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Locatieonderzoek – onderdeel planologie
Een drietal voetbalverenigingen in de gemeente Leudal werken op vele gebieden nauw samen.
VV GKC uit Grathem/Kelpen-Oler, RKHVC uit Hunsel en RKESV uit Ell zijn voornemens om deze
samenwerking verder te intensiveren en onderzoeken samen met de gemeente Leudal de
mogelijkheid om één nieuw sportpark te realiseren. Hiervoor is een préselectie gemaakt van
een aantal zoeklocaties. De haalbaarheid van realisatie van een sportpark op één van deze
locaties wordt nader onderzocht. Onderdeel van dit onderzoek is een analyse van de
planologische randvoorwaarden.

1. Zoekgebieden
De volgende zoekgebieden zijn geselecteerd:
1. Swartbroekstraat – Busstraat in Ell (afbeelding 1.)
2. Omgeving Oranjestraat Kelpen-Oler (afbeelding 2).
3. Zoekgebied ten zuidoosten van Hunsel (afbeelding 3).
4. Zoekgebied Sportlaan in Grathem (afbeelding 4).
5. Zoekgebied “centraal” tussen de Hoogstraat en de Grathemerweg (afbeelding 5).

2. Planologische randvoorwaarden
In deze toelichting wordt ingegaan op de beleidsmatige randvoorwaarden aan realisatie van een
sportpark op één van de genoemde locaties. Er wordt niet ingegaan op randvoorwaarden die
zouden kunnen volgen uit sectoraal onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de Wet
geluidhinder of de Wet bodembescherming. Wel wordt een inschatting gemaakt van mogelijke
belemmeringen per locatie.
2.1 Regelgeving op rijksniveau: Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
In het Besluit ruimtelijke ordening heeft het rijk de bescherming van nationale ruimtelijke
belangen geregeld. In het Besluit ruimtelijke ordening is in 2012 de ‘Ladder voor duurzame
verstedelijking” opgenomen. Het Bro is op 21 april 2017 gewijzigd met het oog op
verduidelijking van de regeling betreffende de ladder.
In het kort houdt de “Ladder voor duurzame ontwikkeling” in dat bij realisatie van een nieuwe
stedelijke ontwikkeling in de eerste plaats moet worden aangetoond dat hier een behoefte aan
is (trede 1 van de Ladder). Is de behoefte aangetoond, moet worden gezocht naar een locatie
binnen bestaand stedelijk gebied (trede 2). Alleen indien wordt aangetoond dat realisatie van
een stedelijke ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied niet mogelijk is, kan naar een
locatie buiten bestaand stedelijk gebied worden gezocht.
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Afbeelding 1: Locatie 1

Afbeelding 2: Locatie 2

Kelpen-Oler

Ell

Afbeelding 3: Locatie 3

Afbeelding 4: Locatie 4

Hunsel

Grathem

Afbeelding 5: Zoekgebied ‘centraal’
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In de oorspronkelijke regeling was veel onduidelijkheid over het begrip “stedelijke
ontwikkeling”. In de nota van toelichting bij de wijziging van het Bro van 21 april 2017 wordt
hierop ingegaan. Onder andere wordt verduidelijkt wat moet worden volstaan onder een
“overige stedelijke voorziening”:

“ In ieder geval vallen accommodaties voor onderwijs, zorg, cultuur, bestuur en indoor sport en
leisure onder het begrip overige stedelijke voorzieningen”.
Op basis van bovenstaande en op basis van de eerder uitgegeven “Handreiking Ladder voor
Duurzame Verstedelijking” moet worden geconcludeerd dat een sportpark zonder indoorsportvoorzieningen niet wordt gezien als een stedelijke ontwikkeling. Zodra er een sporthal bij
wordt gebouwd, is het echter wel een stedelijke ontwikkeling. Bij een aangetoonde behoefte
moet hiervoor eerst een locatie binnen bestaand stedelijk gebied worden gezocht. Bestaande
sportvelden kunnen op basis van jurisprudentie tot het bestaand stedelijk gebied worden
gerekend.
Conclusie
De haalbaarheidsstudie richt zich in de eerste plaats op realisatie van een nieuw sportpark voor
de samenwerkende voetbalverenigingen. De realisatie van een sporthal is hiervoor niet nodig.
In dat geval vindt er geen toets plaats aan de “Ladder voor Duurzame Verstedelijking”.
Indien alle mogelijkheden voor toekomstige (sport)ontwikkelingen open gehouden dienen te
worden, hebben locaties die (deels) binnen bestaand stedelijk gebied liggen een pré. Wanneer
een eventueel te realiseren sporthal op een bestaand sportcomplex kan worden gebouwd, past
dit binnen de kaders van de Ladder (mits de behoefte is aangetoond). De realisatie van een
nieuwe stedelijke ontwikkeling (sportpark met indoor sportvoorziening) buiten bestaand
stedelijk gebied is lastiger te motiveren.
2.2 Wet natuurbescherming: Natura2000-gebieden
Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de
Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke
diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te
behouden. In Nederland zijn de Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd in de
Natuurbeschermingswet 1998, die per 1 januari 2017 is opgegaan in de Wet natuurbescherming.
De Wet natuurbescherming richt zich o.a. op beheer, herstel en bescherming van de
Natura2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden). Ter bescherming van de
natuurwaarden waarvoor de verschillende Natura2000-gebieden zijn aangewezen, mogen
projecten die de kwaliteit van de habitats kunnen verslechteren of die een significant
verstorend effect hebben op soorten, niet worden uitgevoerd zonder een vergunning. Hierbij is
van belang dat de Wet natuurbeschermings een zogenaamde ‘externe werking’ kent. Dit houdt
in, dat ook projecten buiten beschermde gebieden vergunningplichtig kunnen zijn, wanneer zij
een negatief effect hebben op het beschermde gebied.
In de omgeving van de zoekgebieden zijn op Nederlands grondgebied de volgende Natura2000gebieden gelegen:
, Sarsven en De Banen;
, Weerter- en Budelerbergen & Ringselven;
, Leudal;
, Grensmaas;
, Swalmdal;
, Deurnsche Peel & Mariapeel;
, Groote Peel;
, Meinweg;
, Roerdal.
Geen van de locaties is gelegen in een Natura2000-gebied.

