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Artikel 1. BeEri.psomschri ivinEen "

In deze voorschriften wordt verstaan onder:
'1 " Het

het Algemêen Besfemmingsplan Beesel 1972"

2" Bouwpe rceel:
het aaneengesloùen terrein, vraarop is of zal v'¡orden gebouwd"

2 Bouwperce e]-sbreedte:

de breedte van een bouwperceel, gemeten in de grensJ-ijn d.er bebouwing"

4 " Perceelsßrensafstand :

de kleinste afstand. tussen enig op een bouwperceel opgericht of op te
richten gebouw enevzíjds en de bouwperceelsgîeîzen anderzíjds"

5" Ander bouwwerk:

een bouwwerk' geen gebouw zijnde"
6" Ander werk:

een werk, geen bouwwerk zijnde"
Kanpeerhuisie:
een bouwsel, vervaardigd van hout en/of steen of andere daarnee verge-
lijkbare materíaIen, bestemd tot en ingericht als rekreatieverblijf"

8" Kanpeer ntrurn ¡

bed.rijfsmatig geäksploiüeerd terrein¡ vrâarop naast kampeerhuisjes ook
een of neer andere vormen van verblíjfsakkonmodatie voorkomen"

9"@d"ot
geomorfologische en fandschappelijk-esthetische waarden"

10" Natuurweten liike waard.en:

geologische, bodemkundige en biologische waarden"

11" Kultuurhisto rische waarden:

het kultuurpatroon d.at kenmerkend is voor het gebruik dat de mens in de
loop van de geschiedenis van de gronden gemaakt heeft, zoals d.at o"m"
tot uitd.rukking komt in de kavelindeJ.ing, waterhuishouding, bodemreliäf,
grachten, wa11en en beplanting; archeologische waard.en zíjn hierbij
rned.e onder begrepen"

'12" Onderkomens:

voor verblijf geschikte - al dan niet aan hun bestemming onttrokken -
voer- en vaartuigen, arken, karavans en livi-ng-vansr voorzover d.eze
níet als bouwwerken ziin aan te merken, alsook tenten"

13" AErarische nevenwoning:

een tweede woning ten dienste van een agrarisch bedrijfr waarbij reeds
6én woning aanv¡ezig is"
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14" AgrarÍsch technisch hulpbedri i f:
een bedrijf waarbinnen uitsluitend of overhlegend arbeid wordt ver-
rícht ter produktie of levering van goederen of diensten ten behoeve
van agrarische bedrijven, zoals loonbedrijven, bedrijven ter vervaar-
diging, reparatie of ond.erhoud van landbouwmachines of werktuigen"

15 " Aqrarisch nevenbedriif:
een bed'rijf waarbinnen uitsl-uitend of overt¡Iegend arbeid worilt verricht
door ber¡¡erking of verwerking of door opslag, vervoer of verhandeling
van produlcten, die in een agrarisch bed.rijf zijn voortgebracht, zoals
melkslijterijen, groothandelsbedri jven, veilingen, hooidrogerijen"
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A,rtikel 2" Wi van meten"

BiJ de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

a" lengte, breedte en ctiepte van gebouwen;
tussen de buitenlrerkse gevelv].akken en/of harten van scheidsmuren;

b. oppervlakte van gebouwen:
tussen de buítenwerkse gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren;

c" goot- erL/of boeiboordhoogte van geboulren:
van de snÍjliJn van eIk dakvlak nret elk daaronder gelegen buitenwerks
gevelvlak tot aan de hoogte van het aansluítende maaivelclr vanwaar
het gebouw toegankelijk is;

d- inhoud van gebouhren¡
de buitenÌ¡erks gemeten inhoud, voorzover gelegen boven de begane grond-
vloer "

trAlgqneen bestenmíngsplan Beese]. 1972tt "
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Artíke1 4. SpoorweAdoefeinden"

