
BRASSERIE/ZALENCENTRUM 'T BLAAKVEN EN 
RESTAURANT CACHERA

GELEGEN AAN GEUZENDIJK 35 TE WEERT

➢ Totale oppervlakte vvo:   1.690 m²

➢ Contactpersoon:     Albert Schimmel
Telefoon:        06 - 22 90 21 38
Email:     a.schimmel@berkkerkhof.nl

➢ Kijkdagen: vrijdag 2 februari van 14.00-16.00 uur
vrijdag 16 februari van 14.00 - 16.00 uur

EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 BW
Executoriale veiling (ex. art. 3.268 B.W) op 

vrijdag 23 februari 2018

De inzetveiling begint om 11.00 uur 

Afslagveiling begint 5 minuten na het einde van de inzetveiling

 online veiling via https://www.bog-auctions.com 

ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan 

Van der Stap Notarissen 
van:

Vestiging: Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs Aarle-Rixtel bv
Dorpsstraat 8a - Postbus 71 - 5735 ZH Aarle-Rixtel 

 Telefoon 0492 - 38 66 00 - fax 0492 - 38 29 07 - www.berkkerkhof.nl

https://www.bog-auctions.com/


1. Omschrijving object

Omschrijving Dit object is mooi vrijstaand gelegen in een oase van groen, op de grens van 
Brabant en Limburg. 
Het betreft een goed onderhouden, moderne horecavoorziening, met een scala
aan multifunctionele gebruiksruimten. Door de fraaie ligging leent het object 
zich zowel voor een gebruik voor de zakelijke markt als voor de particuliere 
markt. De indeling van het geheel maakt een combinatie daarvan goed 
mogelijk. 
De locatie maakt ook een volstrekt andersoortig gebruik (bij voorbeeld in de 
zorghoek) goed denkbaar.  

2. Samenstelling complex

2.1 Samenstelling complex bedrijfsgebouwen en diversen

Omschrijving Bedrijfsgedeelte
De oorspronkelijke bouw dateert van 1987. Nadien is het object op vakkundige 
wijze uitgebouwd. In 1988 is een serre aan de voorzijde gebouwd, in 2005 is 
een uitbreiding met een zaal met bergplaats aan de achterzijde gerealiseerd, en
in 2010 heeft nog een zeer ingrijpende verbouwing plaatsgevonden. 
Globaal omvat het complex nu een restaurant, een brasserie, diverse feest-/ 
vergaderzalen, diverse vergaderruimten, terrassen aan voor- en achterzijde, een
bovenwoning en de gangbare ondersteunende ruimten. Onder het gebouw 
bevindt zich een souterrain.

De bouwaard is traditioneel, met muren opgetrokken uit steen (spouw), 
pannen dak. De beganegrond- en verdiepingsvloer zijn uitgevoerd in beton. 
De kozijnen zijn van hardhout met overwegend dubbele beglazing, alsmede 
aluminium serrepuien. 
Voorzieningen:
• radiatorverwarming en gedeeltelijk vloerverwarming
• gedeeltelijk uitgerust met airco
• mechanische ventilatie
• brandmeldinstallatie met bijbehorende voorzieningen 
• inbraakalarm

Inrichting:
Souterrain:
• in gebruik als opslag- en voorraadruimten;

Begane grond:
• separate entree naar restaurant, twee restaurantvertrekken, zaal bij 

restaurant, toiletgroep;
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• separate entree naar brasserie, twee brasserieruimtes;
• separate entree naar zalencentrum, twee vergader-/feestzalen;
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• verkeersruimtes;
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• receptie;

• kantoor;
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• toiletgroep;

• personeelstoilet;
• bereidingskeuken;
• spoelkeuken;
• opslagruimtes/werkplaats.

Eerste verdieping:
• bedrijfswoning, dakterras, studeer/werkkamer, woonkamer/keuken, 

verkeersruimtes, toilet, badkamer, drie slaapkamers;
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• vergaderruimte boven de brasserie en van hieruit ook bereikbaar via een 
separate trapopgang;

• verkeersruimtes, drie vergaderzalen;

• bergruimte boven kantoor en toiletgroep, bergruimte boven 
opslag/werkplaats.

Enkele oppervlakten publieke ruimte brasserie ca. 146 m²
publieke ruimte restaurant ca. 140 m²
publieke ruimte tussengedeelte 
restaurant/brasserie

ca.   50 m²

zalen begane grond ca. 294 m²
zalen verdieping ca. 204 m²

De totale oppervlakte vvo (verhuurbare vloeroppervlakte) is 1.690 m².

Omschrijving Diversen
• het pand is aangesloten op een eigen waterzuivering (helofytenveld met 

inhoud van 70 m³) en een septictank van 18 m³.
• aan voor- en achterzijde zijn terrassen met een totale oppervlakte van ca. 

