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Leeswijzer:
Als gevolg van voortschrijdend inzicht, nieuwe wetgeving en gewijzigde 
marktomstandigheden is een actualisatie van het in april 2005 vastgestelde 
algemene programma van eisen op onderdelen noodzakelijk. Dit pve is in maart 
2015 geactualiseerd voor fase 2 en vastgesteld. Nu is fase 3 aan de orde en is het 
pve opnieuw geactualiseerd. Teksten van de vorige pve’s zijn gehandhaafd. In het 
kader van de leesbaarheid is er voor gekozen de wijzigingen en/of aanvullingen 
t.o.v. 2005 en 2015 in een kader met groene achtergrond onder de betreffende 
paragrafen toe te voegen. 

1. Inleiding 
Dit document vormt het eindproduct van de definitiefase van het project Laarveld, en is 
daarmee het beslisdocument voor de beëindiging van de definitiefase en de start van de 
ontwerpfase. Dit pve is als bijlage gevoegd bij het plan van aanpak voor de ontwerpfase en 
vormt de inhoudelijke basis voor de planontwikkeling van de ontwerpfase van Laarveld. In 
deze ontwerpfase zal een aantal producten worden gemaakt, waaronder een 
stedenbouwkundig plan, een uitgewerkt bestemmingsplan en deelplannen/inrichtingsplannen. 
In dit programma van eisen (pve) zijn de uitgangspunten en eisen geformuleerd waaraan de 
te ontwikkelen plannen moeten voldoen, en is opgesteld in samenspraak met alle betrokken 
disciplines van de gemeente Weert. Dit pve is daarmee het toetsingskader voor deze 
plannen.

In voorgaande fase is met name gewerkt aan de totstandkoming van dit pve, waarvoor een 
aantal onderzoeken is uitgevoerd. 
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In de vergadering van het college van B&W d.d. 8 februari 2000 is kennisgenomen van de 
rapporten ‘Afronding Laarveld fase 1 en uitgangspunten voor verdere planuitwerking’ en 
‘Verbeelding van Laarveld’. In dit overleg heeft het college ingestemd met het uitwerken van 
een stedenbouwkundig concept waarbij de eigenschappen van het ‘buurten- en hovenmodel’ 
als uitgangspunt dienen. Tevens is besloten om rekening te houden met zowel de 
cultuurhistorische waarden, het concept landelijk wonen en de ruimtelijk functionele analyse 
alsmede het voorlopige programma van eisen.

Het oorspronkelijke pve en de besluitvormingsproducten die nadien zijn opgesteld als nadere 
uitwerking van het pve (stedenbouwkundig masterplan en masterplan beeldkwaliteit; 
beeldkwaliteitplan, inrichtingsplannen, bestek fase 1 en 2, Bestemmingsplan Laarveld fase 1 
en 2, Bestemmingsplan Laarveld fase 3 en 4, Exploitatieplan Laarveld 2009 1e herziening) 
vormen samen met deze actualisatie 
 het eindproduct van de definitiefase Laarveld fase 3;
 de start van de ontwerpfase van Laarveld fase 3;
 het sturingsinstrument van producten en besluiten binnen de ontwerpfase.

Gebruikte documenten:
 Concept Structuurmodel Laar-zuid gemeente Weert d.d. 6 mei 1998.
 Afronding Laarveld fase 1 en uitgangspunten voor verdere planuitwerking (versie 8 

oktober 1999 behandeld in college d.d. 8 februari 2000
 De verbeelding van Laarveld d.d. 6 december 1999
 Bestemmingsplan Laarveld goedgekeurd door GS op 29 februari 2002
 Cultuurhistorisch onderzoek ‘de Buitenie Laarveld Weert’ van het Monumentenhuis 

Limburg d.d. februari 2001
 Verkeerskundig onderzoek d.d. februari 2001
 Infiltratie-onderzoek MIKO d.d. april 2001
 Indicatief geotechnisch bodemonderzoek MIKO d.d. februari 2001
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 Archeologisch onderzoek gecombineerd met twee vorige onderzoeken RAAP/MIKO
 Aanvullende archeologisch inventarisatie
 Verkennend bodemonderzoek MIKO d.d. april 2001
 Diverse overige bodemonderzoeken
 Brandveiligheid van de toekomstige woonwijk Laarveld d.d. 10-09-2002
 Onderzoek Flora en Fauna, d.d. 28 oktober 2002
 Handleiding bestemmingsplannen (actualisatie 2001 of recentere uitgave) van 

Gedeputeerde Staten van Limburg
 Concept speelruimteplan
 Watersysteem Laarveld Update d.d. 7 januari 2013
 Externe Veiligheid Laarveld d.d. maart 2008
 Quick Scan Flora en Fauna d.d. 8 juni 2016 en d.d. maart 2019
 Akoestisch onderzoek d.d. maart 2019

Voor de ontwikkeling van fase 3 wordt een aantal onderzoeken geactualiseerd of opnieuw 
uitgevoerd. Een aantal reeds uitgevoerde onderzoeken krijgt een vervolg. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor archeologisch onderzoek waarbij op basis van de uitkomsten van eerder 
uitgevoerd onderzoek nu opgravingen worden gedaan. 

Bijlagen:
 Basisprojectkaart (te handhaven milieucirkels, geluidscontouren, waardevolle bebouwing, 

waardevolle groenelementen, waterlossingen, bodemsaneringslocaties, archeologische 
vindplaatsen, monumenten, cultuurhistorisch waardevolle elementen zoals historische 
wegen/paden etc.);

2. Inhoud programma van eisen
Dit programma van eisen beoogt een compleet overzicht te bevatten van alle gemeentelijke 
randvoorwaarden en uitgangspunten welke in acht dienen te worden genomen bij de 
ontwikkeling van het plangebied. Het pve is ingedeeld in 2 hoofditems: ‘Algemeen’ en 
‘Inrichting openbare ruimte’. Het algemene deel gaat in op: stedenbouw en planologie; 
landschap, cultuurhistorie en archeologie; bouwprogramma; milieu; bouweisen; diversen. 
Het deel inrichting openbare ruimte gaat in op: verkeer en weginfrastructuur; water; flora en 
fauna/natuurwaarden en ecologie; hulpdiensten; inrichtingseisen overig.

Waar mogelijk wordt in dit pve kortheidshalve verwezen naar reeds bestaande documenten. 
De in deze documenten opgenomen eisen en randvoorwaarden zijn niet altijd letterlijk 
overgenomen. Om praktische redenen is dit soms wel gedaan vanwege de 
gebruiksvriendelijkheid van dit document. Daar waar in dit pve wordt afgeweken van deze 
documenten wordt hiervan melding gemaakt. Daar waar in dit pve onderwerpen worden 
beschreven welke ook reeds in genoemde documenten zijn beschreven gaat dit pve boven 
deze documenten.

Algemeen
 stedenbouw en planologie

- planologie: het bestemmingsplan Laarveld, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 
28 juni 2001, en goedgekeurd door GS op 29 februari 2002, vormt het planologische 
kader voor Laarveld. Daarnaast kan worden vermeld dat het reparatieplan “art. 30 
WRO Laarveld”, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 24 september 2003 en 
goedgekeurd door GS op 13 januari 2004 van toepassing is.

- Het bestemmingsplan en exploitatieplan Laarveld 2009 is vastgesteld door de 
gemeenteraad op 23 september 2009, in werking getreden op 21 april 2009 en 
onherroepelijk geworden op 13 april 2011. In deze plannen is fase 1 uitgewerkt en 
voor de overige 3 fasen is sprake van een “uit te werken bestemming 
Woondoeleinden”. Deze plannen vormen het planologisch en financieel kader voor 
Laarveld. Om fase 2a te kunnen ontwikkelen moet dit deel van het plan worden 
uitgewerkt. Waar nodig wordt fase 1 op onderdelen aangepast.
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De bestemmingsplannen Laarveld 2016 fase 1 en 2 en Laarveld 2016 fase 3 en 4, alsmede 
het Exploitatieplan Laarveld 2009 1e herziening, zijn op 29 september 2016 vastgesteld en 
inmiddels onherroepelijk. Het bestemmingsplan voor de fasen 3 en 4 moet nog worden 
uitgewerkt. 

- stedenbouw: in het B&W advies van 8 februari 2000 heeft het college kennisgenomen 
van de rapporten ‘Afronding Laarveld fase 1 en uitgangspunten voor verdere 
planuitwerking’ en ‘Verbeelding van Laarveld’. Voorafgaand aan deze rapporten is 
verschenen het ‘concept structuurmodel Laar-zuid gemeente Weert’. Het college is 
akkoord gegaan met het ontwikkelen van een stedenbouwkundig concept waarbij de 
eigenschappen van het ‘hoven- en buurtenmodel’ als uitgangspunt dienen, evenals 
het thema ‘landelijk wonen’. Genoemde rapporten dienen als uitgangspunt voor de 
verder planuitwerking. Binnen het hoven- en buurtenmodel wordt gedacht aan 
clusters (buurten en/of hoven) met woningen die bijvoorbeeld aansluiten op oude, 
maar ook op nieuwe linten in het plangebied, zodat ingespeeld kan worden op het 
concept “landelijk wonen”. Door een compartimentering aan te brengen is het 
mogelijk om het landelijk gebied op relatief korte afstand van alle woningen te 
houden. Het concept kan verder aangescherpt worden door de clusters een extravert 
karakter te geven en zachte, geleidelijke overgangen naar het landschap te creëren. 
De verschijningsvorm en bebouwingsstructuur worden mede bepaald door de 
landschappelijke structuur en kunnen reageren op huidige en potentiële waarden van 
het gebied. 

Er dient in Laarveld, grenzend aan Laar, een stedenbouwkundige eenheid te worden 
gerealiseerd bestaande uit ca. 15 woningen, die ruimtelijke georiënteerd is op Laar. De hier 
te bouwen woningcategorieën zijn aangegeven in het onderdeel “woningbouwprogramma”. 
De loop van de huidige waterlossing wordt als begrenzing aangehouden. 

- Op basis van het pve heeft B&W op 27 november 2007 het stedenbouwkundig 
masterplan Laarveld vastgesteld. Dat plan vormt de basis voor de 
stedenbouwkundige uitwerking.