De op cle kaart voor Epoorwegd.oeleind.en aanger¡rezen grondei zíjn beetemd
voor verkeers- en vervoersdoeleinden met de daarbij behorend.e gebouwen'
zoals een station, wacht- en seinhuLzenu andere bouwwerken en andere
uerken, met dien verstande dat:

a" de goot- of boeiboord.hoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan

5ni
bu de goot- en boei-boordhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen

dan J m;

cc ile gronden en o¡lsta11en uj.tsluitend oereenkomstÍg deze bestemning
mogen worden gebruikt"
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Artikel- J" Verkeersd
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oelein den"

De op de kaart voor verkeersdoeleinden aangeÌtezen gtonden zijn uitsluitend
bestãmd. voor stratenr ulegen, pleinen, met de daarbij nodige andere bouw-

werken en andere v¡erken, met dien verstande dat:

a" de indeling van de gronden in rijverhardingen, parkeerverhardingent
fíetspaden, voetpaden, talud,s, bermenr- tussenberment bermsloten en

gro"nãtr oken zaL beantwoorden aan d.e bij het plan behorende wegprofielen
en aan datgener rdat terzake op de kaart is aangegeven;

b. van de indeling bedoeld ond.er a. door burgemeester en wethouders vrij-
stelting kan wðrd.en verleend, mits de indeling in zijn hoofdlíjnen
onveranderd blijft;

c" bij bestaande üregen de aldaar geldende grenslijn der bebouwing mag

worden overschr"ã"r - mits dit niet in strijd is met het verkeersbe-
lang - met een uitbreíding aan de van de weg afgekeerde zijde van
reed.s bestaande bebouwing, wefke voor d.eze grenslijn aanwezig is;

d" de hoogte van andere bouwwerken maximaal J m" mag bedragen;

e" de gronden en opstalJ-en uitsfuitend overeenkomstig d.eze bestemming
mogen worden gebruikt"
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Artikel.5, Ondererqndse trans i4&.
De oS de kaart voor ondergrondse transportleidi-ng aangegeven etrook
mag r,titeLuitend. overeenkouretig d.e aldaar op de kaart aangegeven beetenning
worden gebruikt, net d.ien verstande dat:
a" in deze strook geen bouwwerk en/of ander bourn¡werk gebouwd mag

ryord.en;

b" ster en wethoud,ers in overleg met de leid,ingbeheerder vrij-
kunnen verlenen van het bepaal.cle ond,er a.
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De op de kaart voor natuurgebied aang,ewezen gronden zijn bestemd voor
natuur- en fandschapsbehoud en moge'n uitsluitend worden gebruikt voor
het behoud of het herstel van de aldaar voorkomende dan ruel d.aaraan eigen
natuurrvetenschappelijke, landschappelijke of kultuurhistorÍsche waarden,
met dien verstande dat:
1 " Op of in deze gronden niet mag worden gebouwd behoudens het bepaalde

in lid 6;

Z" het onverminderd het bepaalde in lid J verboden is de gronden te ge-
bruiken, te doen of te l-aten gebruikenl
a" al-s staan- of ligplaats voor onderkomens;
b" voor militaire oefeningen;
c" voor agrarische doeleinden, behoud.ens indien zodaníg gebruik reeds

plaatsvond ten tijd.e van het van kracht rvorden van dit plan;
d." a1s sport-, wedstrijd of speelterrein, parkeerterrein, vliegvelden

of landingsplaatsen, kampeer- of karavanterreinen, dagkampings'
Iig- of speelstranden, lig- of speelweiden, zwemgelegenheden of
kwekerijen, behoudens boom-kwekerijen;

e" voor het beproeven van voertuigen, voor het beoefenen van de motor-
sport en de modelvliegtuigsport, voor het houd.en van vredstrijd.en'
of het racen 6f crossen met motorrijtuigen of bromfietsen;

f" voor het aanv.¡ezig of opgeslagen hebben van een of meer aan hun gebruik
onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, dan v¡e1 onderdelen
daarvan, alsmede het opgeslagen hebben van gerede of onklare machinest
voer-, vaar- of vliegtuigen;

g" als opslag-, stort- of bergplaats van and.ere al- dan niet afgedankte
voorwerpen, stoffen of produkten, buiùen de erven van bedrijfsge-
bouwen of woningen, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in
verband met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden of
in verband met het hierboven onder c" toegestane gebruik en zulks
bovendien geen afgedankte voorvrerpen, stoffen of produkten betreft"

