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GEMEENTE BEESEL.

Reuver, 15 augustus l-973

AAN: de Gemeenteraad

Onderwerp:
VastsLelling Àlgemeen Bestemmíngs-
plan Beesel I972.

Konform de wettelijke voorschriften heeft vanaf 19 f,ebruari
r973 gedurende een maand voor eenieder ter sekretarie het
ontwerp van het Algemeen Bestemmingsplan Beesel 1972 voor het
gehele gebied van de gemeente, met uitzondering van die ge-
bieden waarvoor reeds een bestemmingsplan van kracht is, ter
inzage gelegen.
van de mogelijkheid om gedurende deze termijn bezwaren ín te
dienen is aIIeen door de L.L.T.B. te Roermond gebruik gemaakt.
Genoemd schrijven bevat tegen een drietal punten van het
ontwerp-plan bezr,varen, terwijl het tevens een opmerking in de
vorm van een advies i-nhoudt.
Na overleg met de kommissie voor ruimtelijke ordeníng en indus-
trialisatie stellen wíJ U voor de bezwaren gegrond te verklaren
en het plan op deze'punten gewijzigd vast te stelren. Aan het
Ín schrijven van de L.L.T.B. opgenomen advies ten aanzien van
tç! aan -geven van . bouwkavels voor agrarische bedrijven zj-jn
wij voornemens geen gevorg te geven, omdat het een bepðrking
zou betekenen j-n de wijze van ultbreiding voor deze bedrijven,.terwijlhÊt Ín het pran vervatte systeem a1le vrijheid geeit in
de keuze van de plaats van uitbreiding. V^Iij stellen U dan ook
voor op dit advíes niet ín Le gaano
omtrent de inhoud van het bezwaarschrift en de motieven, die
aan ons voorstel ten grondslag liggen, mogen wij u verwijzen
naar bijgevöegd konseptbesluit.
rn het kader van het voorgeschreven vooroverleg over dit ont-
werpplan is overle-g gepteegd met o.rTr. de buurgõmeenten Be1feld,
swalmen en Kesselrde Genie en de Limburgse Land- en Tuinbouw-
bond te Roermond.
Tenslotte merken rvij nog op dat dit plan strekt ter vervanging
yan-het bij raadsbesruit, van 2r maart 1960 vastgestelde uiÈ-
breídingsplan in hoofdzaken.
t^IiJ stellen U voor te besluiten konform aangehecht konsçpt-besluit
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overÌ¡regende, dat bij raadsbesluit van 2L maart l-960 het uit-breidingsplan in hoofdzaken is vastgesteld;

dat het vrenselijk is dit plan in verband met de ontwikkeling
van de gemeente en mede j-n verband met de inwerkingtreding van de
wet .op de Ruimtelijke Ordeníng te vervangen door een nieuw plan' genaamd rrAlgemeen Bestemmingsplan Beese1 I97ztt geldend voor fietgehele grondgebied van de gemeente met uitzondering van die ge-
bieden waarvoor reeds een bestemmingsplan van kracñt is;

dat het ontwerp van het Algemeen Bestemmingsplan Beesel Ig72
vanaf 19 februari 1973 gedurende een maand voor eenieder ter ge-
meentesekretarie ter inzage heeft gelegen en daarvan op de voór-
geschreven wijze openbare kennis is gegeven;

dat bínnen de gestelde termijn een bezwaarschrift tegen dit
ontwerpplan is ingediend door de Limburgse Land- en Tuinbóul^¡bond
te Roermond die bij brief van 14 maart 1973 bezwaar maakt tegen
een drj-etal punten van de bij het ontwerpplan behorende gebruiks-
voorschriften t.hr. !

