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Welkom bij:
Kavel Montfort, Lemmensweg Montfort

De representatieve bedrijfskavel in Montfort is geschikt voor bedrijven in de milieucategorie 1 of 2. 
De locatie, ruim 7.000 m², is gelegen aan de rand van de kern Montfort. Aan de Zuid- en Westzijde wordt 
de kavel begrensd door twee andere (verkochte) bedrijfskavels, aan de Oostzijde ligt de openbare weg 
Lemmensweg, en aan de Noordzijde van het plangebied bevinden zich agrarische gronden. 

Het terrein kenmerkt zich als volgt:
• Centrale ligging in midden-Limburg tussen Echt en Roermond
• Rustige locatie, omgeven door veelal agrarische gronden en enkele agrarisch verwante bedrijven.
• Gunstig gelegen op korte afstand van zowel de A73 als de A2.
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Ligging
Landbouw Ontwikkelingsgebied Montfort
Gestraatje/Lemmensweg Montfort
Gemeente Roerdalen, Midden-Limburg

Bereikbaarheid
Land:  
• A73 (Echt-Nijmegen), 7km.
• A2 (Maastricht-Amsterdam), 7,5 km
• Roermond, 10 km
• Zowel Duitsland als België zijn in korte tijd te bereiken

Lucht:
• Maastricht Airport 35 km.
• Eindhoven Airport 60 km.
• Düsseldorf Airport 75 km.
• Luik/Liège Airport 80 km.



Bestemmingsplan
Het vigerende bestemmingsplan is genaamd ‘Gestraatje - Lemmensweg - Heinsbergerweg te Montfort’ 
(vastgesteld 2018-12-13). En is te raadplegen via: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1669.BPMFT2018GESTRHEIN-
VG01/r_NL.IMRO.1669.BPMFT2018GESTRHEIN-VG01.html

Momenteel geldt er enkelbestemming; Bedrijf op de projectlocatie. 
Daarnaast ligt er een dubbelbestemming; Archeologie 5 op de projectlocatie,

De belangrijkste punten uit het bestemmingsplan:
• Bedrijvigheid tot en met milieucategorie 2 is toegestaan.
• De maximale bouwhoogte is 10m. De maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal 3 

meter. Met uitzondering van erfafscheidingen, Daarvan bedraagt de maximale hoogte binnen het bouwvlak maximaal 2 
meter en buiten het bouwvlak maximaal 1,2 meter.

• de noodzaak vanuit de bedrijfsvoering moet worden aangetoond;
• de bouwhoogte bedraagt maximaal 12 meter;
• de grotere bouwhoogte dient stedenbouwkundig inpasbaar te zijn;
• er dient voldaan te worden aan de eisen die zijn gesteld in de in bijlage 4 opgenomen uitwerking van het kwaliteitsmenu.
• De maximum goor- en bouwhoogte van het hoofdgebouw zijn respectievelijk 6 meter en 10 meter.
• Ter plaatse is geen bedrijfswoning mogelijk.
• Het maximale bebouwingsprecentage bedraagt 60%. (60% van 7.163 m² = 4.297 m²)
• De bebouwing moet op een afstand van tenminste 10 meter van de as van de verharde weg worden gebouwd.
• Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het maximaal toegestane bebouwingsprercentage mits:

1. Een doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt;
2. een uitbreiding plaats vindt binnen het bestaande bouwvlak;
3. het bebouwingsoppervlak met ten hoogste 10% vergroot wordt;
4. de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig toeneemt;
5. het parkeren op eigen terrein plaats blijft vinden;
6. de uitbreiding milieuhygiënisch inpasbaar is.

