
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door Vellekoop Makelaardij-

Onteigeningszaken echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als 

aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet 

tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met 

een aanbod overeenkomende aanvaarding.  

Online executieveiling, 6 juli 2018 om 15:00 uur 

Schijndelsedijk 10 te Boxtel

Object  Halfvrijstaande woning met schuur en weiland 

Inleiding  Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op vrijdag 6 juli 2018,  
’s middags vanaf 15:00 uur, online veiling via www.bog-auctions.com, ten 
overstaan van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen. 

Bezichtiging  Bezichtigingen zijn niet mogelijk. 

Contact  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u 
contact op met: 

Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken Van der Stap Notarissen
W. Verhoeven                                       mr. J.T. van Burg 
010 521 76 66                         088 188 00 40 
wverhoeven@vellekoop.nl joost.van.burg@vdstap.com

Berk & Kerkhof
M. van der Vleuten 
0499 37 55 65 

m.vleuten@berkkerkhof.nl
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aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet 

tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met 

een aanbod overeenkomende aanvaarding.  

Veilinggegevens 
Veiling  Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’) 

De openbare veiling vindt plaats op vrijdag 6 juli 2018, ’s middags vanaf 15:00 
uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaand één 
van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen. 

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 
veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere 
veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris 
en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com. 

Onderhands bieden  Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. 
De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 22 
juni 2018 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te 
worden gericht (Van der Stap Notarissen t.a.v. mr. J.T. van Burg, Postbus 2450 
te Rotterdam (3000 CL), of per email: veiling@vdstap.nl).  

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: 
www.bog-auctions.com.  

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 
3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan. 

Inzetpremie  De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en 
wordt in rekening gebracht bij de verkoper. Lees verder de op de veiling van 
toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. 

Gunning  De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te 
gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uitspreken. 

Veilingkosten  De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd 
in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.  

Overdrachtsbelasting  Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6% 
overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties  Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan 
wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. 



Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door Vellekoop Makelaardij-

Onteigeningszaken echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als 

aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet 

tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met 

een aanbod overeenkomende aanvaarding.  

Objectgegevens 
Omschrijving Percelen grond/weiland, kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie R de 

nummers 149 en 150, totaal groot 5.125 m2. 

Halfvrijstaande woning, plaatselijk bekend als Schijndelsedijk 10 te Boxtel, 
bouwjaar circa 1955, bestaande uit een traditionele bouw, stenen buitengevels, 
zadeldak met pannen gedekt op houten onderbeschieting en een inhoud van 
circa 450 m3. 

Stenen schuur, groot circa 100 m2. 

Huur  De verkoper is niet bekend met ter zake het niet tot bewoning bestemde deel 
van het Registergoed bestaande huurovereenkomsten. 
De verkoper bekende, destijds bestaande, huurovereenkomst ter zake van het 
tot bewoning bestemde deel van het Registergoed is ontbonden als gevolg van 
een arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 16 januari 2018. 
De curator in het faillissement van de eigenaar heeft verklaard dat hij geen 
huurovereenkomsten heeft gesloten ter zake de tot het Registergoed 
behorende objecten. 

Gebruik  De verkoper is bekend met het gebruik door derden van de tot het 
Registergoed behorende objecten, maar de verkoper is niet bekend met de 
hoedanigheid van de gebruikers of de afspraken omtrent het gebruik. 

Locatie  Gelegen aan de Schijndelsedijk in agrarisch gebied. 

Bereikbaarheid  Goed bereikbaar via de openbare weg.

Milieu  Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper 
heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het 
verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen 
zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten 
tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan 
voortvloeien.  

Ondergrondse tank  Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse  
tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.  

Bestemming  Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2011” van de 
gemeente Boxtel en heeft daarin de bestemmingen “Wonen” en “Agrarisch met 
waarden - Landschap” met dubbelbestemmingen “Waarde - Kleinschalig 
cultuurlandschap” en “Waarde - Leefgebied soorten van kleinschalig 
cultuurlandschap” en gebiedsaanduidingen “reconstructiewetzone - 
verwevingsgebied” en “reconstructiewetzone -  
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 10 april 2012 
en is op 10 juli 2014 onherroepelijk geworden na uitspraak van de Raad van 
State. 

Voor de volledige en actuele bestemmingsplaninformatie dan wel overige 
ruimtelijke plannen verwijzen wij u naar: www.ruimtelijkeplannen.nl en/of de 
gemeente. 
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aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet 

tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met 

een aanbod overeenkomende aanvaarding.  

Bijzonderheden  Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan 
gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen  
en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper 
aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van 
voornoemde documenten. 
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Disclaimer  Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken (“Vellekoop”) is door De 
Deutsche Bank N.V. (de “Executant”) aangesteld als haar exclusieve 
adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het 
onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Geelderseweg 17 te Boxtel (de 
“Transactie”). Vellekoop 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 Vellekoop 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 Vellekoop 
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 op omissies hierin. 
Specifiek wordt er door de Executant en/of Vellekoop 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 Vellekoop 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.  

Vellekoop 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.



FOTO’S 



KADASTRALE KAART 
(samengesteld en niet op schaal) 



BETREFT

Boxtel R 149
UW REFERENTIE

6681
GELEVERD OP

24-05-2018 - 11:39
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11006506399
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

23-05-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

17-05-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Boxtel R 149
Kadastrale objectidentificatie : 040100014970000

Locatie Schijndelsedijk 10
5283 VD  Boxtel
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Grootte 1.300 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 152896 - 401305
Omschrijving Wonen

Erf - Tuin
Koopsom € 1.405.000

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2007

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 51429/102 Ingeschreven op 05-01-2007
Naam gerechtigde de geelders holding bv

Adres Geelderseweg 17 A
BOXTEL

Statutaire zetel BOXTEL
KvK-nummer 17083591 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

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.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.40100014970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_51429_102
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.245229963
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=17083591
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Boxtel R 150
UW REFERENTIE

6681
GELEVERD OP

24-05-2018 - 11:39
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11006506452
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

23-05-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

17-05-2018
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Boxtel R 150
Kadastrale objectidentificatie : 040100015070000

Grootte 3.825 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 152901 - 401239
Omschrijving Terrein (akkerbouw)

Koopsom € 1.405.000
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2007

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 51429/102 Ingeschreven op 05-01-2007
Naam gerechtigde de geelders holding bv

Adres Geelderseweg 17 A
BOXTEL

Statutaire zetel BOXTEL
KvK-nummer 17083591 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

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.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.40100015070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_51429_102
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.245229963
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=17083591
https://www.kadaster.nl/contact








Plan: Buitengebied 2011
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1

Artikel 6 Agrarisch met waarden - Landschap

6.1 Bestemmingsomschrijving
6.2 Bouwregels
6.3 Nadere eisen
6.4 Specifieke gebruiksregels
6.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
6.6 Wijzigingsbevoegdheid

6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ' Agrarisch met waarden - Landschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarisch grondgebruik;
b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. de verwezenlijking en het behoud, beheer en herstel van een ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding

'milieuzone - ecologische verbindingen';
d. de verwezenlijking en het behoud, beheer en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding ' milieuzone -

beekherstel ';
e. extensief recreatief medegebruik;
f. doeleinden van openbaar nut;
g. het behoud, het herstel en de versterking van de landschappelijke en natuurwaarden, archeologische, cultuurhistorische en

aardkundige waarden en kenmerken van de gronden;

een en ander met bijbehorende voorzieningen, zoals perceelsontsluitingen, onverharde wegen, kavelpaden, groenvoorzieningen en
sloten.

