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6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch met Waarden - Natuur- en Landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

duurzaam agrarisch gebruik;

b.

bestrijding en voorkoming van bodemerosie en wateroverlast;

c.

instandhouding en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke,
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische
waarden;

d.

bescherming van aangrenzend natuurgebied;

e.

kleinschalig gebruik, ter plaatse van het als zodanig
aangeduide deel van het bestemmingsvlak op de plankaart;

f.

parkeren, ter plaatse van het als zodanig aangeduide deel van
het bestemmingsvlak op de plankaart;

g.

zendmast, ter plaatse van het als zodanig aangeduide deel van
het bestemmingsvlak op de plankaart;

h.

verblijfsrecreatie, in de vorm van kamperen op de boerderij ter
plaatse van het als zodanig aangeduide deel van het
bestemmingsvlak op de plankaart;

i.

speelweide wanneer het de gronden aansluitend gelegen aan
de bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatie betreft;

met daaraan ondergeschikt:
j.

ontsluiting van de afzonderlijke percelen;

k.

recreatief medegebruik.

l.

evenementen, uitsluitend ter plaatse van het als zodanig
aangeduide deel van het bestemmingsvlak op de plankaart,
waarbij de regels uit de 'Kadernota evenementenbeleid
gemeente Gulpen-Wittem' in acht worden genomen.

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

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen
Op de tot 'Agrarisch met waarden – Natuur- en Landschapswaarden' aangewezen gronden mag niet worden
gebouwd, met uitzondering van het bepaalde in 6.2.2.
6.2.2 Regels met betrekking tot het bouwen
Met betrekking tot het oprichten van bouwwerken gelden de volgende regels:
a.

omheiningen en/of erfafscheidingen, mogen uitsluitend in de
vorm van draadomheiningen en/of draaderfafscheidingen
worden opgericht, met dien verstande dat:
1.

b.

de hoogte ten hoogste 1.50 m mag bedragen.

ter plaatse van de aanduiding 'zendmast' mag een zendmast
worden opgericht, met dien verstande dat:
1.

de hoogte van de zendmast ten hoogste 40 m mag
bedragen en voldoet aan de voorwaarden zoals
opgenomen in de beleidsnotitie Mobiele
Telecommunicatie van de gemeente Gulpen-Wittem.

6.3 Nadere eisen
6.3.1
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:
a.

de situering, de oppervlakte, de (goot)hoogte van bebouwing;

b.

de aard, hoogte en situering van erfafscheidingen;

c.

voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in
verband met de nieuwe bebouwing;

waarbij de regels zoals deze gesteld zijn in de POL-uitwerking BOM+ in acht dienen te worden genomen.
6.3.2
De onder 6.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld:
a.

indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde
stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing;

b.

ter voorkoming van onevenredige aantasting en de
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en
bouwwerken;

c.

ter verbetering van de gebiedskwaliteit.

6.4 Ontheffing van de bouwregels
6.4.1 Ontheffing aanleg kleinschalige recreatieve voorzieningen en schuilgelegenheden

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 6.2., ten behoeve van de aanleg
van kleinschalige recreatieve voorzieningen (zit- en schuilgelegenheid, picknickplaatsen) en schuilgelegenheid
voor vee mits de aanleg geen onevenredige afbreuk doet aan het agrarisch gebruik en de belangen van natuur
en landschap, met dien verstande, dat:
a.

de voorzieningen maximaal 25 meter uit de openbare weg zijn
gelegen;

b.

voorzieningen niet mogen worden opgericht binnen de
dubbelbestemming 'Waarde-Ecologie' met de aanduiding 'EHS'
of binnen de aanduiding 'Natura 2000-gebied';

c.

de aanleg geen onevenredige afbreuk doet aan het agrarisch
gebruik en de belangen van natuur en landschap;

d.

het oppervlak aan bouwwerken per voorziening ten hoogste 12
m² mag bedragen;

e.

de goothoogte ten hoogste 3.00 m mag bedragen;

f.

de bouwhoogte ten hoogste 4.50 meter mag bedragen;

g.

gebouwen zullen met een kap van ten hoogste 45° worden
afgedekt;

h.

de gebouwen op basis van een inpassingsplan afgestemd
worden op de specifieke omgevingskenmerken
(landschappelijke inpassing, eventueel stedenbouwkundig
ontwerp en cultuurhistorische aspecten).