- architectuur en beeldkwaliteit: hierbij kan worden verwezen naar het rapport 
‘Verbeelding van Laarveld’.

- Op basis van het pve heeft B&W op 27 november 2007 het masterplan beeldkwaliteit 
vastgesteld. Dat plan vormt de basis voor de - per fase - op te stellen 
beeldkwaliteitplannen.

- Op 17 september 2008 heeft de Raad het beeldkwaliteitplan fase 1 vastgesteld. Er is 
een supervisor aangesteld voor de beoordeling van de bouwplannen in Laarveld.

- Februari 2014 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de ervaringen die zijn 
opgedaan bij de ontwikkeling van fase 1. De evaluatie geeft inzicht in gewenste en/of 
noodzakelijke wijzigingen en verbeterpunten met betrekking tot het pve, 
beeldkwaliteitplan, bestemmingsplan etc. Denk hierbij onder andere aan de 
consequenties van vergunningsvrij bouwen. De wijzigingen en/of verbeterpunten zijn 
meegenomen in de uit te werken plannen.

- duurzaamheid en stedenbouw: zie tevens de in dit pve genoemde documenten.
 bij de indeling van de kavels dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden 

met gebruikmaking van zonnewarmte- en licht.
 Het ‘Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw (Nationaal DuboCentrum, 1999) is 

van toepassing
 Politiekeurmerk Veilig Wonen
 Ambities die in het kader van DUSO, RURO, ECO, AGRO en MOBI worden 

genoemd vragen om gerichte uitwerking in het stedenbouwkundig plan. 
 Toepassen van duurzaam energiegebruik
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 Toepassen van duurzaam watergebruik. Verwezen kan worden naar het POL.
 Toepassen van duurzaamheid in de infrastructuur
Gedurende de fase van het maken van de stedenbouwkundige visie zal dit onderwerp 
nader worden geconcretiseerd en vervolgens worden gebruikt voor het VO en DO.

Duurzaamheid is een breed begrip en heeft betrekking op vrijwel alle aspecten die in dit pve 
zijn beschreven. Om structuur aan te brengen aan de veelheid aan onderwerpen die 
gerelateerd zijn aan het begrip duurzaamheid, kunnen de volgende hoofdthema’s worden 
onderscheiden:
- Energie en warmte 
- Water en bodem
- Groen en biodiversiteit
- Mobiliteit
- Materialen en circulariteit

Deze thema’s dienen alle nader te worden bekeken en eventueel verder te worden 
uitgewerkt. Deze uitwerking wordt daarna toegevoegd aan dit pve. 

Duurzaamheidsaspecten die fysiek ruimtebeslag met zich meebrengen zijn van belang voor 
de stedenbouwkundige uitwerking. Op enkele plekken in dit pve zijn deze al omschreven. 
Aanvullend zijn onderstaande duurzaamheidsaspecten opgenomen en kan worden gestart 
met het opstellen van het stedenbouwkundig plan. 
Duurzaamheidsaspecten die ruimte vergen zijn o.a.: 
1. inzameling van afval
2. collectieve moestuin
3. gebouwen voor o.a. uitlenen van spullen
4. ruimte voor wijkstation collectieve WKO
5. ruimte in wegprofiel voor aanleg warmtenet

Voor de onder 1 t/m 3 genoemde aspecten wordt, onder de noemer “gezamenlijke 
voorziening voor duurzaamheidsaspecten” per wooneenheid van ca. 50 woningen een ruimte 
van ca. 350 m² gereserveerd. Deze ruimte kan worden ingezet als bouwkavel in het geval de 
duurzaamheidsaspecten daar niet landen.

Voor het WKO wijkstation wordt op een centraal gelegen plek een ruimte gereserveerd van 
50 m². Indien niet wordt gekozen voor collectieve WKO moet deze ruimte een andere functie 
kunnen krijgen zoals wijkgroen of een speeltuintje.

In het dwarsprofiel van de wegen behoeft geen extra ruimte te worden gereserveerd voor de 
eventuele aanleg van een warmtenet of collectieve WKO voorziening. Er wordt gestreefd om 
deze leidingen aan te leggen onder de trottoirs, naast de overige nutsvoorzieningen zoals 
waterleiding en elektra. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit lukt. Dit is onder andere 
afhankelijk van de toe te passen leidingdiameters. Lukt dit niet dan kunnen deze leidingen 
worden aangelegd onder de rijbaan. Eventueel kunnen deze voorzieningen ook worden 
aangelegd onder groenstroken.

 landschap, cultuurhistorie en archeologie
- landschap/cultuurhistorie: verwezen wordt naar het concept structuurmodel. 

Cultuurhistorisch waardevolle elementen dienen te worden ingepast in het 
stedenbouwkundige model. Deze waardevolle elementen kunnen worden 
teruggevonden in de rapporten ‘de Buitenie Laarveld Weert’ en “Onderzoek Flora en 
Fauna” en zijn tevens opgenomen op de basisprojectkaart. Waardevolle begroeiing, 
zoals ook aangegeven op de basisprojectkaart, dient in principe te worden ingepast. 
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De kroonprojectie van bestaande bomen is leidend bij de inpassing van deze bomen in het 
plan.

Ook dienen onder andere zo mogelijk voormalige wegen in het plangebied opnieuw te 
worden ingepast in de vorm van fiets- en/of voetpaden. Dit geldt ook voor bestaande 
woningen welke niet zijn aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol.

De basisprojectkaart is geactualiseerd versie 4 april 2019 (zie bijlage).     

 Infrastructuur en ruimtelijke inrichting:
- Geaccidenteerdheid van het terrein gebruiken.
- Een ruimtelijke - ecologische - buffer tussen nieuwbouwbuurten en bestaande 

bebouwing creëren zodat de contour van kransakkernederzetting beleefbaar blijft.
- De bebouwingsdichtheid afstemmen op het open karakter van het omliggende 

gebied.
- De potenties van de historische waterhuishouding als basis voor ruimtelijke 

compartimentering en ecologische doelstellingen benutten.
- De potenties van de historische infrastructuur en verkavelingspatronen gebruiken 

als onderlegger voor de indeling en ontsluiting van wijken, waar mogelijk met een 
aanvullende functie als zichtlijn.

- Waar het laat negentiende-eeuwse verkavelingspatroon te kleinschalig is als 
onderlegger zou de structuur van de ruilverkaveling als uitgangspunt kunnen 
dienen.

 Stedenbouwkundige motieven:
- Lint-, cluster- en driesbebouwing in conceptuele zin optimaal toepassen.
- De ‘compositie’ van de bestaande clusters kan als uitgangspunt gehanteerd 

worden voor de compositie van nieuwe clusters: aspecten als variatie, beweging, 
kleur, textuur, detaillering, en verrassende solitaire toetsen spelen hierin een 
leidende rol.

 Architectuur:
- Moderne ontwerpen uitvoeren in traditionele materialen met her en der een 

afwijkende toets of een incident op het niveau van een pand.
- Men kan zowel in letterlijke zin gebruik maken van historische detaillering als 

eigentijdse detaillering enten op traditionele motieven. Deze laatste vertaalslag is 
een absolute vereiste, wil men ook het eerste op ruime schaal toepassen.

- Het historische kleurengamma is warm en aards van karakter met afwijkende 
helderrode tinten in bepaalde dakpannen.

- De textuur is grofkorrelig en mat, hetgeen betekent dat relatief terughoudend 
met moderne, gladde en glimmende materialen gewerkt dient te worden.

- Typologische aspecten als langgevel, dwarshuis, bouwlagen, dakvormen, etc. 
moeten zo geïntegreerd worden dat slaafse kopieën vermeden worden.

- A-typische motieven als platte daken moeten evenzeer vermeden worden.
- De typologie kan verwijzen naar de agrarische geschiedenis, de bescheiden 

industrialisatie, verdedigingswerken en de wederopbouw.
- In het grensgebied met de stad kan – ook qua materiaalgebruik – gerefereerd 

worden aan het stenige, stedelijke karakter.
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Op basis van het masterplan beeldkwaliteit Laarveld is het beeldkwaliteitsplan fase 1 en 2 
uitgewerkt. Dit bevat een nadere detaillering van de architectuur per woonbuurt. Ook voor 
fase 3 wordt een beeldkwaliteitsplan met architectuuruitgangspunten opgesteld. 
Bouwplannen alsmede de inrichting van de openbare ruimte worden hieraan getoetst. In het 
beeldkwaliteitsplan fase 1 en 2 worden platte daken incidenteel toegestaan. Omdat er vanuit 
de markt vraag is naar woningen met platte daken, worden ook in fase 3 platte daken 
toegestaan op plekken waar dit vanuit beeldkwaliteit verantwoord is. 

- archeologie: Op de basisprojectkaart is de archeologische zonegrens I /II 
opgenomen. Zone I betreft het gebied met een middelhoge tot hoge archeologische 
verwachtingswaarde en zone II met een lage tot middelhoge verwachtingswaarde. In 
dit stadium kunnen geen specifieke locaties worden aangewezen, waar men met 
zekerheid de belangrijkste verschijningsvormen op dit gebied kan isoleren. Nader 
proefsleuvenonderzoek moet dit uitwijzen. Verder wordt voor aanbevelingen 
verwezen naar het archeologisch onderzoek  ‘Rapport RAAP/MIKO 661 d.d. december 
2000’ en RAAP_rapport 661 “Een aanvullende archeologische inventarisatie” d.d. juni 
2001. Zie tevens aanvullende archeologische inventarisatie.