6.2 Bouwregels
Op de voor ' Agrarisch met waarden - Landschap ' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten
dienst van de bestemming, met dien verstande dat:

a. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan;
b. in afwijking van het bepaalde onder a schuilstallen zijn toegestaan, uitsluitend zover deze reeds legaal bestonden op het

tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan, op de plaats en tot de afmetingen zoals die bestonden op genoemd tijdstip.

6.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. teeltondersteunende voorzieningen met een permanent karakter zijn niet toegestaan;
b. voeropslagvoorzieningen zijn niet toegestaan;
c. paardenbakken zijn niet toegestaan;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde (waaronder erf- en terreinafscheidingen) bedraagt niet meer

dan 1 m;
e. poorten zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 2 m;

6.3 Nadere eisen

6.3.1 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

a. de situering, de oppervlakte en de bouwhoogte van bebouwing;
b. de aard, bouwhoogte en de situering van erfafscheidingen.

6.3.2 Afwegingskader
De in 6.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld:

a. indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde stedenbouwkundige, cultuurhistorische en/of landschappelijke inpassing;
b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van omliggende waarden;
c. ter verbetering van de gebiedskwaliteit ten behoeve van duurzaam agrarisch grondgebruik;
d. ten behoeve van de milieusituatie
e. ten behoeve van de verkeersveiligheid;
f. ten behoeve van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.3.3 Procedure
Bij de gebruikmaking van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen is de procedure als genoemd in 55.1 van toepassing.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.6.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_3.52.html#_52.3_milieuzone-ecologischeverbindingen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_3.52.html#_52.3_milieuzone-ecologischeverbindingen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_3.52.html#_52.2_milieuzone-beekherstel
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.6.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_3.55.html#_55.1_Nadereeisen


6.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik of laten gebruiken gronden voor het plaatsen of
geplaatst houden van kampeermiddelen.

6.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

6.5.1 Verbod
Het is verboden zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. ter plaatse van de aanduiding ' milieuzone - ecologische verbindingen ': het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of
verharde oppervlakten van meer dan 100 m2;

b. ter plaatse van de aanduiding ' milieuzone - beekherstel ':
1. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100 m2;
2. het ophogen van gronden.

6.5.2 Uitzonderingen verbod
Het in 6.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b. in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat

tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.

6.5.3 Afwegingskader
De in 6.5.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien door de werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of
indirect) te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden kan plaatsvinden.

6.5.4 Waarden
Onder de in 6.5.3 genoemde waarden worden verstaan:

a. ten aanzien van de in 6.5.1 onder a genoemde werken of werkzaamheden: de waarden van de ecologische verbindingszone
voor uitwisseling van flora en fauna tussen natuurgebieden;

b. ten aanzien van de in 6.5.1  onder b genoemde werken of werkzaamheden: de waarden van de gronden voor behoud, beheer
en herstel van watersystemen.

6.5.5 Advies
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in 6.5.1 onder b wordt het betrokken waterschapsbestuur
gehoord.

6.6 Wijzigingsbevoegdheid

6.6.1 Uitbreiding intensieve veehouderij
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wijzigen in de bestemming 'Agrarisch -
Agrarisch bedrijf' met de aanduiding 'intensieve veehouderij' voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf ter plaatse van de
aanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied', onder de voorwaarden dat:

a. de gronden grenzen aan gronden met de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' met de aanduiding 'intensieve
veehouderij' en de wijziging plaatsvindt in het kader van uitbreiding van het agrarisch bedrijf;

b. sprake is van een duurzame locatie intensieve veehouderij;
c. geen sprake is van een intensieve geiten- of schapenhouderij;
d. de wijziging uit bedrijfseconomisch oogpunt noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of ontwikkeling

van een reëel agrarisch bedrijf;
e. na wijziging de totale oppervlakte van het bestemmingsvlak Agrarisch - Agrarisch bedrijf niet meer bedraagt dan 1,5 hectare,

waarbij tenminste 10% van het bestemmingsvlak (grootte na wijziging) wordt aangewend voor een goede landschappelijke
inpassing;

f. in afwijking van het bepaalde onder e het bestemmingsvlak Agrarisch - Agrarisch bedrijf eenmalig mag worden vergroot
onder de voorwaarden dat:

1. het bouwblok op 20 maart 2010 een omvang had van ten minste 1,5 ha.;
2. de vergroting noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de huisvestingseisen, voortvloeiend uit het Besluit

ammoniakemissie huisvesting veehouderij en uit de op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren gestelde
eisen;

3. de wijziging is aangevraagd voor 1 januari 2013;
g. de wijziging milieuhygiënisch uitvoerbaar is;
h. de gebiedswaarden substantieel worden versterkt conform een ingediend landschapversterkingsplan, door middel van het

aanleggen van landschaps- of natuurlijke elementen, het aanbrengen van beeldkwaliteit en/of het herstellen van
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cultuurhistorische elementen aan gebouwen en/of omgeving;
i. de artikelen 6.6.12 en 6.6.13 in acht worden genomen.

6.6.2 Uitbreiding van overige niet-grondgebonden agrarische bedrijven
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wijzigen in de bestemming 'Agrarisch -
Agrarisch bedrijf' met de aanduiding 'intensieve kwekerij' voor de uitbreiding van overige niet-grondgebonden agrarische bedrijven,
onder de voorwaarden dat:

a. de gronden grenzen aan gronden met de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' met de aanduiding 'intensieve
kwekerij' en de wijziging plaatsvindt in het kader van de uitbreiding van het agrarisch bedrijf;

b. de wijziging uit bedrijfseconomisch oogpunt noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of ontwikkeling
van een reëel agrarisch bedrijf;

c. na wijziging de totale oppervlakte van het bestemmingsvlak ' Agrarisch - Agrarisch bedrijf ' niet meer bedraagt dan 1,5
hectare, waarbij tenminste 10% van het bestemmingsvlak (grootte na wijziging) wordt aangewend voor een goede
landschappelijke inpassing;

d. de wijziging milieuhygiënisch uitvoerbaar is;
e. de gebiedswaarden substantieel worden versterkt conform een ingediend landschapversterkingsplan, door middel van het

aanleggen van landschaps- of natuurlijke elementen, het aanbrengen van beeldkwaliteit en/of het herstellen van
cultuurhistorische elementen aan gebouwen en/of omgeving;

f. de artikelen 6.6.12 en 6.6.13 in acht worden genomen.