3" het verboden is op of in deze grond.en de volgende werken, geen bou$t-
nerken zijnd.e, of werkzaamheden, geen normale onderhoud.swerkzaamheden
zijnde, uit te voeren, te doen of te l-aten uitvoeren:
a" rverken of r^¡erkzaamheden ten behoeve van doeleinden als omschreven

in 1id 2;
b" het lozen of storten van voorwerpen, stoffen of produküen buiten

de erven van bed.rijfsgebouwen of vloningen, behoudens voorzover zulks
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichùe beheer
van de gronden en in verband met het in lid 2 ond.er c" bedoelde
gebruik rvaar dit gelnrik is toeges'baan en zulks bovendien geen afge-
dankte voor\¡terpen, stoffen of produkten beteft;

c. het aanleggen of inrichten van havens of centra voor de watersport
en van baad- of speelvijvers;

d" het aanbrengen van ondergrond.se of bovengrondse konstrukties, in-
stallatíes of apparatuur, terzij zulks nood.zakelijk is voor of verband
houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden of
met het in lid 2 onder c" bedoelcl gebruik, waar dit gebruik is toe-
gestaan, met uitzondering van erfscheídingen met een maximale hoogte
van lJ cm, en eenvoudige rekreatieve voorzieningen aIs een bankt
afvalbak of wegwijzeri

e" het winnen van bosstrooise] of mos"
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A" het verboden is op of in deze grond.en zonder of in afwijkíng van een
schriftelijke vergunning van burgeneester en wethoud.ers (aanlegver-
gunning) de volgend.e and.ere werkzaamhed.en of werken, geen normale
onderhoudswerkzaamheden zijnd.e, uit te voeren:
a" het aanleggen of verharden van wegenr paden, banen of parkeer-

gelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhard.ingen;
b" werken of v¡erkzaamheden, welke wijziging van de waterhuishouding

of de waterstand. beogen of ten gevolge hebbent met uitzondering
van die werken of werkzaamheden welke vallen ond.er de werking van
het reglement op d.e t'faterlossingen in T,imburg;

c. het ontginnen, bod.emverlagen of afgraven, voorzover het niet be-
treft afgravingen h¡aarop de provínciale verordening op ontgron-
d.ingen van toepassing is, ophogen of egalisereni

d" het aanbrengen van bovengrond.se of ondergrondse transport-t ener-
gie- of teLekommunikatieleidingen en de d.aarmee verband houdende
konstrukties, installaties of apparatuur;

e" het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen, kaden of
aanlegplaatsen;

f" het ve1len of rooien van houtgevJas, of het verrichten van vrerkzaan-
heden welke de d.ood of ernstige beschadiging van houtgewas ten
gevolge kunnen hebben, anders d.an bij wí jze \Ian verzorging van d.e

aanwezige houtopstand ;
g" het bebossen van gronden, die op tijdstip van het van kracht worden

van het p1an, niet a1s bosgrond.en konden worden aangemerkt;

B" de werken of r¡rerkzaamheden¡ a1s bedoeld in l-id 4A van d.it artÍkel,
slechts toelaatbaar zi-jn, indien d.oor d.e werken of werkzaamhed.en'
dan wel d.oor d.e d.aarvan lneiuzij ctirekù, hetzij ind,irekt te verwachten
gevolgen een of meer van de in de aanhef van dit artikel genoemde
funkties of waard.en van deze gronden niet worden of kunnen word.en
aangetast, d.an wel de mogelijkheden voor het herstel van die sraarden
niet worden of kunnen vrorden verkleind;

