeling van de kwaliteitsregio Limburg en 

beschrijft voor onderwerpen waar de Provincie een rol heeft de ambities, de context (ontwikkelingen, 

Europees en nationaal beleid en regelgeving) en de hoofdlijnen van de aanpak. Deze hoofdlijnen 

worden vertaald in POL-aanvullingen, beleidsnota’s, beleidsregels, programma’s en verordeningen. 

Samen vormen al deze documenten een flexibel, samenhangend geheel: het POL-stelsel. 

 

In het POL 2006 is de locatie aangewezen tot Perspectief 4 – Vitaal Landelijk Gebied. Een P4-gebied 

is omschreven als een vitaal landelijk gebied. Dit gebied heeft betrekking op overwegend 

landbouwgebieden met een van gebied tot gebied verschillende aard en dichtheid aan 

landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. In Noord- en Midden Limburg valt het perspectief 

vrijwel overal samen met verwevingsgebied intensieve veehouderij. Daarnaast komen op kleinere 

schaal woonbebouwing, al dan niet solitaire bedrijfsgebouwen, toeristisch-recreatieve voorzieningen 

en infrastructuur voor. 
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Figuur: Ligging initiatief in POL2006 Perspectieven (Actualisatie 2010, Bron: Provincie Limburg) 

2.2.2. Reconstructieplan 

Middels de vaststelling van het reconstructieplan op 5 maart 2005 door de Provinciale Staten, heeft de 

provincie Limburg invulling gegeven aan de verplichting zoals die voortkomt uit de reconstructiewet. 

Wezenlijk voor de intensieve veehouderij is de indeling van het plangebied in: 

- extensiveringsgebieden; 

- verwevingsgebieden; 

- landbouwontwikkelingsgebieden. 

 

De locatie bevindt zich, wat betreft het Reconstructieplan in een verwevingsgebied met bovengrens 

bouwkavel.  

  

Een verwevingsgebied is een gedeelte van het reconstructiegebied, gericht op een verweving van 

landbouw, wonen en natuur. Hier kunnen intensieve veeteeltbedrijven en de andere functies 

duurzaam naast elkaar blijven bestaan. De uitbreiding van het bedrijf aan de Keizersbaan 14c te 

Kessel, zijnde een niet-intensief veehouderij bedrijf, is daarmee mogelijk binnen de reconstructiewet. 

 

Locatie 
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Figuur: Ligging initiatief in Reconstructieplan 

2.2.3. Limburgs kwaliteitsmenu 

Het Limburgs Kwaliteitsmenu is de opvolger van de regelingen Bouwkavel op Maat plus (BOM+), 

Ruimte voor Ruimte Zuid Limburg, Verhandelbare Ontwikkelingsrechten methode 

(VORm/Contourenbeleid) en Rood voor Groen (landgoederen).  

 

Op 18 december 2009 is door Provinciale Staten de POL-aanvulling Verstedelijking, 

gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering vastgesteld. Deze POL aanvulling vormt het kader voor 

het Limburgs Kwaliteitsmenu. Het Limburgs Kwaliteitsmenu is door Gedeputeerde Staten op 12 

januari 2010 vastgesteld. 

 

Het Limburgs Kwaliteitsmenu geeft de ‘extra’ condities en voorwaarden waaronder bepaalde 

ontwikkelingen in het landelijk gebied buiten de plattelandskernen mogelijk zijn. Essentie is dat de 

beoogde ontwikkelingen gepaard moeten gaan met een verbetering van de kwaliteit van de omgeving. 

Verbetering van de natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische of ruimtelijke kwaliteit. Dit ter 

compensatie van het door de ontwikkeling optredende verlies aan omgevingskwaliteit.  

 

Binnen het Limburgs Kwaliteitsmenu is op basis van het POL een aantal mogelijke ontwikkelingen 

buiten de contouren in modules uitgewerkt. De module voor agrarische nieuwvestiging en uitbreiding 

van agrarische bedrijven is van toepassing op agrarische bedrijven, agrarische hulp- en 

nevenbedrijven, boomkwekerijen, paardenhouderijen en hoveniersbedrijven e.d. 

 

Nieuwvestiging en uitbreiding van agrarische bedrijven is alleen toegestaan na een ruimtelijke 

afweging en onder de voorwaarde dat de agrarische bedrijven een bijdrage leveren aan de ruimtelijke 

kwaliteit van de omgeving middels inpassing en kwaliteitsverbetering. De kwaliteitsverbetering is 

maatwerk op basis van aard en omvang van de ontwikkeling en de waarde van de omgeving. Als 

basis geldt voor elke ontwikkeling met betrekking tot bouwen, bouwwerken en verharding van 

agrarische bedrijven dat: 

• de ontwikkeling wordt ingepast op basis van een landschappelijk inpassingsplan, dat is 

afgestemd op de specifieke omgevingskenmerken (landschappelijke en ruimtelijke inpassing); 

Locatie 

Locatie 
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• er ten aanzien van de nieuwe ontwikkeling voorzieningen worden getroffen voor de 

afkoppeling van hemelwater, waarbij afhankelijk van de situatie dit infiltratie of retentie kan 

zijn. 

De maatregelen vinden op het bedrijf zelf plaats. In paragraaf 4.8 en 4.7 wordt verder ingegaan op 

respectievelijk de landschappelijke inpassing en de voorzieningen voor opvang van het hemelwater, 

waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit volgens de eisen van het Limburgs 

Kwaliteitsmenu. 

2.2.4 Geen bedenkingen 

De Provincie Limburg heeft in de brief van 17 februari 2012 (kenmerk 20128052) te kennen gegeven 

dat er geen aanleiding is om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in te dienen. De 

Provincie gaat akkoord met de geplande ontwikkelingen op deze locatie. 

2.3. Gemeentelijk beleid 

2.3.1. Structuurplan Buitengebied Peel en Maas 

In het Structuurplan Buitengebied Peel en Maas wordt het gemeentelijk ruimtelijk beleid verwoord.  

 

Gebiedstypologie  

De gemeente wil in dit Structuurplan Peel en Maas een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie 

opstellen. Hierbij wil men de aanwezige diversiteit en identiteit van het landschap graag versterken.  

Voor wat betreft de indeling in gebiedstypen in het Structuurplan Peel en Maas wordt uitgegaan van 

de rapportage van de provincie Limburg (Landschapskader Noord- en Midden Limburg, 16 mei 2006) 

en van het Structuurplan Helden. In het structuurplan Peel en Maas wordt uitgegaan van de volgende 

6 gebiedstypen:  

1. Oude, verdichte bouwlanden  

2. Kleinschalige half open ontginningslandschappen  

3. Beekdalen / Rivierdal  

4. Grootschalige open ontginningslandschappen  

5. Grootschalige open veenontginningslandschappen  

6. Bos- en natuurgebieden  

 

Een belangrijk uitgangspunt van het ruimtelijk beleid van de gemeente in het algemeen en van het 

structuurplan in het bijzonder is om de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten in het buitengebied te 

verbeteren of te herstellen.  

 

Agrarische sector  

De agrarische sector in de regio is vitaal. De hoge kwaliteit van het buitengebied wordt goed benut. 

De uitdaging is om dat in de toekomst te blijven doen. Deze uitdaging wordt versterkt door de vele 

ingrijpende veranderingen in deze sector. Elke agrarische ondernemer wordt hierdoor geraakt; de 

wijze waarop hangt af van de aard van het bedrijf en zijn bedrijfseconomische situatie. De sector zal 

de komende jaren in ieder geval te maken krijgen met een aantal bedrijfsbeëindigingen. De 

ondernemers die wel doorgaan, moeten kiezen tussen de verschillende opties: schaalvergroting, 

specialisatie, of verbreding van de bedrijfsvoering. Het structuurplan straalt uit dat de gemeente – 

waar nodig en mogelijk – een stimulerende rol speelt om de keuze van de agrarische ondernemers 

makkelijker te maken. Voor wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij 

is de zonering volgens het reconstructieplan overgenomen. De hiervoor genoemde 

gebiedstypologieën zijn met name gericht op het kunnen beoordelen van de effecten op de 

gebiedskwaliteit en de daarmee te vragen kwaliteitstegenprestatie.  
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Initiatief  

Ingevolge het gemeentelijk structuurplan, zijn de gronden waarop de gewenste uitbreiding plaats dient 

te vinden deels aangewezen tot  “grootschalig open ontginningslandschap”. De grootschalige open 

ontginningen die nu zijn onderscheiden zijn divers. Het gebied langs de Keizersbaan te Kessel is 

minder grootschalig door de kleinere maat en door enkele resterende bosjes. De ontginningen hebben 

onbeplante wegen en wegen met enkele en dubbele wegbeplantingen die het landschap structureren. 

 

Wat betreft de ruimtelijke, functionele en landschappelijke aspecten zijn voor dit gebiedstype de 

volgende beleidsuitspraken (ruimtelijk) relevant:  

 

Ruimtelijk - landschappelijk: 

• versterking van de landschappelijke karakteristiek bestaande uit relatief grootschalige, open ruimten 

met lange rechte wegen, weilanden en akkers; 

• speciale aandacht is hierbij vereist voor het behoud van de landschappelijke openheid en de kwaliteit 

van rust en ruimte; 

• versterking van de open structuur van weilanden en akkers doorsneden door lange rechte wegen 

met wegbeplantingen; 

• realisatie van een verdere landschappelijke aankleding door weg- en erfbeplantingen in een 

grootschalige structuur; 

• realisatie van een grofmazig landschappelijk raamwerk voor verschillende vormen van landbouw 

(intensieve veehouderij en glastuinbouw) met behoud van voldoende zichtlijnen in de vorm van open 

doorzichten; 

• behoud van karakteristieke lijnen, zoals het Afwateringskanaal, de Loonse Vaart, de Middenpeelweg, 

het Defensiekanaal, etc. 