332 m². 
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3. Juridische aspecten van het object

3.1 Privaatrechtelijke aspecten

Kadastraal bekend Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte

Weert L 1421 5.065 m²

De kadastrale legger en kaart is als bijlage aangehecht.

Gebruik Voor het bedrijfsgedeelte bestond een huurovereenkomst tussen eigenaar 
(Aebo BV) en ‘t Blaakven vof. Deze huurovereenkomst is beëindigd.  

Privaatrechtelijke 
bepalingen

Er is geen verder onderzoek gedaan naar eventuele lasten uit hoofde van 
erfdienstbaarheden, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige 
lasten en beperkingen, voor zover niet blijkend uit de eigendomsakte. In de 
eigendomsakte zijn geen rechten of plichten als voornoemd opgenomen. 

3.2 Publiekrechtelijke aspecten

Publiekrechtelijke 
beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
basisregistratie Kadaster.
Bron: kadaster.

Vigerende 
bestemmingsplan

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2011” en heeft 
daarin de bestemming “Recreatie” met de dubbelbestemmingen “Waarde – 
Ecologie”en “Waarde – Archeologie middelhoog” met een bouwvlak en de 
functieaanduidingen “horeca” en “bedrijfswoning”.  
De bestemmingsregels zijn als bijlage aangehecht.

De regels bij de bestemming zijn als bijlage aangehecht.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

4. Overige vermeldenswaardige bijzonderheden

Nutsvoorzieningen Het object is aangesloten op de voorzieningen water, elektra en aardgas. In 
plaats van riolering beschikt het object over een helofytenfilter. 

Staat van onderhoud Het object verkeert in een goede staat van onderhoud.
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Parkeermogelijkheden Op eigen terrein zijn er ruim 60 parkeerplaatsen. Voorts is er in de directe 
nabijheid op openbaar terrein voldoende gratis parkeergelegenheid. 

Overdrachtsbelasting/
BTW

Terzake de levering van de onroerende zaak is door koper geen BTW maar wel 
overdrachtsbelasting verschuldigd. 
Van de koopsom wordt:
– 16 % toegerekend aan het woongedeelte (belast met 2 % 

overdrachtsbelasting);
– 84 % toegerekend aan de bedrijfsruimten met bijbehorende 

ondergrond en buitenterrein (belast met 6 % overdrachtsbelasting).
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Ligging en belendingen Het object is gelegen in het buitengebied aan een openbare verharde weg. 
De belendingen betreffen bos- en natuur. Op korte afstand is vakantiepark 
Weerterbergen gelegen. 
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Overige bijzonderheden De in het te veilen object aanwezige inventaris is geen onderdeel van de veiling 
en wordt in het kader van de veiling niet aan de koper overgedragen. De 
inventaris die na de levering aan de veilingkoper nog in het object aanwezig is, 
zal niet door verkoper ontruimd worden. Eventuele kosten van ontruiming door
de veilingkoper van na de levering aan de veilingkoper nog in het object 
aanwezige inventaris, komen geheel voor rekening van de veilingkoper. Volgens 
verkregen informatie is er op de inventaris door een of meerdere partijen 
beslag gelegd. 

Bijlagen • Kadastrale legger en kaart
• Plattegrondstekening 
• Regels van het bestemmingsplan 

Belangrijk bericht Openbare veiling (Executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW).
De openbare veiling vindt plaats op vrijdag 23 februari 2018. 
De inzetveiling begint om 11.00 uur. 
Afslagveiling begint 5 minuten na het einde van de inzetveiling.

De veiling geschiedt online via https://www.bog-auctions.com, ten overstaan 
van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen. 

Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde
uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare
veiling, schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht 
(Van der Stap Notarissen, t.a.v. mr. M.R.H. Krans, postbus 2450, 3000 CL 
Rotterdam, of per email: veiling@vdstap.com). 

Er wordt verwezen naar de veilingvoorwaarden welke opvraagbaar zijn bij de 
notaris en worden gepubliceerd op: https://www.bog-auctions.com/

Belangrijke data Donderdag 8 februari 2018 om 23.59 uur: laatst mogelijke tijdstip voor het 
indienen van een onderhandse bieding (schriftelijk en onvoorwaardelijk). 

Vrijdag 23 februari 2018 vanaf 11.00 uur openbare veiling van het 
registergoed. 