C" een vergunning als bedoeld in lid 4A slechts verleend wordt, ind.ien
vooraf van Gedeputeerde Staten de verklaring is ontvangen, d.al zij
tegen het verfenen van de vergunning geen bezwaar hebben;

D" het bepaafd.e in lid 44, B en C niet van toepassing is, indien de in
fid 4A genoemd.e werken of werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in
een beschermd natuurmonumenù in d.e zin van de natuurbeschernings-
wet en handelingen opleveren, u¡aarvoor ingevolge artikel 12 van die
wet een vergunning van d.e Minister van Kultuur, Rekreatie en Maat-
schappelijk Werk is vereist, dan we1 handelingen, welke zijn voorzien
in een beheersplan, als bedoeld. in artikel 14 van clie lrlet"

het verbod.en is opstallen and.ers te gebruiken, te doen of te laten ge-
bruiken dan ten dienste van het behoud. en herstef van de op deze grond.en
voorkomend,e, dan we1 d.aaraan eígen natuurwetenschappeli jke, land.schappe-
lijke of kultuurhistorische waarden of ten behoeve van het in lid. 2c
toegestane gebruik;
burgemeester en wethouders, ind.ien vooraf van Ged.eputeerde Staten d.e

verklaring i-s ontvangen, dat zij hiertegen geen bezwaar hebben, vrij-
stelling kunnen verlenen van het in lid 1 bepaalde voor de bouw van
niet voor bewoning bestend.e en voor het beheer van de bestemming of
voor natuurwetenschappelijke studie noodzakelijke schuil-, schaft-,
opberg- en/of observatiegelegenheid., al dan niet verplaatsbaar, nits:

4

5

6
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Artikel Bos bied "

De op de kaart tot bosgebied bestemde grond.en mogen uitsluitend als bos
in stand worden gehouden, zulks ten behoeve van de volgende doel-einden:
de opbouhr van het landschap; rle volksgezondheid.; het behoud van de af-
daar voorkomende natuurwetenschappeì-ijke, landschappelijke of kultuur-
historische waarden; de verbetering van het milieu voor d.e natuurlijke
levensgemeenschappen; de houtproduktie; de bodembeschermíng; de w¡¡ter-
beheersing; dan wel ten behoeve van é6n of meer dezer doeleinden in het
bijzonder, met dien verstande dat:
1" niet beboste gedeelten van tot bos bestemde gronden- zoals bouw of gras-

1and, heid.e, vijvers en v¡¡ite::lopen - evenvJel afs zodanig in stand
gehouden mogen worden;

2" op of in d.eze grond,en niet mag worden gebour^rd., behoudens het bepaalde
in líd 7;

3" het onvermindercl heù bepaalde in lict 4 verbod.en is de gronden te ge-
bruiken, te doen of te l-aten gebruiken:
a" als staan- of ligplaats voor onderkomens;
b" voor mil-itaire oefeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van motor-

voertuigen;
c" voor agrarische doeleinden, behoudens indien zodanig gebruik reeds

plaatsvond. ten tijde van het van kracht worclen van het plan;
d." a1s sport- of wedstrijdterreinen, kampeer- of karavanterreinen of

parke erterreinen ;

e" voor het beproeven van voertuigen, voor de beoefening van de motor-
sport, voor het houden van wedstrijden met motorrijtuigen of brom-
fietsen, met uitzondering van rallyts en puzzelritten, voor het
racen of crossen met motorrijtuigen of bromfietsen;

f" voor het aanwezig of opgeslagen hebben van een of meer aan hun ge-
bruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, dan we1
onderd.elen daarvan, en het opgeslagen hebben van gerede of onklare
machines, voer- vaaT- of vliegtuigenl .

g" a1s opslag-, stort- of bergplaats van andere aI dan niet afgedankte
voorl.Jerpen, sùoffen of produkten buiten de erven van bedrijfsge-
bouwen of woningen, behouclens voorzover zul-ks noodzakelijk is in ver'-
band met het op de bestemming geri-chte beheer van de gronden of
ín verband met het ond.er c van clit lid bedoeld gebruik, alluaar dit
gebruik is toegestaan en zulks bovendien geen afgedankte voorwerpent
stoffen of produkten betreft;