 
Ontwikkeling Ruimtelijk-Functioneel: 

• versterking van verschillende grondgebonden agrarische functies en verbrede landbouw op 

bestaande locaties; 

• versterking van de intensieve veehouderij en glastuinbouw in daarvoor aangeduide gebieden; 

• versterking van (kleinschalige) bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen; 

• binnen de landbouw een ruime toelating van lage, tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen; 

• hoge, permanente teeltondersteunende voorzieningen zijn goed mogelijk als de openheid maar 

zoveel mogelijk behouden blijft. 

 

Om invulling te geven aan dit structuurplan, is het kwaliteitskader buitengebied Peel en Maas 

opgesteld. Volgende paragraaf beschrijft het effect van het initiatief op de gebiedskwaliteit en de 

daarmee te vragen kwaliteitstegenprestatie binnen de hierboven beschreven gebiedstypologie. 



Bergs Advies B.V.  8 maart 2012 

NL.IMRO.1894.XXXXXX-CO01 15 

 

2.3.2. Kwaliteitskader buitengebied Peel en Maas  

Het kwaliteitskader geeft invulling aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteiten van het 

buitengebied bij nieuwe ontwikkelingen. Deze invulling wordt bepaald aan de hand van de indeling 

van het initiatief in een van de 9 gebiedstypen die samen de variatie aan gebieden weergeven. Zoals 

hiervoor reeds aangegeven zijn ingevolge het gemeentelijk structuurplan, de gronden waarop de 

gewenste uitbreiding plaats dient te vinden, aangewezen tot “grootschalig open 

ontginningslandschappen”. 

Figuur: Ligging initiatief in het Kwaliteitskader Buitengebied Peel en Maas 

 

De grootschalige open ontginningen die nu zijn onderscheiden zijn divers. Het gebied langs de 

‘Keizerbaan’ te Kessel is minder grootschalig dan de meest eenduidige, zoals die van de Egchelse 

heide en de Lange Heide welke rationele landschapsstructuren zijn, bestaande uit grotendeels 

parallelle wegen. Het gebied langs de ‘Keizerbaan’ te Kessel is kleiner en bevat maar enkele 

resterende bosjes. 

 

De uitgangspunten voor landschapsversterking van dit gebiedstype zijn de volgende: 

 Behoud de grootste openheid 

 Kies voor open of dicht. Als concentratie glas of IV nodig zijn: doe het goed en behoudt elders 

echte openheid. 

 Maak een heldere beplantingsstructuur: enkele of dubbele wegbeplanting, zonder ondergroei 

tbv transparantie. Houd kleine wegen onbeplant.  

 Versterkt of herstel de openbare zandpadenstructuur. 

 Rationeel landschap: boerderijen mogen zichtbaar zijn. Geef omwille van de zichtbaarheid, 

veel aandacht aan de inpassing van de erven. 

 Herstel versnipperde beplantingen. 

 

Door het bepalen van de marge van ontwikkeling van het agrarisch bedrijf, kan worden bepaald in 

welke mate en welke  kwaliteitsbijdrage er dient te worden bijgedragen aan voorgaand gebiedstype.  

Locatie  
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Net als in het provinciaal beleid (het Limburgs Kwaliteitsmenu) wordt er bij kwaliteitsverbeteringen 

onderscheid gemaakt in Basiskwaliteit, Basiskwaliteit Plus en Aanvullende kwaliteitsverbeteringen. 

Het initiatief betreft de uitbreiding van een grondgebonden bedrijf onder de referentiemaat van 1,5 ha 

in het gebiedstype ‘grootschalig open ontginningslandschap’ met uitbreiding van het bouwvlak. 

Aangezien het initiatief op deze locatie onder de referentiemaat blijft, maar er wel sprake is van 

uitbreiding van het bouwblok, is er geen sprake van aanvullende kwaliteitsverbetering, maar dient er 

rekening gehouden te worden met Basiskwaliteit. 

 

Basiskwaliteit houdt in dat de nieuwe bebouwing en verharding goed ingepast moet worden. Er is een 

landschappelijk inpassingsplan gemaakt, waarbij met voorgaande eisen uit het concept 

Kwaliteitskader Buitengebied Peel en Maas rekening wordt gehouden en het bedrijf zo vloeiend 

mogelijk in de omgeving te laten integreren. Dit landschappelijk inpassingsplan is als separate bijlage 

(bijlage 1) bijgevoegd.  

2.3.3. Structuurvisie IV en glas  

Met de structuurvisie intensieve veehouderij en glastuinbouw (structuurvisie IV en glas) beoogt de 

gemeente Peel en Maas een verdere uitwerking te geven ten aanzien van de bestaande en 

toekomstige mogelijkheden voor intensieve veehouderij en glastuinbouw. Ook worden keuzes 

gemaakt ten aanzien van de zoekgebieden landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) en 

glasconcentratiegebieden. De structuurvisie vormt daarmee een nadere uitwerking en specificering 

van enerzijds het provinciale reconstructieplan en anderzijds het gemeentelijk structuurplan.  

 

Het bedrijf aan de Keizersbaan 14c te Kessel, omvat geen intensieve veehouderij of glastuinbouw, 

waardoor het initiatief geen verdere toetsing aan voorgenoemde structuurvisie behoeft. 

2.4 Afweging beleid 

De gewenste ontwikkelingen van initiatiefnemer zijn op grond van het huidige bestemmingsplan niet 

rechtstreeks mogelijk. Wat betreft het provinciaal beleid kan worden geconcludeerd dat deze 

ontwikkeling op deze locatie past binnen het POL2006 en het Reconstructieplan. Ook past de 

ontwikkeling binnen het beleid van de gemeente Peel en Maas.  
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3. Planbeschrijving 

3.1. Doelstellingen en uitgangspunten 

Na de start van het melkveebedrijf, ca. 5 jaar geleden op deze locatie, wil de maatschap de locatie 

nader inrichten om de kosten voor het melkveebedrijf te drukken om ook in de toekomst het bedrijf te 

kunnen blijven continueren. Hiertoe heeft het bedrijf een mestopslagruimte van 700 m2  voor de 

opslag van de vaste mest uit de potstal nodig. Door deze opslag te creëren is maatschap Bruijnen 

flexibeler in het verspreiden van de mest over het land op de meest optimale momenten. Daarnaast is 

men hierdoor niet afhankelijk van de ontwikkelingen op de mestmarkt en kan hij zijn mest afzetten op 

momenten dat de prijs het gunstigste is. Om ook in de aankoop van het strooisel voor de dieren een 

efficiëntieslag te kunnen maken, wil de maatschap een opslagruimte voor het strooisel realiseren (ca. 

450 m2) zodat men niet meer afhankelijk van de prijsontwikkelingen van deze grondstof is, maar kan 

inkopen op momenten dat de prijs het gunstigst is. Tot slot wil men 2 sleufsilo’s voor de opslag van het 

voer met een opslagruimte van 600 m2 per sleufsilo binnen het bouwblok realiseren. 

 

Naast de voorzieningen voor het melkveebedrijf wil men graag op deze locatie tevens een stapmolen 

en een rijbak binnen het bouwblok realiseren ten behoeve van de africhting van de paarden op het 

bedrijf. 

 

Voorgenoemde initiatief past niet binnen het geldende bouwblok. Er vindt een vergroting plaats aan de 

noordwestzijde van het huidige bouwblok, zodat hier de ruimte voor de opslag van voer, mest en 

strooisel voor en van het melkveebedrijf en een stapmolen en rijbak voor de africhting van de paarden 

gerealiseerd kunnen worden. 

 

 

 

 

3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Gewenste ontwikkelingen op de locatie Keizersbaan 14c te Kessel 
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4. Randvoorwaarden 

4.1. Inleiding 

Bij de toekenning van een nieuwe functie aan een bepaald gebied dient rekening gehouden te worden 

met (milieu-)effecten vanuit de omgeving en op de omgeving. Het onderzoek naar de milieuaspecten 

geluid, luchtkwaliteit, bodem en grondwaterkwaliteit, milieu-invloed bedrijvigheid en externe veiligheid 

wordt in de navolgende paragrafen beschreven. Eveneens is gekeken naar de gevolgen van de 

gewenste ingreep voor onder andere de aspecten kabels, leidingen en straalpaden, geurhinder en 

veehouderijen, ecologie, stedenbouwkundige inpassing, waterhuishouding, landschappelijke 

inpassing, archeologie en cultuurhistorie, verkeer en parkeren, beeldkwaliteit en duurzaamheid. Ook 

de hieruit voortkomende bevindingen worden in onderstaande paragrafen toegelicht. 

4.2. Milieu 

Volgens de melding besluit landbouw milieubeheer van 13 november 2007 mogen er op het bedrijf 25 

paarden, 75 melkkoeien en 10 schapen gehouden worden. Met dit gegeven wordt in de navolgende 

paragrafen de invloed van het initiatief op de milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit, bodem en 

grondwaterkwaliteit, milieu-invloed bedrijvigheid en externe veiligheid beschreven. 

4.2.1. Geluid 

Het planvoornemen voorziet in een nieuwe opslagruimte voor vaste mest van de koeien en de 

paarden (mestopslag op vlakke vloer, zonder onderkeldering), een nieuwe opslagruimte voor voer en 

een nieuwe opslagruimte voor strooisel ten behoeve van het melkveebedrijf en een stapmolen en 

rijbak voor de africhting van de paarden. Een nieuwe situatie als bedoeld in de Wet geluidhinder 

(Wgh) omvat de oprichting van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen, scholen, 

kleuterdagverblijven, verblijfsrecreatieve voorzieningen), de aanleg van nieuwe wegen of de 

reconstructie van bestaande wegen. Aangezien het planvoornemen niet voorziet in een dergelijke 

nieuwe situatie, is geen akoestisch onderzoek vereist. 