I. ARTIKEL B lid 7 sub êo -4 en IÍd 7 sub b - 3.
De hierin opgenomen uitbreidingsmogelijkheid voor agrarísche
bedrijven acht men te beperkt aangezien een uÍtbreiding mogelijk
is tot 2.000 m3, terwijl de bepaling i-n artikel B, 1id b su¡ 3
uitõ?ãíding van kassen to_t 5.OOO m2ltoelaat; de L.L.T.B. acht een
.ultbreiding met respektiFelijk 2.000 m3 en 5.000 m2 wenselijk.
2. ARTTKEL 10, lid 5
De aan het kollege van BurgemeesLer en wethouders gegeven
vrijstellingsbevoegdheid tãn aanzien van de uitbreídíng van bestaan-
de bedrijven acht men niet wenselijk. Er zou een bepalÍng opgenomen
moeten worden, die bestaande bedrijven een recht op uitbreiding
geeft. '

3. ÀRTIKEL 24, lid B sub 2-a
De hier gestelde termijn van 18 maanden zag men graag gewij zígd
in 24 maanden in verband met afwikkeling van verãeteiingskwesties.

dat het bezwaarschrift ten aanzíen van de evengenoemde punten
I t/m 3 gegrond is en dat het in verband hiermede wãnselijk is degebruiksvoorschriften te wij zigen;

dat het ín verband met de wÍjziging van artiker ro, lid 5

Y+t een oogpunt van uniformiteit gewénsf is het bepaaldå in ä.r-
tikel 11, Iid 5, díenwereenkomstig te r+ijzÍgen. .

dat de Limburgse Land- en Tuinbourvbond in genoemd schrijven
voorts adviseert bouv¡kavels voor agrari-sche bediijven op de þfan-kaart aan te geven, doch dat dit een beperkÍng vañ de kãuze vanp]-aatsbepaling voor uitbreidi-ngen zou betekenen en dat het uit dien
hoofde niet. wenselíJk is op dit advies in te gaan;

overvtegende voorts dat de beslissing orntrent de vaststelling
Yan- het Àlgemeen Bestemmingsplan Beesel l-972 bij besluit van 1Bjuni is verdaagd tot uiterlijk 19 september 1971;

gehoord de kommissie voor ruimtelijke orden5-ng en índustrialisa-
tie;

ge-,ien het voorstel van burgemeester en weLhouders d.d. I5augustus L973 no. 7/tS5/tg; .

gelet op artikel 23 ê.vo van de vJet op de Ruimtelijke ordening;



b. Burgemeester en Wethouders kunnen van
genoemde perceelsbreedte vrij stelling
een breedtemaat van 25 meter voor:

de in lid 1
verlenen tot

II .

1. het bouwen van bedrijfsgebouwen ten dj-enste van
een agrarÍ.sch bedrijf indien uitzonderlijke bedr:ijfs-
omstandigheden of een ongebruikelijke vorm van het
bouwperceel daartoe aanleiding geven; alsdan moet
worden voldaan aan li-d 3.

2. de vestiging van een agrarisch technisch hulpbedrijf
of een agrarisch nevenbedrijf, mits:

â.. de oppervlakte van het bouwperceel tenminste
Or25 ha. bedraagt;

b. de bedrijfsgebouwen voldoen aan 1id 3;
c, de inhoud van de bedrijfsgebouwen tenminste 2OO m3

bedraagt.

ê. Artikel 24 , lid B sub 2-a¡ wordt gelezen;rra. een bouwvergunning daartoe binnen 24 maanden na die
kãl amiteit is aangevraagd ; tt

voor: het hele gebied van de gemeente, met uitzondering van die
gebieden h/aarvoor reeds een bestemmingsplan van kracht is, een
bestemmingsplan met bijbehorende gebruiksvoorschriften en
toelichting vast te stellen genaamd trAlgemeen Bestemmingsplan
Beesel l972tt, konform het ontwerp, zoa1-s dít ter inzage heeft
gelegen en zoa:-s dit is gewi jzígd als genoemd onder punt I
van dit besluit.

Aldus vastgestel.d dær
openbare vergadering
SE Laris,

(R.+-;C.Hover. )

raad van Beesel in zLJn
0 augustus 1973.