4" het verboden is op of in deze gronden de volgende werken¡ Bêeî bouw-
werken zi jnde, of lverkzaamhedenr Been normale ond.erhoudswerkzaamheclen
zíjnd.e, uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:
a. vlerken of rverkzaamheden ten behoeve van doeleinden als omschreven

in Lid. 3;
b" het lossen of stort.en van voorhlerpen, stoffen of produkten buiten

d-e erven van bedrijfsgebou.wen of woningen behoudens voorzover zulks
noodzakelijk is in verband met het op de bestenmlng gerÍchte beheer
van de gronden en in verband met het in líd. 3*Ëeðôe1d gebruik, al-
waar dit gebruik is toegestaan, en zuJ-ks bovendien geen afgedankte
voorwerpen, stoffen of produkten betreft;

c. het aanleggen of inrich-ben van baad- en speelvijvers;
d. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrond.se kons-brukties, in-

stallaties of apparatuur, tenzij zul-ks noodzakelijk is voor of ver-
band houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden
of met het in Líd,3 ond.er c. bedoefde gebruik, hraar dit gebruik is
toegestaan, meiu uitzondering van erfscheidingen mef een maximale
hoogte van 75 cm" en eenvoudige rekreatieve voorzjeningen afs een
bank, afvalbak of wegwíjzer;
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5

6"

A" het verboden is op of in d.eze gronden zond.er of Ín afwijking van
een schriftelijke vergunníng van burgemeester en wethouders (aanleg-
vergunning) de navol-gende and.ere werkzaafiheden of werkenr geen
nornale onderhoudswerkzaamheden zijnd.et uit te voeren;
a" het aanfeggen of verhard.en van r¡Iegen, paden, hanen of parkeer-

gelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen,
buíten erven of tuinen van woningen;

b" het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-,ener-
gie- of telekommunikatieleid.ingen en d.e d.aarmee verband houdende
konstrukties, installatl-es of apparatuur;

c" werken of werkzaamheden¡ welke wijziging van de waterstand beogen
of tengevolge hebben, mèt uitzdnd.erf-ng van dle ulerken of werkzaam-
heden, die vallen ond.er de werlcing van het Reglement op de water-
Iossingen ín Limburg;

d" het orrtginnen, hodem verlagen of afgraven, voorzover het niet
betreft afgravingen r{aarop de provinciale verordening op ont-
grondingen van toepassing ist ophogen en egaliseren van grond,en;

e" het bebossen van gronden, die ten tijd.e van het van kracht worden
van dit plan niet als bosgronden konden word.en aaugemerkt"

B" werken of werkzaamhedenr als bedoeld. in l-id 5 onder A van dit artikel
sl-echts toelaatbaar z|jn, indien door d.ie werken of werkzaamheden,
dan wel d.oor d.e daarvan lneiuzi-j direkt, lleLzíj ind.írekt te verwachten
gevolgen, 'e'en of meer van de in de aa:ehef van dit artikel genoemde
funkties of waarden niet onevenredig word.en of kunnen worden aangetast"

C" een vergunning a1s bedoel-d. in 1id 5 onder A slechts wordt verleend.t
indien vooraf van Ged.eputeerde Staten de verklaring is ontvangen, dat
zij tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar hebben;

het verboden is opstallen anders te gebruiken' te d.oen of te laten
gebruiken dan ten dienste van de in d.e aanhef van dit artikel vervatte
doeleinden, ten dienste van het toezic}:rl op d.ie grond.en, of ten behoeve
van het in 1id. 3 sub c toegestang gebruik;