Bezichtiging Kijkdagen: vrijdag 2 februari van 14.00 tot 16.00 uur
vrijdag 16 februari van 14.00 tot 16.00 uur

Contact Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of
neemt u contact op met:
Van den Berk & Kerkhof Makelaars 
en Taxateurs
ir. A.C.M. Schimmel
Telefoon: 06 - 22 90 21 38
E-mail: a.schimmel@berkkerkhof.nl

Van der Stap Notarissen
mr. J.T. van Burg
Telefoon: 088 – 188 00 40
E-mail: veiling@vdstap.com
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Disclaimer Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs (“Van den Berk & Kerkhof”) is 
door ABN AMRO Bank (de “executant”) aangesteld als haar exclusieve adviseur 
ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed 
(het “vastgoed”) aan de Geuzendijk 35 Weert (de “transactie”). Van den Berk & 
Kerkhof is door de executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als 
adviseur van de executant, om namens de executant deze beknopte 
samenvatting (de “samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het 
vastgoed geïnteresseerde partijen (de “potentiële kopers”), dit met als enige
doelstelling om de potentiële kopers te assisteren in hun evaluatie van
en nader onderzoek naar het vastgoed en de transactie. Deze samenvatting 
behelst geen aanbod of uitnodiging van de executant en/of Van den Berk & 
Kerkhof tot het aangaan van de transactie of toezegging of aanbeveling om de 
transactie tot stand te brengen. Potentiële kopers worden beschouwd als 
professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring
te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de transactie te 
overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. 
Elke potentiële koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, 
fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die potentieel 
kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de transactie zijn 
voor rekening en risico van die potentiële kopers, tenzij anders 
overeengekomen.

De samenvatting is opgesteld om potentiële kopers te informeren over de 
transactie. De samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle 
informatie die potentiële kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen
of zij willen bieden op het vastgoed. 

De executant en Van den Berk & Kerkhof en hun respectievelijke 
dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers 
en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen 
voortkomen uit deze samenvatting of enige andere in het kader van de 
transactie verstrekte informatie (de “informatie”) en eventuele fouten of 
omissies hierin. 
Specifiek wordt er door de executant en/of Van den Berk & Kerkhof geen 
verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige 
in de informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of 
financiële gegevens.

Elke potentiële koper zal onafhankelijk het vastgoed, de transactie en de 
informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de executant, noch Van 
den Berk & Kerkhof hebben een verplichting om additionele informatie te 
verstrekken, de samenvatting en/of informatie aan te passen of bij te werken of
enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen 
blijken.
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Van den Berk & Kerkhof treedt met betrekking tot de transactie op als
exclusief adviseur van de executant en zal derhalve andere partijen
(onafhankelijk van of zij wel of niet de samenvatting en/of informatie hebben 
ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de 
transactie.

Deze brochure is een beschrijving van het geheel. Indien u naar aanleiding van deze brochure vragen heeft
of nadere inlichtingen over dit object wilt, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor;

contactpersoon is Albert Schimmel (06 - 22 90 21 38 of a.schimmel@berkkerkhof.nl).
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Alle in deze verkoopbrochure en in de bijlagen vermelde gegevens zijn naar beste kennis en
wetenschap en te goeder trouw door ons weergegeven. 

Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn, dan kan men zich hierop niet beroepen. 
 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Kadastrale gegevens



Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: WEERT  L  1421 7-4-2016
 Geuzendijk 35  6002 TA WEERT 12:00:55
Uw referentie: 18077
Toestandsdatum: 6-4-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: WEERT L 1421
 Grootte: 50 a 65 ca
 Coördinaten: 172953-363204
 Omschrijving kadastraal object: WONEN MET BEDRIJVIGHEID ERF - TUIN
 Locatie: Geuzendijk  35   
 6002 TA  WEERT
 Jaar: 2007  
 Ontstaan op: 28-10-1987
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75382     d.d. 3-10-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Aebo B.V.
 Geuzendijk  35   
 6002 TA  WEERT
 Zetel: WEERT
 KvK-nummer: 12043516 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  53567/153      d.d. 30-11-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
WEERT  L  1421

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=L&perceelnummer=1421&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=257997010&subjectnummer=5114135155&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Aebo B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RM
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=12043516
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53567&nummer=153&z=HYPERLINK STUK


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 18077

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 7 april 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

WEERT
L
1421

0 m 5 m 25 m

35

1421

1799

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=L&perceelnummer=1421&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WEE01&sectie=L&perceelnummer=1799&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Bestemmingsplangegevens



Weert L 1421





dubbelbestemming waarde – ecologie



dubbelbestemming waarde archeologie



bouwvlak



rood = recreatie



1842016 Buitengebied 2011: Artikel 15 Recreatie

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0988.BPBuitengebiedVA01/r_NL.IMRO.0988.BPBuitengebiedVA01_art15.html 1/4

Plan: Buitengebied 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMROidn: NL.IMRO.0988.BPBuitengebiedVA01