' voorzitter,

(J.T.Hendr x. )

de
van

vdH,/AC
Co11 . :i



BESLUTT:

I het bezwaarschrift van de Limburgse Land-en Tuinbouwbond voor-
noemdr oP bovenvermelde punten I L/m 3 gegrond te verklaren en de
bij het ontwerp van het rrÀlgemeen Bestemmingsplan Beesel I972tt ter
inzage gelegen hebbende ontwerp-gebruiksvoorschriften te wij zigen
als volgt:

ê. Artikel B
frde t,otal-e
legging van

b. Artikel B , lj-d 7 sub b
Itde totale oppervlakte
legging van heL p1an,

1id 7 sub a - 4 hrordt gelezen:
inhoud van de gebouwenropgericht na de ter visie
het pIan, niet meer mag bedragen dan 2.000 m3;

,

3
van

niet
wordt gelezen:
de kassen, gebouwd na de ter visie
meer mag bedragen dan 5.000 m2;"

c. Àrtikel 10 Iid 5, wordt gelezen:
In afwijking van het bepaalde in lid I mogen ten tijde
van de ter visie legging van het plan ter plaatse gevestig-
de bedrijven uitsluitend ten dienste van het bedrijf niet
voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken oprich-
ten onder voorwaarde, dat ten aanzien van bedrijfsgebouwen
het bepaalde in lid 3 van toepassing is, op het bouwperceel
ten tijde van de ter visie legging van het plan reeds be-
drijfsgebouwen met een inhoud. van tenminste 500 m3 aanb/e-
zíg zíjn en de op te rj-chten gebouwen niet op een grotere
afstand dan 20 nì. van de bestaande bedrijfsgebouwen worden
gebouwd en dat ten aanzien van andere bouwwerken 1id 7 van
dit artikel van toepassing is;
Burgemeester en lVethouders kunnen van de in lid 1 genoemde
perceelsbreedte vrijstelling verlenen tot een breedtemaat
van 50 rTr. voor:

1. het bouh/en van een woning ten díenste van een ter plaatse
met bestaande bedrijfsgebouwen ten tijde van de ter visie
legging van het plan aanwezig agrarisch bedrijf mits:

ê. de inhoud van de aanwezige bebouwing tenminste 500 m3
bedraaqt;

b. geen andere woning op het perceel aanwezíg is;
c. deze woning voldoet aan het bepaalde in lid 4;

2. het bouwen van kleine opstallen ten dienste van een agra-
risch bedrijf, zoals melkstallen, schuilgelegenheden, mits
de oppervlakte niet meer dan 100 m2 en de goot- en boei-
boordhoogte niet meer dan 4 m. bedragen;

3 het bouwen van bedrijfsgebouwen ten dienste van een
agrarisch bedrijf, indien uitzonderlijke bedrijfsomstan-
digheden of een ongebruikelijke vorm van het bouwperceel
daartoe aanleiding geven; alsdan moet voldaan worden aan
Iid 3.

It -C¡' .

'b.

d. Artikel 11 , lid 5, wordt gelezen:
lt -Cr. in afwijking van het bepaalde in lid 1 mogen ten tijde van

de ter visie legging van het plan ter plaatse gevestigde
bedrijven uitsluitend ten dienste van het bedrijf niet voor be-
woning bestemCe gebouwen en andere bouwwerken oprichten onder
voorwaarde dat ten aanzj-en van bedrijfsgebouwen het bepaal-
de in 1id 3 van toepassing is en op het bouwperceel ten tij de
van de ter visie legging van het plan reeds bedrijfsgebouwen
met een inhoud van tenminste 250 m3 aanwezig zi)n, de op
te richten gebouwen opgeen grotere afstand dan 2o meter van
de bestaande bedrijfsgebouwen worden gebouwd en dat ten
aanzien van andere bouwwerken lid 7 van dit artikel van toepas.-
sing is.rf
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overhtegende, dat bij raadsbesluit van 2I maart 1960 het uit-
breidingsplan in hoofdzaken is vastgesteld;