Doc: p:\prj100\leu\151\uitwopdr\1_werk\inpassingsonderzoek\20171004-leu151-toe-planologische randvoorwaarden-2.docx

Blad 4

Conclusie
Directe effecten van de realisatie van een sportcomplex op één van de genoemde locaties zijn
niet aan de orde, omdat geen van de locaties is aangeduid als Natura2000-gebied. Wel kunnen
er effecten optreden als gevolg van stikstofdepositie (externe werking). De ontwikkeling van het
sportpark op één van de locaties kan gevolgen hebben voor de Natura2000-gebieden. Extra
verkeer of een andere routing van verkeer als gevolg van de aanleg van het sportpark kan
negatieve effecten hebben op voor verzuring gevoelige vegetaties in de Natura2000-gebieden
door extra stikstofdepositie. Indien negatieve effecten op voorhand niet kunnen worden
uitgesloten, moet een voortoets Passende Beoordeling worden gemaakt. In deze voortoets wordt
aan de hand van een berekening de eventuele toename van stikstofdepositie bepaald en op
basis van de aanwezige vegetaties wordt de ernst hiervan beoordeeld.
Omdat de afstand van alle locaties tot Natura2000-gebieden meer dan 3,5 km bedraagt, wordt
de ligging ten opzichte van de zoeklocaties tot deze gebieden niet als onderscheidend
aangemerkt. Wel dient in de ruimtelijke procedure voor de gekozen locatie aandacht te worden
besteed aan eventuele effecten op Natura2000-gebieden.
2.3 Omgevingsverordening provincie Limburg
Op 12 december 2014 is door Provinciale Staten het POL2014 vastgesteld. Het POL2014 heeft vier
wettelijke functies: structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening), provinciaal milieubeleidsplan
(Wet milieubeheer), regionaal waterplan (Waterwet), provinciaal verkeer- en vervoersplan
(Planwet verkeer en vervoer).
De Omgevingsverordening 2014 geeft juridische invulling aan het beleid uit het POL2014.
In de Omgevingsverordening worden regels gesteld aan ruimtelijke ingrepen en aan plannen
die ruimtelijke ingrepen mogelijk maken (zoals bestemmingsplannen).

2.3.1
Duurzame verstedelijking
Paragraaf 2.2 van de Omgevingsverordening gaat in op duurzame verstedelijking. In artikel
2.2.2. wordt verwezen naar de Ladder voor Duurzame Verstedelijking uit het Bro. Aanvullend
worden eisen gesteld aan onderzoek naar de mogelijkheden tot herbenutting van leegstaande
monumentale en beeldbepalende gebouwen. De toelichting bij een ruimtelijk plan moet een
verantwoording bevatten, waarin is opgenomen dat de mogelijkheden om de nieuwe functies
die door het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt in een beeldbepalend of
monumentaal pand onder te brengen, ontbreken. Deze bepalingen uit de
Omgevingsverordening zijn in dit project alleen van toepassing op indoor sportvoorzieningen.
2.3.2
Beschermingszones natuur en landschap
In de Structuurvisie ruimte heeft het rijk het Nationaal Natuurnetwerk opgenomen en de
verantwoordelijkheid voor de aanwijzing, de bescherming en het beheer van deze gebieden bij
de provincies gelegd. In de Omgevingsverordening 2014 geeft de provincie Limburg invulling
aan deze verantwoordelijkheid door het opnemen van de gebiedsaanduidingen “Goudgroene
natuurzone” en “Zilvergroene natuurzone”. De provincie heeft ervoor gekozen daar de
“Bronsgroene landschapszone” aan toe te voegen.
In de Omgevingsverordening 2014 heeft de provincie vervolgens regels opgenomen waaraan
ruimtelijke plannen in de Goudgroene natuurzone moeten voldoen. Zo is bepaald dat een
ruimtelijk plan geen inbreuk mag doen op de wezenlijke waarden en kernmerken van een
gebied. Alleen voor projecten van groot openbaar belang kan hiervan worden afgeweken, indien
alternatieven aantoonbaar ontbreken. Hetzelfde geldt voor kleinschalige ingrepen en plannen
waarbij per saldo een verbetering van het NNN optreedt. Ook is er sprake van een
compensatieverplichting bij ingrepen in de Goudgroene natuurzone. De aanduiding
Bronsgroene landschapszone is opgenomen met het oog op de bescherming van
natuurwaarden of landschapswaarden, uitgesplitst in het ‘groene karakter’, het ‘visueelruimtelijk karakter’, cultuurhistorisch erfgoed en reliëf. Met het ‘groene karakter’ wordt
specifiek gedoeld op natuurwaarden. Voor aantasting van het ‘groene karakter’ van de
Bronsgroene landschapszone geldt een compensatieverplichting op grond van de Beleidsregel
natuurcompensatie 2015. Voor het overige geldt de verplichting tot een goede landschappelijke
inpassing/aansluiting bij de benoemde kernkwaliteiten. Hiervoor wordt het Landschapskader
Noord- en Midden-Limburg gehanteerd.
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Op blad 5 zijn de zoekgebieden nabij Ell, Hunsel en ‘centraal’ aangeven op de kaart
“Beschermingszones natuur en landschap” uit de Omgevingsverordening 2014. De locaties in
Kelpen-Oler en Grathem zijn niet weergegeven, omdat deze ver van de beschermingszones
verwijderd liggen. De locaties in Ell en Hunsel liggen niet in een beschermingszone, maar
grenzen hier wel aan. Dit houdt in dat er wel sprake dient te zijn van een goede
landschappelijke inpassing, maar dat een compensatieplicht op grond van de
Omgevingsverordening waarschijnlijk niet aan de orde is.
Afbeelding 6: Locatie Hunsel

Afbeelding 7: Locatie Ell
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Afbeelding 8: Locatie ‘centraal zoekgebied”

Het centrale zoekgebied kan, afhankelijk van de ligging van het sportpark, wel direct verlies aan
oppervlakte “Bronsgroene landschapszone” tot gevolg hebben. Indien dit het geval blijkt én er
sprake is van aantasting van natuurwaarden, moet worden gecompenseerd op basis van de
Beleidsregel Natuurcompensatie 2015.

2.3.3
Milieubeschermingsgebieden
In de Omgevingsverordening is in Noord- en Midden-Limburg een aantal
milieubeschermingsgebieden aangeduid. Dit zijn:
, Boringsvrije zones.
, Grondwaterbeschermingsgebieden.
, Stiltegebieden.
, Waterwingebieden.
Alle locaties liggen in de boringsvrije zone Roerdalslenk III. In deze zone is het verboden om een
boorput of bodemenergiesysteem te hebben dieper dan de Bovenste Brunssumklei. Voor de
realisatie van een sportpark is dit niet relevant.
Een deel van het zoekgebied ‘centraal’ is aangeduid als grondwaterbeschermingsgebied. In dit
gebied geldt een aantal verboden. Zo is het bijvoorbeeld verboden om IBC-bouwstoffen toe te
passen. Evenmin mag een boorput worden geslagen dieper dan 3 m beneden maaiveld of de
grond worden geroerd dieper dan 3 meter beneden maaiveld. Wegen of parkeerplaatsen die de
risico’s voor de grondwaterkwaliteit verhogen, mogen niet worden aangelegd. Gedeputeerde
Staten kan van deze verboden ontheffing verlenen.

2.3.4
Conclusie
De Omgevingsverordening staat op geen van de locaties de realisatie van een sportpark in de
weg. Wel stellen de regels uit de Omgevingsverordening eisen aan eventuele compensatie en
landschappelijke inpassing. In Ell en Hunsel moet een sportpark landschappelijk worden
ingepast en moet worden geïnvesteerd in beeldkwaliteit en aansluiting op de kwaliteiten van de
nabijgelegen beekdalen. In zoekgebied ‘centraal’ is daarnaast mogelijk compensatie op grond
van de Beleidsregel natuurcompensatie 2015 aan de orde.
Tot slot ligt zoekgebied ‘centraal’ gedeeltelijk in een grondwaterbeschermingsgebied. Indien
hier diepere grondwerkzaamheden plaatsvinden of een weg/parkeerplaats wordt aangelegd,
moet een ontheffing worden aangevraagd.
2.4
Vigerende bestemmingsplannen
De locaties liggen in verschillende bestemmingsplannen:
, Kern Hunsel.
, Woonkernen Leudal 2017 (ontwerp).
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,
,
,
,

Kern Grathem.
Kern Kelpen-Oler.
Kern Ell.
Buitengebied Leudal.