6.4.2 Ontheffing voor het realiseren van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'kleinschalig
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 6.2., voor het realiseren van
gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'kleinschalig' mits de aanleg geen onevenredige afbreuk doet aan het
agrarisch gebruik en de belangen van natuur en landschap, met dien verstande, dat:
a.

gebouwen binnen het bouwvlak worden opgericht, of de
oppervlakte van gebouwen maximaal 12 m² per bouwperceel
inclusief aangrenzende in bezit zijnde gronden met een
oppervlakte van ten minste 1 ha mag bedragen;

b.

gebouwen niet mogen worden opgericht binnen de
dubbelbestemming 'Waarde-Ecologie' met de aanduiding 'EHS'
of binnen de aanduiding 'Natura 2000-gebied';

c.

gebouwen maximaal 25 meter uit de openbare weg of
aangrenzende woon- of bedrijfsbestemming zijn gelegen;

d.

de goothoogte ten hoogste 3.00 meter mag bedragen;

e.

de bouwhoogte ten hoogste 4.50 meter mag bedragen;

f.

gebouwen zullen met een kap van ten hoogste 45° worden
afgedekt;

g.

de gebouwen op basis van een inpassingsplan afgestemd
worden op de specifieke omgevingskenmerken
(landschappelijke inpassing, eventueel stedenbouwkundig
ontwerp en cultuurhistorische aspecten)

6.4.3 Ontheffing tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 6.2 ten behoeve van het oprichten
van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, mits:
a.

in het geval de oppervlakte ten behoeve van tijdelijke
boogkassen en tijdelijke regenkappen na ontheffing meer dan
10% van de totale teeltoppervlakte van een bedrijf uitmaakt,
vooraf advies is verkregen van de adviescommissie BOM+;

b.

omliggende waarden en functies niet onevenredig worden
aangetast;

c.

de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond middels een
bedrijfsontwikkelingsplan;

d.

de ontheffing niet leidt tot aantasting van de karakteristieke
openheid van de plateaus, aangegeven op de kaart
hellingklassen teeltondersteunende voorzieningen behorende
bij de provinciale 'Beleidsregel teeltondersteunende
voorzieningen';

e.

de ontheffing geen betrekking heeft op hellingen met een
hellingspercentage van meer dan 4%, volgens de bij de
provinciale 'Beleidsregel teeltondersteunende voorzieningen'
behorende kaart hellingklassen teeltondersteunende
voorzieningen,

met dien verstande, dat:
1.

gebouwen en bouwwerken in beginsel binnen het bouwvlak
van de bestemming Agrarisch-Bedrijf worden gerealiseerd;

2.

containervelden en tijdelijke teeltondersteunende
voorzieningen (in de vorm van regenkappen en boogkassen),
voor zover deze niet binnen de agrarische bedrijfsbestemming
opgericht kunnen worden, enkel mogen worden opgericht op
aan de agrarische bedrijfsbestemming aansluitende gronden,
indien en voor zover niet gelegen binnen het differentiatievlak
beekdal;

3.

indien vanuit agrarische en/of landschappelijke motieven
aangetoond kan worden dat aansluiting aan de bestaande
agrarische bouwkavel niet mogelijk is, containervelden en

tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen (in de vorm van
regenkappen en boogkassen) ook op verder gelegen gronden
mogen worden opgericht, waarbij geen zelfstandige bouwkavel
mag ontstaan;
4.

de tijdelijke teeltondersteunende na afloop van een termijn van
maximaal 6 maanden verwijderd worden;

5.

bij een negatief advies van de adviescommissie BOM+ slechts
ontheffing mag worden verleend, nadat Gedeputeerde Staten
hiermee hebben ingestemd.

6.4.4 Ontheffing oprichten hagelnetten
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 6.2, ten behoeve van het oprichten
van hagelnetten, mits:
a.

de noodzaak daartoe vanuit de bedrijfsvoering is aangetoond
middels een bedrijfsontwikkelingsplan;

b.

vooraf advies is verkregen van de adviescommissie BOM+;

c.

voldaan wordt aan de 'Beleidsregel hagelnetten', zoals
vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Limburg op 9 maart
2004.