dat het wenselijk is dit plan j-n verband met de ontwikkeling
van de gemeente en mede in verband meL de inwerkingtreding van dé
wet .op de Ruimtelijke Ordening te vervangen door een nieuur plan
genaamd rrAlgemeen Bestemmingsplan Beesel I972rr geldend voor het
gehele grondgebied van de gemeente met uitzondering van die ge-
bieden hlaarvoor reeds eenfbestemmingsplan van krachL is;

f gedetailleerd
dat het ontwerp van het Algemeen Bestemmingsplan Beesel :-972

vanaf 19 februari I973 gedurende een maand voor eenieder ter ge-- meentesekretarie ter inzage heeft gelegen en daarvan op de voor-
geschreven wijze openbare kennis is gegeven;

dat bj-nnen de gestelde termijn een bezwaarschrj-ft tegen dit
ontwerpplan Ís ì-ngediend door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond
te Roermond dj-e bij brief van 14 maart l-973 bezwaar maakt tegen
een drieLal punten van de bij het ontwerpplan behorende gebruiks-
voorschriften t.hr.:

1. ARTIKEL I 1id 7 sub â. -4 en Iid 7 sub b 3o
De hierin opgenomen uitbreidingsmogelijkheid voor agrarische
bedrijven acht men te beperkt aangezien een uitbreíding mogelijk
is tot 2.000 m3, terwijl de bepaling j-n artikel 8, lid b sub 3
uitãEidíng van kassen Lot 5.0-oo m2:toelaat; de L.L.T.B. acht een
uitbreiding met respektFvelijk 2.OOO m3 en 5.000 m2 wenselijk.
2. ARTTKEL 10, 1id 5
De aan het kollege van BurgemeesLer en 'rrVethouders gegeven
vrijstellingsbevoegdheid ten aanzien van de uitbreiding van bestaan-
de bedrijven acht men niet wenselÍjk. Er zov een bepaling opgenomen
moeten worden, di-e bestaande bedrijven een recht op uitbreidi-ng
geeft. '

3. ARTIKEL 24, Iid B sub 2-a
De híer gestelde termijn van 18 maanden zag men graag gewíj zígd
in 24 maanden in verband met afwikkelíng van verzekeringskwest.ies.

dat het bezwaarschrift ten aanzien van de evengenoemde punten
1 t/m 3 gegrond is en dat het in verband hi-ermede wenselijk is de
gebruÍ-ksvoorschriften te wij zígen;

dat het in verband met de wijziging van artikel I0, lid 5
uit een oogpunt van uniformÍteit qewéns[ is het bepaalde ín ar-
tikel 11, 1id 5, díenorereenkomstig te wijzigen.

dat de Li-mburgse Land- en Tuinbouwbond in genoemd schrijven
voorts adviseert bouv¡kavels voor agrarj-sche bedrijven op de plan-
kaart aan te geven, doch dat dit een beperking van de keuze van
plaatsbepaling voor uj-tbreidingen zou betekenen en dat het uit dien
hoofde niet wenselíjk is op dit advies in te gaan;

overhregende voorts dat de beslissi-ng omtrent de vaststelling
van het Algemeen Bestemmingsplan Beesel 3972 bij besluit van 18juni is verdaagd tot uiterlijk 19 september L973;

gehoord de kommissie voor ruj-mtelijke ordeníng en industrj-a1i-sa-
tie;

ge-,ien het voorstel van burgemeester en weLhouders d.d. 15
augustus 1973 no. 7/L35/L9:,

gelet op artikel 23 ê.v. van de V'let op de Ruimtelijke Ordening;
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GEMEENTE BEESEL.

Reuver, 15 augustus 1973

AAN: de Gemeenteraad

Onderwerp:
Vaststelling Àlgemeen Bestemmings-
plan Beesel I972.

