
DE TOEKOMST VAN HET VEERSEPAD 13 TE KESSEL 

 

 

© Mara van den Oetelaar

  1



Second Opinion betreffende het Raadvoorstel ‘Principeverzoek voor de realisering 
van een woon-zorgcomplex op de locatie Veersepad 13 in Kessel’, opgesteld door 
prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs. 

Amersfoort, 25 augustus 2020 

De initiatiefnemers, verenigd in de Stichting Onze Toekomst, hebben een groep 
gevormd die 
kiest voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), een woonvorm die de 
laatste jaren in Nederland overal opgeld doet. Het toekomstperspectief rond de 
zorg geeft daar alle aanleiding toe. Daarom is deze woonvorm wel speciaal voor 
deze tijd, maar men kan deze niet uniek of innovatief noemen. 
Essentieel is dat zo’n woongroep ruimtelijk en planologisch daarvoor een passende 
locatie vindt. Veersepad 13 voldoet in geen van deze opzichten aan de 
voorwaarden die de gemeente Peel en Maas in vigerend beleid heeft vastgesteld.  

1. Ruimtelijk: Veersepad 13 is onderdeel van een beschermd dorpsgezicht 
In 2000 werd in de nota ‘Kessel 2000, een dorp op stelten.’  geconstateerd dat 1

‘particulier initiatief in de loop der jaren het rustieke beeld heeft  aangetast met 
contrasterende architectuur[..]’ met als conclusie dat ‘Kessel aan zichzelf verplicht 
is het dorp te herstellen tot een leefbaar en genietbaar maasdorp’. Dit appel was 
niet aan dovemansoren gericht. Kasteel Keverberg werd herbestemd, gerestaureerd 
en gerenoveerd. 
Inmiddels is het dorpseigen karakter van de strook parallel aan de Maas tussen het 
kasteel Keverberg met zijn kasteelhoven, kasteel Oeverberg en Veers, zowel via 
het Veersepad als via de Maasboulevard van zodanige aard dat deze strook is van 
rijkswege aangemerkt als beschermd dorpsgezicht.  

Dit gebied wordt beschouwd als de kernstructuur van waaruit Kessel is ontstaan, 
waar sprake is van een organisch gegroeid geheel en waar particulieren in de loop 
van de tijd hebben geïnvesteerd en met gemeenschapszin gewerkt hebben aan de 
beeldkwaliteit. De cultuurhistorische waarde herkent men aan verwantschap van 
stedenbouwkundige elementen waardoor het Veersepad een eigen sfeer en 
ensemblewaarde heeft. Bouwvolumes, kaprichtingen, gevelgeleding, het toegepast 
landelijk architectuurgenre, materiaal, kleurstelling en verzorgde tuinaanleg 
vormen objectieve ijkpunten die tezamen de samenhang van dit beschermd 
dorpsgezicht versterken. 

In het rapport van BRO van 24 april 2020 wordt geconstateerd dat het pand niet 
geschikt is voor een complex van 13 zelfstandige woningen met 
gemeenschappelijke ruimten. Daarom wordt sloop van Veersepad 13 noodzakelijk 
geacht en gevraagd om een contingent van 13 zelfstandige wooneenheden 
beschikbaar te stellen. 

Een van de randvoorwaarden die op 13 juni 2019 aan de initiatiefnemers is 
meegegeven vereist een goed gedocumenteerd onderzoek naar de mogelijkheid van 
behoud en hergebruik. Een onderzoek naar een alternatieve locatie ontbreekt waar 
het toch voor de hand ligt dat bv. gedacht wordt aan een locatie als het vm. 
Gemeenschapshuis. 