Artikel 15 Recreatie

15.1 Bestemmingsomschrijving

15.1.1 Algemeen

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de uitoefening van een horecabedrijf met daarbij behorende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'horeca', met dien verstande
dat zware (nacht)horeca en verblijfshoreca ter plaatse niet is toegestaan;

b. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
c. een seksinrichting ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting';
d. schietbomen met kogelvangers ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport – kogelvanger';
e. een midgetgolfbaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – midgetgolf';
f. een zend en ontvangstinstallatie ter plaatse van de aanduiding 'zend/ontvangstinstallatie';

met daaraan ondergeschikt:

1. dagrecreatieve voorzieningen;
2. een terras;
3. verkooppunt motorbrandstoffen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
4. parkeervoorzieningen;
5. groenvoorzieningen;
6. verkeersvoorzieningen, waaronder perceelsontsluitingswegen;
7. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut;
8. waterhuishoudkundige voorzieningen.

15.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels
van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 45.2.

15.2 Bouwregels

15.2.1 Algemeen

Op de voor 'Recreatie' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. bouwwerken passende binnen de bestemming;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke qua aard en afmetingen passen binnen deze bestemming;
c. één bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', er is geen bedrijfswoning toegestaan ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning uitgesloten', indien er méér dan een bedrijfswoning is toegestaan is het maximaal aantal bedrijfswoningen aangegeven
via een aanduiding, bij een gekoppeld bouwvlak is uitwisseling van bedrijfswoningen tussen de bouwvlakken mogelijk, met dien
verstande dat het maximaal aantal toegestane bedrijfswoningen niet mag worden overschreden;

d. een horecabedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
e. een seksinrichting, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting';
f. het op de verbeelding aangegeven aantal schietbomen met kogelvangers uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
sport – kogelvanger';

g. uitsluitende een midgetgolfbaan ter plaatse van de aanduiding 'midgetgolfbaan'.

15.2.2 Regels ter plekke van de aanduiding 'bouwvlak'

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, de bedrijfswoning, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd,
overeenkomstig de tabel bebouwing onder 15.2.4;

b. bedrijfsgebouwen, alsmede vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen ten behoeve van de bedrijfswoning mogen niet voor de
voorgevel van de woning of het verlengde daarvan worden;

c. bedrijfsgebouwen dienen aan de maatvoering en situering te voldoen zoals opgenomen in de tabel bebouwing onder 15.2.4, tenzij ter
plaatse van de aanduiding 'maximale goot en bouwhoogte' een afwijkende bouwhoogte is aangegeven of maximaal de bestaande goot
en bouwhoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan indien deze hoger is;

d. bedrijfswoningen dienen aan de inhoud te voldoen zoals opgenomen in de tabel onder 15.2.4, tenzij ter plaatse van de aanduiding
'maximum volume' een afwijkende inhoud is aangegeven of maximaal de bestaande inhoud op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan indien deze groter is. Voor inpandige uitbreiding van de bedrijfswoning binnen de bestaande bouwmassa, zoals bij
een woonstal boerderij, is geen maximum volume van toepassing.

15.2.3 Overige regels met betrekking tot bebouwing

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen buiten het bouwvlak, op het onbebouwd blijvende gedeelte van het bestemmingsvlak
worden opgericht;

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen aan de maatvoering te voldoen zoals opgenomen in de tabel bebouwing onder 15.2.4;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van recreatief medegebruik, zoals kleinschalige picknickplaatsen, wegwijzers,
informatieborden, zitbanken, afvalemmers, e.d. met een bebouwingshoogte van maximaal 2 m.

15.2.4 Tabel bebouwing

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0988.BPBuitengebied-VA01/r_NL.IMRO.0988.BPBuitengebied-VA01_art45.html#_45.2_Voorrangsregels
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Locatie   Toegestane
bouwwerken en
voorzieningen  

Maximale
goothoogte
gebouwen  

Maximale
bebouwings
hoogte
gebouwen  

Inhoud
bedrijfs
woning  

Dakhelling
behoudens
ondergeschikte
bouwdelen  

Maximale
bebouwingshoogte
bouwwerken, geen
gebouwen zijnde  

Bebouwde
oppervlakte
bouwwerken  

Max.
bebouwings
percentage  

Eindhovenseweg
101  

Uitsluitend
bouwwerken ten
behoeve van het
restaurant annex
horecabedrijf met
logies en één
bedrijfswoning
alsmede een
verkooppunt
motorbrandstoffen
 

Bedrijfswoning
max. 5,50 m;
bijgebouwen
bij
bedrijfswoning
max. 3,00 m;
overige
gebouwen
max. 4,00 m  

n.v.t.   Min. 300
m³;
Max. 750
m³  

Max. 45°   Terreinafscheidingen:
voor voorgevelrooilijn
max. 1,00 m, erachter
max. 2,00 m; overige
bouwwerken geen
gebouwen zijnde
max. 4,00 m  