6.4.5 Procedure ontheffing
Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de ontheffingsbevoegdheid de in artikel 44.1 gegeven
procedure.

6.5 Specifieke gebruiksregels
6.5.1 . Gebruik van de gronden
Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 40.1 wordt tenminste verstaan gebruik van de grond voor en/of als:
a.

standplaats of ligplaats voor onderkomens en/of
kampeermiddelen behoudens ter plaatse van de aanduiding
'kampeerterrein' op de plankaart waarbij:

•

kamperen als ondergeschikte nevenactiviteit onderdeel
uitmaakt van een functionerend agrarisch bedrijf (min. 25 NGE)
en wordt beëindigd bij beëindiging van het agrarisch bedrijf;

met dien verstande, dat:
1.

kampeermiddelen binnen het vlak met de aanduiding
'kampeerterrein' mogen worden opgericht;

2.

maximaal 15 kampeerplaatsen binnen het gehele vlak
met de aanduiding 'kampeerterrein' mogen worden
opgericht;

3.

kamperen alleen tijdens het kampeerseizoen is
toegestaan dat loopt van 15 maart tot 1 november.

4.

buiten het kampeerseizoen geen kampeermiddelen
op het terrein aanwezig zijn;

5.

de kampeerplaatsen landschappelijk zijn ingepast in
de omgeving;

6.

binnen het bestemmingsvlak in voldoende
parkeergelegenheid wordt voorzien. overeenkomstig
de geldende parkeernorm zoals bepaald in artikel
45.3.

b.

paardenbak, terras, tennisbaan en zwembad uitgezonderd het
reeds bestaande gebruik ter plaatse van de aanduiding
'kleinschalig';

c.

het beproeven van voertuigen, de beoefening van motorsport,
het houden van wedstrijden met motorrijtuigen, motoren of
(brom)fietsen;

d.

het racen of crossen met motorrijtuigen, motoren of
(brom)fietsen;

e.

parkeerplaats en/of staanplaats voor wagens, geschikt en
bestemd voor de uitoefening van handel;

f.

militaire oefeningen met uitzondering van marsoefeningen,
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van voertuigen en
voorzover het bestaande openbare wegen en paden betreft;

g.

terrein voor het aanbrengen, het hebben van opschriften,
aankondigingen of afbeeldingen, waaronder reclame-uitingen,
behoudens het bepaalde in artikel 7 van de Grondwet;

h.

het opslaan van mest(stoffen);

i.

het opslaan van hooi- en strobalen;

j.

nieuwvestiging van een niet grondgebonden agrarisch bedrijf;

k.

opslag anders dan inherent aan het toegelaten gebruik;

l.

sport- of wedstrijdterrein;

m. parkeerterrein, behoudens ter plaatse van de aanduiding
'parkeren'.
n.

'evenementen', behoudens ter plaatse van de aanduiding
'evenementen'.

6.5.2 Gebruik van de bebouwing
Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 40.1 wordt tenminste verstaan het gebruik van bebouwing voor
en/of als:
a.

ambachtelijke en/of industriële doeleinden;

b.

detailhandel en/of groothandel;

c.

horeca;

d.

permanente of tijdelijke bewoning;

e.

opslag anders dan inherent aan het toegelaten.

6.6 Ontheffing van de gebruiksregels
6.6.1 Ontheffing niet-agrarische activiteiten
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 6.1 en 6.5., ten behoeve van het
toestaan van verblijfsrecreatie in de vorm van kamperen op de boerderij in het kader van de duurzame
ontwikkeling van het landelijk gebied en ter versterking van de recreatieve functie van het buitengebied. De
ontheffing wordt alleen verleend, mits:

•

kamperen als ondergeschikte nevenactiviteit onderdeel
uitmaakt van een aangrenzend functionerend agrarisch bedrijf
(min. 25 NGE) en wordt beëindigd bij beëindiging van het
agrarisch bedrijf;

met dien verstande, dat:
1.

maximaal 25 locaties kamperen op de boerderij binnen de
gemeente aanwezig mogen zijn;

2.

het kampeerterrein niet is gelegen in een gebied dat aangeduid
is als Natura2000-gebied of is gelegen binnen de
dubbelbestemming 'Waarde-Ecologie';