4.2.2. 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 bepaalde 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 grenswaarde; 

b. Een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

c. Een project draag ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

d. Een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), of 

binnen een regionaal programma van maatregelen. 

De volgende paragraaf gaat nader in op het feit dat het initiatief ‘niet in betekende mate’ (NIBM) 

bijdraagt aan de luchtverontreiniging, waardoor luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering 

vormen voor de gemeente om medewerking te kunnen verlenen. 

 

“Niet in betekenende mate” (NIBM) 

In het Besluit NIBM is vastgelegd wanneer een project niet in betekende mate bijdraagt aan de 

concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM als aannemelijk is dat het project een 

toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% 
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van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). 

Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens blijft: 

 Aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM valt. Er 

is dan geen verdere toetsing nodig, het project is in ieder geval NIBM; 

 Op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 3% criterium. 

Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een project niet kan voldoen aan de 

grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog via berekeningen aan te tonen, dat 

de 3% grens niet wordt overschreden. 

Als de 3% grens voor PM10 of NO2 niet wordt overschreden, dan hoeft geen verdere toetsing aan 

grenswaarden plaats te vinden. 

 

De Regeling NIBM geeft voor een aantal soorten van projecten een (getalsmatige) invulling aan de 

NIBM-grens. Het gaat daarbij om woningbouwprojecten, kantoorprojecten en enkele inrichtingen (bv 

landbouwinrichtingen). Als een project binnen de begrenzing van de Regeling NIBM valt, dan is geen 

verdere toetsing aan de grenswaarden nodig. Het project geldt dan als een NIBM-project en kan 

doorgaan zonder dat extra maatregelen worden genomen. Tevens is er dan geen 

luchtkwaliteitsonderzoek nodig. De 3% is als volgt gekwantificeerd: 

- Voor woningbouw geldt dat de 3% grens op 1.500 woningen is vastgesteld (bij 1 

ontsluitingsweg) en op 3.000 woningen is vastgesteld in het geval van 2 ontsluitingswegen 

met een gelijkmatige verkeersverdeling; 

- Voor kantoren geldt dat de 1% grens op 100.000 m
2
 bruto vloeroppervlakte kantoorgebouwen 

is vastgesteld (bij 1 ontsluitingsweg), en bij 200.000 m
2
 kantoorgebouwen in het geval van 2 

ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling. 

Over het aantal verkeersbewegingen wordt niet gesproken in de Regeling NIBM. Hiervoor kan echter 

wel het achterliggende onderzoeksrapport
[1]

 worden geraadpleegd. In dit rapport, opgesteld door het 

ministerie van VROM in samenwerking met DHV, zijn berekeningen uitgevoerd waaruit de 

bovengenoemde aantallen woningen en m
2
 kantoren zijn voortgevloeid. Tevens zijn in het rapport  

tabellen opgenomen met aantallen verkeersbewegingen en bijbehorende aantallen microgram/m
3
 fijn 

stof en NO2. De meest conservatieve berekeningen uit het rapport geven aan dat de 3% norm voor 

het aantal verkeersbewegingen ligt tussen de 600 en 1.200 motorvoertuigen per etmaal. Deze 

aantallen gelden voor 2006 waarbij in de rapportage wordt aangegeven dat de aantallen jaarlijks 

toenemen als gevolg van een jaarlijks verbeterende luchtkwaliteit. Indien de 3% norm wordt 

overschreden zullen er ten behoeve van de luchtkwaliteit salderende maatregelen genomen dienen te 

worden. 

 

Op de betreffende locatie wordt na realisatie van de nieuwbouw een geringe toename verwacht in het 

aantal verkeersbewegingen per etmaal. Ondanks deze geringe toename door onderhavig initiatief, 

blijft het aantal verkeersbewegingen hiermee beduidend minder dan de 600 motorvoertuigen per 

etmaal en daarmee beneden de 3% norm, waarbij het aantal verkeersbewegingen tussen de 600 en 

1.200 motorvoertuigen per etmaal ligt. Concluderend kan worden gesteld dat het initiatief aan de 

Keizersbaan 14c te Kessel geen noemenswaardige effecten heeft op de luchtkwaliteit in de nabije 

omgeving. Het project geldt daarom als een NIBM-project en kan doorgaan zonder dat extra 

maatregelen genomen worden. Er is derhalve geen nader onderzoek naar de luchtkwaliteit 

noodzakelijk. 

                                                      
[1]

 DHV / Ministerie VROM (april 2006), Gevoeligheidsanalyse ‘Niet in betekende mate’; Verkenning van de effecten van 

mogelijke keuzes voor ‘niet in betekende mate’ bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit. (registratienummer: MD-

MO20060455) 
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4.2.3. Bodem en grondwaterkwaliteit 

Het grondgebruik op de locatie is van oudsher voor agrarische doeleinden. Ten behoeve van de 

wijziging van een bestemmingsplan voor de locatie aan de Keizersbaan 14c te Kessel is in 2005 een 

bodemonderzoek volgens de norm NEN-5740 op het perceel van het initiatief uitgevoerd. Uit de 

resultaten van het onderzoek (bijlage 2) blijkt de bovengrond en ondergrond geen verontreinigingen te 

bevatten. Deze onderzoeksresultaten geven géén aanleiding voor verder bodemonderzoek dan wel 

een bodemonderzoek op analytische grondslag voor de realisatie van een nieuwe opslagruimte voor 

mest, een nieuwe opslagruimte voor voer en een nieuwe opslagruimte voor strooisel ten behoeve van 

het melkveebedrijf en een stapmolen en rijbak voor de africhting van de paarden op deze locatie. 

4.2.4. Milieu-invloed bedrijvigheid 

Er dient gekeken te worden of in de omgeving van het initiatief functies voorkomen die een 

belemmering kunnen vormen voor het initiatief.  

 

Een eerste toets heeft plaatsgevonden aan de voorgeschreven afstanden zoals deze zijn 

voorgeschreven volgens de (indicatieve) lijst “Bedrijven en Milieuzonering”, uitgegeven door de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2009.  

 

Gebleken is dat in de directe omgeving van het initiatief geen (agrarische) bedrijven gevestigd zijn die 

een milieutechnische belemmering veroorzaken voor de realisering van de gewenste 

bedrijfsontwikkelingen. 

4.2.5. Externe veiligheid 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor de 

omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking 

hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen
1
 vloeit de 

verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico’s in het projectgebied ten gevolge 

van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te 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 gelijktijdig 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). 

                                                      
1
 Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Staatscourant d.d. 4 augustus 2004. Deze Circulaire is gebaseerd op 

de Risico Normering Vervoer gevaarlijke stoffen en het Bevi en sluit zoveel als mogelijk aan op het Bevi. 
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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. Samen met de hoogte van groepsrisico moet andere kwalitatieve 

aspecten worden meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. 

 

(Beperkt) kwetsbare objecten 

Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen wanneer bij 

een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan. (Beperkt) kwetsbare objecten zijn 

o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels, restaurants
2
. 

 

Risicovolle activiteiten 

In het kader van het plan moet bekeken worden of er in of in de nabijheid van het plan sprake is van 

risicovolle activiteiten (zoals Bevi-bedrijven, BRZO-bedrijven en transportroutes) of dat risicovolle 

activiteiten worden toegestaan. 

 

Plangebied 

Uit de risicokaart Limburg en het bestemmingsplan is gebleken dat er in de omgeving (ca. 1 km) van 

het initiatief een risicovolle activiteiten voorkomt. Het betreft hier:  

- Een bovengrondse propaantank van varkenshouderij/ glastuinbouwbedrijf J.P.J. Hendriks, 

 gelegen aan de Dijk 5 te Kessel. Deze activiteit heeft een risicocontour van 30 meter, terwijl 

 het op ca. 600 meter gelegen is van het initiatief aan de Keizersbaan 14c. De activiteit is 

 derhalve op ruim voldoende afstand gelegen van het initiatief.  

 

Figuur: Ligging initiatief in Risicokaart Limburg 

 

Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats waardoor extra voorzieningen ten behoeve van de 

externe veiligheid nodig zijn. Ook zal er geen toename van het groepsrisico te verwachten zijn, omdat 

het aantal personen binnen het plangebied niet toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. Een 

groepsrisicoberekening zal derhalve niet nodig zijn. Externe veiligheid vormt derhalve geen 

belemmering voor de realisatie van de gewenste bedrijfsontwikkelingen. 

                                                      
2
 Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.  

Plangebied 

Propaantank 
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4.3. Kabels, leidingen en straalpaden  

Blijkens het geldende bestemmingsplan en leidinggegevens van de Gasunie komen op, of in de 

directe omgeving van, de betreffende locatie geen leidingen of kabels voor, met een dusdanige 

beschermingszone dat zij de realisatie van de nieuwbouw belemmeren of een nadere planologische-

juridische regeling verlangen. Het initiatief is niet gelegen binnen een straalpad.  

4.4. Geurhinder en veehouderijen 

De Wet Geurhinder en Veehouderij (WGV) van 5 oktober 2006 schept een beoordelingskader voor 

geurhinder als gevolg van tot veehouderij behorende dierenverblijven. Deze wet is 1 januari 2007 in 

werking getreden.  

 

De WGV geeft 2 methoden voor het beoordelen van de geur van veehouderij: 

1. Geurbelasting op een geurgevoelig object berekend met V-STACKS vergunning en 

    getoetst aan waarde voor de geurbelasting. 