6.6.3 Uitbreiding agrarisch bedrijf
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wijzigen in de bestemming 'Agrarisch -
Agrarisch bedrijf' zonder de aanduiding 'intensieve veehouderij' en zonder de aanduiding 'intensieve kwekerij' voor de uitbreiding
van het agrarisch bedrijf, onder de voorwaarden dat:

a. de gronden grenzen aan gronden met de bestemming ' Agrarisch - Agrarisch bedrijf ' en de wijziging plaatsvindt in het kader
van uitbreiding van het agrarische bedrijf;

b. de wijziging uit bedrijfseconomisch oogpunt noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of ontwikkeling
van een reëel agrarisch bedrijf;

c. na wijziging de totale oppervlakte van het bestemmingsvlak ' Agrarisch - Agrarisch bedrijf ' niet meer bedraagt dan 2 hectare,
waarbij tenminste 10% van het bestemmingsvlak (grootte na wijziging) wordt aangewend voor een goede landschappelijke
inpassing;

d. de wijziging niet strekt tot uitbreiding van intensieve veehouderij;
e. de wijziging milieuhygiënisch uitvoerbaar is;
f. de gebiedswaarden substantieel worden versterkt conform een ingediend landschapversterkingsplan, door middel van het

aanleggen van landschaps- of natuurlijke elementen, het aanbrengen van beeldkwaliteit en/of het herstellen van
cultuurhistorische elementen aan gebouwen en/of omgeving;

g. de artikelen 6.6.12 en 6.6.13 in acht worden genomen.

6.6.4 Vormverandering agrarisch bedrijf
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wijzigen in de bestemming 'Agrarisch -
Agrarisch bedrijf' ten behoeve van de vormverandering van het vlak met de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf', onder de
voorwaarden dat:

a. de gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' grenzen aan gronden met de bestemming 'Agrarisch
- Agrarisch bedrijf';

b. de totale oppervlakte van de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' niet toeneemt;
c. ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' de vormverandering niet mag plaatsvinden ten

behoeve van een intensieve veehouderij;
d. de wijziging milieuhygiënisch uitvoerbaar is;
e. de gebiedswaarden substantieel worden versterkt conform een ingediend landschapversterkingsplan, door middel van het

aanleggen van landschaps- of natuurlijke elementen, het aanbrengen van beeldkwaliteit en/of het herstellen van
cultuurhistorische elementen aan gebouwen en/of omgeving;

f. de artikelen 6.6.12 en 6.6.13 in acht worden genomen.

6.6.5 Teeltondersteunende voorzieningen
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wijzigen in de bestemming 'Agrarisch -
Agrarisch bedrijf' met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - teeltondersteunende voorzieningen toegestaan' voor de
uitbreiding van het agrarisch bedrijf voor permanente en/ of tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, onder de voorwaarden dat:

a. de gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' grenzen aan gronden met de bestemming 'Agrarisch
- Agrarisch bedrijf' en de wijziging plaatsvindt in het kader van uitbreiding van het bestaande bedrijf;

b. de wijziging noodzakelijk en/of gewenst is in het kader van een doelmatige bedrijfsvoering;
c. na de wijziging de omvang van het aanduidingvlak 'specifieke vorm van agrarisch – teeltondersteunende voorzieningen'

niet meer bedraagt dan 1,5 hectare, waarbij tenminste 10% van het bestemmingsvlak (grootte na wijziging) wordt aangewend
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voor een goede landschappelijke inpassing;
d. de wijziging milieuhygiënisch uitvoerbaar is;
e. de gebiedswaarden substantieel worden versterkt conform een ingediend landschapsversterkingsplan, door middel van het

aanleggen van landschaps- of natuurlijke elementen, het aanbrengen van beeldkwaliteit en/of het herstellen van
cultuurhistorische elementen aan gebouwen en/of omgeving;

f. de artikelen 6.6.12 en 6.6.13 in acht worden genomen.

6.6.6 Uitbreiding glastuinbouwbedrijf
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wijzigen in de bestemming 'Agrarisch -
Glastuinbouw' voor de uitbreiding van een bestaand glastuinbouwbedrijf, onder de voorwaarden dat

a. de gronden grenzen aan gronden met de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw' en de wijziging plaatsvindt in het kader van
uitbreiding van het bestaande glastuinbouwbedrijf;

b. na wijziging de totale oppervlakte van het bestemmingsvlak Agrarisch - Glastuinbouw niet meer bedraagt dan 3 hectare,
waarbij tenminste 10% van het bestemmingsvlak (grootte na wijziging) wordt aangewend voor een goede landschappelijke
inpassing;

c. de wijziging uit bedrijfseconomisch oogpunt noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of ontwikkeling
van een reëel agrarisch bedrijf;

d. de wijziging milieuhygiënisch uitvoerbaar is;
e. de gebiedswaarden substantieel worden versterkt conform een ingediend landschapversterkingsplan, door middel van het

aanleggen van landschaps- of natuurlijke elementen, het aanbrengen van beeldkwaliteit en/of het herstellen van
cultuurhistorische elementen aan gebouwen en/of omgeving;

f. de artikelen 6.6.12 en 6.6.13 in acht worden genomen.

6.6.7 Vormverandering Wonen
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wijzigen in de bestemming 'Wonen' ten
behoeve van de vormverandering van het vlak met de bestemming ' Wonen ', onder de voorwaarden dat:

a. de totale oppervlakte van de bestemming 'Wonen' niet toeneemt;
b. de wijziging milieuhygiënisch uitvoerbaar is;
c. de gebiedswaarden substantieel worden versterkt conform een ingediend landschapversterkingsplan, door middel van het

aanleggen van landschaps- of natuurlijke elementen, het aanbrengen van beeldkwaliteit en/of het herstellen van
cultuurhistorische elementen aan gebouwen en/of omgeving;

d. de artikelen 3.7.12 en 3.7.13 in acht worden genomen.

6.6.8 Vergroting Wonen
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wijzigen in de bestemming 'Wonen' ten
behoeve van de vergroting van het vlak met de bestemming ' Wonen ', onder de voorwaarden dat:

a. de oppervlakte van de bestemming 'Wonen' met maximaal 15% toeneemt;
b. de wijziging milieuhygiënisch uitvoerbaar is;
c. de gebiedswaarden substantieel worden versterkt conform een ingediend landschapversterkingsplan, door middel van het

aanleggen van landschaps- of natuurlijke elementen, het aanbrengen van beeldkwaliteit en/of het herstellen van
cultuurhistorische elementen aan gebouwen en/of omgeving;

d. de artikelen 6.6.12 en 6.6.13 in acht worden genomen.