Op 1 perceel in fase 3 dienen nog proefsleuven te worden gemaakt. In een ander deel 
moeten nog opgravingen plaatsvinden. Vooralsnog levert dit geen beperkingen of 
randvoorwaarden voor de uitwerking van het stedenbouwkundige plan. 

 bouwprogramma
- woningbouw: het bestemmingsplan geeft aan:

er moet worden uitgegaan van een gedifferentieerd woningaanbod. De differentiatie 
is als volgt:
1. sociale koop- en huurwoningen
2. complexmatige vrije sectorwoningen
3. particuliere vrije sectorwoningen

Het woningbouwprogramma dient dusdanig samengesteld te worden dat de 
differentiatie de tekorten op de vraag- en aanbodbalans, zoals geconstateerd in het 
woningmarktonderzoek 2002, opvullen. Hierbij is rekening gehouden met de 
productmarktcombinaties (PMC’s) voor de langere termijn (2002-2012). Voor het 
gehele  nieuwbouwprogramma in Weert dient uitgegaan te worden van 28% 
huurwoningen (goedkoop en duur) en 72% koopwoningen. In de huursector dient 
met name ingezet te worden gestapelde woningen met lift (70% sociale huur, 30% 
vrije sectorhuur) en grondgebonden seniorenwoningen. In de koopsector dient met 
name ingezet te worden op 2^1-kappers € 200.000 - € 250.000 (30%), 2^1-kappers 
en vrijstaand > € 250.000 (35%), en appartementen (35%). Bij alle categorieën is 
de doelgroep 1- en 2- persoons huishoudens van 55 jaar en ouder de grootste.

Het woningbouwprogramma voor het nieuwe woongebied Laarveld voorziet in ca. 
1000 woningen, waarvan 20% in de sociale huur- en koopsector en 80% in de 
marktsector. Bij de invulling van het woningbouwprogramma is uitdrukkelijk rekening 
gehouden met de mogelijkheden van deze locatie. De mogelijkheid om vrije 
sectorkavels uit te geven is uitdrukkelijk aanwezig, dit in tegenstelling tot de meeste 
binnenstedelijke ontwikkelingslocaties. Terughoudend dient te worden omgegaan met 
de bouw van dure huurwoningen, deze zijn vooral gewenst in het centrum. Aangezien 
het beleid erop is gericht om gemengde wijken te bouwen zijn ook starterswoningen 
(2^1 kappers) opgenomen. De verhouding grondgebonden – gestapeld bedraagt 
85%:15%. Het bestemmingsplan geeft aan dat afhankelijk van de daadwerkelijke 
woningbehoefte gemeten over het gehele plangebied een woningdichtheid van ca. 15 
woningen/ha wordt nagestreefd. 
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Op basis van de PMC’s voor 2002-2012 uit het woningmarktonderzoek van 2002 kan 
worden geconcludeerd dat de in het bestemmingsplan opgenomen uitgangspunten 
voorlopig kunnen worden overgenomen. Afhankelijk van de marktsituatie kan te 
zijner tijd bekeken worden of de differentiatie waarvan nu wordt uitgegaan aangepast 
moet worden. Uitgaande van een sluitende grondexploitatie resulteert een en ander 
globaal in de volgende verdeling:

Woningtypologie woningaandeel grondopp.(m²) Aantal 
woningen
 appartementen sociale huur 7% 100 ¹ 70
 appartementen vrije sector koop 5% 120 ¹ 50
 appartementen vrije sector huur 3% 120 30
 grondgebonden (seniorenwoningen)

sociale huur (0-trede woningen) 6% 150 60
 goedkope koopwoningen voor 

starters 6% 200 65
 huisvesting voor de doelgroep 

woonwagenbewoners (2 locaties) 0,5% 150 10
 woningen ten behoeve van 0,2% 475 2

begeleid wonen door
gehandicapten 

 projectmatige bouw Meulen,
levensloopbestendige
woningen* 8% 400 80

 grondgebonden vrije sector
projectmatig € 200.000-€ 250.00013% 275 tot 350 140
projectmatig > € 250.000 14% 400** 150
zelfbouw levensloopbestendig
(55-plussers) 10% 350 100
zelfbouw voor gezinnen 23% 300 tot 500** 250
zelfbouw voor gezinnen 5 700**² 50 

Totaal 1057
¹ oppervlak appartement
² betreft grotere kavels langs de randen van het plan
* vergeven middels bouwclaim, begrensd grondoppervlak
**betreft gemiddelde oppervlakte

De appartementen in de sociale huursector dienen te worden uitgevoerd als 
levensloopbestendige woningen. Deze woningen kunnen dan meerdere doelgroepen 
dienen.

Appartementen dienen niet in de 1e fase van Laarveld te worden geprojecteerd, 
eventueel wel enkele urban villa´s. Dit vanwege het grote aanbod aan 
appartementen elders in Weert op dit moment en in de nabij toekomst. Afhankelijk 
van de marktsituatie zullen appartementen eventueel in een latere fase worden 
gebouwd.

Het betreft een indicatieve invulling. Een exacte invulling dient nog plaats te vinden. 
Dit is mede afhankelijk van de woningmarkt te zijner tijd.
In de categorie grondgebonden vrije sector is een deel gereserveerd voor senioren. 
Het betreft zowel projectmatige bouw als zelfbouw. Voor gezinnen dient in deze 
categorie vooral ingezet te worden op zelfbouwkavels.

Het bouwprogramma zal gefaseerd worden ontwikkeld. Voorlopig dient rekening te 
worden gehouden met een bouwstroom van 90 woningen die per jaar gereed komen 
vanaf 2007. Vanwege de te verwachten overschrijding van de richtcijfers moet 
rekening worden gehouden met afname van de bouwstroom tot 60 woningen per 
jaar. Het ontwerp van het stedenbouwkundig plan dient te zijn afgestemd op deze 
cijfers, waarbij er dus geen sprake is van een massaal doorlopende bouwstroom, 
maar van het bouwen in kleinere eenheden. 
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Structuurvisie en woningbouwprogrammering: 
In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021, actualisatie per 1 
januari 2019, is de ontwikkeling van fase 3 opgenomen als te realiseren op korte 
termijn, in het ‘groene’ bakje, dat wil zeggen ontwikkeling in de periode tot en met 
2021. 

Op basis van het woningmarktonderzoek dient ingezet te worden op grondgebonden 
levensloopbestendige huur- en koopwoningen alsmede bouwkavels.

In het bestemmingsplan Laarveld 2016 fase 3 en 4 is aangegeven dat er 360 
woningen mogen worden gebouwd. In fase 3 is ruimte voor ca. 160 woningen. Het 
daarbij behorende programma is als onderstaand.

Woningbouwgrogramma 
Programma fase 3 aantal % kavelafmeting aantal deelgebied Laar
kavel particulier opdrachtgeverschap vrije kavel Koop 60 38% vanaf 500 m² 20 x

patio's 1 laag plat dak, 11 tot 12  bij 25 tot 30, max 500 m² 10
400 m² 20
300 - 400 m² 10

Projectbouw levensloopbestendig Koop 50 31% kleine 2-kapper: 9 tot 10 bij 20 tot 25. ca. 225 m² 20 x
grote 2-kapper: 11 tot 12 bij 25 tot 30. ca. 300 m² 10 x
patio's 1 laag plat dak, 11 tot 12  bij 25 tot 30, max 300 m² 20 x

Projectbouw Rijwoning (starters) Koop 0 0% 0

Projectbouw vrije kavel Koop 20 13% 12 x 25 tot 30 ca. 300 tot 360 m² 20

Sociale huur Rijwoning (max. 4), levensloopbestendig huur 20 13% woningbreedte 6,5 tot 7,5 m, kaveldiepte 20 tot 25 m 20

Middenhuur levensloopbestendig (2^1kap) huur 10 6% 9 tot 10 bij 20 tot 25. ca. 225 m² 10
Subtotaal 160 100% 160

Voor deelgebied Laar wordt ingezet op levensloopbestendige woningen uit de 
categorie projectbouw (inzetten op een mix van de 3 categorieën) en bouwkavels.

Het ontwerp van het stedenbouwkundige plan moet van dien aard zijn dat kan 
worden gereageerd op toekomstige ontwikkelingen in de markt.

Evenals voor fase 2 wordt voor fase 3 een zo flexibel mogelijk bestemmingsplan 
opgesteld om adequaat te kunnen inspelen op de veranderende kopersmarkt. 

Vanwege de haalbaarheid van het plan dient een zo hoog mogelijk percentage 
uitgeefbare grond te worden bereikt. Dit dient te worden beschouwd als een 
bijzondere ontwerpopgave. Het percentage uitgeefbare grond dient minimaal 60% te 
bedragen.

overig: het is nog niet zeker of in Laarveld een basisschool (brede school) zal komen. 
Ook de bufferzone is hiervoor nog in beeld. Vooralsnog wordt uitgegaan van een 
locatie voor een brede school aan de oostkant van Laarveld op een acceptabele 
afstand van het kerkdorp Laar. De grootte van de locatie dient 6500 m2 te bedragen. 

Op 12 februari 2014 heeft de gemeenteraad gekozen voor [ver]nieuwbouw van de St. 
Franciscusschool in Laar op de locatie Aldenheerd in plaats van in Laarveld. De in het 
bestemmingsplan Laarveld 2009 beoogde locatie komt hiermee te vervallen.
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 milieu
- bedrijven: zie hoofdstuk 3.3. van het bestemmingsplan. De milieucirkels van de 

argrarische bedrijven die zijn gelegen binnen het plangebied zullen worden 
weggenomen. Zo mogelijk zullen ook de milieucirkels worden weggenomen van 
bedrijven welke zijn gelegen buiten het plangebied, maar waarvan de milieucirkels 
een reikwijdte hebben tot in het plangebied. Dit geldt niet voor nr. 10, 
Hushoverheggen 2 
De volgende overige bedrijven zullen worden gehandhaafd:
 nr. 5, St.Donatus Kapelstraat 15, autoherstelinrichting
 nr. 7, Laarderweg 50, groente- en fruitoverslag
 nr. 8, Rietsraat 28, café/friture
 nr. 9, Rietstraat 41a, opslag eieren en verpakking
 nr. 10, Rietstraat 43, meubelhandel en spuiterij
 nr. 11, Rietstraat 53, appartementen- en kamerverhuur
 nr. 12, Rietstraat (ong.), schutterij (zie tevens onder aspect geluid)
 nr. 13, Rietstraat 19, kantine ruitercentrum Laar
 nr. 14, Gertrudisstraat 3, akkerbouwbedrijf (eventueel)
 nr. 16, Laarderweg 86a, detailhandel
Bouw van woningen of een schoolgebouw binnen genoemde cirkels is niet 
toegestaan. Betreffende cirkels zijn aangegeven op de basisprojectkaart.