2. De minimum afstanden tussen veehouderij en een geurgevoelig object. 

 

Hiernaast kan een dergelijk bedrijf vallen onder de algemene regels van het Besluit Landbouw 

Milieubeheer, mits de omvang beperkt is.  

 

3. Bij de huidige bedrijfsomvang, die qua diersoorten en -aantal niet toeneemt, valt het bedrijf onder 

het Besluit Landbouw Milieubeheer. De uitbreiding van de opslag van vaste mest past hier tevens 

in. Er gelden dan andere vaste afstanden dan in de situatie dat er vergunningplicht is, en het bedrijf 

onder de bepalingen van de WGV valt.  

 

Ad 1. Het bedrijf betreft een melkvee- en paardenhouderijbedrijf met bijbehorende opslag van vaste 

mest. Hiervoor zijn geen omrekennormen vastgesteld en hoeft de geurbelasting niet berekend te 

worden met het geurverspreidingsmodel V-STACKS vergunning. 

 

Ad 2. Minimale afstanden: dit kan op twee verschillende manieren getoetst worden:  

A. De afstand tussen de gevel van een stal en de gevel van het geurgevoelig object: 

De minimale afstand tussen de gevel van een dierenverblijf en de gevel van een geurgevoelig 

object moet op basis van de WGV binnen de bebouwde kom minimaal 50 meter en buiten de 

bebouwde kom minimaal 25 meter zijn. Het dichtst bijgelegen geurgevoelig object buiten de 

bebouwde kom is op ruim voldoende afstand (meer dan 200 meter) gelegen. Er wordt 

derhalve voldaan aan de minimale afstand van 25 meter. Geurgevoelige objecten binnen de 

bebouwde kom liggen op meer dan 1.000 meter afstand, en daarmee buiten de minimale 

gevel-gevelafstand van 50 meter.  

B. De afstanden tussen een emissiepunt en het dichtstbijzijnde gevoelig object; 

De minimale afstand tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de gevel van een 

geurgevoelig object moet op basis van de WGV, binnen de bebouwde kom minimaal 100 

meter en buiten de bebouwde kom minimaal 50 meter zijn voor diersoorten waarvoor geen 

omrekeningsfactor is vastgesteld. In deze aanvraag is dit het melkvee en de paarden. 

Het dichtst bijgelegen geurgevoelig object buiten de bebouwde kom ligt op ruim voldoende 

afstand (meer dan 200 meter) van het emissiepunt van dat dierenverblijf. Er wordt derhalve 

voldaan aan de minimale afstand van 50 meter. Geurgevoelige objecten binnen de bebouwde 

kom liggen op meer dan 1.000 meter afstand, en daarmee ruim buiten de minimale afstand tot 

een emissiepunt van 100 meter. 
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Voor woningen behorende bij veehouderijen geldt eveneens een vaste afstand van minimaal 

50 meter tussen emissiepunt van de stallen en woning behorende bij de (voormalige) andere 

veehouderij. Binnen een afstand van in ieder geval 200 meter zijn geen woningen gelegen. Er 

wordt derhalve ook voldaan aan deze vaste afstand. 

Ad 3. Volgens het Besluit Landbouw Milieubeheer geldt er een minimale vaste afstand voor 

bedrijven met landbouwhuisdieren van 100 meter tussen emissiepunt en gevoelig object 

binnen de bebouwde kom (cat. I en II volgens de bijbehorende definitie in het Besluit), en een 

minimale vaste afstand van 50 meter tussen emissiepunt van het bedrijf en gevoelige objecten 

buiten de bebouwde kom (cat. III en IV volgens de bijbehorende definitie in het Besluit). Ook 

aan deze afstanden wordt voldaan. 

 

Er wordt derhalve voldaan aan de normstellingen uit de WGV voor wat betreft de vaste afstanden die 

in de WGV zijn genoemd. Bedrijfsspecifiek voldoet het initiatief ook aan de minimale afstanden 

volgens het Besluit Landbouw Milieubeheer. Het dichtstbijgelegen voor geur gevoelig object betreft 

een woning van derden op een afstand van ca. 280 meter. Dit betreft een woning bij een 

paardenhouderij in het buitengebied. Deze afstand wordt vanwege het initiatief niet verkleind. Gezien 

deze grote afstanden tot het dichtstbijzijnde voor geur gevoelig object blijft een goed woon- en 

leefklimaat in de omgeving, ook na initiatiefuitvoering behouden. 

 

4.5. Ecologie 

4.5.1. Ecologische Hoofdstructuur 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)-gebieden zijn gebieden waar natuurrealisatiedoelstellingen zijn 

geformuleerd. Dit betekent dat deze gebieden op termijn uit natuur zullen bestaan. Provinciale 

Ontwikkelingszone Groen (POG)-gebieden kunnen worden gezien als zoekgebied voor de aanleg van 

nieuwe natuur. Uit onderstaand kaartje blijkt dat de locatie niet is gelegen in een POG gebied en/of 

een EHS-gebied. Hierdoor zal het initiatief geen negatieve effecten veroorzaken voor (de realisatie 

van) die gebieden. 

 

 
Figuur: Ligging initiatief in de relatie tot EHS en POG  

Locatie 
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4.5.2. Natuurbeschermingswet 

Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het mogelijk 

om natuurgebieden en soorten te beschermen. Op den duur voldeed de wet niet meer aan de eisen 

die internationale verdragen en Europese verordeningen stellen aan natuurbescherming. Daarom is in 

1998 een nieuwe Natuurbeschermingswet gemaakt die alleen gericht is op gebiedsbescherming. De 

bescherming van soorten is geregeld in de Flora- en faunawet. De Natuurbeschermingswet 1998 is op 

1 oktober 2005 gewijzigd. Sindsdien zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. De volgende gebieden worden aangewezen en 

beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet: 

 Natura2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden) 

 Beschermde Natuurmonumenten en 

 Wetlands. 

 

Binnen een afstand van 5.000 meter van de Keizersbaan 14c te Kessel is geen Natura2000-gebied 

gelegen. Op een afstand van ca. 5.900 meter is het gebied “Leudal” gelegen. Op een afstand van 

4.500 meter is het gebied “Swalmdal “gelegen. Deze gebieden hebben de status 

‘habitatrichtlijngebied’. Er is voor dit gebieden een ontwerp-aanwijzingsbesluit genomen in het kader 

van de Natura2000 regelgeving.  

 

De bouw van een nieuwe opslagruimte voor vaste mest, een nieuwe opslagruimte voor voer en een 

nieuwe opslagruimte voor strooisel ten behoeve van het melkveebedrijf en een stapmolen en rijbak 

voor de africhting van de paarden heeft geen effect op de ammoniakemissie en stikstofdepositie van 

het bedrijf op dit gebied. Immers dieraantallen en -soorten wijzigen niet en de realisatie van een extra 

opslagruimte voor de vaste mest heeft geen extra emissie tot gevolg. Ook anderszins zijn geen 

negatieve effecten van dit initiatief te verwachten op dit op grote afstand gelegen gebied. Derhalve 

kan er worden geconcludeerd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn van deze 

kleinschalige ontwikkelingen op het genoemde gebied. 

4.5.3. Flora en Fauna 

De bescherming van de natuur is in Europees verband vastgelegd in de Vogelrichtlijn (VR) en de 

Habitatrichtlijn (HR), ook wel Natura2000 genoemd. Beide richtlijnen dragen zorg voor zowel 

gebiedsbescherming als soortenbescherming. Nederland heeft de richtlijnen geïmplementeerd in 

respectievelijk de Natuurbeschermingswet van 1968 en 1998 (gebiedsbescherming) en de Flora- en 

faunawet (soortenbescherming). De gebiedsbescherming is nader toegelicht in paragraaf 4.5.1. en 

4.5.2. 

 

De soortenbescherming heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, 

(trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en 

min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en 

schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten. Welke soorten planten en dieren wettelijke 

bescherming genieten, is vastgelegd in een aantal bij de Flora- en faunawet behorende besluiten en 

regelingen. 

 

Voorliggende locatie Keizersbaan 14c te Kessel is gelegen in een relatief open agrarisch gebied. Het 

bedrijf is tussen de Heldense Bossen en de kern van Kessel gelegen. De plaats van de beoogde 

activiteit is tot op heden in gebruik geweest als akkerland/grasland.  
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Het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg rangschikt het plangebied in kaart 5 

(Kwaliteitsimpuls) aan in een zone voor het stimuleren van erfbeplanting en versterken van 

groenstructuren. 

 
Figuur: Ligging initiatief in Landschapskader Midden- en Noord-Limburg (Bron: Provincie Limburg) 
 

 

Het ruimtelijk kader wordt gevormd door het ten noorden gelegen bosgebied, de landschappelijke 

openheid van het gebied waarin de locatie is gelegen, enkele verspreid gelegen buurerven en 

verspreide gebouwen omgeven door bouwlanden. 

 

Flora 

Op het perceel voor de uitbreiding komt geen waardevolle flora voor. In de omgeving van het gebied 

zijn beschermde planten aangetroffen, zoals te zien is in onderstaand overzicht van de vegetatie. 