6.6.9 Natuurontwikkeling
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschap' wijzigen in de bestemming 'Natuur' en/
of 'Water' al dan niet onder het toevoegen van de dubbelbestemming 'Waarde - Leefgebied soorten van stromend water' ter
plaatse van de aanduidingen 'milieuzone - beekherstel' en 'milieuzone - ecologische verbindingen', onder de voorwaarden dat:

a. de inrichting van de gronden tot natuur of water geen onevenredige belemmering vormt voor het gebruik van de belendende
agrarische percelen;

b. de natuurontwikkeling op deze gronden geschiedt enkel op basis van vrijwillige medewerking van de grondeigenaren.

6.6.10 Bonussloopregeling
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bebouwing'
toevoegen op de verbeelding, onder de voorwaarde dat op de betreffende gronden sloop heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in 4.4.5,
4.4.6, 5.4.3, 5.4.4 8.4.2, 8.4.3, 27.4.3 en 27.4.6

6.6.11 Bouwverbod intensieve geiten- of schapenhouderij vervallen
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de zinsnede in artikel 6.6.1  onder c schrappen, onder de voorwaarde dat
het verbod in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011, artikel 9.8 is komen te vervallen.

6.6.12 Voorwaarden wijziging
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Ten aanzien van de in 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.6, 6.6.7 en 6.6.8 genoemde bevoegdheden geldt dat:

a. op gronden gelegen ter plaatse van de aanduiding of grenzend aan de aanduiding 'milieuzone - ecologische verbindingen'
de wijziging uitsluitend is toegestaan, onder de voorwaarde dat het functioneren van de verbindingszone niet onevenredig
wordt aangetast;

b. op gronden gelegen ter plaatse van de aanduiding of grenzend aan de aanduiding 'milieuzone - beekherstel' de wijziging
uitsluitend is toegestaan, onder de voorwaarde dat dit gebied niet minder geschikt wordt voor de verwezenlijking en het
behoud, beheer en herstel van watersystemen;

c. door de wijziging de landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische of archeologische waarden niet onevenredig worden
aangetast;

d. ter plaatse van de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie - Categorie 2', 'Waarde - Archeologie - Categorie 3' en
'Waarde - Archeologie - Categorie 4' dat na wijziging voor het gewijzigde deel niet de uitzondering geldt, genoemd in  32.2.3
onder d, 33.2.3 onder d en 34.2.3 onder d.

6.6.13 Advies
Met betrekking tot de toepassing van de in 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.6, 6.6.7  en 6.6.8 genoemde bevoegdheden wordt
advies ingewonnen bij:

a. de WUBBB ten aanzien van de vraag of de gebiedswaarden in voldoende mate worden versterkt bij uitvoering van het
ingediende landschapversterkingsplan (voor zover deze voorwaarde bij de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen), waarbij de
WUBBB zich zo nodig baseert op een deskundigenrapport;

b. de AAB wanneer sprake is van een bedrijfseconomisch advies en/of belang;
c. het waterschap ten aanzien van de vraag of de waterhuishoudkundige situatie niet onevenredig wordt aangetast.
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Plan: Buitengebied 2011
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1

Artikel 27 Wonen

27.1 Bestemmingsomschrijving
27.2 Bouwregels
27.3 Nadere eisen
27.4 Afwijken van de bouwregels
27.5 Specifieke gebruiksregels
27.6 Afwijken van de gebruiksregels
27.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
27.8 Wijzigingsbevoegdheid

27.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woondoeleinden;
b. aan-huis-verbonden beroepen en aan-huis-verbonden bedrijven in de hoofd- en bijgebouwen tot een vloeroppervlakte van 50

m2;
c. op de volgende adressen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - Vlaamse schuur' tevens de volgende

activiteiten zijn toegestaan:
1. Hoevedreef 4, kleinschalige activiteiten in en rond de Vlaamse schuur op het gebied van natuur en cultuurhistorie.

Hierbij dient op eigen gronden geparkeerd te worden en mag geen sprake zijn van een verkeersaantrekkende werking;
2. Sortestraat 4a, kleinschalige dagrecreatieve activiteiten in en rond de Vlaamse schuur, die betrekking hebben op

cultuur, educatie en/of natuur. Voor zover de activiteiten een verkeersaantrekkende werking hebben dient op eigen
gronden geparkeerd te worden;

3. Kasterensestraat 4, kleinschalige activiteiten in en rond de Vlaamse Schuur die betrekking hebben op cultuur, educatie,
recreatie, cultuurhistorie of natuur. Voorzover de activiteiten een verkeersaantrekkende werking te hebben, dient op
eigen gronden geparkeerd te worden. Horeca in de Vlaamse schuur is slechts op beperkte schaal mogelijk voorzover
deze de activiteiten ondersteunen;

d. op de volgende adressen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf aan huis' tevens de volgende nevenactiviteiten zijn
toegestaan:

1. Eindhovenseweg 13: een museum tot een oppervlakte van 150 m²;
2. Eindhovenseweg 18: een smederij tot een oppervlakte van 300 m²;
3. Kapelweg 67: een gebruiksgerichte paardenhouderij tot een oppervlakte van 375 m²;
4. Kempseweg 1: een galerie tot een oppervlakte van 200 m²;
5. Mijlstraat 119: een caravanstalling tot een oppervlakte van 1.000 m²;
6. Lagevoortseweg 1: een paardenhouderij tot een oppervlakte van 142 m²;
7. St.Lambertusweg 2: een kleinschalig kampeerterrein;
8. Langenberg 2: opslag t.b.v groente- en fruithandel tot een oppervlakte van 100 m²;
9. Roond 22: een kleinschalig kampeerterrein;

10. Tongeren 50: een zadelmakerij tot een oppervlakte van 225 m²;
11. Lagevoortseweg 7: kantoor tot een oppervlakte van 100 m2;
12. Gemondesestraat 20: Handel in bouwstoffen zoals deze bestond op het moment van de terinzagelegging van het

ontwerp bestemmingsplan tot een inpandige oppervlakte van 144 m2 met daarbij behorende buitenopslag tot een
omvang van 350 m2 waarbij deze buitenopslag uitsluitend is toegestaan op het als zodanig in gebruik zijnde gedeelte
van het perceel tussen de woning en de bedrijfsruimte;

e. het behoud, de versterking en/of het herstel van de cultuurhistorische waarde van de bebouwing ter plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding - monument', dan wel indien het gronden betreft met panden en/of elementen die worden
genoemd in de Bijlage 1 Monumentenlijst gemeente Boxtel 2010;

f. de verwezenlijking en het behoud, beheer en herstel van een ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding
'milieuzone - ecologische verbindingen';

g. de verwezenlijking en het behoud, beheer en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding ' milieuzone -
beekherstel '. het behoud, de versterking en/of het herstel van de landschappelijke inpassing van de bebouwing;

h. het behoud, het herstel en de versterking van de landschappelijke en natuurwaarden, archeologische, cultuurhistorische en
aardkundige waarden en kenmerken van de gronden;

een en ander met bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, terreinen, parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige
voorzieningen en groenvoorzieningen.