De basisprojectkaart 4 april 2019 geeft de actuele situatie van milieucirkels weer 
(zie bijlage).
 
De nog aanwezige cirkels leveren aanzienlijke beperkingen voor de bouw van 
woningen. Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige invulling van fase 3 is dat deze  
belemmeringen op termijn worden weggenomen. Dit betekent dat er wel woningen 
kunnen worden geprojecteerd binnen de milieucirkels, maar dat deze pas kunnen 
worden gerealiseerd nadat de belemmeringen zijn weggenomen. Dat kan in theorie 
zijn nadat de gronden in fase 3 buiten deze cirkels al ontwikkeld zijn. 

- externe veiligheid: het bestemmingsplan maakt geen melding van 
veiligheidscontouren langs de Ringbaan-Noord en Eindhovenseweg. Vanuit dit 
oogpunt is er dan ook geen sprake van beperkingen van woningbouwmogelijkheden, 
ook niet ten gevolge van de als ‘route gevaarlijke stoffen’ aangemerkte Ringbaan-
noord. Dit blijkt ook uit “Risico´s in Limburg” van de Provincie.

- Binnen het groepsrisicogebied van fase 2 worden geen risicovolle bestemmingen 
geprojecteerd waar verminderd zelfredzame personen verblijven. De risicocontour 
(30 meter vanaf de zijkant van de Ringbaan-noord) ten gevolge van externe 
veiligheid, waarbinnen geen woningen mogen worden gebouwd, is aangegeven op de 
basisprojectkaart.

- geluid:
 wegverkeerslawaai: geluidsgevoelige objecten (waaronder woningen en scholen) 

mogen niet worden opgericht binnen de 50 dB(A) contour 
(voorkeursgrenswaarde). Er zullen bij voorkeur geen ontheffingen worden 
aangevraagd voor een hoger toe te passen grenswaarde voor nieuwe bebouwing. 
Met name de 50 dB(A) geluidscontour van de Ringbaan-Noord is gelegen op grote 
afstand uit de kant van deze weg hetgeen aanzienlijke beperkingen oplegt t.a.v. 
woningbouwmogelijkheden. Daarom zullen er geluidswerende voorzieningen 
moeten worden aangelegd. Het ontwerp van deze geluidswerende voorziening 
moet worden beschouwd als een bijzondere ontwerpopgave. Het streven is echter 
om de woonwijk Laarveld niet ‘weg te stoppen’ achter hoge geluidswerende 
voorzieningen. Er moet creatief met de materie worden omgegaan waarbij 
gedacht kan worden aan o.a. woningen met dove gevels, beton schermen, 
transparante schermen, aarden wal als onderdeel van een speelse geluidswal 
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eventueel met fietspaden. Vanuit de Ringbaan mag gezien worden dat er in 
Laarveld wordt gewoond! Op de basisprojectkaart zijn indicatief de 50 dB(A) 
contouren aangegeven behorende bij een situatie zonder geluidswerende 
voorzieningen en met een geluidswerende voorziening van 5 m hoog langs de 
Ringbaan-noord. Contouren van lagere geluidswerende voorzieningen zijn 
beschikbaar. Hierbij is gerekend naar het jaar 2015.
Daar waar voor bestaande woningen sprake is van overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de ontwikkeling van Laarveld, zal een 
hogere grenswaarde worden aangevraagd.

De 48 dB geluidscontour van de Ringbaan-Noord ligt, ook na aanleg van 
geluidswerende voorzieningen, op grote afstand uit de kant van deze weg, wat 
aanzienlijke beperkingen oplevert t.a.v. de woningbouwmogelijkheden. Ook in het 
gebied waar het geluidsniveau is gelegen tussen 48 en 53 dB moeten woningen 
worden gebouwd. Bij vaststelling van het bestemmingsplan moet voor die zone een 
hogere grenswaarde worden vastgesteld. Op de basisprojectkaart d.d. 4 april 2019 
(zie bijlage) zijn de minimale 48 en 53 dB contour aangegeven voor de situatie dat 
in fase 3 de geluidswerende voorziening van 5 meter hoog gereed is. Tevens zijn de 
contouren aangegeven voor de situatie dat de geluidswerende voorziening helemaal 
gereed is, dus in fase 3 en 4. 
Deze contouren zijn indicatief bepaald ten behoeve van het maken van het 
stedenbouwkundige plan. Nadat een schetsontwerp stedenbouwkundig plan gereed is 
moet toetsing plaatvinden op woningniveau.

De Laarderweg wordt vanaf de kruising met de Thomassenweg een 30 km zone. Dit 
betekent dat er vanaf dit kruispunt geen beperkingen gelden ten aanzien van geluid. 

 schutterij: geluidsgevoelige objecten mogen niet worden opgericht binnen de op 
de basisprojectkaart aangegeven contour.

- lucht: ten aanzien van dit aspect is er geen sprake van beperkingen. 
- bodem: ten aanzien van dit aspect is er nauwelijks sprake van beperkingen. Onder 

bestaande wegen is sprake van een ernstige verontreiniging. Deze wegen dienen om 
die reden dan ook zoveel mogelijk te worden gehandhaafd (ook vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt). Mogelijk is er nog een verontreiniging aanwezig onder 
voormalige in het plangebied gelegen wegen. Deze verontreiniging dient te worden 
onderzocht. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat er nog aanvullende 
bodemonderzoeken nodig zijn.

- water: omdat op enkele plaatsen sprake is van verontreinigd grondwater tot boven 
de interventiewaarde is het van belang dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
(GHG) op ten minste 1 m-mv is gelegen.

 bouweisen
- duurzaam bouwen: zie tevens bestemmingsplan.

Het ‘Convenant Duurzaam Bouwen Gewest Midden Limburg’ is van toepassing. Hierbij 
dient gebruik te worden gemaakt van de vaste maatregelen en zoveel mogelijk van 
de variabele maatregelen.
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Het Convenant Duurzaam Bouwen Gewest Midden Limburg is niet meer van 
toepassing. Door wijzigingen in de  bouwregelgeving is het convenant achterhaald. 
Eisen in het bouwbesluit qua energieprestatie en milieuprestatie liggen hoger dan in 
het convenant omschreven. Daarnaast zijn er op veel punten veranderende inzichten.
GPR gebouw wordt bij een vergunningaanvraag niet meer gevraagd omdat dit niet 
kan worden afgedwongen en tijdrovend is.
Sinds 1 januari 2018 is het indienen van een milieuprestatieberekening verplicht. 
Waarschijnlijk worden deze eisen in het Besluit Bouwwerken, dat gelijk met de 
Omgevingswet in 2021 in werking treedt, verder aangescherpt.
Daarnaast is besloten dat per 1 juli 2018 nieuwbouwwoningen niet meer mogen 
worden aangesloten op een gasnet. 

- Algemeen: voor alle woningen wordt als uitgangspunt gehanteerd dat voldaan wordt 
aan de basiseisen van het Handboek Woonkeur (gebruikskwaliteit, veiligheid, 
toekomstwaarde van woonomgeving, woongebouw en woning). Bovendien wordt het 
basispakket van het Handboek Woonkeur ook als uitgangspunt genomen. Specifieke 
eisen ten aanzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, aanpasbaar bouwen en 
sociale veiligheid vallen hieronder. 

 diversen:
In het kader van sociale veiligheid en criminaliteitspreventie zijn het ‘Politiekeurmerk 
Veilig Wonen’ en ‘Sociaal Veilige Omgeving’ van toepassing.

Inrichting openbare ruimte
 verkeer en weginfrastructuur

- ontsluitingsstructuur op omliggende wegen: de volgende uitgangspunten zijn van 
toepassing: 
 Hoofdontsluiting van Laarveld op de Ringbaan-noord via de Laarderweg middels 

aanleg van een rotonde met 3 “poten”, met fietsoversteek.
 Aanleg van een rotonde met 3 “poten” in de Ringbaan-noord t.p.v. de huidige 

aansluiting van de Wiekendreef inclusief fietsoversteek. Hier komt dus geen 
rechtstreekse ontsluiting van Laarveld op de Ringbaan-noord voor autoverkeer.

 Hoofdontsluiting middels de bestaande aansluiting op de Eindhovenseweg via de 
Rietstraat.

 Aanpassing van de kruispunten Rietstraat/Hushoverweg en 
Rietstraat/Hushoverviaduct.

 Zo weinig mogelijk verkeer op de Hushoverweg. De aansluiting Hushoverweg 
Ringbaan-noord vervalt op termijn voor autoverkeer.
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ontsluitingsstructuur op omliggende wegen: de volgende uitgangspunten zijn van 
toepassing: 
- Hoofdontsluiting van Laarveld op de Ringbaan-Noord via de Laarderweg met 
fietsoversteek.
- Ter hoogte van Wiekendreef  komt  geen rechtstreekse ontsluiting van Laarveld op 
de Ringbaan-Noord voor autoverkeer.
- Hoofdontsluiting middels de bestaande aansluiting op de Eindhovenseweg via de 
Rietstraat.

De ontsluiting van Laarveld op de Laarderweg dient gerealiseerd te worden op de 
huidige T-splitsing Laarderweg-Thomassenweg. Door de ontsluiting naar Laarveld 
ontstaat er een volwaardig kruispunt. De Laarderweg komt vanaf dit kruispunt 
volledig binnen de bebouwde kom te liggen en wordt vanaf hier een 30 km zone. Dit 
vraagt om een aantal bijbehorende inrichtingsmaatregelen. De Thomassenweg is en 
blijft een 60 km zone en de nieuwe ontsluiting naar Laarveld wordt een 30 km zone. 
Het kruispunt wordt verhoogd aangelegd in de vorm van een plateau. 
De huidige Kransakker wordt doorgetrokken naar de Laarderweg en krijgt de functie 
van een soort wijkontsluitingsweg. Het profiel van Kransakker met gescheiden 
rijbanen wordt vanaf Kransakkerweg 44 niet doorgetrokken maar gaat over in een 
ongescheiden rijbaan van maximaal 6,0 meter breed. Conform de nu daar aanwezige 
situatie. Op het gedeelte waar de Kransakker bestaat uit één rijbaan komt een T-
aansluiting van de route richting de nieuwe aansluiting op de Laarderweg. Dit punt 
moet, gelet op in het verleden gewekte verwachtingen, zorgvuldig worden gekozen 
i.v.m. de reeds gerealiseerde woningen in fase 2. Met deze T-aansluiting ontstaat een 
kruispunt waarbij de basisvoorrangsregels gelden (rechts heeft voorrang). Het 
kruispunt wordt verhoogd aangelegd in de vorm van een plateau. Door het afslaan 
ontstaat er geen vloeiende doorgaande verbinding binnen Laarveld, waarmee 
sluipverkeer wordt ontmoedigd. 