Voor
bijgebouwen
bij de
bedrijfswoning
max. 150 m²  

Max. 15%  

Frans
Strouxstraat 38  

Uitsluitend zijn
toegestaan een
café/restaurant,
speeltuin en één
bedrijfswoning
alsmede de
bijbehorende
bijgebouwen en
andere
bouwwerken  

Bestaand   Bestaand   Bestaand
 

Min. 35°;
max. 50°  

Terreinafscheidingen:
voor voorgevelrooilijn
max. 1,00 m, erachter
max. 2,00 m; overige
bouwwerken geen
gebouwen zijnde
max. 4,00 m  

Voor
bijgebouwen
bij de
bedrijfswoning
max. 150 m²  

n.v.t.  

Geuzendijk 35   Uitsluitend
bouwwerken ten
behoeve van het
restaurant annex
horecabedrijf
alsmede één
bedrijfswoning  

Max. 6,00 m   Max. 9,00 m
 

Bestaand
 

Max. 45°   Terreinafscheidingen:
voor voorgevelrooilijn
max. 1,00 m, erachter
max. 2,00 m; overige
bouwwerken geen
gebouwen zijnde
max. 6,00 m  

Voor
bijgebouwen
bij de
bedrijfswoning
max. 150 m²  

Max. 75%  

Grotesteeg 10   Uitsluitend zijn
toegestaan een
café/restaurant en
één
bedrijfswoning
alsmede de
bijbehorende
bijgebouwen,
speeltoestellen
en andere
bouwwerken ten
behoeve van de
schutterij  

Bestaand   Bestaand   Bestaand
 

Bestaand   Terreinafscheidingen:
voor voorgevelrooilijn
max. 1,00 m, erachter
max. 2,00 m; max. het
op de verbeelding
aangegeven aantal
schietbomen met
kogelvangers met
een hoogte van max.
20,00 m ter plaatse
van de aanduiding
'specifieke vorm van
sport – kogelvanger'
overige bouwwerken
geen gebouwen
zijnde max. 4,00 m  

Voor
bijgebouwen
bij de
bedrijfswoning
max. 150 m²,
voor
gebouwen van
ondergeschikte
betekenis bij
de aanduiding
'specifieke
vorm van sport
– kogelvanger'
max. 20 m²  

n.v.t.  

Maaseikerweg
280  

Uitsluitend zijn
toegestaan een
café/restaurant en
één
bedrijfswoning
alsmede de
bijbehorende
bijgebouwen,
speeltoestellen
en een
midgetgolfbaan  

Bestaand   Bestaand   Bestaand
 

Bestaand   Terreinafscheidingen:
voor voorgevelrooilijn
max. 1,00 m, erachter
max. 2,00 m; overige
bouwwerken geen
gebouwen zijnde
max. 4,00 m  

Voor
bijgebouwen
bij de
bedrijfswoning
max. 150 m²  

n.v.t.  

Roermondseweg
155  

Uitsluitend zijn
toegestaan een
café restaurant
ruimte alsmede
bijbehorende
bijgebouwen en
andere
bouwwerken  

Bestaand   Bestaand   Bestaand
 

Min. 35°;
Max. 50°  

Terreinafscheidingen:
voor voorgevelrooilijn
max. 1,00 m, erachter
max. 2,00 m; overige
bouwwerken geen
gebouwen zijnde
max. 4,00 m  

  n.v.t.  

Roermondseweg
171  

Uitsluitend
bouwwerken ten
behoeve van de
seksinrichting  

Bestaand   Bestaand   Bestaand
 

Bestaand   Terreinafscheidingen:
voor voorgevelrooilijn
max. 1,00 m, erachter
max. 2,00 m; overige
bouwwerken geen
gebouwen zijnde
max. 4,00 m
   

  n.v.t.  

Roermondseweg
201  

Uitsluitend
bouwwerken ten
behoeve van de
seksinrichting  

Bestaand   Bestaand   Bestaand
 

Bestaand   Terreinafscheidingen:
voor voorgevelrooilijn
max. 1,00 m, erachter
max. 2,00 m; overige

  n.v.t.  
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bouwwerken geen
gebouwen zijnde
max. 4,00 m  

15.3 Nadere eisen

15.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

a. de natuur en landschappelijke compensatie die geleverd moet worden bij de uitbreiding van de bebouwing binnen het bouwvlak;
b. de aard, hoogte en situering van bouwwerken indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde stedenbouwkundige en landschappelijke
inpassing, ter voorkoming van onevenredige aantasting en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken en ter
verbetering van de gebiedskwaliteit.

c. de te leveren kwaliteitsbijdrage op grond van het bepaalde in artikel 46 Kwaliteitsregels.