3.

per locatie maximaal 15 kampeerplaatsen aanwezig mogen
zijn;

4.

sanitaire voorzieningen binnen het bouwvlak mogen worden
opgericht;

5.

kamperen alleen tijdens het kampeerseizoen is toegestaan dat
loopt van 15 maart tot 1 november;

6.

buiten het kampeerseizoen geen kampeermiddelen op het
terrein aanwezig zijn;

7.

de kampeerplaatsen landschappelijk zijn ingepast in de
omgeving;

8.

in voldoende parkeerplaatsen wordt voorzien binnen het
aangrenzende bestemmingsvlak 'Agrarisch – Bedrijf'
overeenkomstig de geldende parkeernorm zoals bepaald in
artikel 45.3.

6.6.2 Ontheffing vergroting campings en kamperen op de boerderij
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 6.1. en 6.5., en een groter
oppervlakte aan verblijfsrecreatie toestaan in de vorm van een camping of kamperen op de boerderij, ter
versterking van de recreatieve functie van het buitengebied. De ontheffing wordt alleen verleend, mits:

•

de uitbreiding noodzakelijk is in het kader van een
kwaliteitsverbetering;

•

de vergroting voor kamperen uitsluitend plaatsvindt aansluitend
aan het bestaande kampeerterrein;

met dien verstande, dat:
1.

het kampeerterrein niet is gelegen in een gebied dat aangeduid
is als Natura2000-gebied;

2.

het geen uitbreiding van het aantal kampeerplaatsen betreft;

3.

de noodzaak van de kwaliteitsverbetering is aangetoond;

4.

kamperen alleen tijdens het kampeerseizoen is toegestaan dat
loopt van 15 maart tot 1 november;

5.

buiten het kampeerseizoen geen kampeermiddelen op het
terrein aanwezig zijn;

6.

met een inpassingsplan is aangetoond dat de vergroting van
het kampeerterrein landschappelijk in de omgeving ingepast;

7.

een en ander door middel van een privaatrechtelijke
overeenkomst wordt vastgelegd.

6.6.3 Procedure ontheffing
Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de ontheffingsbevoegdheid de in artikel 44.1 gegeven
procedure.

6.7 Aanlegvergunning
6.7.1 Vergunningsplichtige werken of werkzaamheden
Het is verboden op of in de tot 'Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden' aangewezen gronden
zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.

het aanleggen, verharden of verwijderen van wegen, paden of
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;

b.

het graven, verbreden, uitdiepen, dempen en/of verleggen van
watergangen;

c.

het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen en/of
egaliseren van de bodem, behoudens de aanleg van
drinkpoelen;

d.

het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-,
energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur tenzij zulks
noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de
bestemming gerichte gebruik van de grond;

e.

het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschroeiingen,
kaden, aanleg- en ligplaatsen of vlonders;

f.

het aanbrengen van hoog opgaande beplanting anders dan ten
behoeve van de ecologische structuur of de verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit van het landschap;

g.

het bebossen van gronden ten behoeve van de houtproductie;

6.7.2
Het bepaalde in 6.7.1 is niet van toepassing voor:
a.

werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;

b.

werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;

c.

werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale
bodemgebruik;

d.

werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van
kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens
een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of
anderszins mogen worden uitgevoerd.

6.7.3
De werken of werkzaamheden als bedoeld onder 6.7.1. zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in de aanhef van
dit artikel genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor
het herstel van de eerstbedoelde waarden niet wezenlijk worden verkleind.
6.7.4
Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de aanlegvergunning de in artikel 44.3 gegeven
procedure.

6.8 Wijzigingsbevoegdheid
6.8.1 Wijziging in de bestemming Agrarisch-Bedrijf
Burgemeester en Wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming 'Agrarisch-Bedrijf', ten behoeve
van:
a.

de vergroting van een agrarische bedrijfskavel,

b.

de vestiging van een volwaardig nieuw agrarisch bedrijf,

1.

de wijziging, in geval van vergroting van de agrarische

mits:

bedrijfskavel, nodig is in verband met een voorgenomen
uitbreiding van het aangrenzend agrarische bedrijf;
2.

de wijziging nodig is in verband met bedrijfseconomische dan
wel andere zwaarwegende bedrijfsomstandigheden;

3.

het betreft een volwaardig (nieuw) agrarisch bedrijf dan wel
een bedrijf dat zich overtuigend in de richting van
volwaardigheid ontwikkelt;

4.

de wijziging niet leidt tot een onevenredige aantasting van de
landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en visueel
landschappelijke waarden.