Ter beperking van het oppervlak aan verharding is het toegestaan om eventueel 
eenrichtingsverkeer te ontwerpen als onderdeel van een klein circulatieplan.

Het verkeer dient zo goed mogelijk te worden verdeeld over de 2 hoofdontsluitingen, 
hetgeen zijn weerslag dient te krijgen in het aantal te projecteren woningen per 
(deel)gebied. 

Nader onderzoek moet aangeven hoe vormgeving van de aansluitingen definitief zal 
worden geregeld. Lopende de fase VO van het stedenbouwkundig plan zullen alle 
aansluitingen verder worden uitgewerkt zodat ze in hun definitieve vorm kunnen 
worden opgenomen in het DO van het stedenbouwkundige plan. 

- interne ontsluitingsstructuur: zie tevens bestemmingsplan. De afzonderlijke 
woonclusters (buurten/hoven) dienen zodanig te worden ontsloten voor autoverkeer 
dat ze elkaar onderling zo weinig mogelijk beïnvloeden. Koppeling tussen de 
woonbuurten voor autoverkeer zal niet onmogelijk worden gemaakt, maar wel zeer 
onaantrekkelijk. De interne wegenstructuur dient zodanig te worden ontworpen dat 
binnen het plangebied geen aantrekkelijke sluiproutes ontstaan waarmee drukke 
kruispunten kunnen worden vermeden door niet-bestemmingsverkeer. Ook 
sluiproutes in andere wijken (b.v. Laar) ten gevolge van de ontwikkeling van Laarveld 
dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen.
De bestaande wegen dienen zoveel mogelijk te worden gehandhaafd.

- Weginfrastructuur: wegen binnen het plangebied hebben een erf- of verblijfsfunctie, 
worden ingericht als 30 km/uur wegen en dienen te voldoen aan de richtlijn van 
duurzaam veilig (categorisering wegen). De erf- en verblijfsfunctie dient herkenbaar 
te worden gemaakt. De hulpdiensten dienen zo weinig mogelijk hinder te 
ondervinden van de weginrichting t.g.v. de 30 km/uur eis. Om de toename van het 
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gebruik van de auto terug te dringen is het gewenst dat auto´s omrijden om hun 
bestemming te bereiken en dat fietsverkeer zoveel mogelijk de kortste routes kan 
berijden. De bereikbaarheid van percelen door auto´s dient wel gegarandeerd te zijn. 
Daar waar fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar kruisen dient fietsverkeer 
voorrang te krijgen. Het fietsverkeer dient gebruik te kunnen maken van een 
fijnmazig routenetwerk dat separaat wordt ontworpen en ingericht. Fietsoversteken 
van de Ringbaan-noord zijn voorzien bij de Hushoverweg, de Wiekendreef en de 
Laarderweg. 

Aanvullend wordt een fietsbrug over de Ringbaan Noord gerealiseerd voor langzaam 
verkeer op een nader te bepalen locatie. 

Binnen het plangebied wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende wegen/paden:
- erftoegangswegen
- fietspaden
- voetpaden
Opgemerkt moet worden dat de definitieve dwarsprofielen van alle in het plangebied 
te projecteren wegen, tijdens de ontwerpfase van het stedenbouwkundig plan zullen 
worden vastgelegd. Nu al kan worden gesteld dat de breedte van het wegprofiel 
minimaal 12 m dient te bedragen, waarvan minimaal 5,5 m toekomt aan de rijbaan. 
Op deze rijbaan is parkeren niet toegestaan. Daar waar woningen beschikken over 
voortuinen worden geen doorlopende groenstroken aangelegd. Eventueel werken met 
bomeneilanden waartussen parkeervakken worden aangelegd.
De kruispuntafstanden op erftoegangswegen dienen meer dan 50 m te bedragen. De 
lengte van rechtstanden dient minder dan 80-100 m te bedragen.

In het kader van het project “doorstroming Ringbaan Noord” heeft de gemeenteraad 
in 2011 opdracht gegeven om de doorstroming van het verkeer op de Ringbaan 
Noord van de rotonde Suffolkweg Zuid tot aan de oprit A2 te verbeteren. Een 
belangrijke schakel hierin, de turborotonde op de kruising met de Eindhovenseweg, is 
al geruime tijd klaar. De aanpassing van de kruisingen met de Wiekendreef, 
Laarderweg, Ringbaan Oost en Marconilaan is afgerond. Ook is de aansluiting van de 
Ringbaan Noord op de A2 verbeterd door de linksafstrook vanuit Weert te verlengen.  

In september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het realiseren van een 
brug voor langzaam verkeer over de Ringbaan Noord. Tevens is besloten om 
verbetermaatregelen toe te passen aan de huidige gelijkvloerse oversteek ter hoogte 
van de Hushoverweg. Ook wordt er een oversteek voor fietsers gerealiseerd over de 
Ringbaan Noord bij de verkeerslichten met de Wiekendreef. De stand van zaken van 
de drie oversteken is als volgt:
1. Hushoverweg. Begin 2019 heeft het College een besluit genomen over de meest 

verkeersveilige oversteek over de Hushoverweg. 
2. De oversteek voor langzaam verkeer bij de kruising Ringbaan Noord – 

Wiekendreef wordt verder uitgewerkt. 
3. De huidige locatie van de fietsbrug moet nog nader bepaald worden. Dit wordt 

momenteel onderzocht en vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Vanuit het kerkdorp Laar dient door fase 3 een langzaam verkeersroute te worden 
gerealiseerd naar de Ringbaan-Noord t.h.v. de oversteek van de Laarderweg. De in 
het kader van fase 3 aan te leggen infrastructuur kan daarvoor dienst doen.
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De aanleg van trottoirs moet steeds kritisch worden bekeken. Laarveld wordt 
ingericht als een 30 km zone waar de automobilist te gast is. De noodzaak om in 
iedere woonstraat trottoirs aan te leggen is afhankelijk van het aantal in die straat te 
realiseren woningen en van de functie van de desbetreffende straat. Bij weinig 
woningen en dus weinig autoverkeer, zal de aanleg van een trottoir niet noodzakelijk 
zijn omdat voetgangers dan veilig over de straat kunnen lopen. 
Bij veel woningen of wanneer een woonstraat dienst doet als “ontsluiting” van een 
groter woongebied, is een trottoir wel noodzakelijk.

- Parkeren: parkeren in de straat dient zoveel mogelijk te worden beperkt en zal 
overwegend op eigen terrein moeten plaatsvinden. De volgende parkeernormen zijn 
van toepassing:

gezamenlijk parkeerterrein/ in openbaar 
gebied
eigen grond

 Appartementen 
- sociale huur: - 1,3
- vrije sector: 1 0,8

 Grondgebonden 
- sociale huur: - 1,3
- projectmatige bouw 

(Meulen: 1 0,8
- vrije sector: 1 0,8
- seniorenwoning: 1 0,3

Het stellen van deze parkeernormen houdt in dat per woning genoemde norm op 
eigen terrein van de woning (grondgebonden) dan wel op een gezamenlijke 
parkeerplaats (appartementen) dient te worden gerealiseerd en aanvullend 
genoemde norm in het openbaar gebied. Parkeren op de openbare weg zal zoveel 
mogelijk worden beperkt middels hantering van genoemde parkeernormen.
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De parkeernormen voor fase 3 zijn als volgt:

 Per VS-woning dienen in het plangebied 2 parkeerplaatsen te worden aangelegd. 
Realisatie hiervan dient plaats te vinden op eigen terrein en/of in openbaar 
gebied. 

 Bij vrijstaande VS-woningen moeten tenminste 2 parkeerplaatsen op eigen 
terrein gerealiseerd worden. 

 Bij halfvrijstaande VS-woningen moeten tenminste 2 parkeerplaatsen op eigen 
terrein gerealiseerd worden.

 Bij VS-patiowoningen moeten tenminste 2 parkeerplaatsen op eigen terrein 
gerealiseerd worden.

 Bij (aaneengebouwde) rijwoningen/grondgebonden sociale huur hoeft geen 
parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd te worden, met uitzondering van de 
eindwoning waar tenminste 1 parkeerplaats op eigen terrein moet worden 
gerealiseerd. Aanvullend moet voor de eindwoningen 0,8 en voor de 
tussenwoningen 1,8 parkeerplaats in openbaar gebied worden gerealiseerd.

Voor de bepaling van het aantal parkeerplaatsen in openbaar gebied gelden de 
volgende uitgangspunten. Dit zijn berekeningsnormen voor parkeerplaatsen volgens 
de CROW:
 Een enkele oprit zonder garage telt voor 0,8 pp > in openbaar gebied dienen dus 

1,2 pp te worden aangelegd. Bij de beoordeling van een bouwplan met een 
enkele oprit wordt als 1 pp gerekend. 

 Een lange oprit zonder garage of carport telt voor 1 pp > 1 pp in openbaar gebied
 Een dubbele oprit zonder garage telt voor 1,7 pp > 0,3 pp in openbaar gebied
 Een garage zonder oprit telt voor 0,4 pp > 1,6 pp in openbaar gebied
 Een enkele oprit met garage telt voor 1 pp > 1 pp in openbaar gebied
 Een lange oprit met garage telt voor 1,3 pp > 0,70 pp in openbaar gebied
 Een dubbele oprit met garage telt voor 1,8 pp > 0,2 pp in openbaar gebied

Parkeerplaatsen in openbaar gebeid worden zoveel als mogelijk aangelegd als 
“groene parkeerplaatsen”. 
 

- Openbaar vervoer: momenteel is nog niet bekend hoe het openbaar vervoer van en 
naar Laarveld zal worden geregeld. In het kader van het gemeentebrede 
vervoersmanagement krijgt dit nader zijn beslag.