Onderstaand wordt per locatie kort op het vigerend bestemmingsplankader ingegaan.

2.4.1
Locatie Ell
Het zoekgebied in Ell bestaat uit de huidige locatie van voetbalvereniging RKESV en de directe
omgeving daarvan. Het huidige sportpark zelf ligt binnen de plangrens van het
bestemmingsplan “Kern Ell”. Op dit moment is dat het vigerende bestemmingsplan. Er is echter
een nieuw bestemmingsplan ‘Woonkernen Leudal 2017” in voorbereiding. Het ontwerp van dit
bestemmingsplan is op 27 juni 2017 door Burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. De
gemeenteraad heeft het plan echter nog niet vastgesteld. Omdat naar alle waarschijnlijkheid
het nieuwe bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017” het toekomstig planologisch kader zal
zijn, wordt dit plan ook behandeld. De gronden rondom het sportpark liggen binnen de
plangrens van het bestemmingsplan “Buitengebied Leudal”.

Bestemmingsplan “Kern Ell”
Sportpark RKESV

Afbeelding 9: Bestemmingsplan ‘Kern Ell’

In het bestemmingsplan “Kern Ell” is het huidige sportpark van RKESV aangeduid met de
bestemming “Sport”. Alle activiteiten, gebouwen en bouwwerken die bij een sportpark horen,
zijn binnen deze bestemming toegestaan. Gebouwen en bouwwerken moeten binnen het
bouwvlak worden opgericht. Dit bouwvlak beslaat het gehele bestemmingsvlak “Sport”.
Voorwaarde is wel dat de gronden voor niet meer dan 5% mogen worden bebouwd.
Herinrichting van het sportpark binnen het bestemmingsvlak “Sport” is goed mogelijk. Ten
noorden van het bestaande sportpark is een woning gelegen. Deze heeft dan ook een
woonbestemming gekregen. Hier mag op basis van de regels geen sportpark worden
gerealiseerd.
Bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017”
De bestemmingsregeling van de bestemming “Sport” is nagenoeg gelijk aan die in het
bestemmingsplan “Kern Ell”. De conclusie is dan ook dezelfde.
Bestemmingsplan Buitengebied Leudal
Wanneer het niet mogelijk is om een nieuw sportpark binnen de plangrens te realiseren, gelden
de regels van het bestemmingsplan “Buitengebied Leudal”. De gronden rondom het bestaande
sportpark zijn in dit plan aangeduid als “Agrarisch” en “Agrarisch met waarden 4”. Deze
gronden mogen niet als sportpark worden ingericht en gebruikt. Om hier een sportpark te
realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.
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2.4.2

Locatie Kelpen-Oler

Afbeelding 10: Bestemmingsplan ‘Kern Kelpen-Oler’

Sportpark VV GKC

In Kelpen-Oler wordt gezocht naar mogelijkheden voor de realisatie van een nieuw sportpark
ter plaatse van het huidige sportpark van VV GKC en meer zuidwestelijk aan de Oranjestraat.
Hier gelden de bestemmingsplannen “Kern Kelpen-Oler” en “Buitengebied Leudal”. In
voorbereiding is het bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017”.
Bestemmingsplan “Kern Kelpen-Oler”
De gronden van het bestaande sportpark zijn aangeduid met de bestemming “Sport”. Alle
activiteiten, gebouwen en bouwwerken die bij een sportpark horen, zijn binnen deze
bestemming toegestaan. Gebouwen en bouwwerken moeten binnen het bouwvlak worden
opgericht. Dit bouwvlak omvat het gehele bestemmingsvlak. Het maximale
bebouwingspercentage bedraagt 10%. Herinrichting van het bestaande sportpark binnen de
bestemming “Sport” is toegestaan.
Een beperkende factor voor de herinrichting is het feit dat door het sportpark een fietspad
loopt. Dit fietspad is bovendien met de bestemming “Verkeer” aangeduid. Een sportveld of
bouwwerk ten behoeve van sport mag ter plaatse niet worden aangelegd. Tot slot is een strook
om de velden heen bestemd als “Groen”. Ook hier mogen geen sportvoorzieningen worden
aangelegd.
Bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017”
In het ontwerp-bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017” zijn de bestemmingen uit het
bestemmingsplan “Kern Kelpen-Oler” exact overgenomen. De conclusie is hetzelfde.
Bestemmingsplan “Buitengebied Leudal”
De realisatie van een sportpark op een andere locatie aan de Oranjestraat moet worden getoetst
aan de regels van het bestemmingsplan “Buitengebied Leudal”. De schutterij heeft een locatie
aan de Oranjestraat. Deze is aangeduid met de bestemming “Sport” en heeft de
functieaanduiding “schutterij”. Hier mogen reguliere sportactiviteiten worden beoefend, maar
ook het gebruik van gronden door de schutterij is toegestaan. Dit bestemmingsvlak is echter
maar een fractie van de grootte die benodigd is voor de realisatie van een nieuw sportpark. De
overige gronden zijn aangeduid met de bestemming “Agrarisch”. Hier is de aanleg van een
sportpark niet toegestaan.

2.4.3
Locatie Hunsel
In Hunsel bestaat het zoekgebied uit het huidige sportpark van RKHVC en de omgeving ervan.
De volgende bestemmingsplan zijn van toepassing:
, Kern Hunsel.
, Woonkernen Leudal 2017
, Buitengebied Leudal.
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Afbeelding 11: Bestemmingsplan ‘Kern
Hunsel’

Sportpark RKHVC

Alle gronden van het huidige sportpark van RKHVC zijn aangeduid met de bestemming “Sport”.
Direct ten oosten en ten zuiden van de voetbalvelden zijn twee percelen gelegen met de
bestemming “Agrarisch”. Verder oostelijk is de golfbaan gesitueerd, die ook de bestemming
“Sport” heeft. Tussen de agrarische percelen en de sportvelden is een riooltransportleiding
gelegen. Deze is aangeduid met de dubbelbestemming “Leiding – Riool”.
Net zoals op de andere locaties staat de bestemming “Sport” een breed scala aan
sportactiviteiten toe. In tegenstelling tot de andere locaties zijn in Hunsel slechts de bestaande
gebouwen met een bouwvlak aangeduid. Dit bouwvlak mag maar tot 60% worden bebouwd.
Buiten het bouwvlak zijn geen gebouwen en/of bijbehorende bouwwerken toegestaan. Dit
beperkt de herinrichtingsmogelijkheden.
Uitbreiding van het voetbalcomplex naar het noorden, oosten of zuiden is niet toegestaan,
omdat daar de bestemmingen “Agrarisch” en “Wonen” gelden.
Bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017”
In het ontwerp-bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017” zijn de bestemmingen uit het
bestemmingsplan “Kern Hunsel” exact overgenomen. De conclusie is hetzelfde.
Bestemmingsplan “Buitengebied Leudal”
Ten westen van de Kallestraat, ten zuiden van de bestaande woningen, geldt het
bestemmingsplan “Buitengebied Leudal”. De gronden zijn voornamelijk aangeduid met de
bestemming “Agrarisch”, maar direct grenzend aan de bebouwing is een perceel als “Groen”
bestemd. Beide bestemmingen staan de aanleg en het gebruik van een sportcomplex niet toe.
Wijziging van het bestemmingsplan is nodig om hier een nieuw sportpark te realiseren.