15.3.2 Toepassingscriteria

De onder 15.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

a. het stedenbouwkundig beeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede parkeerbalans;
d. de milieusituatie;
e. de sociale veiligheid;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
g. de bescherming van het cultuurhistorische karakter van de bestaande bebouwing en bouwwerken en van omliggende waarden.

15.4 Afwijken van de bouwregels

15.4.1 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van het vergroten van het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 15.2 ten behoeve van het vergroten van
het bouwvlak waarbij de grenzen van het bouwvlak met maximaal 5 meter worden overschreden, met dien verstande dat:

a. de noodzaak daartoe wordt aangetoond;
b. natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en belangen en het aangrenzende woon en leefmilieu niet onevenredig
worden aangetast;

c. dan wel de mogelijkheden voor het herstel van bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind;
d. er geen extra buitenopslag mag plaatsvinden;
e. de te leveren kwaliteitsbijdrage op grond van het bepaalde in artikel 46 Kwaliteitsregels inzichtelijk dient te worden gemaakt.

15.4.2 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijking van het bepaalde in artikel 15.2 ten behoeve van het toestaan van een
bouwhoogte tot maximaal 12 meter, met dien verstande dat:

a. de noodzaak daartoe wordt aangetoond;
b. natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en belangen en het aangrenzende woon en leefmilieu niet onevenredig
worden aangetast;

c. dan wel de mogelijkheden voor het herstel van bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

15.4.3 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van woningen met een grotere inhoud

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 15.2 ten behoeve van het uitbreiden van de inhoud
van de bedrijfswoning naar meer dan 750 m³ doch niet meer dan 1.000 m3, met dien verstande dat:

a. bestaande bebouwing op het perceel of elders wordt gesloopt, waarbij per m³ uitbreiding 4 m² bebouwing wordt gesloopt, dan wel;
b. op grond van het bepaalde in artikel 46 inzicht wordt geboden in de wijze waarop een afdoende kwaliteitsbijdrage wordt geleverd,
waarbij per m³ uitbreiding een kwaliteitsverbetering plaatsvindt ter waarde van de kosten van de sloop van 4 m² bebouwing.

15.5 Specifieke gebruiksregels

15.5.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt ten minste verstaan het gebruik van gronden en opstallen
voor:

a. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik binnen de bestemming 'Recreatie';
b. woondoeleinden, anders dan in de bedrijfswoning;
c. de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf, met uitzondering van de in artikel 15.1 omschreven vormen van bedrijfsmatig
gebruik;

d. een discotheek;
e. een amusementenhal;
f. een speelautomatenhal;
g. een bingozaal;
h. prostitutiedoeleinden.
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15.5.2 Parkeren

Elk bedrijf dient te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid (zowel voor personeel als voor bezoekers) en in gelegenheid voor laden en
lossen, waarbij voldaan dient te worden aan de normen opgenomen in de Parkeerbeleidsnota 2006, tenzij voldoende openbare plaatsen
aanwezig zijn volgens een beoordeling van burgemeester en wethouders.

15.5.3 Geurcontour

Onder gebruik strijdig met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het in gebruiknemen en/of in gebruik laten nemen van opstallen
als geurgevoelig object ter plaatse van een reeds krachtens de Wet geurhinder en veehouderij dan wel het Activiteitenbesluit geldende
geurcontour.

15.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing

15.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Niet van toepassing

15.8 Wijzigingsbevoegdheid

15.8.1 Wijziging in de bestemming 'Wonen'

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Recreatie' wijzigen in de bestemming Wonen, met dien verstande dat:

a. de wijziging past in het gemeentelijk woningbouwprogramma;
b. de bedrijfsvoering is beëindigd;
c. alle voormalige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt;
d. de wijziging niet leidt tot nieuwe belemmeringen van in de omgeving gelegen (agrarische) bedrijven;
e. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;
f. het aantal woningen zoals aanwezig niet toeneemt;
g. de totstandkoming van een aanvaardbaar woonmilieu dient te worden gegarandeerd;
h. de regels van artikel '27 Wonen' worden verder van toepassing verklaard.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0988.BPBuitengebied-VA01/r_NL.IMRO.0988.BPBuitengebied-VA01_art27.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0988.BPBuitengebied-VA01/r_NL.IMRO.0988.BPBuitengebied-VA01_art27.html
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Plan: Buitengebied 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMROidn: NL.IMRO.0988.BPBuitengebiedVA01

Artikel 33 Waarde  Archeologie middelhoog

33.1 Bestemmingsomschrijving

33.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde  Archeologie middelhoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige of te verwachten
archeologische waarden.