burgemeester en wethoud.ers, indien vooraf van Ged.eputeerde Staten d.e

verkfaring is ontvangenr dat zíj hiertegen geen be zwaa.r hebben' vrij-
stelJ-ing kunnen verlenen van het in lid 2 bepaalde voor de bouw van
niet voor bewoning bestemde en voor het beheer van de bestemming of
voor natuur$retenschappelijke studie nood.zakelijke schuil-, schaft-,
opberg- en/of observatiegelegenheid, al dan niet verplaatsbaar, mits:
a. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 n2;
b" de goot- en/of boeiboordhoogte maksimaal 3 n" bedraagt;
c" deze gelegenheíd. niet besLaat uit een aan zijn oorspronkelijke

bestemming onttrokken voer- of vaartuig;
d" voor zover gelegen in het eerste of tweede beschermingsgebied van

de waterurínplaats met inachtname van artikel 17' lid 2r resp.
artÍkel 18"
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toepassing van artikel 17 \ran de Vlet op d.e Ruimtelijke Ordening
uitgesloten is"
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Artikel B" Agrarisch Ae
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bied van landschappel-iike waarde.

De op de kaart voor agrarisch gebied. van landschappelijke waard.e aanger{ezen
gronden zijn bestemd voor agrarisch gebruik met inachtneming van d.e aan
deze gronden eigen of aldaar voorkomende land.schappelijke of natuurweten-
schappelijke waard.en, met dien verstande dat:
I " op of in deze grond.en niet mag hrorden gebouwd, behoudens het bepaalde

in de leden 6 en 7;
2" het onvermind,erd het in tid f bepaalde verbod.en is deze gronden te

gebruiken, te doen of te laten gebruiken:
a" als staan- of ligplaats voor ond.erkomens;
b. voor militaire oefeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van motor-

voerùuigen;
c" als sport-, wedstrijd.- of. speelterreinen, parkeerterreinen, vlieg-

velden of landingspldsen, lig- of speelweiden of zwemgelegenheden;
d" voor het beproeven van voerüuigen, voor de beoefening van d.e motor-

sport en de mod.elvliegtuigsport, voor het houden van wed.strijden
met motorríjtuigen of bromfietsen, met uitzondering van rall-yrs en
p:uzzeLrj-tten! voor het racen of crossen met motorrijtuigen of
bromfiet sen;

e" voor het aanwezíg of opgeslagen hebben van een of meer aan hun gebruik
onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen dan wel onderd.el-en
daarvan en het opgeslagen hebben van gerede of onklare machines,
voer-, vaar- of vliegtuigen;

f" a1s opslag-, stort- of bergplaats buiten de erven van bedrijfsgebouhren
of woningn van andere al d.an niet afgedankte voorr¡Ierpen, stoffen of
prod.ukten, behoudens voorzover zulks noodzaltelijk is in verband met
het natuurwetenschappelijk beheer van d.e grond.en of voorzover nood.-
zakelÍjk is in verband. met het toegestane agrarische gebruik en boven-
d.ien geen afgedankte voorr,,rerpen, stoffen of produkten beùeft;

1" het verbod.en is op of in d.eze gronden de volgende andere werken en
werkzaarnheden, geen normale ond.erhoudswerkzaamheden zi jnd.e, uit te voeren,
te d.oen of te faten uítvoeren:
a" andere werken of werkzaamhed.en ten behoeve van d.oeleinden als om-

schreven in 1id 2;
b" het aanfeggen of inrichten van baad- of speeJ-vijvers of havens of

centra voor de watersport;
c" het aanbrengen van ondergrond.se of bovengrond.se konstrukties, in-

stallaties of apparatuur, tenzij zulks nood.zakelijk is voor of ver-
band houdt met het op de bestemming gerichte beheer of d.e uitoefening
van het toegestane agrarische gebruik, mel ultzondering van erf-
scheidingen met een maksimale hoogte van 75 cm" en met uitzond.ering
van eenvoudige voorzieningen voor d.e rekreatie zoals een bank, een
afvalbak of een wegwj-jzer¡