2.4.4
Locatie Grathem
Aan de noordzijde van de kern Grathem, aan de Sportlaan, ligt een gebied met twee
voetbalvelden en een aantal tennisbanen. De voetbalvelden worden gebruikt door VV GKC. Hier
geldt het bestemmingsplan “Kern Grathem”. Ten noorden van dit complex geldt het
bestemmingsplan “Buitengebied Leudal”.
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Afbeelding 12: Bestemmingsplan “Kern Grathem”

Sportpark VV GKC

Bestemmingsplan “Kern Grathem”
De gronden van het bestaande sportpark zijn aangeduid met de bestemming “Sport”. Alle
activiteiten, gebouwen en bouwwerken die bij een sportpark horen, zijn binnen deze
bestemming toegestaan. Gebouwen en bouwwerken moeten binnen het bouwvlak worden
opgericht. Dit bouwvlak omvat het gehele bestemmingsvlak. Het maximale
bebouwingspercentage bedraagt 10%. Herinrichting van het bestaande sportpark binnen de
bestemming “Sport” is toegestaan. Midden op het sportpark ligt nog een gebouw dat is
aangeduid met de bestemming “Maatschappelijk”. Hier zijn activiteiten gericht op de sociale,
maatschappelijke, educatieve, medische en openbare dienstverlening toegestaan.
De noordelijke rand van het sportpark is bestemd als “Groen”. Deze zone is bedoeld voor
groenvoorzieningen en landschappelijke inpassing. Het gebruiken van deze gronden voor
sportdoeleinden is niet toegestaan. Dit staat uitbreiding van het sportcomplex in noordelijke
richting in de weg.
Bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017”
In het ontwerp-bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017” zijn de bestemmingen uit het
bestemmingsplan “Kern Grathem” exact overgenomen. De conclusie is hetzelfde.
Bestemmingsplan “Buitengebied Leudal”
De gronden ten noorden van het sportpark (daar waar uitbreiding ruimtelijk mogelijk is) hebben
de bestemming “Agrarisch”. Hier is de aanleg van een sportpark niet toegestaan. Een wijziging
van het bestemmingsplan is noodzakelijk.

2.4.5
Zoekgebied ‘centraal’
Zoekgebied centraal betreft een nieuwe locatie in een overwegend agrarisch gebied. Alleen het
bestemmingsplan “Buitengebied Leudal” is hier van toepassing.
De wegen in het zoekgebied zijn aangeduid met de bestemming “Verkeer”. De waterlopen zijn
aangeduid met de bestemming “Water”. Voor het overige zijn de gronden bestemd als
“Agrarisch” en op enkele locaties als “Wonen”. De realisatie van een sportpark is hier op basis
van het bestemmingsplan niet mogelijk. Een wijziging is noodzakelijk. Bij het wijzigen van het
bestemmingsplan is er een aantal aandachtspunten. In het bestemmingsplan “Buitengebied
Leudal” is een aantal gebiedsaanduidingen en dubbelbestemmingen opgenomen die relevant
zijn voor de planvorming. In het zuidwesten van het gebied is een leiding gelegen met de
dubbelbestemming “Leiding – Brandstof”. Deze leiding heeft een veiligheidszone. De
dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming van de koolwaterstofleiding. Het realiseren
van kwetsbare objecten is hier niet toegestaan.
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Afbeelding 13: Bestemmingsplan “Buitengebied Leudal”

Hoogstraat

Scheidingstraat

Ook lopen er grote gasleidingen door het zoekgebied, die zijn aangeduid met de
dubbelbestemming “Leiding – Gas”. Het aanleggen van een sportveld over deze leidingen kan
alleen met een vergunning van de leidingbeheerder. Kwetsbare objecten zijn niet toegestaan.
Langs de A2 gelden de gebiedsaanduidingen “Vrijwaringszone – weg 50 m” en
“Vrijwaringszone-weg 50-100 m”. Binnen 50 meter van de weg mag geen enkel bouwwerk
worden opgericht (dus ook geen afrastering van een sportpark). In de zone van 50 tot 100 meter
mag dit alleen met een omgevingsvergunning, waarbij overleg moet worden gevoerd met
Rijkswaterstaat en de verkeersveiligheid niet in het geding mag zijn. Tot slot geldt in delen van
het zoekgebied de gebiedsaanduiding “milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied”. De regels
uit de Omgevingsverordening van de provincie Limburg zijn overgenomen in het
bestemmingsplan.

2.4.5

Conclusie

Alleen indien een sportcomplex kan worden ontwikkeld op één van de bestaande locaties
binnen de grenzen van de bestemming “Sport” én rekening gehouden wordt met
bebouwingspercentages en bouwvlakken, kan dit zonder dat het bestemmingsplan moet
worden herzien. Dit lijkt op geen van de locaties mogelijk. Er zal dus in elk geval een (partiële)
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn.
2.5

Herziening van het bestemmingsplan en randvoorwaarden

Uitgangspunt is dat voor alle locaties een herziening van het vigerend bestemmingsplan
noodzakelijk is. De meest voor de hand liggende manier om dit te doen is door het opstellen
van een nieuw bestemmingsplan. Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan moet de
gemeenteraad een “goede ruimtelijke ordening” betrachten. Dit houdt in de praktijk in dat de
nieuwe locatie voor het sportpark ruimtelijk moet worden onderbouwd door het uitvoeren van
een aantal onderzoeken. Daarnaast moet de locatie worden getoetst aan het beleid.

2.5.1
Archeologisch onderzoek
Alle locaties zijn om te beginnen aangeduid met de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie”.
Dit houdt in dat archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd en dat eventuele
archeologische relicten in de ondergrond moeten worden veiliggesteld. Dit is geen belemmering
voor het realiseren van een sportpark, maar het kan wel de kosten in de planfase en de
planning behoorlijk beïnvloeden. De kans op het aantreffen van archeologische relicten hangt
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af van de verwachtingswaarde. Op basis van deze verwachtingswaarde zijn verschillende
varianten van de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie” toegekend.
Tabel 1: Waarde-Archeologie
Locatie
1. Swartbroekstraat – Busstraat in Ell
2. Omgeving Oranjestraat Kelpen-Oler
3. Zoekgebied ten zuidoosten van Hunsel
4. Zoekgebied Sportlaan in Grathem
5. Zoekgebied “centraal” tussen de
Hoogstraat en de Grathemerweg

Dubbelbestemming
Waarde – Archeologie 5
Waarde – Archeologie 5 (deels)
Waarde – Archeologie 5
Waarde – Archeologie 5
Waarde – Archeologie 5

De kans op het aantreffen van archeologische relicten en de mate van grondverzet waarbij
archeologisch onderzoek wordt verplicht, is voor alle locaties gelijk. Alleen in de omgeving van
de Oranjestraat in Kelpen-Oler geldt in delen van de zoeklocatie de dubbelbestemming niet.