• Er dient een landschappelijke inpassing en een tegenprestatie gerealiseerd, in stand gehouden en onderhouden te  
worden, zoals opgenomen in lid 1.62 en bijlagen 1 en 2 van het vigerende bestemmingsplan.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1669.BPMFT2018GESTRHEIN-VG01/r_NL.IMRO.1669.BPMFT2018GESTRHEIN-VG01.html


Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing

Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruiken en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

• De landschappelijke inpassing en tegenprestatie moet worden gerealiseerd binnen 1 jaar na:
1. Ingebruikname van het perceel overeenkomstig het bepaalde in lid 5.1 van het vigerende bestemmingsplan;
2. gereedkoming van een bouwwerk waarvoor een onherroepelijke omgevingsvergunning voor het bouwen is  

gerealiseerd.
• Nieuwe Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan (bedrijven onder besluit externe veiligheid inrichtingen)
• Opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
• Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan (wet geluidshinder); 
• Buitenopslag binnen het bestemmingsvlak met een totale stapelhoogte van meer dan 4 meter is niet toegestaan;
• Detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van ondergeschikte productie gebonden detailhandel met een 

oppervlakte van ten hoogste 100 m²; 
• Ten dienste van het bedrijf is kantoorruimte toegestaan.

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie

Vanwege het provinciale LKM beleid (Limburgs Kwaliteits Menu) vraagt deze ‘rode’ ontwikkeling, om een ‘groene’ 

tegenprestatie. Voor het aanpassen van het bestemmingsplan is er een langschappelijk inrichtingsplan opgesteld.

Hierin komen zaken als waterberging en groenstructuren aan bod. Dit landschapsplan is bijgevoegd als bijlage bij het 

vigerende bestemmingsplan en is te raadplegen via:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1669.BPMFT2018GESTRHEIN-

VG01/b_NL.IMRO.1669.BPMFT2018GESTRHEIN-VG01_rb1.pdf

Aanvullend is er een verplichte LKM-afdracht, die is inbegrepen in de grondprijs van de betreffende kavels.

Welstand

Dit plangebied is welstandvrij. Dat betekend dat voor deze bouwkavel geen goedkeuring van de welstandscommissie 

noodzakelijk is, en dat u een bedrijfsgebouw binnen de kaders van het bestemmingsplan kunt ontwerpen en 

vormgeven. Hierbij geldt er wel een excessenregeling.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1669.BPMFT2018GESTRHEIN-VG01/b_NL.IMRO.1669.BPMFT2018GESTRHEIN-VG01_rb1.pdf


Nutsvoorzieningen
In de naastgelegen Lemmensweg is al voorzien van elektra- en datakabels. Voorzieningen als gas water en riool zijn 
aanwezig in de nabijgelegen weg Gestaatje. Op verzoek wordt de revisie tekening in PDF en Autocad verstrekt.
Voorafgaande aan de planontwikkeling en/of bouwwerkzaamheden, dient de daadwerkelijke hoogteligging en positie 
van de riooluitlegger(s) in de ondergrond te worden bepaald en hiermee rekenen te worden gehouden bij de aanleg 
werkzaamheden.

Telefonie en internet
Een internet en telefonie aansluiting dient de klant voor eigen rekening aan te vragen bij een provider. 

In- en uitrit
Zowel de vergunningsaanvraag als de daadwerkelijke plaatsing van een in-en uitrit dient de klant voor eigen rekening 
zelf te verzorgen.

Grondprijzen
De grondprijzen zijn op aanvraag en worden jaarlijks, per 1 januari, herzien. Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief 

kosten koper.



Voor meer informatie:
OML BV

Boven de Wolfskuil 3 D4

6049 LX  Roermond/Herten

Website : www.oml.nl
E-mail : info@oml.nl
Telefoon : +31 (0)475-42 62 42

Consultants: 
Jeroen Bertjens

Bertjens.j@oml.nl

Telefoon 06-10 80 91 06 

Annemarie van de Goor

Vdgoor.a@oml.nl

Telefoon 06-20 25 21 38 

Disclaimer: de inhoud van de presentatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie die hierin is 
opgenomen onvolledig of onjuist is. Er kunnen op generlei wijze rechten aan worden ontleend.

http://www.oml.nl/
mailto:Bertjens.j@oml.nl
mailto:Vdgoor.a@oml.nl