27.2 Bouwregels
Op de tot 'Wonen' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming.

27.2.1 Hoofdgebouwen
Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
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a. per bestemmingsvlak mag ten hoogste 1 woonhuis worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'maximum aantal wooneenheden' het aantal woonhuizen ten hoogste het aangegeven aantal mag bedragen;

b. een woonhuis mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan
aanwezige woning;

c. de inhoud mag niet meer dan 600 m3 bedragen, met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' de inhoud niet meer mag bedragen dan 450 m3 onder voorwaarde dat

een vergroting van de bestaande inhoud bijdraagt aan de verhoging van de beeldkwaliteit van de woning en
woonomgeving;

d. de goothoogte mag niet meer dan 4,50 m bedragen;
e. de bouwhoogte mag niet meer dan 9 m bedragen;
f. de dakhelling mag niet minder dan 25o en niet meer dan 60o bedragen;
g. in afwijking van het bepaalde onder b geldt dat een woonhuis dat niet voldoet aan het bepaalde in 50.1 mag worden herbouwd

met inachtneming van het bepaalde in genoemd artikel;
h. in afwijking van het bepaalde onder c geldt voor voormalige agrarische bedrijfswoningen dat de inhoud van een inpandig

stalgedeelte van een voormalige boerderij mag worden verbouwd tot woonruimte als uitbreiding van het bestaande woonhuis,
onder de voorwaarde dat daardoor de aard van het pand niet in onevenredige mate wordt aangetast;

i. in afwijking van het bepaalde onder c tot en met f geldt dat indien een grotere inhoud, een hogere goothoogte, een hogere
bouwhoogte respectievelijk een lagere of hogere dakhelling legaal aanwezig is op het tijdstip van de terinzagelegging van het
plan, deze afstand, inhoud, goothoogte, bouwhoogte respectievelijk dakhelling is toegestaan en als minimale afstand,
maximale inhoud, maximale goothoogte, maximale bouwhoogte en minimale respectievelijk maximale dakhelling geldt;

j. ondergrondse gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd onder de oppervlakte van de woning;
k. in afwijking van en in aanvulling op het bepaalde onder c tot en met f geldt voor de woningen Esschebaan 22, 26, 28, 30, 32,

36, 38, 40 en 42 en voor het bestemmingsvlak gelegen aan de noordzijde van de kruising Esschebaan-Essche Heike dat de
bebouwde oppervlakte ten hoogste 4% van de totale perceelsoppervlakte mag bedragen, dat de goothoogte van de
hoofdgebouwen ten hoogste 8 m mag bedragen en dat de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen tenminste 10 m zal
bedragen.

27.2.2 Bijgebouwen
Voor bijgebouwen gelden de volgende regels:

a. de dichtst bij het hoofdgebouw gelegen gevel van het bijgebouw mag alleen binnen een straal van 30 meter van de gevel van
het hoofdgebouw worden opgericht;

b. het bijgebouw mag niet vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde
daarvan mogen worden opgericht;

c. de gezamenlijke grondoppervlakte mag niet meer dan 100 m2 bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'karakteristiek' de oppervlakte niet meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte;

d. in afwijking van het bepaalde onder c mag de oppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -
Vlaamse schuur' maximaal 275 m² bedragen;

e. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
f. de bouwhoogte mag niet meer dan 5 m bedragen;
g. in afwijking van het bepaalde onder e en f mag de goothoogte respectievelijk de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding

'specifieke bouwaanduiding - Vlaamse schuur' niet meer bedragen dan 3,50 meter respectievelijk 9,50 meter;
h. ondergrondse bijgebouwen zijn niet toegestaan.

27.2.3 Te handhaven hoofdvorm
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument', dan wel indien het gronden betreft met panden en/of
elementen die worden genoemd in de Bijlage 1 Monumentenlijst gemeente Boxtel 2010, geldt in afwijking van en in aanvulling op het
bepaalde in 27.2.1 en 27.2.2 , dat de hoofdvorm van de gebouwen, bepaald door de oppervlakte van het grondvlak, de gevelbreedte,
de bouwhoogte, de goothoogte, de dakhelling en de nokrichting, zoals die hoofdvorm bestond op het tijdstip van terinzagelegging van
het ontwerpplan gehandhaafd dient te worden.

27.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. indien zij vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden
opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m bedragen;

27.3 Nadere eisen

27.3.1 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

a. de situering, de oppervlakte en de (goot)hoogte van bebouwing;
b. de aard, bouwhoogte en de situering van erfafscheidingen;
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c. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing.

27.3.2 Afwegingskader
De in 27.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld:

a. indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde stedenbouwkundige, cultuurhistorische en/of landschappelijke inpassing;
b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de omliggende waarden;
c. ter verbetering van de gebiedskwaliteit ten behoeve van duurzaam agrarisch grondgebruik;
d. ten behoeve van de milieusituatie;
e. ten behoeve van de verkeersveiligheid;
f. ten behoeve van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

27.3.3 Procedure
Bij de gebruikmaking van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen is de procedure als genoemd in 55.1 van toepassing.

27.4 Afwijken van de bouwregels

27.4.1 Woningsplitsing
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.2.1  onder a ten behoeve van de realisering van een
extra woonhuis middels splitsing van (boerderij)woningen, onder de voorwaarden dat:

a. het betreft een pand en/of element ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' en/of een pand
en/of element dat wordt genoemd in de Bijlage 1 Monumentenlijst gemeente Boxtel 2010, indien en voor zover met een
landschapversterkingsplan inzichtelijk wordt gemaakt dat de splitsing bijdraagt aan het behoud van het betreffende gebouw en
aan de versterking van de cultuurhistorische waarde;

b. advies is ingewonnen bij de monumentencommissie ten aanzien van de vraag of de splitsing bijdraagt aan het behoud van het
betreffende gebouw en aan de versterking van de cultuurhistorische waarde.

27.4.2 Hersituering woonhuis
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.2.1  onder b voor een andere situering van het woonhuis
op het perceel, onder de voorwaarden dat:

a. zulks vanuit stedenbouwkundig en/of milieuhygiënisch oogpunt gewenst of toelaatbaar is;
b. de gebiedswaarden substantieel worden versterkt conform een ingediend landschapversterkingsplan, door middel van het

aanleggen van landschaps- of natuurlijke elementen, het aanbrengen van beeldkwaliteit en/of het herstellen van
cultuurhistorische elementen aan gebouwen en/of omgeving;

c. verzekerd is dat de bestaande woning wordt gesloopt.