2.5.2
Bodemonderzoek
Omdat er grondverzet plaatsvindt bij de aanleg van een sportpark, zal er bodemonderzoek
uitgevoerd moeten worden. Ook voor het gebruik van de gronden als sportveld, is dit nodig. Op
voorhand is lastig te beoordelen of de percelen verdacht zijn op het voorkomen van
bodemverontreinigingen of niet. Dit moet uit historisch bodemonderzoek blijken.
De provincie Limburg heeft wel een “ondergrondportaal”. Hierin zijn locaties opgenomen waar
sprake kan zijn van een bodemverontreiniging. In Ell, Hunsel en Grathem zijn percelen gelegen
nabij het sportpark waar een bodemverontreiniging kan voorkomen, maar deze zijn niet
beschikbaar voor de realisatie van een sportpark. Op basis van de nu beschikbare informatie
moet bodemkwaliteit als niet onderscheidend worden beoordeeld.
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Afbeelding 15: Uitsnede ondergrondportaal Ell

Afbeelding 17: Uitsnede ondergrondportaal Hunsel

Afbeelding 14: Uitsnede ondergrondportaal
Kelpen-Oler

Afbeelding 16: Uitsnede ondergrondportaal Grathem

Afbeelding 18: Uitsnede ondergrondportaal ‘centraal’

2.5.3
Externe veiligheid
In het beleid voor externe veiligheid (Bevi, Bevt etc.) wordt een sportpark aangemerkt als een
“beperkt kwetsbaar object”. Bij externe veiligheid spelen de plaatsgebonden risicocontour en de
groepsrisicocontour een rol. Kort door de bocht mag binnen de contour van het plaatsgebonden
risico (of bij transportroutes de Basisnetcontour) geen (beperkt) kwetsbaar object worden
gerealiseerd. Bij een overschrijding van de normen (oriënterende waarde) voor het groepsrisico,
moet een verantwoording worden gemaakt waarom een ontwikkeling toch mogelijk is.
Het plaatsgebonden risico speelt bij geen van de locaties een rol. Met een
groepsrisicoberekening moet voor alle locaties worden vastgesteld of er een verantwoording
van het groepsrisico moet worden opgesteld. Bij locaties die dichtbij transportroutes of
buisleidingen liggen, is de kans groter dat het groepsrisico boven de oriënterende waarde ligt en
er een verantwoording moet worden gemaakt. Dit zal echter naar verwachting geen grote
invloed hebben op de planvorming.
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2.5.4
Geurhinder
Een veldsportcomplex is geen geurgevoelig object. In de Wet geurhinder en veehouderij is
hiervoor de volgende begripsbepaling opgenomen:
“geurgevoelig object: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om
te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of
een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt, waarbij onder «gebouw, bestemd
voor menselijk wonen of menselijk verblijf» wordt verstaan: gebouw dat op grond van het
bestemmingsplan, een inpassingsplan, de beheersverordening of omgevingsvergunning mag
worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf”.
Een geurgevoelig object kan dus alleen maar een gebouw betreffen. De kantine/kleedlokalen
zijn vanzelfsprekend een gebouw. Dit gebouw moet dan worden gebruikt voor wonen of
menselijk verblijf. Wonen is niet aan de orde, menselijk verblijf wel. Dan gaat het om het
karakter van het verblijf. Indien dit permanent is of het gebouw op een hiermee vergelijkbare
wijze wordt gebruikt, is het een geurgevoelig object.
De definitie in de Wet geurhinder en veehouderij heeft reeds tot veel discussie geleid. Het is
lastig te beoordelen wanneer het gaat om gebruik dat vergelijkbaar is met permanent gebruik.
Er zijn wel recente uitspraken van de Raad van State die hierop ingaan.
In de gemeente Barneveld werd een nieuw bestemmingsplan vastgesteld dat voorziet in de
aanleg van een sportpark (met kantine en kleedlokalen). De voorzieningenrechter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in dit geval als volgt geoordeeld
(RVS:2016:1440 | 201508384/1/R2 en 201508384/2/R2):

“Ingevolge artikel 1, van de Wet geurhinder en veehouderij (hierna: Wvg) is een geurgevoelig
object een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden
gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en dat daarvoor permanent of een daarmee
vergelijkbare wijze van gebruik wordt gebruikt. Gelet op deze definitie valt niet in te zien dat de
voorziene sportvelden een geurgevoelig object zijn. Voorts ligt het in het plan voorziene
gebouw op ongeveer 145 meter afstand van het bedrijf van [persoon B] en [persoon A]. In
paragraaf 5.6 van de plantoelichting is vermeld dat de geurbelasting van het bedrijf van
[persoon B] en [persoon A] ter plaatse van het voorziene gebouw 14 ouE/m³ mag bedragen, zoals
volgt uit artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wvg, en dat uit een geurberekening is
gebleken dat de geurbelasting ter plaatse 4,1 ouE/m³ is. Gelet hierop wordt door het bedrijf van
[persoon B] en [persoon A] na de realisatie van het plan ruimschoots aan de bedoelde norm
voldaan, hetgeen [appellant] en anderen ook niet hebben betwist. Daarnaast heeft de raad ter
zitting erop gewezen dat de woningen aan de [locaties], die geurgevoelige objecten zijn, op
ongeveer 95 meter afstand van het bedrijf liggen, derhalve op kortere afstand dan het voorziene
gebouw. Daargelaten of het voorziene gebouw een geurgevoelig object is, leidt verwezenlijking
van het voorziene sportpark derhalve niet ertoe dat nieuwe geurgevoelige objecten worden
gerealiseerd op kortere afstand van de inrichting dan de bestaande dichtstbijzijnde
geurgevoelige objecten.”
Ook de voorzieningenrechter laat hier in het midden of de kantine nu wel of niet geurgevoelig
is. Andere jurisprudentie gaat in op de verblijfsduur van mensen in een gebouw. In een
uitspraak van de Raad van State van 11 maart 2009 wordt geoordeeld dat een werkplaats een
geurgevoelig object is, omdat hier gedurende 5 dagen per week, 8 uur per dag mensen aanwezig
zijn. In een uitspraak van de Raad van State van 14 oktober 2009 oordeelt de rechter dat een
schuur bij een boomkwekerij, met daarin een kantoor waar regelmatig mensen werken
mogelijk ook als geurgevoelig object moet worden aangemerkt.
Om het zekere voor het onzekere te nemen, kan in het bestemmingsplan dat voor de
uiteindelijk gekozen locatie wordt opgesteld een geurhinderberekening worden opgenomen,
indien er veehouderijen in de omgeving zijn gelegen. Dit is het geval voor de volgende locaties
(tabel 2).
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Tabel 2: Veehouderijbedrijven in de omgeving van de zoeklocaties
Locatie
1. Swartbroekstraat –
Busstraat in Ell
2. Omgeving Oranjestraat
Kelpen-Oler
3. Zoekgebied ten
zuidoosten van Hunsel

4.