 Kessel 2000 een dorp op stelten. Kessel als historisch maasdorp. De weg waarlangs Kessel beter 1

leefbaar kan worden, gemeente Kessel, 2000, p. 2.
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Men volstaat met de mededeling dat het pand enige tijd heeft leeg gestaan en in 
‘zeer slechte staat’ verkeert. Bij een nieuwe ingebruikname zou het pand volledig 
gemoderniseerd, gerenoveerd en verduurzaamd moeten worden en dat zou tegen 
redelijke kosten nagenoeg onmogelijk zijn.  
Het pand moet inderdaad gemoderniseerd worden, maar dat is niet zelden het 
geval na wisseling van eigenaar. Een noodzakelijke modernisering is nog geen rede 
tot sloop.  

Als men de omgevingskwaliteit serieus wil nemen moet er wel sprake zijn van een 
ambitie om adequaat te investeren in dit beschermd dorpsgezicht zoals 
particulieren in het recente verleden aan het Veersepad deden en nog steeds doen. 
Op dit moment wordt kasteel Oeverberg (Veersepad 17) incl. monumentale 
tuinaanleg zorgvuldig gerenoveerd. 

De volgende voorschriften uit de nota Ruimtelijke kwaliteit Peel en Maas (okt.2011) 
zijn van toepassing op dit beeldbepalend dorpsgezicht: 
Bebouwing en omgeving 

• De karakteristiek van de bebouwing dient aan te sluiten op de karakteristiek 
van de omliggende bebouwing. 

• De situering of wijziging van de bouwmassa en/of de oriëntatie mag het 
historische straatbeeld niet verstoren. 

Bebouwing op zich 
• De bebouwingseenheden dienen individueel herkenbaar te blijven. 
• Samenvoeging van bouwmassa’s is ongewenst. 
• De bestaande bouwmassa is leidend bij veranderingen. 

Materiaal, detaillering en kleur 
• Het bestaand materiaal- en kleurgebruik is uitgangspunt. Afwijkingen 

hiervan zijn mogelijk, mits passend binnen de karakteristiek van het 
individuele pand en de omgeving. 

Het voornemen om een bouwmassa op te richten van 37 m breed, 20 m diep en ca 
12 m hoog (4 etages), waarbij een parkeernorm van 13 x 1.8 geldt maakt dat er 
geen ruimte is om met de bovengenoemde voorschriften in harmonie te komen. 
Ontwikkelingen moeten weliswaar altijd mogelijk zijn maar dan mogen zij geen 
afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit en geen litteken achterlaten. 

In de beleidsnota van B & W Kessel ‘Het dorpseigene van Kessel’ wordt op p. 39 
Veersepad 13 nader beschreven. Er wordt gewezen op de symmetrie van de twee 
gelijkvormige aanbouwen. Aandacht wordt besteed aan de speelse en rustieke 
sfeer, de mansardekap met de wolfseinden, de typische frontale dakkapel met 
rondboog, de fraaie kroonlijst, kortom de ‘hoge waarde aan architectuur’. De 
beeldkwaliteit is hier in het geding. De sloop van de latere aanbouw met de 
dierenartsenpraktijk komt overigens de beeldkwaliteit van het geheel ten goede. 

In de verkoopadvertentie wordt gemeld: ‘Het herenhuis is gebouwd in 1840 en 
bezit nog diverse authentieke elementen waaronder: hoge plafonds, deuren, 
vloeren, samengesteld dak bestaande uit mansarde- en schilddak, trappen en 
kelders.’  
Voorts wordt melding gemaakt van een grote poort, een oprijlaan en het court, een 
originele eikenhouten voordeur met details en een statige hal met origineel 
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plafond en authentieke tegelvloer. Alle ruimtes op de begane grond hebben een 
hoogte van 3.80 m.  

De aanname dat sloop van Veersepad 13 dé aangewezen weg is om op deze plek 
een gezamenlijk wooncomplex te realiseren duidt op een onvoldoende doordacht 
plan.  