5.

uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden
geschikt zijn voor het beoogde gebruik;

6.

de effecten op de waterhuishouding in beeld zijn gebracht
(watertoets).

7.

er is voldaan aan de eisen die zijn gesteld in de POLuitwerking BOM+.

6.8.2 Wijziging naar de bestemming Water, Waterstaat – Beschermingszone.
Burgemeester en Wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming 'Water', ten behoeve van het
aanleggen van watergangen, waaronder regenwaterbuffers, en het herinrichten van bestaande watergangen,
mits:
a.

de noodzaak daartoe in het kader van een adequaat
waterhuishoudkundig beheer is aangetoond;

b.

natuurlijke en landschappelijke waarden niet onevenredig
worden aangetast;

c.

ruimtelijke inpassing in het landschap verzekerd is;

d.

uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden
geschikt zijn voor het beoogde gebruik;

met dien verstande, dat:
1.

bij de wijziging in de bestemming 'Water' of de bestemming
'Waterstaat – Beschermingszone' voldaan wordt aan het
bepaalde in artikel 23 en 32 van deze regels;

6.8.3 Procedure wijziging
Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid de in artikel 44.2 gegeven
procedure.

Artikel 33 Waterstaat – Erosie
•

33.1 Bestemmingsomschrijving

•

33.2 Specifieke gebruiksregels

•

33.3 Ontheffing van de gebruiksregels

•

33.4 Aanlegvergunning

•

33.5 Wijzigingsbevoegdheid

(dubbelbestemming)

33.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat – Erosie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor maatregelen en voorzieningen voor het bestrijden en voorkomen van:
a.

bodemerosie en wateroverlast;

b.

het verloren gaan van het voortbrengend vermogen van de bodem;

c.

de aantasting van het grondwaterpakket.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de diverse bestemmingen zijn de desbetreffende regels, voor
zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing.

33.2 Specifieke gebruiksregels
33.2.1 Gebruik van de gronden
Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 40.1 wordt tenminste verstaan gebruik van de grond voor en/of als:
a.

het geheel of gedeeltelijk egaliseren of slechten van aanwezige graften;

b.

voor het belemmeren of aantasten van aanwezige grasbanen en regenwaterbuffers (incl. aan- en
afvoervoorzieningen).

33.3 Ontheffing van de gebruiksregels
33.3.1 Ontheffing gebruik percelen
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 33.2 en 33.4 ten behoeve van het
uitoefenen van het gebruik, zoals beschreven onder 33.2.1 en het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken
zijnde, en werkzaamheden zoals beschreven onder 33.4.1, mits voor de desbetreffende percelen voldoen aan de
regelgeving omtrent erosie.
33.3.2 Procedure ontheffing
Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de ontheffingsbevoegdheid de in artikel 44.1 gegeven
procedure.

33.4 Aanlegvergunning
33.4.1 Vergunningsplichtige werken of werkzaamheden
Het is verboden op of in de tot 'Waterstaat – Erosie' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.

het ophogen of egaliseren van de in het landschap aanwezige laagten;

b.

het afgraven van grond, indien door de afgraving de kans op bodemerosie en/of wateroverlast toeneemt;

c.

het scheuren van grasland in gebieden die zijn gelegen binnen de dubbelbestemming Waarde-Ecologie
met de aanduiding EHS;

d.

de aanleg van een waterbuffer groter dan 100 m²;

e.

het aanbrengen van verhardingen.

33.4.2
Het bepaalde in 33.4.1 is niet van toepassing voor:

a.

werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;

b.

werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;

c.

werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;

d.

werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering
zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of anderszins mogen
worden uitgevoerd.

33.4.3
De werken of werkzaamheden als bedoeld onder 33.4.1. zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in de aanhef van
dit artikel genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor
het herstel van de eerstbedoelde waarden niet wezenlijk worden verkleind.
33.4.4
Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de aanlegvergunning de in artikel 44.3 gegeven
procedure.