5.

Zoekgebied Sportlaan in
Grathem

Zoekgebied “centraal”
tussen de Hoogstraat en
de Grathemerweg

Veehouderij(en)
Melkveehouderij (2)
Pluimveehouderij (op relatief
grote afstand)
Melkrundveehouderij

Contour
50 meter buiten bebouwde
kom
Te berekenen1
50 meter buiten bebouwde
kom

Vleesvarkens
Melkrundveehouderij

Te berekenen
50 meter buiten bebouwde
kom

Leghennen

Te berekenen

Zeugen
Leghennen (relatief dichtbij
de zoeklocatie)

Te berekenen
Te berekenen

Melkrundveehouderij (2)

50 meter buiten bebouwde
kom

Biggen

Te berekenen

Op grond van bovenstaande tabel lijkt op voorhand geurhinder vooral een rol te spelen in
Grathem, maar in hogere mate in zoekgebied ‘centraal’. Berekeningen moeten uitwijzen of dit
daadwerkelijk het geval is.

2.5.5
Luchtkwaliteit
Veehouderijen zijn niet alleen verantwoordelijk voor de emissie van geur, ook ammoniak (NOx)
en fijnstof worden uitgestoten. Hetzelfde geldt voor verkeer. Beoordeeld moet worden of dit
voor de locaties een probleem oplevert. Op basis van de Grootschalige Concentratie en
Depositiekaarten Nederland van het RIVM is dit voor geen van de locaties een probleem.
2.5.6
Landschap
In de Omgevingsverordening 2014 heeft de provincie Limburg gesteld dat in een
bestemmingsplan moet worden gemotiveerd hoe wordt omgegaan met de kernkwaliteiten van
het landschap (zie paragraaf 2.3). De provincie had hier voorheen het Limburgs Kwaliteitsmenu
voor, maar dat is overgedragen aan de gemeenten. De gemeente Leudal heeft dit verwerkt in de
Structuurvisie Leudal. Hierin is het volgende opgenomen:
“Nieuwe functionele ontwikkelingen in het buitengebied (zowel incidentele initiatieven in het buitengebied als ontwikkelingen aan de rand van een kern) zijn uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit alleen mogelijk indien daarmee ook investeringen in
natuurontwikkelingen, landschapsversterking, recreatieve belevingskwaliteit en/of
cultuurhistorie plaatsvinden waarmee de kwalitatieve draagkracht van het landelijk
gebied wordt versterkt en de effecten van de nieuwe ontwikkelingen worden gecompenseerd.
Het kwaliteitsmenu is hierbij van toepassing”.
Bovenstaande geldt dus voor alle locaties. Er zal overlegd moeten worden met de
Kwaliteitscommissie Weert, Nederweert, Leudal, waarbij de gemeente heeft aangegeven (in de
Nota Kwaliteit van 3-10-2013) dat de modules uit het oude Limburgs Kwaliteitsmenu als
minimuminspanning gelden. Deze zijn voor alle locaties gelijk. Wel kan de

1

Voor melkrundveehouderijen gelden op basis van de Wet geurhinder en veehouderij vaste afstanden.
Voor intensieve veehouderijen is een geuremissiefactor (OU) vastgesteld. Uit een berekening moet blijken of
de uitstoot van odeureenheden leidt tot geurhinder bij gevoelige locaties.
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Kwaliteitscommissie, afhankelijk van de locatie, een extra investering in landschap, natuur
en/of recreatie verlangen.

2.5.7
Flora en fauna
Bij de ontwikkeling van elke locatie zal een verkennend flora-en faunaonderzoek moeten
worden uitgevoerd om te bepalen of er sprake kan zijn van de aantasting van beschermde
soorten flora en/of fauna. Op voorhand kan niet worden gesteld of de kans op het aantreffen
van beschermde soorten per zoekgebied verschilt.
2.5.6
Hinder voor de omgeving
De omgeving van een sportpark krijgt te maken met hinder als gevolg van het gebruik van het
terrein. Er is sprake van directe hinder als gevolg van stemgeluid, geluid uit de kantine en
lichthinder en indirecte hinder als gevolg van een toename van verkeer. Bij vaststelling van een
nieuw bestemmingsplan moet in eerste instantie worden gekeken naar de VNG-Handreiking
“Bedrijven en milieuzonering”. In deze handreiking zijn voor vele functies, waaronder
veldsportcomplexen met verlichting, richtafstanden tot gevoelige functies (zoals woningen)
opgenomen. Voor een veldsportcomplex bedraagt deze afstand 50 meter. Indien niet aan deze
richtafstand kan worden voldaan, kan hiervan worden afgeweken door het doen van gericht
onderzoek naar de hinderbeleving bij omliggende woningen. Dit wordt bij (nieuwe)
sportcomplexen in de praktijk vaak gedaan.
Een nieuw sportcomplex voor de drie verenigingen samen zal op alle locaties een toename van
verkeer tot gevolg hebben. Enerzijds moet worden onderzocht of dit leidt tot problemen op het
gebied van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid, anderzijds moet worden beoordeeld of de
toename van verkeer onacceptabele akoestische gevolgen heeft voor omliggende woningen.
Bij locaties die nu al als sportcomplex in gebruik zijn, zal de toename van verkeer ten opzichte
van de huidige situatie minder groot zijn dan bij locaties die nu als agrarisch gebied in gebruik
zijn. Daarnaast is het aannemelijk dat de locaties dichtbij een dorp eerder zullen leiden tot een
akoestisch relevante toename van verkeer, omdat hier meer geluidsgevoelige objecten langs de
toegangswegen zijn gelegen. Dat hangt echter af van de (verwachte) verkeersstromen na
realisatie van een sportpark. Of dit leidt tot onacceptabele gevolgen (waardoor maatregelen
nodig zijn) moet blijken uit onderzoek.