Het plan houdt geen rekening met de belangen van bewoners van Kessel die het 
beschermd dorpsgezicht als een organisch gegroeid geheel en als belangrijk 
cultureel erfgoed van het historisch maasdorp Kessel in stand willen houden.  
Het oprichten van een wooncomplex van 13 zelfstandige wooneenheden c.a. op die 
plek doet daaraan fors afbreuk. 

2. Planologisch: het belang van een passende locatiekeuze 
Men kan zich afvragen waarom de keuze op dit perceel is gevallen. Uit alles blijkt 
dat het hier vooral gaat om de keuze voor een locatie met voorbijgang van de 
waardering voor het pand zelf. Volgens de Stichting Onze Toekomst ‘is het pand te 
klein en te oud om nog op te knappen’. De stichting zegt meer betaald te hebben 
dan de vraagprijs van € 850.000.  

Ondanks de waarschuwing in de advertentie dat er rekening moet worden 
gehouden dat dit huis onderdeel is van een beschermd dorpsgezicht, waardoor een 
nieuwe ontwikkeling moet worden afgestemd op het beeldkwaliteitsplan van de 
gemeente, heeft de stichting toch bewust het risico genomen dat een 
vergunningaanvraag uiteindelijk een negatief beantwoord wordt. De stichting heeft 
zichzelf in een positie gebracht waarbij beroep op bestuurlijke coulance en 
mededogen wordt gedaan.  

Hoe voorbeeldig de uitgangspunten van deze CPO-formule - gezien het zorgaspect 
in deze tijd - ook zijn, toch blijft een alternatieve locatiekeuze binnen de 
bebouwde kom een centraal en voor de hand liggend aandachtspunt. Dat is dan ook 
de aanleiding om zich af te vragen of deze vorm van wonen niet realiseerbaar is op 
een andere plek waarvoor wèl een reëel draagvlak bestaat. Hoe voldongen de 
locatiekeuze ook lijkt te zijn, de kans is groot dat in een objectieve 
belangenafweging de noodzakelijke aanpassingen van het bestemmingsplan 
juridisch niet houdbaar blijken. 

! !  
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Het onderhavig woonprogramma binnen de Kaderstelling Sociaal Domein en Vitale 
Gemeenschappen (mei 2017)  en binnen de Kaderstelling Wonen (april 2019) dient 
wel in de planologische context geïnterpreteerd te worden 
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Omdat het gemeentelijk standpunt om uit te gaan van één woning met niet-
zelfstandige wooneenheden juridisch volgens de stellige overtuiging van het BRO-
rapport niet houdbaar blijkt wordt beroep gedaan op politiek draagvlak waarbij 
gevraagd wordt ondanks strijdigheid met de planologische mogelijkheden in 
principe toch in te stemmen met het realiseren van een woon-zorgcomplex met 13 
zelfstandige wooneenheden op de onderhavige projectlocatie die niet valt binnen 
de categorie herstructureringslocaties (art. 3.1 van de Uitwerking Kaderstelling 
Wonen) en daarom de kaderstellingen hieromtrent te herinterpreteren.  

In het raadsvoorstel wordt geconstateerd dat dit perceel ten ene male niet de 
juiste locatie is voor een regulier appartementencomplex. Maar daarnaast wordt 
gesteld dat het plan van de stichting dermate innovatief en voorbeeldig is dat het 
een kans moet krijgen.  
Maar landelijk gezien is deze vorm van living apart together echt niet nieuw of 
enig in zijn soort. De CPO-formule is al geruime tijd bekend en de geslaagde en 
niet geslaagde realisaties zijn bekend genoeg om planologische, juridische en 
sociale conclusies te trekken. Een wooncomplex, ook een die blijkbaar in Peel en 
Maas als nieuw en bijzonder overkomt, moet voldoen aan ruimtelijke en 
planologische voorwaarden.  