Deze vegetatie ligt niet op de plaats van de geplande uitbreiding en op voldoende afstand van de 

voorgenomen activiteit. Er kan dus aangenomen worden dat de voorgenomen activiteit hier kan 

plaatsvinden zonder dat negatieve effecten optreden op de vegetatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Flora gegevens (Bron: Provincie Limburg) 

 

Locatie 

Locatie 
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Fauna 

Uit de broedvogelgegevens van de provincie Limburg blijken er enkele broedvogels geïnventariseerd 

nabij de bestaande bebouwing op de locatie, namelijk de veldleeuwerik, grasmus en de geelgors. Op 

de geplande locatie voor uitbreiding zijn geen broedvogels geïnventariseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Fauna gegevens (Bron: Provincie Limburg) 

 

De nieuwe bebouwing zal buiten het broedseizoen van deze vogels gerealiseerd worden, zodat er 

geringe, tot geen verstoring voor deze soorten plaatsvindt. Deze soorten zullen dan ook geen nadeel 

ondervinden van de uitbreiding van het bouwblok en de nieuwbouwplannen. De overige broedvogels 

zijn op voldoende afstand geïnventariseerd. Hierdoor zullen zij geen hinder ondervinden van het 

voorgenomen initiatief aan de Keizersbaan 14c te Kessel.  

 

Conclusie 

Artikel 2 van de Flora- en faunawet schrijft voor dat iedereen de algemene zorgplicht voor de in wild 

levende planten en dieren in acht moet nemen. Dit houdt in dat handelingen die niet noodzakelijk 

verband houden met het beoogde doel, maar nadelig zijn voor de flora en fauna achterwege moeten 

blijven. De Flora- en faunawet die zich richt op soortenbescherming kent geen compensatieplicht. Op 

grond van artikel 2 (die de algemene zorgplicht regelt) moet schade aan soorten zoveel mogelijk 

worden voorkomen of beperkt. 

 

De voorgenomen ontwikkeling zal geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van 

aanwezige planten- en diersoorten. Door de uit te voeren landschappelijke en natuurlijke 

verbeteringen zal het plangebied door de ontwikkeling zelfs meer aantrekkelijk worden gemaakt voor 

de plaatselijke flora- en faunasoorten. 

Grasmus, 1999 

Veldleeuwerik, 1999 

Locatie 

Veldleeuwerik, 1999 

Geelgors, 1999 



Bergs Advies B.V.  8 maart 2012 

NL.IMRO.1894.XXXXXX-CO01 27 

 

4.6. Stedenbouwkundige inpassing 

Stedenbouwkundig zal er een wijziging plaatsvinden. Er zal een uitbreiding in bebouwing 

plaatsvinden. De bestaande bebouwing blijft bestaan. De nieuwe bebouwing is zodanig gesitueerd, 

dat het bedrijf qua uitstraling compact blijft. Er is een landschappelijk inpassingsplan gemaakt om het 

bedrijf zo vloeiend mogelijk in de omgeving te laten integreren. De uitstraling van de nieuwe 

bebouwing zelf zal worden beoordeeld door de welstandscommissie overeenkomstig de door de 

gemeente vastgestelde Welstandsnota. Onderstaand figuur laat duidelijk zien wat de 

stedenbouwkundige verandering is. 

 

Figuur: Gewenste situatie 
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4.7. Waterhuishouding 

Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Waterbeheersplan van waterschap Peel en 

Maasvallei, het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (POL2006), de Vierde Nota 

Waterhuishouding, WB21, Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese 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 bekende 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 drietrapsstrategieën. 

De meest relevante beleidsstukken zijn hieronder verder toegelicht. 

 

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 omstandigheden; 

 herstel van de natte natuur: het bereiken van ecologisch gezonde watersystemen en 
grondwaterafhankelijk natuur; 

 schoon water: het bereiken van een goede chemische kwaliteit voor water en sediment; 
 duurzame watervoorziening: het beschermen van water voor menselijke consumptie, 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 Waterbeheerplan ‘Orde in water, water in orde’ van Waterschap Peel en Maasvallei beschrijft hoe 

men binnen het plangebied de waterkeringen en het regionale watersysteem op orde wil brengen en 

houden. Het plan is richtinggevend voor het te voeren beleid en beheer van het waterschap 

gedurende de planperiode 2010 – 2015.  

 

Kenmerken watersysteem 

Bodem en grondwater 

Volgens de grondwaterkaart van Nederland bevindt de freatische grondwaterspiegel zich op ca. 23 tot 

24 m + NAP, een diepte van ca. 5 tot 6 meter –maaiveld. De regionale grondwaterstroming is, bepaald 

middels het verschil in stijghoogte, voornamelijk zuidoostelijk gericht. Voor zover bekend is de locatie 

niet binnen de grenzen van een drinkwaterwingebied gelegen. Ook vindt er in de directe omgeving 

geen grootschalige grondwateronttrekkingen plaats. 

 

Afvalwater 

Het afvalwater wordt aangesloten op het bestaande rioleringssysteem. 

 

Hemelwater 

Doordat er een vergroting is van het verhard oppervlak op dit perceel, zal de uitbreiding wel van 

invloed zijn op de waterhuishouding in de omgeving. Het verhard oppervlak zal met ca. 4.250 m
2
 

toenemen. Het water van dit verhard oppervlak met water van het bestaande oppervlak (1.600 m
2
) 

wordt afgevoerd naar een infiltratievoorziening: 
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Infiltratiesloot: 

De sloot heeft lengte van circa 176 meter, een diepte van 0,80 meter en een slootdoorsnede van ca. 

3,5 m. Dit geeft een opvangcapaciteit van circa 493 m
3
. 

 

Uitgaande van de opvang van een T-100 bui van 84 mm in 48 uur, zal er normaliter een 

opvangvoorziening van minimaal 491 m3 worden gerealiseerd. Deze voorziening heeft voldoende 

capaciteit om het hemelwater op te vangen.  

 

Overleg waterbeheerder 

Betreffend plan komt door een toename van het verhard oppervlak van meer dan 2.000 m
2
 boven de 

ondergrens van de gemeentelijke watertoets. Voor dergelijke plannen is een wateradvies nodig van 

het waterschap. Het is echter de bedoeling dat initiatiefnemers hun aanvraag te allen tijde indienen bij 

de gemeente. De gemeente zal deze dan in eerste instantie beoordelen en doorsturen naar het 

waterschap als blijkt dat zij het bevoegd gezag zijn.  

 

Conclusie 

Een negatieve beïnvloeding van het grondwaterpeil of de waterhuishouding is, gezien het 

bovenstaande, niet te verwachten. Concluderend kan daarom gesteld worden dat bij de realisatie van 

het initiatief geen knelpunten ontstaan tussen grondgebruik, bestemmingen of waterhuishoudkundige 

functies in relatie tot waterbeheer. 

4.7. Landschappelijke inpassing 

Als separate bijlage (bijlage 1) is een landschappelijk ontwikkelingsplan opgesteld. Dit in de vorm van 

een tekening waarop de ligging van de bestaande bebouwing, de toekomstige bebouwing en de 

toekomstige beplanting wordt weergegeven en een lijst met beplantingen. 

 

Het ruimtelijk kader wordt gevormd door het ten noorden gelegen bosgebied, de landschappelijke 

openheid van het gebied waarin de locatie is gelegen, enkele verspreid gelegen buurerven en 

verspreide gebouwen omgeven door bouwlanden. 

 

De huidige beplanting bestaat uit een rij berkenbomen aan de oostzijde van het bedrijf, een 

beukenhaag aan de oostzijde van het bedrijf, langs de inrit en verschillende platanen aan de voorzijde 

van het bedrijf. 

 

Het bouwplan aan de Keizersbaan 14c te Kessel omhelst een nieuwe opslagruimte voor mest, 2 

sleufsilo’s voor de opslag van voer en een nieuwe opslagruimte voor strooisel ten behoeve van het 

melkveebedrijf, daarnaast wordt een stapmolen en rijbak voor de africhting van de paarden 

gerealiseerd. Aansluitend bij de doelen van het Landschapskader Noord- en Midden-Limburg en het 

Kwaliteitskader Peel en Maas; behoud de grootste openheid en maak een heldere 

beplantingsstructuur, wordt voorgesteld: 

- Aan de zuidwestzijde van het nieuwe deel van het bouwblok wordt een singel aangeplant. 

Deze singel wordt over een lengte van 130 m in 3 rijen aangeplant. Daarmee is de totale 

breedte van de singel in de toekomst 4,5 meter, de totale hoogte bedraagt in de toekomstige 

situatie 5 meter. (130m x 4,5m = 585 m
2
). 

- Aan de noordoostzijde wordt een singel met 3 onderbrekingen aangeplant. Deze singel heeft 

een totale lengte van 102 meter. De singel wordt aangeplant in 2 rijen. Daarmee is de totale 

breedte van de singel in de toekomst 3 meter, de totale hoogte bedraagt in de toekomstige 

situatie 5 meter. De onderbrekingen zorgen voor maximaal behoud van openheid en zorgen 

voor een noodzakelijk doorgang voor het melkvee dat in weidegang wordt gehouden. (112 x 

3m = 336m
2
) 

- De huidige bomen, zowel de platanen als de berken, en de beukenhaag blijven behouden. 
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De zuidwestzijde wordt zwaarder ingepast dan de noordoostzijde. Aan de zuidwestzijde vindt ten 

eerste zwaardere inpassing plaats doordat aan deze zijde van het perceel de transportbewegingen op 

het bouwblok plaatsvinden. Aan de noordoostzijde is behoud van openheid en noodzakelijke 

doorgangen voor de weidegang van het melkvee noodzakelijk. 

 

De planten van beide singels worden op een grootte van 60/80cm in kruisverband aangeplant in de 

singels. 

 

De oppervlakte inpassing op het nieuwe gedeelte bouwblok wordt hierdoor 921m
2
. 

Hieronder zijn de landschappelijke inpassing, de dwarsdoorsnedes en de sortimentslijst opgenomen. 