Sinds januari 2014 rijdt er een busdienst vanuit Laar via Laarveld en de 
Eindhovenseweg/Ringbaan Noord naar Molenakker v.v. In Laarveld is ter hoogte van 
het nieuwe woonzorgcomplex een halte gerealiseerd.

Arriva verzorgt tot mimimaal 2030 het openbaar vervoer in Limburg. Laarveld en 
Laar wordt ontsloten door stadslijn 2. Stadslijn 2 rijdt 1x per uur vanuit het station 
via het ziekenhuis naar Laar en via Laarveld (Rietstraat) en Molenakker terug naar 
het station. 

 water
- waterhuishouding: zie hiervoor tevens het bestemmingsplan.
In de in eind 1998 uitgebrachte Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) staat de 
verbreding en verdieping maar ook de versterking van de uitvoering van integraal en 
duurzaam waterbeheer centraal.
Vertaling van dit aangescherpte landelijk beleid naar gemeentelijk beleid houdt op 
hoofdlijnen het volgende in: binnen nieuwe gebieden moet “slimmer” en “creatiever” met 
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schoon hemelwater worden omgegaan. Het principe van vasthouden, bergen en afvoeren 
van hemelwater is hierbij van groot belang. Bij het uitwerken van ontwikkelingsplannen 
zal met dit uitgangspunt zonder meer rekening moeten worden gehouden. Vertaald naar 
normen betekent dit dat het hemelwater afkomstig van 80% van de verharde 
oppervlakken bij nieuwbouw niet meer via de gemeentelijke riolering mag worden 
afgevoerd.

De in het wettelijk kader aangegeven uitgangspunten worden bij de ontwikkeling van de 
plannen voor Laarveld aangehouden en waar mogelijk aangescherpt.
Het watersysteem voor dit plan moet zichtbaar worden en een wezenlijk onderdeel 
vormen van de ruimtelijke ontwikkeling. Dit betekent dat overtollig schoon hemelwater 
zoveel mogelijk via oppervlaktevoorzieningen (goten, greppels, sloten en beken) wordt 
vastgehouden, geborgen en, indien niet anders mogelijk, wordt afgevoerd.
Hergebruik van water is in dit kader een belangrijk uitgangspunt. De aanleg van een 
grijswatersysteem wordt niet meer overwogen vanwege de negatieve ervaringen 
(verkeerde aansluitingen waardoor de volksgezondheid in gevaar is gekomen).
In de toelichting van het nog uit te werken bestemmingsplan zullen de te hanteren 
doelstellingen, eisen en maatstaven m.b.t. het aspect water in een “waterparagraaf” 
moeten worden vastgelegd. Bij het totstandkomen van deze waterparagraaf is inbreng 
van de waterbeheerders middels de watertoets een must.
Maatregelen die hierbij genomen worden zijn o.a. 
- Sterke beperking afvoer hemelwater afkomstig van verhard oppervlak (afstemming 

profielen op verkeersaanbod). Verhard oppervlak zoveel mogelijk beperken.
- Aanleg van een dwa-stelsel (droogweerafvoer), hemelwaterafvoersysteem voor 

vervuild oppervlak zoals intensief bereden wegen en parkeerplaatsen en een IT-
stelsel voor afvoer, transport en infiltratie  van schoon hemelwater

- Infiltratie en hergebruik van (regen)water (tonnen, infiltratiebakken en –
trenches/greppels).

Uit het in april 2001 uitgevoerde infiltratie-onderzoek blijkt dat binnen het totale gebied 
redelijk tot goed geïnfiltreerd kan worden. Bij het dimensioneren van 
infiltratievoorzieningen binnen de openbare ruimte dient in dat kader rekening te worden 
gehouden met neerslag die statistisch gezien 1 maal per 5 jaar (T=5) voorkomt. Voor 
voorzieningen op particulier terrein geldt als uitgangspunt dat neerslag met T=2 verwerkt 
moet worden, waarbij een calamiteitenuitlaat naar het gemeentelijk stelsel wordt 
toegestaan. De infiltratiewaarde is bepaald op 0,2 m/dag tenzij middels, door de 
gemeente goed te keuren onderzoek, kan worden aangetoond dat voor deze 
infiltratiecoëfficiënt een andere waarde kan worden aangehouden.
De ondergrond ter plaatse van het gehele studiegebied wordt geschikt geacht voor het 
infiltreren van regenwater, mits de infiltratievoorzieningen in zandige afzettingen wordt 
aangelegd. De leemlagen zijn ongeschikt voor infiltratie. Nader geohydrologisch 
onderzoek op de toekomstige locatie van de infiltratievoorziening is noodzakelijk.

De volgende ontwateringseisen en maatstaven zijn van toepassing:
Eisen voor de gebruiksfase:
 Ter hoogte van de woningen en andere bouwwerken: 0,7 m-mv.
 Ter hoogte van funderingsconstructies van primaire wegen: 1,0 m-weghoogte.
 Ter hoogte van funderingsconstructies van overige wegen, parkeerstroken etc.: 0,7 

m-weghoogte.
 Ter hoogte van openbaar groen: 0,5 m-mv.

Met betrekking tot de te hanteren maatstaven het volgende 
 Voor ontwatering bij woningen met kruipruimte mag maximaal éénmaal per twee 

jaar een grondwaterstand boven 0,20 m beneden de kruipruimtebodem optreden met 
een maximale duur van 7 dagen;

 Voor ontwatering bij woningen zonder kruipruimte mag maximaal éénmaal per twee 
jaar een grondwaterstand boven 0,30 m beneden maaiveld optreden met een 
maximale duur van 7 dagen;

 Voor funderingsconstructies mag maximaal éénmaal per winterhalfjaar (december – 
april) een grondwaterstand boven 0,70 m beneden straatpeil voor wegen en boven 
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0,40 m beneden straatpeil voor paden optreden met een maximale duur van 7 
dagen;

 Voor groenvoorzieningen mag maximaal éénmaal per groeiseizoen (april - 
september) een grondwaterstand boven 0,30 m beneden maaiveld optreden met een 
maximale duur van 7 dagen.

Bij verstoring van het bestaande waterhuishoudkundig systeem (b.v. dempen van sloten) 
dienen compenserende maatregelen te worden genomen.  

Verder dient vermeld te worden dat het grondwater diffuus is verontreinigd met zware 
metalen cadmium, zink en lood. Op enkele puntlocaties is tevens een licht verhoogd 
gehalte aan koper, nikkel en xyleen en een matig verhoogd gehalte aan arseen 
aangetroffen. Er kunnen hier geen duidelijke bronnen voor aangewezen worden. Nader 
onderzoek en saneringsonderzoek zijn dus nog niet aan de orde. 
Nader milieuhygiënisch onderzoek naar evt. gebruiksbeperkingen voor “wonen met tuin” 
i.v.m. de plaatselijke grondwaterverontreiniging is nodig.
 
- Riolering:
Binnen het gebied moet minimaal rekening worden gehouden met de aanleg van een 
droogweerafvoersysteem voor de afvoer en het transport van huishoudelijk afvalwater 
(norm 15 l/h of 150 l/dag per inwoner equivalent). Daarnaast kan op dit systeem binnen 
bepaalde grenzen (maximaal 0,3 mm over het aangesloten verhard oppervlak) de eerste, 
mogelijke “vervuilde” afvoer (first flush) afkomstig van verdacht oppervlak worden 
aangesloten. Voor de inzameling en transport van relatief schoon hemelwater afkomstig 
van verdacht oppervlak dient een hemelwaterriool te worden aangelegd. De minimale 
berging in deze riolering dient 4 mm over het aangesloten verhard oppervlak te 
bedragen. Tevens dient deze hemelwaterriolering te worden bemalen met een 
pompovercapaciteit van 0,3 mm/h (de eerder genoemde first flush).
Indien infiltratie van schoon hemelwater min of meer gecentraliseerd moet plaatsvinden 
dient transport naar deze voorziening zoveel mogelijk via het maaiveld en middels open 
voorzieningen te gebeuren (water moet zichtbaar zijn). 
Indien ondergrondse voorzieningen alleen uitkomst bieden, dienen deze in de vorm van 
een infiltratie-transport riool (IT-riool) te worden aangelegd.
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Royal Haskoning [nu RoyalHaskoningDHV] heeft in januari 2010 in opdracht van de 
gemeente het inrichtingsplan voor fase 1 uitgewerkt in een bestek. De gemeente wilde 
om moverende redenen afwijken van de voorgestelde infiltratievoorziening, te weten een 
waterdoorlatende verharding met direct daaronder een infiltratievoorziening. In overleg 
met de gemeente is door Royal Haskoning een “nieuw” watersysteem ontworpen 
[rapportage 9V6108/R00005/501310/DenB].  Er is gekozen voor een infiltratiekoffer 
onder de rijbaan. In het infiltratiekoffer is een drainagebuis aangebracht die bij een 
hevige regenbui en een volledig gevuld infiltratiesysteem voor voldoende afvoercapaciteit 
zorgt naar de watergangen. Naar aanleiding van nieuwe beschikbare gegevens en met 
name aanvullende gegevens van grondwaterstanden en verharde oppervlakken, is eind 
2012 aan RoyalHaskoningDHV opdracht gegeven een update op het watersysteem uit te 
voeren en te bekijken of het systeem nog voldoet aan de eisen van Waterschap Peel en 
Maas. In het rapport 9Y2827/R00002/501310/DenB d.d. 7 januari 2013 zijn de nieuwe 
beschikbare gegevens opgenomen en worden in het kort de uitgangspunten en de 
werking van het systeem beschreven. De dimensionering van de infiltratievoorziening is 
verder uitgewerkt en de beschikbare berging en de hydraulische capaciteit van het 
systeem is bepaald. 
Dit watersysteem is leidend voor de verdere uitwerking van fase 3 en de rest van 
Laarveld. 

Eisen bergingsvoorziening:
T=10: 44 mm zomerextreem (lage grondwaterstanden), waarbij deel berging in 
infiltratiepakket meegenomen mag worden.
T=10: 34 mm winterextreem (hoge grondwaterstanden, GHG). Gerekend met een 
volledig gevuld infiltratiepakket.
T=100: 57 mm zomerextreem (lage grondwaterstanden), waarbij deel berging in 
infiltratiepakket meegenomen mag worden.
T=100: 47 mm winterextreem (hoge grondwaterstanden, GHG). Gerekend met een 
volledig gevuld infiltratiepakket.