27.4.3 Inhoud woonhuis vergroten via bonussloopregeling
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.2.1 onder c ten behoeve van het vergroten van de
inhoud van de woning,onder de voorwaarden dat:

a. binnen het bestemmingsvlak zelf of elders bestaande gebouwen worden gesloopt en de inhoud van de woning per 100 m2

sloop met niet meer dan 50 m3 mag worden vergroot tot een maximum inhoud van 850 m3;
b. verzekerd is dat de elders gesloopte oppervlakte aan gebouwen daar niet opnieuw kan worden gebouwd. Voor zover

gesitueerd binnen het plangebied dient de aanvraag voor omgevingsvergunning te worden gecombineerd met de
wijzigingsbevoegdheid in 3.7.10, 4.8.8, 5.8.8, 6.6.10, 7.6.9 of 8.8.5 .

27.4.4 Geringere dakhelling gebouwen
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.2.1 onder f ten behoeve van een geringere dakhelling.

 

27.4.5 Bijgebouw vóór voorgevel
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.2.2 onder b ten aanzien van de positionering van het
bijgebouw ten opzichte van het hoofdgebouw, onder de voorwaarde dat het perceel ligt aan de Esschebaan.

 

27.4.6 Oppervlakte aan bijgebouwen vergroten via bonussloopregeling
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.2.2 onder c ten behoeve van een grotere oppervlakte
aan bijgebouwen bij de woning, onder de voorwaarden dat:

a. binnen het bestemmingsvlak zelf of elders bestaande gebouwen worden gesloopt. Daarbij geldt dat maximaal 100 m2 als
bijgebouw bij de woning is toegestaan, met dien verstande dat wanneer de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen meer
bedraagt dan 100 m2 ten hoogste 20% van deze meerdere oppervlakte behouden of vervangen mag worden tot een maximale
gezamenlijke oppervlakte van 250 m2;

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_3.55.html#_55.1_Nadereeisen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/rb_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.3.html#_3.7.10_Bonussloopregeling
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.4.html#_4.8.8_Bonussloopregeling
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.5.html#_5.8.8_Bonussloopregeling
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.6.html#_6.6.10_Bonussloopregeling
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.7.html#_7.6.9_Bonussloopregeling
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.8.html#_8.8.5_Bonussloopregeling


b. verzekerd is dat de elders gesloopte oppervlakte aan gebouwen daar niet opnieuw kan worden gebouwd. Voor zover
gesitueerd binnen het plangebied dient de aanvraag voor omgevingsvergunning te worden gecombineerd met de
wijzigingsbevoegdheid in 3.7.10, 4.8.8, 5.8.8, 6.6.10, 7.6.9 of 8.8.5.

27.4.7 Veranderen monument
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.2.3 om ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - monument' danwel indien het panden betreft die worden genoemd in de bijlage Bijlage 1 Monumentenlijst
gemeente Boxtel 2010 de bestaande hoofdvorm van het gebouw te veranderen onder de voorwaarden dat het monumentale karakter
niet onevenredig wordt aangetast en de afwijking niet meer bedraagt dan 10%.

27.4.8 Hogere erfafscheiding/ hekwerken voor de voorgevel
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.2.4 ten behoeve van een grotere hoogte voor
erfafscheidingen en hekwerken vóór de voorgevel van het hoofdgebouw, onder de voorwaarden dat:

a. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m;
b. de stedenbouwkundige, cultuurhistorische en landschappelijke waarden niet onevenredig worden aangetast.

27.4.9 Voorwaarden afwijking
De in 27.4 genoemde vergunning worden slechts verleend, onder de voorwaarden dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

27.4.10 Advies
Met betrekking tot de toepassing van de in 27.4 genoemde bevoegdheden wordt advies ingewonnen bij de WUBBB ten aanzien van
de vraag of de gebiedswaarden in voldoende mate worden versterkt bij uitvoering van het ingediende landschapversterkingsplan (voor
zover deze voorwaarde bij de afwijkingsbevoegdheid is opgenomen), waarbij de WUBBB zich zo nodig baseert op een
deskundigenrapport.

27.5 Specifieke gebruiksregels

27.5.1 Strijdig gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en opstallen voor huisvesting van werknemers en de direct daarmee in verband
houdend gebruik van voorzieningen zoals gemeenschappelijke verblijfsruimte (kantine), sanitair (douches, toiletten), kook en
wasgelegenheid;

b. het bewonen dan wel laten bewonen van bijgebouwen of bedrijfsgebouwen, tenzij hiervoor een omgevingsvergunning is
verleend.

27.6 Afwijken van de gebruiksregels

27.6.1 Bed&breakfast in bestaande gebouwen
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.1 ten behoeve van het gebruik van bestaande
bebouwing voor bed & breakfast, onder de voorwaarden dat:

a. maximaal aan 8 personen logies en ontbijt zal worden geboden waarbij de maximale oppervlakte voor alle voorzieningen
getroffen ter realisatie van het bed & breakfast, ten hoogste 100 m2 bedraagt;

b. de toeristisch-recreatieve functie ondergeschikt is aan de hoofdfunctie;
c. de activiteiten plaatsvinden binnen bestaande bebouwing, waarbij heeft te gelden dat de kamers deel uitmaken van het

hoofd(woon)gebouw of een architectonisch, constructief en / of functioneel ondergeschikt gebouw, gelegen op maximaal 100 m
van het hoofdgebouw, zodat de nevenactiviteit en het hoofd(woon)gebouw kunnen worden gezien als een ruimtelijke eenheid;

d. de afwijking milieuhygiënisch uitvoerbaar is;
e. er geen onevenredige verkeersaantrekkende werking en parkeerdruk ontstaat;
f. de gebiedswaarden substantieel worden versterkt conform een ingediend landschapsversterkingsplan, door middel van het

aanleggen van landschaps- of natuurlijke elementen, het aanbrengen van beeldkwaliteit en/of het herstellen van
cultuurhistorische elementen aan gebouwen en/of omgeving en/of de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.

27.6.2 Zorgboerderij
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.1 ten behoeve van het gebruiken van bijgebouwen voor
nevenactiviteiten zijnde zorgboerderij, onder de voorwaarden dat:

a. het bouwvlak is gelegen aan de Kalksheuvel 45a;
b. de gebiedswaarden substantieel worden versterkt conform een ingediend landschapversterkingsplan, door middel van het

aanleggen van landschaps- of natuurlijke elementen, het aanbrengen van beeldkwaliteit en/of het herstellen van
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cultuurhistorische elementen aan gebouwen en/of omgeving en/of de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.