2.5.7
Provinciaal beleid
De harde randvoorwaarden van de provincie Limburg zijn in paragraaf 2.3 behandeld.
Daarnaast geldt echter dat voor locaties in het buitengebied een bestemmingsplanwijziging in
het kader van wettelijk verplicht vooroverleg aan de provincie Limburg moet worden
aangeboden. In het POL2014 geeft de provincie aan dat bestaande sportterreinen die grenzen
aan woonterreinen, bedrijventerreinen en winkelgebieden worden gezien als bestaand
bebouwd gebied. De provincie ziet deze voorzieningen bovendien als een belangrijke
ontmoetingsplek in een dorp. De realisatie van nieuwe sportterreinen die niet grenzen aan een
bestaande kern worden in het POL2014 of de Omgevingsverordening 2014 door de provincie niet
expliciet verboden. Het ligt echter niet in de lijn van het beleid om ver buiten bestaande kernen
nieuwe sportterreinen te ontwikkelen. Met een goede motivatie kan echter, ook in zoekgebied
‘centraal’, een sportpark worden gerealiseerd. Daarbij geldt natuurlijk wel dat moet worden
aangetoond dat kan worden voldaan aan alle hierboven besproken milieutechnische
randvoorwaarden.
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Toelichting verkeersaspecten locatieonderzoek fusievereniging
LEU151
20 november 2017
Paul Hamaekers

Inleiding
De vier voetbalverenigingen uit de kernen Ell, Kelpen-Oler, Grathem en Hunsel zijn
voornemens omwille van toekomstbestendigheid te fuseren. Deze fusie vraagt om een nieuwe
locatie van de voetbalclub. In totaal is ruimte nodig voor vier voetbalvelden met aanvullende
voorzieningen zoals kantine, omkleedruimten e.d.
Er heeft reeds een locatieonderzoek plaatsgevonden naar geschikte locaties. Vier locaties in
iedere kern en een nader te bepalen locatie in het centraal gelegen zoekgebied tussen alle
kernen in. Zie onderstaande afbeelding.
Afbeelding 1: Mogelijke locaties
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In het centraal gelegen zoekgebied is gekeken naar de bereikbaarheid van percelen aan
weerzijden van het kanaal.
Op basis van een eerste verkennend onderzoek zijn de locaties in Ell en Grathem reeds
afgevallen. Hier is simpelweg onvoldoende ruimte om de vier voetbalvelden te realiseren.
Ten aanzien van de verkeersaspecten worden nu de locaties in Hunsel en Kelpen-Oler, alsmede
de locaties in het centraal gelegen zoekgebied beoordeeld. Daarbij wordt in het centraal
zoekgebied specifiek de locatie aan de Kapittelstraat beoordeeld, omdat de gemeente Leudal
hier gronden in eigendom heeft.
Huidige functie en vormgeving van wegen
De huidige verkeersstructuur kenmerkt zich door twee noord-zuid gerichte kernenverbindende
wegen: Ell – Hunsel en Kelpen-Oler – Grathem. Tussen beide wegen ligt een agrarisch
buitengebied met diverse plattelandswegen, variërend van erg smal tot ietsje breder.
Dominant aanwezig in het gebied is de noord-zuid gerichte barrière A2 en het kanaal Wessem
– Nederweert. Deze barrière kan in oost-west richting slechts op twee locaties worden gekruist:
ter plaatse van de Ellerweg tussen Ell en Kelpen-Oler en ter plaatste van de Scheidingsweg /
Velterweg in het buitengebied tussen Ell / Hunsel en Grathem. Deze barrière leidt ertoe dat er
weinig alternatieven voorhanden zijn om van de ene kant van de A2/kanaal naar de andere
kant te rijden/fietsen.
Onderstaande kaart laat schematisch de verkeersstructuur in het gebied zien.
Afbeelding 2: Verkeersstructuur op hoofdlijnen

Kelpen
-Oler

Ell

Grathem
Hunsel
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Inrichting van de belangrijkste wegen
Op de weg tussen Ell en Hunsel (Hoogstraat) geldt een maximum snelheid van 80 km/u. Aan de
oostzijde van de weg is een enkelzijdig in twee richtingen te berijden fietspad aanwezig.
Functie en vormgeving van de weg zijn dus primair bedoeld voor de afwikkeling van verkeer en
in zoverre geschikt om extra (fiets)verkeer naar een nieuwe sportlocatie vlot en veilig te
kunnen verwerken.
Afbeelding 3: Hoogstraat
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Min of meer hetzelfde geldt voor de Grathemerweg tussen Kelpen-Oler en Grathem. Weliswaar
geldt hier een maximum snelheid van 60 km/u, maar ook deze weg is voorzien van een
enkelzijdig in twee richtingen te berijden fietspad (westzijde). Gelet op de wegbreedte en het
vrijliggend fietspad kan worden geconcludeerd dat ook deze weg geschikt is voor vlot en veilig
afwikkelen van extra (fiets)verkeer naar een nieuwe sportlocatie.
Afbeelding 4: Grathemerweg

Daarnaast vervult ook de Ellerweg tussen Kelpen-Oler en Ell een kernenverbindende functie.
Hier geldt een maximum snelheid van 60 km/u. Qua vormgeving sluit deze weg aan op de
Grathemerweg, alleen ontbreekt hier een vrijliggende fietsvoorziening.
Afbeelding 5: Ellerweg t.h.v. de Ellerbrug

Duidelijk lager in de hiërarchie van het wegennet in het gebied ligt de Scheidingsweg /
Velterweg. Deze weg heeft slechts in beperkte mate een kernenverbindende functie en is
vooral bedoeld voor lokaal verkeer en (recreatief) fietsverkeer. Op deze wegen (inclusief de
Velterbrug) wordt gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer gemengd afgewikkeld.
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Afbeelding 6: Scheidingsweg overgaand in de Velterweg over de A2 en het kanaal

Afbeelding 7: Velterbrug

De overige wegen in het buitengebied kenmerken zich eveneens door een smal profiel en
beperkt gebruik. De wegen vervullen veelal een functie voor lokaal verkeer en agrarisch verkeer
dat in het gebied zijn herkomst of bestemming heeft. Daarnaast vervult een aantal van deze
wegen een functie in het knooppuntennetwerk voor recreatief fietsverkeer. Zonder
aanvullende maatregelen zijn deze wegen in basis niet geschikt voor het afwikkelen van extra
verkeer. Zie ter illustratie de Kapittelstraat op de volgende pagina.
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Afbeelding 8: Kapittelstraat

Verkeerskundige beoordeling van de drie voorkeurslocaties
Idealiter ligt een sportpark op een locatie die per auto en per fiets of te voet goed bereikbaar is,
waarbij de overlast voor omwonenden (extra verkeer en parkeren) minimaal is. In deze notitie
staan vooral bereikbaarheid en verkeersveiligheid centraal, waarbij met name waarde wordt
gehecht aan de verkeersveiligheid voor fietsers als kwetsbare groep verkeersdeelnemers.
Vanuit die optiek worden onderstaand de drie overgebleven locaties verkeerskundig
beoordeeld.
Hunsel
Het huidige sportpark van RKHVC ligt zuidoostelijk van de kern Hunsel. Ontsluiting vindt
plaats direct op de Kallestraat. Deze weg vervult een verkeersfunctie als kernenverbindende
weg tussen Hunsel en Ittervoort. In zoverre is een vlotte verkeersafwikkeling gewaarborgd.
Aangezien de afstand tot de nieuwe fusieclub vanuit Ell, Kelpen-Oler en Grathem aanzienlijk
wordt vergroot betekent dit dat naar verwachting een groot deel van de bezoekers met de auto
zal komen. Vanuit Ell kan dit verkeer worden afgewikkeld via wegen die daar geschikt voor
zijn.