Volgens het raadsvoorstel wijzigt de oorspronkelijke planopzet van de stichting niet 
en komt het slechts neer op een ‘technische’ interpretatie van het woord 
zelfstandige of niet zelfstandige woning. Dat is het zoeken naar een bestuurlijke 
bocht waarbij wel een aantal belangen over het hoofd wordt gezien. 

Met het raadsvoorstel wordt gesondeerd of de raad bestuurlijke lankmoedigheid 
kan opbrengen t.a.v. de stichting enerzijds en het veronachtzamen van een 
vigerende planologische rechtszekerheid van direct belanghebbende derden 
anderzijds. 

Ter verbreding van dit onderwerp wordt gesteld dat een positief raadsbesluit 
uiteraard niet alleen voor het initiatief van deze stichting geldt maar ook voor 
dergelijke innovatieve plannen in het algemeen waarbij het gezamenlijke 
(zorg)aspect duidelijk een plek heeft. Concreet betekent dit dat dit soort 
innovatieve concepten dus ook elders op niet herstructurerings- locaties ontwikkeld 
kunnen worden. 
  
In alle gevallen zal elke locatie op eigen merites moeten worden beoordeeld en is 
maatwerk geboden ten aanzien van de bijzondere aspecten en waarden van elke 
aparte locatie.       

In het geval van het Veersepad geldt maat en schaal, de rustieke sfeer en de 
ruimtelijke kwaliteit van het dorpsgezicht. Zo staat er in het raadsvoorstel ‘Een 
nieuw pand dient duurzaam te zijn en in het karakteristieke straatbeeld te passen’. 
Niet voor niets is Veersepad c.a. van rijkswege beschermd dorpsgezicht. 

De komende omgevingswet vraagt om een gedegen participatieproces van alle 
partijen die belanghebbend zijn. Zij dienen vooraf gericht betrokken te worden bij 
een initiatief, dat het historisch aanzicht van dit beschermd dorpsgezicht zo 
ingrijpend dreigt aan te tasten. Een transparante vraag naar haalbaarheid dient 
vooraf te worden gesteld. 
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Via het rapport BRO van april 2020 wordt opgesomd op welke relevante 
beleidsmatige planologische aspecten een hernieuwd bestemmingsplan onderzocht 
zal worden. Daarbij wordt een onderbouwing in het kader van de Ladder voor 
duurzame verstedelijking in het vooruitzicht gesteld. Enerzijds omdat deze 
verplicht is vanaf het realiseren van 12 woningen, maar anderzijds wordt daarmee 
de kwalitatieve en de kwantitatieve behoefte aan de ontwikkeling van dit soort 
woningen onderzocht, waarbij gekeken wordt naar de locatieafweging binnen of 
buiten het stedelijk gebied.  

Verder worden door middel van het onderzoek de te verwachten effecten van de 
beoogde ontwikkeling in beeld gebracht. Daarbij worden de navolgende bronnen 
geraadpleegd:  
• Omgevingsverordening Provincie Limburg, 2014;  
• Structuurvisie Wonen Noord-Limburg, 2016;  
• Woningbehoefte Noord-Limburg, 2015;  
• Structuurvisie kernen en bedrijventerreinen, 2015;  
• Kaderstelling ruimte en economie, 2017; 
• Kaderstelling sociaal domein en vitale gemeenschappen, 2017;  
• Vitaliteit en leefbaarheid in relatie tot het Thema Wonen; uitwerking voor de 
kernen Kessel en Kessel Eik (2019)  
• Een sterke woonmarkt met toekomst in Peel en Maas, 2019;  
• Vitaal wonen, uitwerking kaderstellingen thema wonen, 2019;  
• Prognoses Neimed, 2016-2017;  
• CBS Statline, 2017.  

De uitkomst van dit onderzoek is (nog) niet beschikbaar. Het is de vraag of deze 
grote hoeveelheid nota’s er wel toedoen als men de cultuurhistorische aspecten 
daarbij uit het oog verliest. 

Fons Asselbergs 
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