Figuur: Landschappelijke inpassing van het initiatief 
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Figuur 4.8.1: Dwarsdoorsnedes landschappelijk inpassingsplan 
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Tabel 1: Sortimentslijst landschappelijk inpassingsplan 

BOSPLANTSOEN         

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam S1 S2 totaal 

Acer campestre veldesdoorn 20 10 30 

Alnus glutinosa zwarte els       

Alnus incana witte els       

Amelanchier lamarckii Drents krenteboompje 40 20 60 

Betula pendula ruwe berk       

Betula pubescens zachte berk 20 10 30 

Carpinus betulus haagbeuk       

Cornus mas kornoelje, gele       

Cornus sanguinea kornoelje, rode 20 10 30 

Corylus avellana hazelaar 40 20 60 

Euonymus europaeus kardinaalsmuts       

Fagus sylvatica groene beuk       

Fraxinus excelsior es 10 5 15 

Ligustrum vulgare liguster       

Pinus sylvestris grove den       

Populus nigra zwarte populier       

Populus tremula ratelpopulier       

Prunus avium zoete kers       

Prunus padus vogelkers 40 20 60 

Prunus spinosa sleedoorn       

Quercus petraea wintereik 20 10 30 

Quercus robur zomereik 20 10 30 

Rhamnus catharticus wegedoorn       

Rhamnus frangula vuilboom 40 20 60 

Rosa canina hondsroos       

Rosa rubiginosa  egelantier roos       

Salix alba schietwilg       

Salix aurita geoorde wilg       

Salix caprea boswilg 25 15 40 

Salix cinerea grauwe wilg       

Salix fragilis kraakwilg       

Sambucus nigra vlier       

Sambucus racemosa bergvlier       

Sorbus intermedia lijsterbes       

Ulmus laevis steeliep       

Viburnum opulus gelderse roos 25 25 50 
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4.7.1 Beheer 

Het beheer van de nieuwe inpassing is als volgt: 

- De singels (bestaande uit veldesdoorn, ruwe berk, hazelaar, liguster, es, en lijsterbes) worden 

beheerd volgens een binnen- en buitenrandbeheer. De struiklaag mag daarbij eenmaal per vijf jaar 

voor 50%, in de lengte te verdelen, worden afgezet. De singel wordt afgezet op een hoogte van 5 

meter. Enkele bomen, om de 12 meter, worden niet meegenomen in de snoeicyclus en kunnen zo 

uitgroeien tot boom, de overstaanders. Maatregelen worden genomen om de singels te beschermen 

tegen vraat van vee. Een sortimentslijst is als bijlage bijgevoegd. 

4.7.2 Uitvoering 

De heer Bruijnen zal het landschappelijk inpassingsplan gaan uitvoeren zoals is vastgesteld in dit plan 

na instemming van gemeente en Provincie. De aanplant van de inpassingselementen zal worden 

vastgelegd in een compensatie-overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer. Zo wordt 

gegarandeerd dat de inpassing van het bedrijf wordt uitgevoerd. 

4.9. Archeologie en cultuurhistorie 

Per 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht en 

dienen gemeenten in hun bestemmingsplannen rekening te houden met in de grond aanwezige dan 

wel te verwachten archeologische resten. Voor een goed gemeentelijk archeologisch beleid kunnen 

gemeenten meer gedetailleerde verwachtings- of beleidskaarten laten opstellen. Hiermee kunnen 

gemeente hun eigen beleidsruimte een invulling geven.  

 

De gemeente Peel en Maas heeft in het kader van het gemeentelijk archeologiebeleid een 

archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart opgesteld (vastgesteld door de gemeenteraad 

d.d. 28 juni 2011). Op deze kaart wordt de archeologische verwachtingswaarde aangegeven en er 

wordt per waarde aangegeven in welke gevallen wel of niet een archeologisch vooronderzoek 

noodzakelijk is. Hieronder is een uitsnede weergegeven van de archeologische verwachtings- en 

beleidsadvieskaart van de gemeente Peel en Maas. 

 

Locatie 
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Figuur: Weergave van de archeologische verwachtingswaarde voor het initiatief (bron: gemeente Peel en Maas) 

 

Indien de grond dieper dan 40 cm wordt verstoord, dient mogelijk archeologisch onderzoek worden 

uitgevoerd. Dit is mede afhankelijk van de mate van de oppervlakte die verstoord gaat worden. Bij 

gebieden waar een hoge verwachtingswaarde (waarde 4) geldt, geldt dat bij een verstoring groter dan 

250 m
2
 oppervlakte en dieper dan 40 cm onderzoek noodzakelijk is.  

 

Keizersbaan 14c is gelegen in een gebied met hoge verwachting. In verband met een eerder beoogde 

planontwikkeling op de locatie Keizersbaan in de gemeente Kessel is in juni 2005 een bureau- en 

inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (bijlage 4). Zowel het bureauonderzoek als het veldwerk 

hebben archeologische vindplaatsen opgeleverd in het plangebied. Door landbouwkundige 

bewerkingen uit het verleden zijn de bodem en daarmee de archeologische resten tot ver beneden de 

bouwvoor verstoord. De gaafheid en conservering van de vindplaatsen lijken hierdoor zeer slecht te 

zijn. Naar verwachting zal er als gevolg van de geplande werkzaamheden dan ook geen ‘verdere 

’verstoring van archeologische waarden optreden. Derhalve worden geen aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek gedaan.   

 

Indien er bij de uitvoering van de werkzaamheden toch archeologische resten of sporen worden 

aangetroffen, dient dit conform de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz, 2007) per 

direct gemeld te worden bij het bevoegd gezag. 

4.10. Verkeer en parkeren 

Op de betreffende locatie wordt, na realisatie van de nieuwbouw, een geringe toename verwacht in 

het aantal verkeersbewegingen per etmaal. De straat (Keizersbaan) is op deze geringe toename 

voldoende berekend. Er is voldoende parkeer- en manoeuvreerruimte aanwezig op de locatie. De 

bestemmingswijziging zal derhalve geen negatieve consequenties met zich meebrengen voor de 

verkeerssituatie ter plaatse.  

4.11.  Beeldkwaliteit 

Voor onderhavig initiatief is geen zelfstandig beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeld in de straat blijft 

nagenoeg gelijk. De bebouwing op de locatie zal worden uitgebreid. De gewenste ontwikkelingen 

zullen bij de aanvraag omgevingsvergunning worden getoetst door de welstandscommissie aan de 

Welstandsnota. Deze nota geeft criteria die worden gehanteerd om te beoordelen of gebouwen 

voldoen aan redelijke eisen van welstand.  

4.12. Duurzaamheid 

Bij de realisatie van de nieuwbouw wordt aandacht besteed aan het duurzaamheidaspect. Hierbij kan 

gedacht worden aan energiezuinigheid en het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Tevens worden 

bij de bouw niet-uitlogende materialen gebruikt en wordt er ruimte gecreëerd voor infiltratie van 

hemelwater. 

4.13. Conclusie 

De ontwikkelingen aan de Keizersbaan 14c zijn in strijd met het vigerende bestemmingsplan 

buitengebied. Middels het Limburgs Kwaliteitsmenu van de provincie Limburg zal de locatie 

landschappelijk worden ingepast en zal het hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak op de 

locatie worden geïnfiltreerd. 
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In deze toelichting zijn de gewenste ontwikkelingen op ruimtelijke en milieutechnische aspecten 

getoetst. Na afweging van deze aspecten kan worden geconcludeerd dat er ruimtelijk gezien geen 

belemmeringen zijn voor de bestemmingswijziging op de locatie Keizersbaan 14c te Kessel. 
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5.  Uitvoerbaarheid 

5.1. Economische uitvoerbaarheid 

De kosten voor het te realiseren initiatief zijn geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Ook voor het 

overige zijn er geen gemeentelijke financiën met het project gemoeid. De gemeente loopt hier geen 

ontwikkelingsrisico in.  

5.1.1. Risico-inventarisatie planschade 

Bij een planologische procedure bestaat de mogelijkheid voor belanghebbenden om op basis van 

artikel 6.1 Wro een verzoek tot planschade in te dienen, indien zij denken, in casu door het initiatief, 

schade te lijden die redelijkerwijs niet voor eigen rekening dient te blijven. Het risico op een 

vergoeding tot planschade hoort bij de afweging van de economische uitvoerbaarheid van het plan. Bij 

toekenning van een planschadeclaim is de gemeente verplicht een schadebedrag aan de eiser uit te 

keren. Dergelijke claims zijn kosten waarvan de gemeente Peel en Maas van oordeel is dat deze niet 

voor hun rekening behoren te komen.  

 

Initiatiefnemer en gemeente Peel en Maas sluiten daarom voor de planologische procedure een 

planschadeverhaalovereenkomst. Op het moment dat er een succesvolle planschadeclaim wordt 

ingediend bij de gemeente komt deze voor rekening voor aanvrager. Er is derhalve geen risico voor de 

gemeentelijke kas. Hiermee wordt de economische uitvoerbaarheid gewaarborgd.  

5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het planvoornemen betreft de uitbreiding van een agrarisch bedrijf door de realisatie een nieuwe 

opslagruimte voor mest, een nieuwe opslagruimte voor voer en een nieuwe opslagruimte voor 

strooisel ten behoeve van het melkveebedrijf en een stapmolen en rijbak voor de africhting van de 

paarden. Hierbij wordt het bebouwd oppervlak vergroot waardoor het bedrijf zich verder kan 

ontwikkelen. 

 

Gezien het aantal jaren dat het bedrijf reeds op de locatie aanwezig is en het feit dat het bedrijf 

gelegen is in een verwevingsgebied, mag aangenomen worden dat tegen het planvoornemen geen 

overwegende bezwaren bestaan. De ontwerp ruimtelijke onderbouwing wordt echter wel conform de 

uitgebreide procedure ter visie gelegd. Gedurende 6 weken kan een ieder reageren op het 

planvoornemen en zijn of haar zienswijzen indienen. Het planvoornemen zal gezien het bovenstaande 

niet leiden tot overwegende planologische bezwaren. 