27.6.3 Mantelzorg
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.5.1 onder b voor het gebruik van aangebouwde en
vrijstaande bijgebouwen of een deel van het (voormalige) bedrijfsgebouw als afhankelijke woonruimte, onder de voorwaarden dat:

a. aangetoond wordt dat een afhankelijke woonruimte noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg; deze noodzaak behoeft
niet te worden aangetoond wanneer de zorgbehoevende de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;

b. de afhankelijke woonruimte in beginsel plaatsvindt in de woning; wanneer wordt aangetoond dat inwoning in het hoofdgebouw
onredelijke bezwarend is of niet haalbaar is, kan, met inachtneming van alle overige bepalingen, een afhankelijke woonruimte
in een bijgebouw of een deel van een bedrijfsgebouw gerealiseerd worden;

c. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast met een maximale oppervlakte
van 80 m2 en een maximale inhoud van 240 m3. 
Deze maatvoering geldt ook wanneer de afhankelijke woonruimte in een deel van een bedrijfsgebouw wordt gerealiseerd;

d. het bijgebouw of het deel van het bedrijfsgebouw waarbinnen de afhankelijke woonruimte wordt gerealiseerd op maximaal 30
m van het hoofdgebouw staat en qua ligging een ruimtelijke eenheid met het hoofdgebouw vormt;

e. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in het geding zijnde belangen, waaronder begrepen die van omwonenden
en (agrarische) bedrijven;

f. per woning kan op enig moment slechts één omgevingsvergunning voor het gebruik als afhankelijke woonruimte van kracht
zijn;

Burgemeester en wethouders trekken de omgevingsvergunning in, zodra de bij het verlenen van de voor de omgevingsvergunning
bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.

27.6.4 Advies
Met betrekking tot de toepassing van de in 27.6.1 en 27.6.2 genoemde bevoegdheden wordt advies ingewonnen bij de WUBBB ten
aanzien van de vraag of de gebiedswaarden in voldoende mate worden versterkt bij uitvoering van het ingediende
landschapversterkingsplan (voor zover deze voorwaarde bij de afwijkingsbevoegdheid is opgenomen), waarbij de WUBBB zich zo
nodig baseert op een deskundigenrapport.

 

27.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden

27.7.1 Verbod
Het is verboden zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. ter plaatse van de aanduiding ' milieuzone - ecologische verbindingen ': het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of
verharde oppervlakten van meer dan 100 m2;

b. ter plaatse van de aanduiding ' milieuzone - beekherstel ':
1. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100 m2;
2. het ophogen van gronden.

27.7.2 Uitzonderingen op verbod
Het in 27.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b. in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat

tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.

27.7.3 Afwegingskader
De in 27.7.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien door de werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct
of indirect) te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden kan plaatsvinden.

27.7.4 Waarden
Onder de in 27.7.3 genoemde waarden worden verstaan:

a. ten aanzien van de in 27.7.1  onder a genoemde werken of werkzaamheden: de waarden van de ecologische verbindingszone
voor uitwisseling van flora en fauna tussen natuurgebieden;

b. ten aanzien van de in 27.7.1 onder b genoemde werken of werkzaamheden: de waarden van de gronden voor behoud, beheer
en herstel van watersystemen.

27.7.5 Advies
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in 27.7.1 onder b wordt het betrokken waterschapsbestuur
gehoord.
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27.8 Wijzigingsbevoegdheid

27.8.1 Vormverandering Wonen
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Wonen' wijzigen in de bestemming 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden -
Landschap' of 'Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap' ten behoeve van de vormverandering van het vlak met de
bestemming 'Wonen , onder de voorwaarden dat:

a. de totale oppervlakte van de bestemming 'Wonen' niet toeneemt;
b. de wijziging milieuhygiënisch uitvoerbaar is;
c. de gebiedswaarden substantieel worden versterkt conform een ingediend landschapversterkingsplan, door middel van het

aanleggen van landschaps- of natuurlijke elementen, het aanbrengen van beeldkwaliteit en/of het herstellen van
cultuurhistorische elementen aan gebouwen en/of omgeving.

27.8.2 Voorwaarden wijziging
Ten aanzien van de in 27.8.1 genoemde bevoegdheid geldt dat:

a. op gronden gelegen ter plaatse van de aanduiding of grenzend aan de aanduiding 'milieuzone - ecologische verbindingen'
de wijziging uitsluitend is toegestaan, onder de voorwaarde dat het functioneren van de verbindingszone niet onevenredig
wordt aangetast;

b. op gronden gelegen ter plaatse van de aanduiding of grenzend aan de aanduiding 'milieuzone - beekherstel' de wijziging
uitsluitend is toegestaan, onder de voorwaarde dat dit gebied niet minder geschikt wordt voor de verwezenlijking en het
behoud, beheer en herstel van watersystemen;

c. door de wijziging de landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische of archeologische waarden niet onevenredig worden
aangetast;

d. ter plaatse van de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie - Categorie 2', 'Waarde - Archeologie - Categorie 3' en
'Waarde - Archeologie - Categorie 4' dat na wijziging voor het gewijzigde deel niet de uitzondering geldt, genoemd in 32.2.3
onder d, 33.2.3 onder d en 34.2.3 onder d.

27.8.3 Advies
Met betrekking tot de toepassing van de in 27.8.1 genoemde bevoegdheden wordt advies ingewonnen bij:

a. de WUBBB ten aanzien van de vraag of de gebiedswaarden in voldoende mate worden versterkt bij uitvoering van het
ingediende landschapversterkingsplan (voor zover deze voorwaarde bij de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen), waarbij de
WUBBB zich zo nodig baseert op een deskundigenrapport;

b. de AAB voor zover sprake is van een bedrijfseconomisch advies en/of belang;
c. het waterschap ten aanzien van de vraag of de waterhuishoudkundige situatie niet onevenredig wordt aangetast.
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Plan: Buitengebied 2011
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1

Artikel 40 Waarde - Kleinschalig cultuurlandschap
40.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ' Waarde - Kleinschalig cultuurlandschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de aanwezige samenhangende cultuurhistorische waarden
waaronder de kavelstructuur met bijbehorende begroeiing, zandwegenstructuur en rabatten/slotenpatroon.

40.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden

40.2.1 Verbod
Het is verboden om op of in de voor ' Waarde - Kleinschalig cultuurlandschap ' aangewezen gronden zonder omgevingsvergunning
de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. grondwerkzaamheden zoals het afgraven, ophogen, vergraven en egaliseren van gronden;
b. het aanleggen, dempen of wijzigen (zoals het verbreden, verdiepen, wijzigen van oevers en profiel) van sloten, greppels,

watergangen en overige waterpartijen;
c. het verwijderen of rooien van bos- , natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische

productiefunctie;
d. het aanleggen, verwijderen en verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakte

verhardingen;
e. het verwijderen of wijzigen van perceelsgrenzen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, landschapselementen en het

verwijderen van paden of onverharde wegen;
f. het oprichten van teeltondersteunende voorzieningen met een tijdelijk karakter.