In overleg met waterschap bepaald.
T=10 uitgaande van 50 mm in 27,3 uur en landelijke afvoer 1 l/s/ha.
T=100 uitgaande van 63 mm in 16,2 uur en landelijke afvoer 1 l/s/ha.
Peilstijging in watergang:
Bij T=10 tot 0,10m‐ maaiveld. 
Bij T=100 tot maaiveld. 

Naast de in fase 3 gelegen waterlossing dient een voorziening te worden gecreëerd om in 
gevallen van extreme buien, wanneer de bergingsvoorzieningen gevuld zijn, hemelwater 
te laten overstorten in de lossing. Deze voorziening moet ook dienst kunnen doen voor 
fase 4. Bij voorkeur moet dit een open en natuurlijke voorziening zijn. 
 

- waterstructuur:
 De nieuwe waterstructuur wordt enerzijds gevormd door het behoud van de 

greppels/waterlopen langs de bestaande wegen en anderzijds door een centraal 
gelegen watergang die de nieuwe ontsluitingsstructuur volgt. Een aftakking daarvan 
vormt een nieuwe beekloop die aan de oostzijde aansluit op de Schonkenlossing. Een 
wisselende breedte benadrukt het natuurlijke karakter van de watergang met de 
naastgelegen bermen.

 Maasenweg 6: dit monumentale pand en zijn directe omgeving is lager gelegen dan 
het omliggende terrein. Er moeten voorzieningen worden getroffen om wateroverlast 
ter plaatse van dit pand te voorkomen.
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 flora en fauna/natuurwaarden en ecologie
hierbij wordt verwezen naar art. 4.3.4 van het bestemmingsplan
- algemeen: 

- Scheidende elementen: hagen en bomenrijen met oude en/of ingeburgerde 
rassen, waarbij de oude functie van windvangers kan worden geaccentueerd.

- Voor gebruiksgebieden als parkeerterreinen, plantsoenen en andere publieke 
ruimten kunnen agrarische motieven als leidraad voor de inrichting worden 
gebruikt: boomgaard, nuts-, kruiden- of moestuin, bomenlanen met oude en / of 
ingeburgerde rassen.

- Het motief van poelen kan als speels stedenbouwkundig element en als 
ecologisch motief worden teruggebracht.

- De historische dispositie met het oog op windvang en bezonning kan 
geactualiseerd worden in de parcellering van de nieuwe wijken (dubo).

- Bij de keuze van soorten beplanting wordt ook gekeken naar elementen die bij de 
ruilverkaveling zijn ingebracht.

Indien groene zones worden ingericht voor extensief recreatief medegebruik, zoals 
wandelen of fietsen, komen de landschappelijke kwaliteiten van het gebied extra 
goed tot hun recht. De maximale profielbreedte dient te worden afgestemd op de 
gebruiksfunctie (dierenweide, trapveldje, speelweide, zichtassen).

Om het landelijk karakter te benadrukken worden de profielen begeleid met veel 
natuurlijk groen. De boombeplanting langs de wegen moet een laankarakter 
uitstralen en refereren aan de lanen in het landelijk gebied. Hierbij moet er geen 
sprake zijn van aaneengesloten bomenrijen om te voorkomen dat de landschappelijke 
structuur een te stedelijk karakter krijgt. Er dienen “strooibomen” te worden 
toegepast evenals grotere en kleinere boomgroepen, in combinatie met open ruimten 
en bomenrijen, waarbij het bestaande reliëf zoveel mogelijk wordt gevolgd. De 
boomgroepen en groene plekken krijgen met nadruk een educatieve, 
voedselproductieve functie met aandacht voor biodiversiteit. Fietsroutes kunnen 
herkenbaar worden gemaakt door deze te begeleiden met lage hagen. 
Het groen in de woonstraten dient geen dominante rol te vervullen. In de 
woonstraten worden bomen van een lagere orde geplant (aan één zijde van de weg 
i.v.m. kabels en leidingen en openbare verlichting, dan wel aan twee zijden van de 
weg indien er sprake is van een dubbel trottoir i.v.m. de bebouwingsdichtheid), zodat 
de straat voldoende licht is en het privégroen de groene sfeer kan aanvullen. 
Afhankelijk van de ligging van kabels en leidingen, bermen al dan niet uitvoeren in 
lage beplanting of (extensief en kruidenrijk) gras.
Het groen in de erftoegangswegen toepassen in de vorm van uniforme dubbele 
bomenrijen op relatief korte en regelmatige afstand. Wegbermen en overige 
groenstroken voorzien van extensief gras respectievelijk lage beplanting of extensief 
gras.
Een ecologisch beheer kan bijdragen aan de sfeer binnen het openbare gebied. 
Ecologisch beheer gaat uit van minder intensief onderhoud van het groen. Dit 
betekent dat meer beplantingssoorten de mogelijkheid hebben om te groeien. Een 
gevarieerd beeld ontstaat dat refereert aan het buitengebied.

groenplan: in het groenplan dienen waardevolle bomen, zoals aangegeven op de 
basisprojectkaart, zoveel mogelijk te worden ingepast. Daarnaast dient er een 
ecologisch netwerk te worden ontworpen bestaande uit struweelstroken, ruigten en 
bermen. Er dient gebruiksgroen te worden aangelegd in de vorm van gazons, 
boomweiden en straatbomen. Landschappelijk waardevolle elementen dienen in het 
plan te worden geïntegreerd. Het areaal aan intensief te onderhouden groen wordt 
tot een minimum beperkt. Deze waardevolle elementen zijn geïnventariseerd en zijn 
terug te vinden op de basisprojectkaart. Rekening dient te worden gehouden met de 
interactie van landschappelijke- en groenstructuurelementen en 
invloedsfeerbebouwing. Er dienen inheemse bomen en beplantingssoorten te worden 
toegepast. Aandacht dient er te zijn voor de situering van bomen: voorkeur voor 
bepaald ritme van bomenrijen in straatbeeld, onderlinge afstand afhankelijk van 
boomkeuze, situering opritten afstemmen op ritme van bomen.
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Om het landelijk karakter te benadrukken worden de profielen begeleid met veel 
groen. De boombeplanting langs de wegen moet een laankarakter uitstralen en 
refereren aan de lanen in het landelijk gebied. Hierbij moet er geen sprake zijn van 
aaneengesloten bomenrijen om te voorkomen dat de landschappelijke structuur een 
te stedelijk karakter krijgt. Er dienen “strooibomen” te worden toegepast evenals 
grotere en kleinere boomgroepen, in combinatie met open ruimten en bomenrijen, 
waarbij het bestaande reliëf zoveel mogelijk wordt gevolgd. Fietsroutes kunnen 
herkenbaar worden gemaakt door deze te begeleiden met lage hagen. 
Het groen in de woonstraten dient geen dominante rol te vervullen. In de 
woonstraten worden bomen van een lagere orde geplant (aan één zijde van de weg 
i.v.m. kabels en leidingen en openbare verlichting, dan wel aan twee zijden van de 
weg indien er sprake is van een dubbel trottoir i.v.m. de bebouwingsdichtheid), zodat 
de straat voldoende licht is en het privégroen de groene sfeer kan aanvullen. 
Afhankelijk van de ligging van kabels en leidingen, bermen al dan niet uitvoeren in 
lage beplanting of (extensief) gras.
Het groen in de erftoegangswegen toepassen in de vorm van uniforme dubbele 
bomenrijen op relatief korte en regelmatige afstand. Wegbermen en overige 
groenstroken voorzien van extensief gras respectievelijk lage beplanting of extensief 
gras.
Een ecologisch beheer kan bijdragen aan de sfeer binnen het openbare gebied. 
Ecologisch beheer gaat uit van minder intensief onderhoud van het groen. Dit 
betekent dat meer beplantingssoorten de mogelijkheid hebben om te groeien. Een 
gevarieerd beeld ontstaat dat refereert aan het buitengebied.

- groenplan: in het groenplan dienen waardevolle bomen, zoals aangegeven op de 
basisprojectkaart, zoveel mogelijk te worden ingepast. Daarnaast dient er een 
ecologisch netwerk te worden ontworpen bestaande uit struweelstroken, ruigten en 
bermen. Er dient gebruiksgroen te worden aangelegd in de vorm van gazons, 
boomweiden en straatbomen. Landschappelijk waardevolle elementen dienen in het 
plan te worden geïntegreerd. Deze waardevolle elementen zijn geïnventariseerd en 
zijn terug te vinden op de basisprojectkaart. Rekening dient te worden gehouden met 
de interactie van landschappelijke- en groenstructuurelementen en 
invloedsfeerbebouwing. Er dienen inheemse bomen en beplantingssoorten te worden 
toegepast. Aandacht dient er te zijn voor de situering van bomen: voorkeur voor 
bepaald ritme van bomenrijen in straatbeeld, onderlinge afstand afhankelijk van 
boomkeuze, situering opritten afstemmen op ritme van bomen.

- natuurcompensatieplan: verwezen wordt naar het rapport “Onderzoek flora en 
fauna”.

- flora en fauna: verwezen wordt naar het rapport “Onderzoek flora en fauna”.
- ecologie: om de ecologische betekenis van de groenstructuren te vergroten is 

continuïteit van de groenstructuur van groot belang. Bij grootschalige 
groenelementen dient speciale aandacht uit te gaan naar natuurlijk beheer (ruigten) 
en de mogelijkheid voor inpassing van biotopen, “stepping stones” en lineaire 
verbindende elementen (water, plas/drassituaties, groen en lucht). In dit verband is 
de afstemming en integratie van waterinfiltratie en buffer-voorzieningen van groot 
belang.

 hulpdiensten
- brandweer: 
 Ontsluiting

- De hoofdontsluitingsroute wordt niet voorzien van verkeersremmende 
maatregelen voor hulpverleningsdiensten, brandweer, politie en ambulance.