 

De bestemmingswijziging betekent, na een afweging van de verschillende belangen, een 

aanvaardbare invulling van het plangebied. Middels een planologische procedure wordt het mogelijk 

het bestaande bouwblok te vergroten ten behoeve van een nieuwe opslagruimte voor mest, een 

nieuwe opslagruimte voor voer en een nieuwe opslagruimte voor strooisel ten behoeve van het 

melkveebedrijf en een stapmolen en rijbak voor de africhting van de paarden. 

 



Ag unsuo} o 9 O SOOZ < 

SOOZ-90-OZ 

SCHOoqOOEZ 

(l) lsssa» i d S66S 

uaumjg -A\ 

Sfr ZZ 8E - S8K) :xe; 
ZZ9£8£-S8K) -"ïai 

ooido »D tfrSS 
Il SaMasaiunaa 

ASJinsuojo&D 
neajnqsaiApe-naiiiuj 

uaAeoLjjaA T 

Luniep 

jdLULunupafojd 

UEA }ipBjpdo ui 

Jdiia^sdo 

S0K)oa.00E:Z : jawwnuioafojd 

(~l) |asse>j s ; Buo ueeqsjaz;a>| 

ap UBG uaSaiaS ai}BDOi ap JOOA 
uBidsSuiiiiuiaisaq uaa UBA uaSizfiM }ai| JOOA 

>GOZH3(]NOW3aOg (]N3NN3>ra3A 



1 (~|) ïasss» a) 'Suo ueeqsjszis» sijeDO] ap JOOA >|sozjapuoLuepoq puauu3>)j3/\ 

OZS-N3N i3MWd3SA1VNV ONI1H0I13O1 8 39\nri9 

N3aawMsxina939W3aoa 9NIS1301 z3Dviria 
N3aaWM3llN3AH31NI N3 -JSSHIS 9NIS1301 9 39\nri9 
asisNowysiVMONoyo NsivnnssyssAivNV s 3ovina 
sysisNowaNoyo N3ivnns3a3SAivNV t-saving 
3llVD01S>l30Zy3aNO N31V1SÜ009 £ 39vnrig 
Sin91l3d N3 N3DNIU09 ONiasnilS Z 30Viri9 
siivDoisxsozysaNo ONIDDH 3Hosuvyoodoi 1sgving 

91 N39Nn3A39NW N3 3ISniDNOD 'Z 

SI. ssaqiodAq apjajsaS ap UBA Suis iao i >
-
9 

gi jaisuoouajBMpuojS uaiennsajasAieuv K9 

El sjaisuowpuojS ua}B}insajasA]Buv "E'9 

U :(MD9) uapjBBMS>|tnjqaSuiapoq Suisiaoi
 m

z'9 

01 SuuauesLuapog apjBBMapuaAjaiui ua -jaajis Suisiaoi -yq 

01 X30ZÜ3C1NO N31VnnS3y '9 

6 lipBjpjaAcuaisuow >'S 

6 jaisuoujja^BMpuojt) "E'g 

6 jaisuooipuojg "^g 

6 Suipiaiui ' r g 

6 >i3ozy3aNownmoivyoavi
 -

s 
8 awBiua^suow 'Z'V 

8 Suipiaiui " i > 

8 M30Zy3aNOy31VMaNOyO 'V 
i Suuaisuoaiaqpuojt) Z'Z 

L Suipiaiui "i"E 

L X30ZÏI3(]NOaNOyD •£ 

9 asai)iodAL|s>jaozjapuo "S'Z 

9 aiiBniis aipsiSoiojpAuoao yz 

g ua>|aozjapuo apjaoAaSiif) £'Z 

g suaAaSaS aipsuoisiu, ua uiajjaj. •£■£ 

g Sunedaqs}BE]d aipsijEjSodoi yz 

S »30Ztl3aNOyOOA Z 

v ONiamNi i 

E DNLLLVAN3WVS 

HAVOdOSanOHNI 
# nB3jnqsaiApB-n3i]iiu 

•-ASnnsuojQVD 



(~l) ïassa» s) -Suo UBEqsjszia» 31)630] sp JOOA >)30zjapuoLuspoq puauua>(jsA 

•(-|) lassa» a i -Suo ueeqsjazia» apeooi ap do UBidsSuiujiusis 

-aq jaq UBA uaStzfiM 534 UBA aAaouaq uai :p|J3iuaSdo uajBAAzaq uaaS uapjoM J3 

*ua>|LnjqaSjaL| a i aiieooi ap uauuiq puojg 

apuaoio>|fuA uaioAaquee ipjoM 3AiEi|jaQ -;inisaquajjo;sMnog }au. Siiswo>|uaajaAO 

pjnavjaS uapjo/A 3} puojg azap }uaip 'uasssdaoi I.IM s japp puojg apuaiuo^CuA 

uam u3Lpu| -jBBqsBdaoi )33SjaAiun i sm puojg apudiuo>|CuA azap si usp 'u3} ia i 

-IA[13B^BBJ§ 3g.l}SOIO>|30} 3>|[n3§0UJ Ciq S]BOZ 'lUIO>|[UA ai}BD0] 3p UBA pilOjS U3tpU| 

■UEB}S}U0 S3[)BJ]U33U03pU0jSJ3)q3B apgOOLUaA IBBUOlSdJ UdUUtlVj 
joopjsiH "SuunzjaA UBA ufiz g]0A3g i3 i | uaiEiaw ap iaui SuigiuiajiuojaA a i i p n us; 
-J0J}3gUEE 3p }Bp U3P30LUJ3A 13L| 33p§ 3p3LU 'lipBSS >|fL]a>|BZp0OU 131U gOUSlBJOOA 

ipjOM SUL§LUL3J)U0J3AJ3)BMpU0jS 3}ip.Ll UajJ0J}3gUBB 3p JBBU >|30ZJ3pU0 J3pB|\| 

•uaojg ^iruqsS jaisus^ui ua umi j aw U3UOM p isus iu i : \. ap 

-jBBMs>|injq3Suj3poq UBB U3op]OA puojgjapuo ua -uaAoq aq ^u i z U3 oiriLLupBo oaw 

gUlglUiaj;U0J3A di\Vp\\ U33 )BA3q J3}BMpU0J§ }3H 'U3))BA3q 3) U3gUlgLUL3J)UOJ3A 

U33g puojgjapuo ua puojguaAoq sp y\[\Y\ 'ifsozjapuo }3U. UBA usiBiinsaj ap j i p 

•uBidsguioiiuais 

-sq 134 UBA uaSizfiM }ai | }3iu puBqjaA ui iia;ii
B
M>|UJ3poq sipsiuaLSAunaLiiuj sp 

UBA JBBAAZaq U33S UBA gULJB^jaA U33 UBA U3§fu>jJ3A 13L| UBA 3A30L|3q U31. LU3poq 

ap UBA i ia i t ]
B M V

l
 3

P
 U B A uaiiajsiSBA laq ]3op sje ïaw pj30AaS}tn si >jaozjapuo I\Q 

'0>ZS-N3N UJJQU sp sua§ioA ( i ) ]ass3>j 33 

'Suo ueeqsj3ZL3» ap UBB uaSapS )333Jdd iau do pj30A3S}in >)aozjapuoLuapoq puau 

-ua>|jaA ua3 oo)do aï Ag nnsuo3 0 3 9 I jasq uauinjg * M Jsaq ap UBA i ipEjpdo u| 

DNI11VAN3WVS 

« ne3JtiqsatApe-nai|iui 

•mAZtl
nsuo

DOVD 



(-]) lassa» aj
 -
Suo UBBqsjaziax 3}}e30i sp JOOA >|aozj3puouj3poq pu3UU3>)j3/\ 

■}SI1ASOOH a} „sauoiBJoqei io.nuoo-|y„ tunuo^BJoqei 
-nailioi 3pja93.yiiBM>|3§-gviy3lS 3^4

 J00
P pjsoAsSjin si >|aozj3puoain.uoiBj 

-oqei jan 'SOOZ wnf ui s}BB]d uspuoA >|30zj3puouunuoiBJoqEi ua uaSuuaisuooiag 

'3L)dos>finjqdg apuB]daS ap 
UEA japB>| ;aq uauuiq 31}BDOI ap UBA U3pai|>|[iiaSoujs>|injqa§ ap }uaj}uio pjaainiu 
- jopg 3isnpuoDpui3 uaa ipjoM ua uadJOMJdA p PJBEAUEB asaqiodAq appisaS ap 
ipjoM sua§ioAJ3A ■uaieiinsajs>)aozjapuo ap UBB isisoiaS uapjoM IEZ asaiflodAu SQ 

■UEAjaiq 

SujiapjaA a^fLiaiuiinj ua pjBB uaoiouaSuBB ap UBA uasiaoj }ai| ua 31}EDOIS>|3OZ 

-japuo ap do Sui§iui3j}uoj3AW3poq UBA piaqSizaM^B pM usp '-UBB do Suis^ao} ap 
aio UBBS )ai| ]BZ fiqj3iH 'ua}B:unsaj(asA]BUB) ap UBB asaiiiodAu apiaisagdo JBJOOA 

ap UEA Suis}30} do iipuaS si '0WS-N3N
 8

P suaSioA pj30Aa§}in '>|aozjapuo I IQ 

■UBids§uiLULua;saq iaq UBA 
uagizfiM iai| laai puBqjaA ut iia5iiBM>|aiapoq aipsiuaiSAunsiiiuu ap }0} 8upp|3J}3q 
laai jBBMzaq uaa8 UEA 8UUBI>|J3A uaa UBA uaSCu>|jaA }aq UBA aAaousq U3} tuapoq 
ap UBA }ia}nBM>| ap UBA uanajsisBA jau iaop s]E 5301 pjaoAaS^n si >pozj3puo JIQ 