Blad 7

Afbeelding 9: Sportpark RKHVC

Aandachtspunt vormt de autobereikbaarheid vanuit Grathem en Kelpen-Oler. De kortste route
vanuit beide kernen voert via de brug over de A2 en het kanaal ter plaatse van de Velterweg /
Scheidingsweg. De route voert over wegen die niet geschikt zijn om veel extra verkeer af te
wikkelen, zeker niet in combinatie met extra fietsverkeer. Tevens wordt opgemerkt dat de
Velterbrug in overleg met de agrarische sector en provincie, onderdeel uit maakt van de
landbouwroutestructuur. Opwaarderen van deze route is dan ook noodzakelijk om een veilige
route van Grathem en Kelpen-Oler naar Hunsel v.v. te realiseren.

Blad 8

Afbeelding 100: Routes vanuit Kelpen-Oler naar Hunsel v.v.

6,5 km

4,5 km

Wel wordt opgemerkt dat vanuit Grathem er een reëel alternatief bestaat voor het autoverkeer
via de Napoleonsweg. Qua afstand is dit voor de meeste bezoekers uit Grathem niet om: 5,8km
via de Velterweg en 6,2km via de Napoleonsweg (zie de afbeelding op de volgende pagina).

Blad 9

Afbeelding 111: Routes vanuit Grathem naar Hunsel v.v.

5,8 km

6,2 km

Fietsverkeer zal veelal de kortste route kiezen, in dit geval dus de route via de Velterbrug. Qua
afwikkeling is dat op de plattelandswegen geen probleem, maar verkeersveiligheid blijft een
aandachtspunt. Verbreding van de betreffende fietsroute zou een reële optie zijn om meer
ruimte te geven aan de fietser en de fietser zichtbaar te maken in het profiel van de weg.

Blad 10

Kelpen-Oler
In Kelpen-Oler zou aansluiting gezocht kunnen worden bij het bestaande sportpark aan de
westelijke kernrand van Kelpen-Oler. Zie onderstaande afbeelding.
Afbeelding 12: Locatie Kelpen-Oler

Dit sportpark is vanuit alle windrichtingen goed per auto bereikbaar en te ontsluiten en ligt het
meest centraal ten opzichte van de andere kernen. Vanuit Ell en Grathem is er een relatief
directe route voor auto’s en fietsers, waarbij fietsers vanuit Grathem gebruik kunnen maken
van een vrijliggend fietspad.
De Ellerweg heeft geen fietsvoorzieningen. Met het oog op extra fietsverkeer richting KelpenOler en terug moet erover worden nagedacht om bijvoorbeeld binnen de bestaande
rijbaanbreedte de fietser door middel van (rode) fietsstroken een duidelijke plaats te geven op
de weg. Deze maatregel is reeds benoemd in de Module Fiets waarover de Raad in juli van dit
jaar een besluit genomen heeft.
Het meeste nadeel van deze locatie ondervindt men vanuit Hunsel. Via de kortste route
bedraagt de afstand met auto en fiets circa 4,5km (via de Varenstraat, Scheidingsweg,
Velterweg en de verbinding tussen de Grathemerweg en de Oranjestraat). Dit is de route via de
Velterbrug. Hiervoor geldt hetzelfde als hetgeen is benoemd bij de locatie Hunsel: de wegen
zijn nu te smal om extra auto- en fietsverkeer veilig af te kunnen wikkelen. Verbreding is dan
ook noodzakelijk, waarbij wederom wordt opgemerkt dat een alternatieve route vanuit Hunsel
via Ell circa 6,5km is. Dat is dus een aanzienlijke omrijafstand, waardoor het niet waarschijnlijk
lijkt dat deze route daadwerkelijk gekozen gaat worden. Dat maakt de noodzaak voor
opwaardering van de kortste route vanuit Hunsel des te wenselijker. Denk hierbij aan
verbreding en het aanbrengen van verlichting omwille van sociale veiligheid.

Blad 11

Locatie Kapittelstraat in het centraal gelegen zoekgebied
Aan de Kapittelstraat in het buitengebied heeft de gemeente Leudal gronden in eigendom.
Theoretisch gezien zou deze locatie geschikt kunnen worden gemaakt als nieuwe locatie voor
de fusie-voetbalclub. Los van het feit dat deze locatie in het buitengebied geen binding heeft
met welke kern dan ook, dient vanuit iedere kern ook een bepaalde afstand te worden afgelegd
naar deze locatie. Vanuit iedere kern bedraagt de afstand altijd circa 2,2 – 3,7km. Dit betekent
dat met name op de tussen de Grathemerweg en Hoogstraat gelegen plattelandswegen een
relatief grote toename van verkeer gaat ontstaan. Vanuit alle windrichtingen moet men
immers naar deze locatie toe, zowel per auto als per fiets.
Dit maakt de noodzaak om de meest gebruikte routes op te waarderen noodzakelijk. Immers,
het moet voor autoverkeer en fietsverkeer verkeersveilig en sociaal veilig zijn om bij het
sportpark te komen en weer naar huis te gaan. Opwaardering speelt met name voor de
Kapittelstraat, Scheidingsweg en Velterweg en eventueel ook voor de Koelstraat vanuit Ell.

Conclusie
De locatiekeuze van een fusievereniging hangt van vele factoren af waarbij in de afweging
bereikbaarheid en verkeersveiligheid een rol spelen. Welke locatie er ook gekozen wordt, er is
altijd één kern waarbij de bereikbaarheid van de nieuwe locatie een knelpunt vormt en
waarvoor aanvullende maatregelen ten aanzien van verkeersveiligheid en sociale veiligheid
nodig zijn.
Verkeerskundig gezien is er slechts gering onderscheid tussen de onderzochte locaties en is het
lastig om onderbouwd een voorkeur uit te spreken voor de ene of de andere locatie. Voor alle
locaties geldt dat de wegen in het centraal gelegen buitengebied moeten worden
opgewaardeerd. Er is alleen onderscheid in het aantal gebruikers en geografische ligging van de
doelgroep voor wie die maatregel van waarde is (Hunsel, Grathem, Ell of Kelpen-Oler).
Wel kan op basis van de relatief gunstige ligging en de mogelijkheden om aan te sluiten op de
bestaande kern en bijbehorende sportvoorzieningen verkeerskundig een lichte voorkeur
worden uitgesproken voor de locatie Kelpen-Oler. Vanuit Kelpen-Oler, Ell en Grathem is deze
locatie gunstig gelegen en kan auto- en fietsverkeer vlot en veilig worden afgewikkeld op
wegen die hiervoor geschikt zijn. Wel wordt voorgesteld de fietser op de Ellerweg door middel
van rode fietsstroken een duidelijke plaats op de weg te geven.
Grootste aandachtspunt bij deze locatie is het auto- en fietsverkeer vanuit Hunsel. De vanuit
verkeerskundig oogpunt meest geschikte route via Ell is dermate ver om dat er twijfels zijn bij
het daadwerkelijk gebruik hiervan. Het lijkt aannemelijk dat vanuit Hunsel de kortste route via
de Varenstraat, Scheidingsweg en Velterweg wordt gekozen. Deze wegen zijn nu qua
vormgeving niet geschikt om extra auto- en fietsverkeer veilig te kunnen afwikkelen.
Opwaardering in de vorm van verbreding en het aanbrengen van verlichting uit oogpunt van
sociale veiligheid zijn dan ook wenselijk.