33.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de
desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 45.2.

33.2 Bouwregels

33.2.1 Onderzoeksplicht

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor bouwen, die betrekking heeft op de voor 'Waarde  Archeologie
middelhoog' aangewezen gronden, legt een rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de
aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld.

33.2.2 Toepassingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar haar oordeel uit het rapport als bedoeld in 33.2.1 genoegzaam blijkt
dat:

a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
b. schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht
nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.

33.2.3 Voorschriften aan de vergunning

In de situatie als bedoeld in 33.2.2 sub b., kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning
verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden
behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van
de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen
kwalificaties.

33.2.4 Uitzonderingen

Artikel 33.2.1, 33.2.2 en 33.2.3 zijn niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en
waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;

b. een bouwwerk met een verstoringsoppervlakte kleiner dan 2.500 m², ongeacht de diepte;
c. een bouwwerk met een verstoringsoppervlakte groter dan 2.500 m² dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40
cm beneden maaiveld en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst, of

d. een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd met een bouwhoogte van 3,00 m.

33.2.5 Regeling bij vondsten

Indien het bepaalde in 33.2.3 sub c. van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden
omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

33.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

33.4 Afwijken van de bouwregels

Niet van toepassing.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0988.BPBuitengebied-VA01/r_NL.IMRO.0988.BPBuitengebied-VA01_art45.html#_45.2_Voorrangsregels
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33.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing.

33.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing.

33.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden

33.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden om op of in de voor 'Waarde  Archeologie middelhoog' aangewezen gronden de volgende
werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken uit te voeren:

a. afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, tot een diepte van meer dan 40 cm beneden
maaiveld en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan 40 cm beneden maaiveld;

b. heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
c. verlagen of verhogen van het waterpeil;
d. aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
e. aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies,
installaties of apparatuur;

f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen;
g. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten;
h. het tot stand brengen en of in exploitatie brengen van boor en pompputten;
i. het aanleggen of verbreden/verharden van wegen, voet, ruiter of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen met grondverstoringen dieper dan 40 cm beneden maaiveld.

33.7.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 33.7.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of werken:

a. worden uitgevoerd voor het realiseren van een bouwwerk waarop artikel 33.2 van toepassing is;
b. een verstoringsoppervlakte beslaan van ten hoogste 2.500 m² ongeacht de diepte;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden of een ontgrondingvergunning, of;

e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
f. worden uitgevoerd voor militaire oefeningen zoals handmatige vergravingen;
g. worden uitgevoerd voor militaire oefeningen zoals ingravingen met voertuigen ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van maatschappelijk  ingravingen met voertuigen'.

33.7.3 Onderzoeksplicht

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
als bedoeld in het eerste lid die betrekking heeft op de voor 'Waarde  Archeologie middelhoog' aangewezen gronden legt
een rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgesteld.

33.7.4 Toepassingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden indien naar haar oordeel uit het rapport als bedoeld in 33.7.3 genoegzaam blijkt dat:

a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het
in acht nemen van aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden verbonden voorschriften.

33.7.5 Voorschriften aan de vergunning

In de situatie als bedoeld in 33.7.4 sub b., kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden
behouden;
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b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van
de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen
kwalificaties.

33.7.6 Regeling bij vondsten

Indien het bepaalde in 33.7.5 sub c. van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden
omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of werken.

33.8 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de voor 'Waarde  Archeologie middelhoog' aangewezen gronden die, bij wijze
van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden geheel of gedeeltelijk
van de verbeelding te verwijderen, indien:

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn of zich
op een andere plaats bevinden;

b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter
plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarde voorziet.
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Plan: Buitengebied 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMROidn: NL.IMRO.0988.BPBuitengebiedVA01

Artikel 36 Waarde  Ecologie

36.1 Bestemmingsomschrijving

36.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde  Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede
bestemd voor:

a. de instandhouding, versterking en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden;
b. een ecoduct ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde – ecoduct'.

36.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de
desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 45.2.

36.2 Bouwregels

36.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Waarde  Ecologie' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

36.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de voor 'Waarde  Ecologie' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. een ecoduct met een hoogte van maximaal 10 m ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde –
ecoduct';

b. bouwwerken geen gebouw zijnde van geringe omvang welke noodzakelijk zijn voor de instandhouding, versterking
en ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden, met dien
verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 2,20 meter mag bedragen.

36.3 Nadere eisen

Niet van toepassing.

36.4 Afwijken van de bouwregels

36.4.1 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van bouwen van bouwwerken

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 36.2, ten behoeve van het
bouwen van gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

a. het belang van de in artikel 36.1 genoemde waarden, niet onevenredig wordt aangetast;
b. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming.