33.5 Wijzigingsbevoegdheid
33.5.1 Wijziging in de bestemming Waarde-Landschapselement
Burgemeester en Wethouders kunnen binnen 'Waarde - Erosie' de dubbelbestemmingen 'WaardeLandschapselement' toevoegen, ten behoeve van de aanleg van landschapselementen op gronden steiler dan
2%, mits:
a.

uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik;

b.

de effecten op de waterhuishouding in beeld zijn gebracht (watertoets).

c.

aangrenzende waarden en belangen, waaronder het agrarische belang, niet onevenredig worden
geschaad,

Met dien verstande, dat:
1.

bij de wijziging voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 31 van deze regels.

33.5.2 Procedure wijziging
Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid de in artikel 44.2 gegeven
procedure.

Artikel 31 Waarde - Landschapselement
(dubbelbestemming)

31.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde – Landschapselement' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en herstel van de in het buitengebied aanwezige
kleinschalige landschapselementen en de daarmee samenhangende landschappelijke en natuurlijke waarden,
alsmede het daarmee samenhangende waterbergend vermogen van de grond.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de diverse bestemmingen zijn de desbetreffende regels, voor
zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing.

31.2 Aanlegvergunning
31.2.1 Vergunningsplichtige werken of werkzaamheden
Het is verboden op of in de tot 'Waarde-Landschapselement' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.

het vellen, rooien, slopen, dempen, egaliseren van kleinschalige landschapselementen, dan wel het
verrichten van werkzaamheden,die ernstige beschadiging of de dood of verdwijning van kleinschalige
landschapselementen tot gevolg hebben.

31.2.2
Het bepaalde in 31.2.1 is niet van toepassing voor:
a.

werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;

b.

werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;

c.

werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;

d.

werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering
zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of anderszins mogen
worden uitgevoerd.

31.2.3
De werken of werkzaamheden als bedoeld onder 31.2.1. zijn slechts toelaatbaar:
a.

indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te
verwachten gevolgen de in de aanhef van dit artikel genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig
worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de eerstbedoelde waarden niet
wezenlijk worden verkleind.

b.

voor zover, in het geval de werken of werkzaamheden betrekking hebben op kleinschalige
landschapselementen, zoals aangeduid op de plankaart, ten hoogste 20% van elk ten tijde van de
terinzagelegging van het bestemmingsplan als ontwerp bestaand klein landschapselement wordt
geveld/gerooid/verwijderd/gekapt; Burgemeester en wethouders voorwaarden aan de vergunning
kunnen stellen ter compensatie.

31.2.4
Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de aanlegvergunning de in artikel 44.3 gegeven
procedure.

Artikel 27 Waarde – Archeologie
•

27.1 Bestemmingsomschrijving

•

27.2 Bouwregels

•

27.3 Aanlegvergunning

(dubbelbestemming)

27.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde – Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van oudheidkundig waardevolle elementen
en terreinen.
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de diverse bestemmingen zijn de desbetreffende regels, voor
zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing.

27.2 Bouwregels
27.2.1 Algemeen
Ter plaatse van wettelijk beschermde archeologische monumenten mag geen aantasting van de archeologische
resten plaatsvinden.
27.2.2 Archeologisch onderzoek
Op de tot 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden die nader aangeduid zijn als archeologische
verwachtingswaarden 'hoog', 'middelhoog' en 'AMK-terreinen' en ter plaatse van archeologische vindplaatsen
dient archeologisch vooronderzoek uitgevoerd te worden als een bodemingreep dieper dan 30 cm beneden
maaiveld plaatsvindt en:
a.

de grens van het plangebied binnen 50 meter van een archeologische vindplaats is gelegen, of;

b.

het plangebied groter is dan 100 m² en is gelegen binnen een historische kern;

c.

in AMK-terreinen het plangebied groter is dan 0 m², of;

d.

voor overige gebieden het plangebied groter is dan 2500 m² tenzij een vindplaats binnen 50 meter van
de grens van het plangebied is gelegen.