Konform de wettelijke voorschriften heeft vanaf l-9 februari
l-973 gedurende een maand voor eenieder ter sekreLarie het
ontwerp van het Algemeen Bestemmingsplan Beesel l-972 voor het
gehele gebied van de gemeente, met uitzondering van díe ge-
bieden waarvoor reeds een bestemmingsplan van kracht is, ter
inzage gelegen.
Van de mogelijkheid om gedurende deze termijn bezwaren j_n te
dienen is alleen door de L.L.T.B. te Roermond gebruik gemaakt.
Genoemd schrijven bevat tegen een dríetal punten van hel-
ontwerp-pIan bez-r,varen, terwijl het tevens een opmerking in de
vorm van een advies inhoudt.
Na overleg met de kommissie voor ruimtelijke ordening en indus-
trialisatie stellen wij U voor de bezwaren gegrond te verklaren
en het plan op deze punten gewijzigd vast te stellen" Aan het
in schrijven van de L.L.T.B. opgenomen advies ten aanzien van
het aan -geven van bouwkavels voor agrarische bedrijven zijn
wij voornemens geen gevolg te geven, omdat het een beperking
zou betekenen in de wíjze van uitbreiding voor deze bedrijven,
terwijlhet ín het plan vervatte systeem al-re vrijheid geeft in
de keuze van de plaats van uitbreiding" Vriij stelren u dan ook
voor op dít advj-es niet in te gaan.
Omtnent de inhoud van het bezwaarschrift en de motieven
aan ons voorstel ten grondslag liggen, mogen wíj U verw
naar bijgevoegd konseptbesluit.

die
jzen,

l_

In het kader van het voorgeschreven vooroverleg over dit ont-
werpplan is overleg gepleegd met o.rïì. de buurgõmeenten Be1felcl,
swalmen en Kesselrde Genie en de Lj-mburgse Land- en Tuinbouw-
bond te Roermond.
Tenslotte merken wij nog op dat dit plan strekt ter vervanging
van het bij raadsbesluit van 2I maart 1960 vastgestelde uit-
breidingsplan Ín hoofdzaken.
l{ij stellen U voor te besluiten konform aangehecht konsept-besluit

BURGEMEESTER EN

sekreLaris,
I^IETHOUDERS VAN BEESEL,

burgemeester ,

R.E.C.Hover. J.T. Hendrik.



BESLUfT

f het bezwaarschrift van de Limburgse Land-en Tuinbouwbond voor-
noemdr oP bovenvermelde punten I t/m 3 gegrond te verklaren en de
bij het ontwerp van het itAlgemeen Bestemmingsplan Beesel I972tt ter
inzage gelegen hebbende ontwerp-gebruiksvoorschriften te wij zigen
als volgt:

a. Artikel B ,

b. Artíkel B

trde totale
legging van

trde totale
leggÍng van

lid 7 sub a - 4 wordt gelezen:
inhoud van de gebouwenropgericht na de ter visie
het p1an, ni-et meer mag bedragen dan 2.000 m3;

1id 7 sub b - 3 wordt gelezen:
oppervlakte van de kassen, gebouwd na
het p1an, níet meer mag bedragen dan

de ter visie
5.000 m2;"

c. Artikel I0 ,lid 5, wordt gelezen:I'4. fn afwijking van het bepaalde in lid l mogen ten tijde
van de ter visie legging van het plan ter plaatse gevestig-
de bedrijven uitsluitend ten dienste van het bedrijf niet
voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken oprich-
ten onder voorwaarde, dat ten aanzien van bedrijfsgebouwen
het bepaalde in lid 3 van toepassi-ng is, op het bouwperceel
ten tijde van de ter visie legging van het plan reeds be-
drijfsgebouwen met een inhoud van tenminste 500 m3 aanh/e-
zig zijn en de op te richten gebouwen niet op een grotere
afstand dan 20 rr. van de bestaande bedrijfsgebouwen worden
gebouwd en dat ten aanzien van andere bouwwerken 1id 7 van
dit artikel van toepassing ís;

b. Burgemeester en lVethouders kunnen van de in lid I genoemde
perceelsbreedte vrij stelling verlenen tot een breedtemaat
van 50 rr. voor:

1. het bouwen van een woning ten dienste van een ter plaatse
met bestaande bedrijfsgebouwen ten tijde van de ter visie
legging van het plan aanwezig agrarisch bedrijf mits:
a. de inhoud van de aanwezige bebouwing tenminste 500 m3

bedraagt;
b. geen andere woning op het perceel aanwezig is;
c. deze wonJ-ng voldoet aan het bepaalde in fid 4;

2. het bouwen van kleine opstallen ten dienste van een agra-
risch bedrijf, zoals melkstallen, schuilgelegenheden, mits
de oppervlakte niet meer dan f00 m2 en de goot- en boei-
boordhoogte ni-et meer dan 4 rTì. bedragen;

J het bouwen van bedrijfsgebouwen ten dienste van een
agrarisch bedrijf , indien uitzonderlijke bedrijfsomstan-
digheden of een ongebruikelijke vorm van het bouwperceel
daartoe aanleiding geven; alsdan moet voldaan worden aan
lid 3.

d. Artikel 1I , 1id 5, wordt gelezen:
in afwijking van het bepaalde j-n lid I mogen ten tijde van
de ter visie legging van het plan ter plaatse gevestigde
bedrijven uitslui-tend ten dienste van het bedrijf niet voor be-
wonj-ng bestemde gebouwen en andere bouwwerken oprichten onder
voorwaarde dat ten aanzien van bedrijfsgebouwen het bepaat-
de in lid 3 van Loepassing is en op het bouwperceel ten tijde
van de ter visie legging van het plan reeds bedrijfsgebouwen
met een inhoud van tenminste 250 m3 aanwezig zíjn, de op
te richten gebouwen opgeen grotere afstand dan 20 meter van
de bestaande bedrijfsgebouwen worden gebouwd en dat ten
aanzien van andere bouwwerken 1id 7 van dit artikel van toepas-
sing is.rt

tt -O.
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b Burgemeester en Vrlethouders kunnen van
genoemde perceelsbreedte vrij stelling
een breedtemaat van 25 meter voor:

de ín 1id 1
verlenen tot

1. het bouwen van bedrijfsgebouwen ten dienste van
een agrarisch bedrijf indien uitzonderlijke bedrijfs-
omstandigheden of een ongebruikelijke vorm van het
bouwperceel daartoe aanleiding geven; alsdan moet
worden voldaan aan lid 3

2. de vestiging van een agrarisch technisch hulpbedrijf
een agrarisch nevenbedri j f , mj-ts :

de oppervlakte van het bouwperceel tenminste
O ,25 ha. loedraagt ;
de bedrijfsgebouwen voldoen aan lid 3;
de inhoud van de bedrijfsgebouwen tenminste 200 m3
bedraagt.

of

ô,¡

b.
C.

I
rI.

ged.etai lleerd.

e. Artikel 24 ,IidB sub 2-a¡ wordt gelezen;
ning daartoe binnen 24 maanden na dierra. een bouwvergun

kalamiteit is aangevraagd; "

voor het hele gebied van de gemeente, met uitzondering van die
gebieden waarvoor reeds eenfbestemmingsplan van kracht is, een
bestemmingsplan meL bijbehorende gebruiksvoorschriften en
toelichting vast te stellen genaamd "Algemeen Bestemmingsplan
Beesel |972tt, konform het ontwerp, zoa:-s dit ter inzage heeft
gelegen en zoal-s di-t is gewi jzigd a1s genoemd onder punt f
van dit besluit.

vdH,/AC
Col1. :t

Aldus vastgesteld dor
openbare vergadering
sekretaris,

(Rff.Hover. )

de raad van Beesel in zijn
van 0 augustus 1973.

voorzitter,

(¡.r.F{endrix. )

Mij bekend,
Griffier der Staten

Behoort bij besluit van d erde
Staten van Limburg van I IclT\
l¿ Afd"li.t g, ,/vtf,) Ø (