40.2.2 Uitzonderingen op verbod
Het in 40.2.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden betreffen;
b. het normale agrarische gebruik betreffen;
c. plaatsvinden binnen de bestemmingen ' Agrarisch - Agrarisch bedrijf ', ' Agrarisch - Glastuinbouw ', ' Bedrijf ', ' Bedrijf -

Nutsvoorziening ', ' Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen ', ' Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie ', ' Horeca ', '
Maatschappelijk ', ' Recreatie - Dagrecreatie ', ' Recreatie - Verblijfsrecreatie ', ' Recreatie - Volkstuin ', ' Sport ', ' Sport -
Manege ' en ' Wonen ';

d. die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor
dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.

40.2.3 Afwegingskader
De in 40.2.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien door de werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct
of indirect) te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden kan plaatsvinden.

Bij deze afweging wordt ook de herstelbaarheid van de betreffende waarden betrokken.

Onder de waarde van deze gronden wordt ondermeer verstaan de waarden van de samenhangende historisch-geografische
elementen, zoals deze tot uiting komen in de kavelstructuur met bijbehorende begroeiing, zandwegenstructuur en
rabatten/slotenpatroon.
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Plan: Buitengebied 2011
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1

Artikel 44 Waarde - Leefgebied soorten van
kleinschalig cultuurlandschap
44.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ' Waarde - Leefgebied soorten van kleinschalig cultuurlandschap ' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het leefgebied van soorten van
kleinschalig cultuurlandschap, waaronder begrepen:

a. houtwallen, kleine bosjes, hagen, boszomen en overgangen van bos naar agrarisch gebied, specifiek ten behoeve van het
leefgebied van struweelvogels;

b. een afwisselend landschap met voldoende fourageermogelijkheden specifiek ten behoeve van het leefgebied van de das;
c. structuurrijke vegetaties met waardplanten specifiek ten behoeve van het leefgebied voor vlinders;
d. overwinteringsbiotopen (houtige elementen) en voortplantingsbiotopen (poelen) specifiek ten behoeve van het leefgebied voor

amfibieën;

44.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden

44.2.1 Verbod
Het is verboden om op of in de voor ' Waarde - Leefgebied soorten van kleinschalig cultuurlandschap ' aangewezen gronden,
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken, uit te voeren:

a. grondwerkzaamheden zoals het afgraven, ophogen, vergraven en egaliseren van gronden;
b. waterhuishoudkundige ingrepen zoals het aanleggen van een drainagestelsel en het aanbrengen van onderbemaling, tenzij het

gaat om vervanging van een reeds bestaand drainagestelsel door een gelijkwaardig stelsel, waaronder een peilgestuurd
stelsel;

c. het aanleggen, dempen of wijzigen van sloten, greppels, watergangen en overige waterpartijen;
d. het verwijderen of rooien van bos- , natuur- en landschapselementen en ander opgaand houtgewas zonder agrarische

productiefunctie;
e. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakte verhardingen

voor zover groter dan 200 m2 per ingreep;
f. het aanbrengen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur waarbij de

breedte van de grondwerken meer dan 50 cm bedraagt;
g. het verwijderen of wijzigen van perceelsgrenzen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten, steilranden, landschapselementen

en het verwijderen van paden of onverharde wegen;
h. het oprichten van teeltondersteunende voorzieningen met een tijdelijk karakter;
i. teelt van houtgewas met agrarische productiefunctie.

44.2.2 Uitzonderingen op verbod
Het in 44.2.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden betreffen;
b. het normale agrarisch gebruik betreffen;
c. plaatsvinden binnen de bestemmingen ' Agrarisch - Agrarisch bedrijf ', ' Agrarisch - Glastuinbouw ', ' Bedrijf ', ' Bedrijf -

Nutsvoorziening ', ' Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen ', ' Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie ', ' Horeca ', '
Maatschappelijk ', ' Recreatie - Dagrecreatie ', ' Recreatie - Verblijfsrecreatie ', ' Recreatie - Volkstuin ', ' Sport ', ' Sport -
Manege ' en ' Wonen ';

d. plaatsvinden binnen de bestemmingen ' Bos ', ' Natuur ' en ' Water ';
e. plaatsvinden in het kader van de natuurontwikkeling of -beheer;
f. die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor

dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.

44.2.3 Afwegingskader
De in 44.2.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien door de werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct
of indirect) te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden kan plaatsvinden.

Onder de waarde van deze gronden wordt ondermeer verstaan:

a. de waarde als leefgebied voor vlinders, zoals deze waarde tot uitdrukking komt in de aanwezigheid van bossen, bloemrijke
graslanden en ruigtekruidenvegetaties, heide, moerassen en vennen;

b. de waarde als leefgebied voor struweelvogels, zoals deze waarde tot uitdrukking komt in de aanwezigheid van lichtbeboste
heide, bosranden en struweel, bosjes, hagen en houtwallen, kruidenrijke bermen en perceelsranden;

c. de waarde als leefgebied voor de das, zoals deze waarde tot uitdrukking komt in de aanwezigheid van verblijfslocaties
(burchten en bijburchten), primair voedselgebied (vochtige graslanden, al dan niet binnen bijvoorbeeld een
hoogstamboomgaard, en bos), secundair voedselgebied (akkers waarin dassen gedurende een beperkt deel van het jaar
voedsel vinden van één bepaald type, zoals maiskolven), migratieroutes (wissels, meestal langs lijnvormige

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.44.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.44.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.44.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_1.1.html#_1.86_normaleonderhouds-ofexploitatiewerkzaamheden
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.4.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.5.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.5.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.8.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.9.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.10.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.10.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.11.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.13.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.14.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.16.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.17.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.18.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.19.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.20.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.27.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.12.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.15.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1/r_NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-onh1_2.26.html


landschapselementen, waarlangs dassen zich verplaatsen tussen burcht en voedselgebied). Wanneer één van deze functies
wegvalt door een ruimtelijke ingreep is sprake van onevenredige aantasting van het leefgebied van de das;

d. de waarde als leefgebied voor amfibieën, zoals deze waarde tot uitdrukking komt in de aanwezigheid van enerzijds poelen,
vennen, plassen en natte laagtes en anderzijds overhoekjes, struwelen, bosjes, hagen en houtwallen;

e. de kleinschaligheid van het gehele kleinschalig cultuurlandschap;
f. de aanwezigheid van gradientsituaties.

 



52.5 reconstructiewetzone - extensiveringsgebied
Ter plaatse van de aanduiding ' reconstructiewetzone - extensiveringsgebied ' zijn specifieke regels van toepassing die zijn
opgenomen bij: artikel 3, 4, 6, 7 .
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