Als uit het archeologische vooronderzoek blijkt dat geen archeologische waarden in het geding zijn, dan wel
nadat door nader archeologisch onderzoek de aanwezige archeologische waarden veilig zijn gesteld, mag het
planvoornemen in het kader van archeologie uitgevoerd worden.

27.3 Aanlegvergunning
27.3.1 Vergunningsplichtige werken of werkzaamheden
Het is verboden op of in de tot 'Waarde-Archeologie' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.

het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;

b.

het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist;

c.

het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,30 m, waartoe ook gerekend wordt woelen en
draineren;

d.

het aanleggen van boomgaarden;

e.

het bebossen van gronden ten behoeve van de houtproductie;

f.

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

g.

het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen
en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur tenzij zulks noodzakelijk is
voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

h.

het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten;

i.

het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;

j.

het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem.

27.3.2
Het bepaalde in 27.3.1 is niet van toepassing voor:
a.

werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;

b.

werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;

c.

werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;

d.

werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering
zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of anderszins mogen
worden uitgevoerd.

27.3.3
De werken of werkzaamheden als bedoeld onder 27.3.1. zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in de aanhef van
dit artikel genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor
het herstel van de eerstbedoelde waarden niet wezenlijk worden verkleind.
27.3.4
Voor de werken of werkzaamheden als bedoeld onder 27.3.1 en voor zover betrekking hebbend op terreinen van
hoge archeologische betekenis, waarbij de in de bedoelde gronden aanwezige oudheidkundige sporen meer dan
in geringe mate worden aangetast, dient indien de mogelijkheid bestaat voorafgaand wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd te worden of dienen oudheidkundige waarnemingen te worden gedaan. Omtrent het toelaatbaar zijn
van betreffende werken of werkzaamheden wordt vooraf advies bij de Rijksdienst voor archeologie,
cultuurlandschap en monumenten ingewonnen.
27.3.5
Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de aanlegvergunning de in artikel 44.3 gegeven
procedure.

Artikel 29 Waarde – Cultuurhistorie (dubbelbestemming)
•

29.1 Bestemmingsomschrijving

•

29.2 Bouwregels

•

29.3 Aanlegvergunning

•

29.4 Sloopvergunning

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde – Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en versterking van de cultuurhistorisch waardevolle
elementen (monumenten en karakteristieke bebouwing) en patronen (verkavelingen, wegenpatronen,
beplantingspatronen, stedenbouwkundig beeld), waaronder tevens wordt verstaan de nog in het landschap
waarneembare taluds van het tracé van de oude Trambaan.
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de diverse bestemmingen zijn de desbetreffende regels, voor
zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing.

29.2 Bouwregels
29.2.1 Beschermde monumenten
Op gronden met daarop 'beschermde monumenten', zoals aangeduid op de plankaart en vastgelegd in de lijst bij
bijlage 1. van de regels, mag uitsluitend worden gebouwd indien en voor zover zulks nodig is voor inrichting en/of
behoud en/of herstel van bestaande bebouwing, met dien verstande, dat:
a.

de gevels in de aangegeven bouwgrenzen zullen worden gebouwd;

b.

geen wezenlijke veranderingen worden aangebracht in de kapvorm, hoogtematen, gevel- en
raamindeling, zulks met inbegrip van waardevolle details als erkers, dakkapellen, kroonlijsten, pilasters,
plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels en soortgelijke bouwdelen, zoals vastgelegd in de aanwijzing tot
beschermd monument ex artikel 6 van de Monumentenwet.

29.2.2 Karakteristieke bebouwing
Op de gronden met daarop 'karakteristieke bebouwing', zoals aangeduid op de plankaart en vastgelegd in de lijst
bij bijlage 1. van de regels, mag uitsluitend worden gebouwd indien rekening wordt gehouden met de aanwezige
cultuurhistorische waarden, met dien verstande, dat:
a.

de gevels in de aangegeven bouwgrenzen zullen worden gebouwd.

b.

geen wezenlijke veranderingen worden aangebracht in de aangegeven kapvorm, hoogtematen, gevelen raamindeling, zulks met inbegrip van waardevolle details als erkers, dakkapellen, kroonlijsten,
pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels en soortgelijke bouwdelen, waarbij vooraf advies van de
Monumentencommissie is gevraagd.