- Hoofdontsluitingswegen bestaan uit ten minste 2 rijstroken die niet zijn 
gescheiden door een niet overrijdbare middenberm, uitgezonderd middenbermen 
bij oversteekplaatsen.

- Gebouwen liggen maximaal 500 meter van de hoofdontsluitingsroute.
- Elk gebouw dient over twee, elkaar niet overlappende manieren, bereikbaar te 

zijn. De aansluitingen van de wegen waarop een gebouw bereikbaar is vanaf de 
hoofdontsluitingsweg dienen zover mogelijk uit elkaar te liggen.

- De afstand tussen de openbare weg en een gebouw mag maximaal 40 meter 
bedragen.
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- In verblijfsgebieden moet het aantal verticale snelheidsremmers beperkt blijven.
 Inrichting en ontwerp van wegen

De straten dienen duidelijk en zichtbaar te worden voorzien van straatnaambordjes. 
Iedere woning moet een duidelijke nummeraanduiding hebben. Eventuele toe te 
passen paaltjes t.b.v. wegafsluitingen dienen van het in Weert toegepaste type te zijn 
en dienen automatisch in de weg te kunnen wegzakken t.b.v. hulpdiensten.
Het straatmeubilair moet zo worden opgesteld dat hulpverleningsvoertuigen hiervan 
geen hinder ondervinden. De wegconstructie dient t.b.v. hulpverleningsvoertuigen op 
minimaal 18 ton te worden gedimensioneerd. Aan te planten bomen en struiken 
mogen hulpverleningsvoertuigen, ook op langere termijn, niet hinderen.

 Bluswatervoorzieningen primair
Deze voorziening betreft de reguliere bluswatervoorziening voor 2 blusvoertuigen, elk 
lage druk. Voor een woonwijk is de vereiste bluswatervoorziening minimaal 60 
m3/uur bij gebruik van 2 kranen op dezelfde drinkwaterleiding. Deze voorziening 
dient d.m.v. ondergrondse brandkranen bij de inrichting van de woonwijk te worden 
opgenomen. De onderlinge afstand tussen 2 brandkranen is maximaal 80 m. Indien 
wordt gekozen voor gescheiden rijstroken dan dient aan beide zijden van de weg de 
primaire bluswatervoorziening te worden aangelegd.

 Bluswatervoorziening secundair
Deze voorziening wordt gevormd door een te projecteren watercontainer.

 Bouwkundige voorzieningen
In verkeersruimten dienen goedgekeurde brandmelders op 230 V te worden 
aangebracht.
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Het actuele pve voor wat betreft de hulpdiensten is als volgt:
 Bereikbaarheid (Conform handleiding NVBR bluswatervoorziening en bereikbaarheid)
 Een weg is alleen door de brandweer te gebruiken wanneer die recht doet aan de 

specifieke afmetingen van brandweervoertuigen. 
 Een breedte van ten minste 4,5 meter; een verharding over een breedte van 

tenminste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten 
minste 14.600 kilogram en een vrije hoogte van tenminste 4,2 meter.

 Verkeersaders bieden aan de brandweervoertuigen een onbelemmerde doorgang. Dit 
houdt in dat er voor de brandweervoertuigen de ruimte moet zijn om zowel het 
verkeer op dezelfde baan als het eventueel tegemoetkomende verkeer te passeren.

 Verkeersaders en verblijfsgebieden kennen een zodanige samenhang dat een 
willekeurig adres in een verblijfsgebied binnen een gestelde tijd bereikbaar is 
(gerekend vanaf het verlaten van de verkeerader).

 De afstand tussen een opstelplaats en een gebouw is ten hoogste 40 meter.
 Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten kunnen door hulpdiensten snel en 

gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg 
met de brandweer is bepaald.

 Een willekeurig adres vanaf de verkeersader binnen een gestelde tijd bereikbaar 
moet zijn is een tijd van één à twee minuten aan de orde.

 Er dienen bij voorkeur geen verkeersremmende maatregelen zoals rotondes, 
drempels of versmallingen te worden aangelegd.

 In verblijfsgebieden moet het aantal verticale snelheidsremmers beperkt blijven.
 Een willekeurig adres binnen een verblijfsgebied moet via een tweede onafhankelijke 

route bereikbaar zijn.
 De aansluitingen van de wegen waarop een gebouw bereikbaar is vanaf de 

hoofdontsluitingsweg dienen zover mogelijk uit elkaar te liggen.
 Hoofdonsluitingswegen bestaan uit ten minste 2 rijstroken die niet zijn gescheiden 

door een niet overrijdbare middenberm, uitgezonderd middenbermen bij 
oversteekplaatsen.

 Gebouwen liggen maximaal 500 meter van de hoofdontsluitingsroute.
 Inrichting en ontwerp
 Het (WAS) Waarschuwing Alarmerings Systeem dient het volledig gebied te dekken.
 De straten moeten duidelijk en zichtbaar worden voorzien van straatnaambordjes.
 Iedere woning moet een duidelijke nummeraanduiding hebben.
 Aan te planten bomen en struiken mogen hulpverleningsvoertuigen, ook op langere 

termijn, niet hinderen.
 Bluswatervoorziening (Conform handleiding NVBR bluswatervoorziening en 

bereikbaarheid)
 Bluswatervoorzieningen primair
 Deze voorziening betreft de reguliere bluswatervoorziening voor 2 blusvoertuigen, elk 

lage druk. Voor een woonwijk is de vereiste bluswatervoorziening minimaal 60 
m3/uur bij gebruik van 2 kranen op dezelfde drinkwaterleiding. Deze voorziening 
dient d.m.v. ondergrondse brandkranen bij de inrichting van de woonwijk te worden 
opgenomen. De onderlinge afstand tussen 2 brandkranen is maximaal 80 m. Indien 
wordt gekozen voor gescheiden rijstroken dan dient aan beide zijden van de weg de 
primaire bluswatervoorziening te worden aangelegd.

 Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden 
zorg gedragen voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening.

 Bluswatervoorziening secundair: deze voorziening wordt gevormd door een te 
projecteren watercontainer.

 Bluswatervoorziening tertiair: n.v.t.
 Bouwkundige voorzieningen: in verkeersruimten dienen goedgekeurde brandmelders 

op 230 V te worden aangebracht.

- ambulance: kortheidshalve wordt hierbij verwezen naar de bepalingen zoals 
opgenomen onder ‘Brandweer’ (ontsluiting/inrichting en ontwerp van wegen).
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 inrichtingseisen overig
- verlichting: de openbare verlichting dient te voldoen aan de “Beleidsnota Openbare 

Verlichting gemeente Weert”.
- huisvuil: voor de inzameling van huisvuil dient gebruik te worden gemaakt van 

ondergrondse containers. In principe kunnen 50 woningen gebruik maken van 1 
container. De afvalinzameling zal gescheiden plaatsvinden.
Het aantal aan te leggen ondergrondse containers, alsmede de locatie hiervan dient 
nader te worden bepaald. Hierbij dient met de volgende randvoorwaarden rekening te 
worden gehouden:
 een oppervlak van elk 9 m2 vrij van kabels en leidingen;
 bodem moet tot 3,5 m -mv vrij zijn en blijven van kabels en leidingen;
 maximale afstand van gevel tot afvalbak is 75 m voor senioren en 125 m voor 

overigen;
 drempelloze bestrating van het toegangspad (voor rolstoelgebruikers);
 goede bereikbaarheid voor de inzamelkraanwagen (reikwijdte kraanarm zijwaarts 

3 m met totale zwenkruimte van 8 m.)
Voor de toekomst kan voor zover mogelijk rekening worden gehouden met het 
vrijhouden van een bodemoppervlak van 36 m2 van kabels en leidingen voor 
andere afvalstromen in de nabijheid van de ondergrondse containers. Deze 
locatie dient goed bereikbaar te zijn.

De inzameling van huisvuil vindt plaats middels duobakken en dus niet ondergronds. 
Iedere woning heeft zijn eigen duobak. In Laarveld komt geen inzamelpunt voor glas, 
plastic, papier etc. 

- Kabels en leidingen: kabels en leidingen dienen te worden geprojecteerd in de 
wegbermen en trottoirs. Daar waar kabels en leidingen worden geprojecteerd dient 
een open- of elementenverharding dan wel géén verharding te worden toegepast. In 
kabels en leidingenstroken mogen geen bomen worden geprojecteerd. Rioleringen 
mogen worden geprojecteerd in de wegen, hier mag wel een gesloten verharding 
worden toegepast. Een en ander zal worden vastgelegd in wegprofielen.

De definitieve locaties van trafo’s en andere kasten voor nutsvoorzieningen worden in 
overleg met de gemeente vastgesteld en maken onderdeel uit van het inrichtingsplan.

- Speelelementen en recreatie: 
 Per deelgebied (hoven of buurten) dient een speelvoorziening te worden 

aangelegd.
 Er dient één algemene speelvoorziening te worden opgenomen.
 De speelvoorzieningen dienen te worden ontsloten middels veilige wandel- en 

fietsvoorzieningen.
Voor normen wordt verwezen naar het concept Speelruimteplan waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen formele en informele speelruimte.

Gestreefd moet worden om tenminste te voldoen aan de minimale normen die gelden 
voor de hoeveelheid informele en formele speelruimte, zoals vastgelegd in het 
Speelruimteplan van 2004 en de veiligheidseisen die gesteld worden aan de 
speeltoestellen.
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- Straatmeubilair:
 In het kader van beeldkwaliteit moet uniformiteit in de toepassing van 

straatmeubilair en bestratingsmaterialen worden nagestreefd.
 Het straatmeubilair moet passen binnen de landelijke sfeer. Dit betekent dat de 

kleurstelling donkere tinten vertoont. Daar waar mogelijk moet straatmeubilair in 
hout worden toegepast. 

September 2009 heeft B&W het inrichtingsplan fase 1 vastgesteld en uitgewerkt in een 
bestek. Het inrichtingsplan voor fase 2 is vastgesteld in 2017. De 
inrichtingsplannen/bestekken zijn richtinggevend voor de uitwerking van het 
inrichtingsplan fase 3.

Hondenpoepbeleid: 
Het in december 2012 door de raad vastgestelde “Hondenpoepbeleid 2012” is van
toepassing. Er worden geen hondentoiletten meer aangelegd. 