36.5 Specifieke gebruiksregels

Niet van toepassing

36.6 Afwijken van de gebruiksregels

Niet van toepassing

36.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden

36.7.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde  Ecologie' aangewezen gronden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning
van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet, ruiter of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

b. het ontginnen, bodem verlagen of afgraven, ophogen en/of egaliseren van de bodem, behoudens het aanleggen
van drinkpoelen;

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0988.BPBuitengebied-VA01/r_NL.IMRO.0988.BPBuitengebied-VA01_art45.html#_45.2_Voorrangsregels
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c. het bebossen van gronden ten behoeve van houtproductie;
d. het aanbrengen en/of aanleggen van oeverbeschoeiing en het/of het aanleggen van waterlopen;
e. het aanleggen van voorzieningen voor de opvang van hemelwater en de afvoer van hemelwater vanaf een
dergelijke voorziening.

36.7.2 Uitzonderingen

Het in artikel 36.7.1 vervatte verbod geldt niet voor:

a. normale onderhoudswerkzaamheden;
b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
c. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn en waarvoor tot
het van kracht worden van het plan geen vergunning vereist was dan wel krachtens een voor dat tijdstip
aangevraagde (omgevings)vergunning/afwijking of anderszins mogen worden uitgevoerd.

36.7.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 36.7.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of
werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen voor de in artikel 36.1
genoemde waarden en doeleinden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor
herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden verkleind.

Omgevingsvergunningplichtige
werken/werkzaamheden  

Criteria voor verlening van de omgevingsvergunning  

36.7.1 sub a.
het aanleggen van paden
 

 de paden zijn noodzakelijk voor het verbeteren van de mogelijkheden voor
recreatief medegebruik;
 bestaande hoogteverschillen mogen slechts plaatselijk en in geringe mate
worden aangetast  

36.7.1 sub b.
het ontginnen, bodem verlagen of
afgraven, ophogen en/of egaliseren
van de bodem, behoudens het
aanleggen van drinkpoelen  

 de werken dienen noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische
bedrijfsuitoefening dan wel ontsluiting of nutsvoorziening van in het gebied
aanwezige woningen of bedrijfsgebouwen, waarbij de bestaande
hoogteverschillen niet onevenredig mogen worden aangetast 
 de bestaande hoogteverschillen ter plaatse van de aanduiding
'landschapswaarden' mogen slechts plaatselijk en in geringe mate worden
aangetast
 de vitaliteit ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden' mag niet
onevenredig worden aangetast
 de aanwezige houtopstanden/landschapselementen mogen slechts over een
geringe lengte worden doorsneden ten behoeve van het aanbrengen van een
leiding ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden'  

36.7.1 sub c.
het bebossen van gronden ten
behoeve van houtproductie  

 de werken dienen bij te dragen aan de natuurlijke verscheidenheid dan wel de
recreatieve aantrekkelijkheid in het gebied
 er dient gebruik te worden gemaakt van inheemse soorten  

36.7.1 sub d.
het aanbrengen en/of aanleggen van
oeverbeschoeiing en het/of het
aanleggen van waterlopen  

er mag geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterstructuur en de
waterhuishoudkundige situatie  

36.7.1 sub e.
het aanleggen van voorzieningen voor
de opvang van hemelwater en de
afvoer van hemelwater vanaf een
dergelijke voorziening  

er mag geen blijvende aantasting plaatsvinden van de ter plaatse aanwezige
natuurlijke en landschappelijke waarden  

36.8 Wijzigingsbevoegdheid

36.8.1 Wijziging in de bestemming 'bos' of 'natuur'

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming Bos of Natuur, ten behoeve van het
realiseren van nieuwe natuur, met dien verstande dat:

a. uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik;
b. de wijziging niet leidt tot nieuwe belemmeringen van in de omgeving gelegen bedrijven.

met dien verstande dat:
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1. bij de wijziging in de bestemming 'Bos' de regels in artikel 10 in acht worden genomen;
2. bij wijziging in de bestemming 'Natuur' de regels in artikel 14 in acht worden genomen.

36.8.2 Wijziging in de bestemming 'Agrarisch met waarden'

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming Agrarisch met waarden  Natuur en
landschapswaarden, ten behoeve van bijvoorbeeld de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur, Provinciale
Ontwikkelingszone Groen, of ruimte voor veerkrachtige watersystemen, met dien verstande dat:

a. uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik;
b. de wijziging niet leidt tot nieuwe belemmeringen van in de omgeving gelegen bedrijven.

met dien verstande dat:

1. bij de wijziging in de bestemming 'Agrarisch met waarden  Natuur en Landschapswaarden' de regels in
artikel 6 in acht worden genomen.
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