29.3 Aanlegvergunning
29.3.1 Vergunningsplichtige werken of werkzaamheden
Het is verboden op of in de tot 'Waarde-Cultuurhistorie' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.

het doorvoeren van veranderingen in de verkaveling of percelering van terreinen voor zover het geen
gronden betreft die agrarisch in gebruik zijn;

b.

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

c.
29.3.2

het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten.

Het bepaalde in 29.3.1 is niet van toepassing voor:
a.

werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;

b.

werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;

c.

werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;

d.

werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering
zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of anderszins mogen
worden uitgevoerd.

29.3.3
De werken of werkzaamheden als bedoeld onder 29.3.1. zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de in de aanhef van
dit artikel genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor
het herstel van de eerstbedoelde waarden niet wezenlijk worden verkleind.
29.3.4
Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de aanlegvergunning de in artikel 44.3 gegeven
procedure.

29.4 Sloopvergunning
29.4.1 Sloopvergunningsplichtige bouwwerken
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders
(sloopvergunning) de op de plankaart als monumentale en karakteristiek aangewezen panden te slopen:
29.4.2
Het bepaalde in 29.4.1 is niet van toepassing voor sloopwerkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht
worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning,
ontheffing of anderszins mogen worden uitgevoerd.
29.4.3
De sloopwerkzaamheden als bedoeld onder 29.4.1. zijn slechts toelaatbaar indien de cultuurhistorische waarden
behouden blijven en door die werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten
gevolgen de in de aanhef van dit artikel genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden aangetast
dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de eerstbedoelde waarden niet wezenlijk worden verkleind. Ter
beoordeling hiervan dient de Monumentencommissie gehoord te worden.
29.4.4
Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de sloopvergunning de in artikel 44.4 gegeven
procedure.

Artikel 30 Waarde – Ecologie (dubbelbestemming)
•

30.1 Bestemmingsomschrijving

•

30.2 Aanlegvergunning

•

30.3 Wijzigingsbevoegdheid

30.1 Bestemmingsomschrijving

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

mede

bestemd

voor

instandhouding,

versterking

en

ontwikkeling

van

natuurlijke,

landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de diverse bestemmingen zijn de desbetreffende regels, voor
zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing.

30.2 Aanlegvergunning
30.2.1 Vergunningsplichtige werken of werkzaamheden
Het is verboden op of in de tot 'Waarde-Ecologie' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken
zijnde, 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, bodemverlagen of afgraven, ophogen en/of egaliseren van de bodem, behoudens de
aanleg van drinkpoelen;

c.

het bebossen van gronden ten behoeve van houtproductie;

d.

het aanbrengen en/of aanleggen van oeverbeschroeiingen en het graven en/of aanleggen van
waterlopen;

e.

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

30.2.2
Het bepaalde in 30.2.1 is niet van toepassing voor:
a.

werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;

b.

werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;

c.

werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;

d.

werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering
zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of anderszins mogen
worden uitgevoerd.

30.2.3
De werken of werkzaamheden als bedoeld onder 30.2.1. zijn slechts toelaatbaar:
a.

indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te
verwachten gevolgen de in de aanhef van dit artikel genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig
worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de eerstbedoelde waarden niet
wezenlijk worden verkleind.

b.

voor zover de werken of werkzaamheden de ecologie van de aanwezige natuurwaarden en/of soorten
niet aantasten.

30.2.4

Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de aanlegvergunning de in artikel 44.3 gegeven
procedure.

30.3 Wijzigingsbevoegdheid
30.3.1 Wijziging in de bestemming Natuur
Burgemeester en Wethouders kunnen binnen 'Waarde-Ecologie' de onderliggende bestemmingen wijzigen in de
bestemming:
a.

'Natuur', ten behoeve van de aanleg van nieuwe Natuur, mits:

b.

uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik;

c.

de effecten op de waterhuishouding in beeld zijn gebracht (watertoets).

d.

aangrenzende waarden en belangen, waaronder het agrarische belang, niet onevenredig worden
geschaad,

met dien verstande, dat:
1.

bij de wijziging voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 17 van deze regels.

30.3.2 Procedure wijziging
Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid de in artikel 44.2 gegeven
procedure.