'Uduimg 
'M J334 ap UEA iqoEjpdo ui 'iz JSLUOinu 'H aiioas 'pssa» sjuasiuaS pu3>|3q 
lEBJiSEpB>| ' ( i) lassa» 3} 'Suo UBEqsjazia^ aiiBDO] sp do '017ZS-N3N WJOU sp 
suaS]OA >|aozjapuoLUdpoq pu3uu3>u3A uad UBA ueepaS SBISJBA ipjoM }joddBJ )ip u| 

DNIÜI31NI 'l 
• n e s j n q s s t A p e - n s L H U i 

•mA8tlnstIODOVD 



(-]) lessax 3} 'Suo ueeqsjaziayi siieooi sp JOOA >|sozjapuoiuapoq puauua>|jaA 

■pjaoAaSim u3>jaoz 
-japuoiuapoq uaag uapaq do 10} uQz ai}BDOis>|aozjapuo ap UBA guiAagiuo apajip ap u| 

ua^aozjapuo apjaoAagjif] '£*z 

-pSmiaj)U0J3A si >)[iia§oai uiapoq ap JOOPJEEM ueep 
-agjooA uaïiaiiLueiBD jo ua}ia}iAi:pE ajipBpjaA uaaS japjaA ja uaqqaq paDjad }aq do 

•;ssda8aoi } 
uapppiijusguipfijisaq aiEiii aSuuaS ui ja ufiz >po "}sauu a^Ciijaip SIB ;sawisun>| ]3MOZ

 ! 

lam }sawaq aijeaoi ap si uapayaA ïaq u| -pjapfiAAjaA si guipjBqjaA ap ua 'uaAEjgaS}m t 

si daip §aM ap CiqjBBM 'pjapjÓAAjaA uapa]jaA 134 ui si azaQ -uadoiaS pa:xiad }aq JSAO [ 

§aM uaa ja i}3an uapayaA jau, u| -puBi.iaM SIB >|injqa§ ui ;aq si SUBUJ. -piaaiaS sagjad 
-SE uapa]jaA lau, ui ufiz JJ -puEija^B s]B jsaaMag >|injqag ui uapau, do j o ; si aijBooi 3Q 

■pjaAaia§UBB apeuujoijjL jaAaSiqoBjp . 
-do ap joop si ÏSBEUJBBQ 'SuiAaSaio apajip JBBU, ua aiiBDOis>|aozjapuo ap UEA UBBpaSdo [ 
>jmpui uaa a>|>|a]d ja} ja si 'a,i}BDO]s>|aozjapuo ap UBA uaSfuvi ai >|njpui apao§ uaa LUO 

suaAaSaS aipsuoisiq ua uiajjai "z'z 

' |.£ jawwnu 'H aipas 'pssayi ajuaauiag puavjaq IBBJ;SBPB>| SI ai}BDO] 3Q
 -
dVN + w . 

6Z 'BD i§BBjpaq a;§ooqpiaAiBEiii 3Q • \,LL'131 = A ua ZK'66 l = X uaSEjpaq ai}B30is>|aoz | 
-japuo ap UBA uaiBuipjpoD aipsyEjgodoi aQ • \, aSeifiq ui uaAaBaguBB si ua gjnqwn SB^V 
apuiAOJd aiojg ap ui jipBjqaS IJBE>| UI si aiiBDOis>)aozjapuo ap UBA SuiSSp aiEUOigaj aQ 

§ui]edaqsiBB|d aipsiJ.ejgodoi -1
 m

z 

>l30Z^3aNOyOOA 'Z 
« neajnqsaiApe-nsinui 



(-|) ]3ssax 3) -guo ueeqsjazp» aijeno] ap JOOA ^aozjapuoiuapoq pu3uua>|jdA 

'VOOZ Hn
f 'Sjnqiufi Suija^iMjuo aytijajuuiny Suiyiajpuoi-i ap ua Sjnquin uap 

-p/lV ua -pjooN ui SuiSiuiajjuojdAJdjDMpuojS asnJJiQ 066L PW 8 'P"P Sjnqiun apuiAOJd 

dp UBA J3Uq Sp U3A3jqDS3q >|00 SI JSpUB U3 U83 'JSlBMpUOjg 13L| UI UdJdOdS pUOjS ap IIP 

U3]ei3LU dp JOOpjEEM '0lg3J 3Z3p UI UapUOjg agipUBZ UBA gUUnZJ3A dp UI )§L] gUlglUISJ 

-}UOJ3AJ3}BMPUOJ8 azap UBA >JBBZJOO aa ■uajjoJiaSueB uapjoM guipiajdsjaA aguns^pii iM 

}>)aj}sioA uaa ut ua sapBJjusDUOD apuadoiuaaiin ut a>|]3M jado>| ua ia>p|iu 'pooi 'uaas 

-JB 'oioojqo 'LuniLupBD '>|uiz uaiBiauj ap aio iaq 3BBS CiqjaiH "uauiojjooA jaiBMpuojg ad 

-aipuo }aq ui uaiBiaoi 3JBMZ UEB ua^iBqaS apSooqjSA (pJBiJis UBA uapjoou U3j) gjnquin 

uappiw ua pjooN ui ja }Ep i>|Cfiq uauuB]dMnoq laiJane JOOA ua>|aozjapuoujapoq ap } in 

■pA\noL(3saq iq3EpjaAU0 SJE 3AiEqjap si ai}ED 

-01 3Q "iipBAWaA oiapoq ap ui uaguiSwi3J}U0J3A uaag uapjoM a.HBDOis>(aozjapuo ap do 

aseqiodAqs^aozjapuo "S*Z 

A9 joiipjooN sjaiiOM '1.661. 3AB§}in 'OOO'SZ : l IBeips 'Sjnqwn SBUV apuiAOJd ajojQ • 

'.ÏL jaqujaAou '}soo 8S ua }saM 8S 'ÏSOO /_q >|uaisiBpjaoy 'puByapaN UBA iiEB>|ja}BMpuojfj • 

suaAaSaS sipsuoisiu. ua uia j ja j uauuojg 

•§Bp jad ZLU 0S9 3§BEjpaq }a>|>|Ed puaj30Aja}EM ajsjaa }aq UBA apjBBM-cpj aa 

•s^BBid uagui>|>|aJwuojaiBMpuojg sSneipsioojS uaa8 SuiAagujo a p a j 

-ip ap ui j a ipuiA>joo 'uagaiag paiq3§uiMja;BM>|uup uaa UBA uazusjg ap uauuiq )3iu ai) 

-BDOi ap si pua>|aq JBAOZ JOOA 'lupuaS >|[iia;soopinz VICIISUJBUJOOA '3;gooqgfiis ui i.iqosjaA 

iaq sisppiuj piBBdaq 'si guiujoj^sja^BMpuojg ajeuoiSaj aa 'pjdAieeiu - J3i3W 9 }0} q BOjp 

UBA 3}d3ip U33 'dVN + "■> VI W ZZ '?3 do ipiZ ipUlA3q 1383ldSJ3)BMpU0J§ 3qDSl}B3JJ 30 

ai}Bniis aipsiSo|ojpAuoar) yz 

nesjnqsaiApE-nan.iuj 



(l) lassa» ai "Suo UEeqsjazia» a.UEDOi ap JOOA >|aozjapuouiapoq puauua>(jaA 

•SJ8}SU0OipU0J§ Sul] 
-9LUBZJ8A U33 }in piaisaSuswes sapipuoDiiinuoiGJoqei japuo si jaisuoiuSuauipuojg jspa| 

•JSJEMpUOjS ]9L| UI JO liiapoq ap UI UaSuiSlUlS-HUO 
-jSAS^fnsSoui do uapinp uauun>j d>|]3M 'ua^ojiaSuBE uspaujapuozfiq s^fn§in;uiz uss§ 
ufiz puojgjapuo ua -usAoq ap u| -puez gi^is >|BMZ 'UCLJ. SIIBLU jtn pMnoqaSdo si wapoq 3Q 

■(£ sSBifiq aiz) i>|eBLuaS 
sjaipspijojd uas puojg apuaiuo^iin ap UBA SI suaAai "uauja^jooq g IBEUUXBUI i in pMnoq 
-aSdo si (ALU-LU g'o Jsd) jaisuowpuojg japai -LLID oi-

 B
3JP UBA pafBJi-onau uaa puojg 

ap ui )>|fu]saq awnioAJOoq U33 -aujn]OAJOoq piEBqaSdo uaa UBA ïuauigas a)S]app.[ixi 
}aq }in )BB)saq a>jiaM 'iua>uooq uaa ï.in ppjsaSuauiES piaA laq ui si jaisuowpuojg ua^ 
■siasvpppojips DiiSBid laiu uajjod uazBi§ apjaAajaSuBB LunuoiEJoqBi laq joop ui piaoiBZ 
-J3A ufiz sja;suouipuoj§ 3Q 'ja^aui g'o IBBWIXBUI UBA pafej) uaa jaAO pia;sa§uaujes ufiz 
sjaïsuoui sa -pjsisuowaq SCIMBSSSEBI 'Mnoqdouispoq ua jn3i>| 'jnnpca} UBA Suippjoosq 
s^CiiSirquiz UBA sisBq do }pjOM ]BBU3}EWW3poq 3pjooqa§do iau, '£>zg N3N

 u a ZfrZS N3N 
ap UJJOJUOD uawouag ufiz sj3}suowpuojS ap ua [.^g yjN

 3
P LUJOJUOD i ipujaA ufiz uaSuu 
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