4" A" het verbod.en is op of in deze gronden zonder of in afwijking'\an een
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethoud.ers (aanleg-
vergunning) - wefke verleend kan word.en indien vooraf van Gedeputeerde
Staten de verklaring is ontvangen d,at zi-j tegen het verl-enen van de
vergunning geen bezwaar hebben - de navolgende and.ere ïrerken en $Jerk-
zaamhedenr Been normale onderhoud*¡erkzaanhed.en zijnde, uit te voeren:
a" het aanleggen of verhard.en van $regen, paden, banen of parke-

gelegenheden en het aanbrengen van and.ere oppervlakteverhardingen,
buiten erven of tuinen van woningen;
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b" werken of werkzaamheden, welke wijziging van de waterhuishouding
of de waterstand beogen of tengevolge hebben, met uitzondering
van die vrerken of werkzaamheden welke val-Ien ond.er het Reglement
cp de lllaterlossingen in Limburg;

c" het ontginnen, bodem verlager, of afgraven voorzover het niet be-
treft afgravingen, r¡raarop d.e provinciale verordening op ontgron-
d.ingen van toepassing is, ophogen of egaliseren;

it" het aanbrengen van ondergrond.se of bovengrondse transport-t ener-
gie-of telekommunikatieleidingen en de daarmee verband houdende
konstrukties, ínstallaties of apparatuur;

e. het veIlen of rooien van houtgeuras of het verrichten van $terkzaaln-
heden, welke de dood of ernstige beschacliging van het houtgewas
tengevolge kunnen hebben, anders dan bii wiize van verzorging
van d.e aanwezige houtopstand;

f" het bebossen van grond.en, die ten tijd.e van het van kracht worden
van d.it plan niet als bosgronden kunnen worden aangemerkt;

g" het aanbrengen of aanleggen van oeverbeEchoeiingenr kaden of aan-
legplaatsen;

de and.ere werken of werkzaamheden, a1s bedoeLd in lid, 4A slechts
üoelaatbaar zijn, indien door de andere u¡erken of werkzaamheden, dan
wel door de daarvan direkt, h.etzíj inctirekt te verwachten gevolgent
de landschappelijke of natuurwetenschappelijke waard.en, d.an wef de
agrarische gebruikswaarde van deze grond.en niet onevenredig worden
of kunnen word.en aangetast, d,an del de mogelijkheden voor het herstel
van de bovengenoemd.e waarden niet kunnen worden of worden verkleind"

5" het verboden is opstallen anders te gebruiken ote doen of te laten ge-
bruiken dan ten dienste van het toegestane gebruik van de grond';

6" burgemeester en wethoud.ers vrijstelling ku¡rnen verlenen van het bepaalcle
in 1id I voor de bouw van niet voor bewoning bestemde en voor het beheer
van d.e bestemming of het toegestane agrarische gebruik noodzakelijke
bouwwerken, zoals een schuur, een schuil- of echaftgelegenheidt onder
voorl^¡aarde d.at ¡

1" de oppervlakte niet meer dan 100 m2 mag bedragen;
2" de goot- of boeiboordhoogte niet meer d.an 4 m" mag bedragen;
1" het bouwwerk níet bestaat uit een aarr zijn oorspronkelijke bestem-

míng onttrokken voer- of vaartuig;
4" wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen þ, 17 lid 2 en 18,

zulks voor zoveT het bouwwerk is gelegen in resp" de strook voor
ond.ergrond.se transportleiding, het eerste of het tweede beschermings-
gebiecl van de waterwinplaats;

7" ten tijd.e van de ter visie legging van het plan ter plaatse gevestigd.e-
agrarische bedrijven uiùsluitend. ten dienste van het bed.rijf niet voor
bewoning bestende gebouwen en andere bouwwerken mogen bouwen, ond.er
voorüraarde daü:
a" bij cl.e bouw van gebouvlen, niet zijnde kassen:

1" de afstand tot tte zijdelíngse perceelbgrens tenminste 5 m" dient-
te bedragen;

2" d.e afstand. tot d.e reeds bestaande bebouwing maksimaal 20 m" mag
bedragen;

t" de goot- en boeiboordhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m;
4. de totale inhoud van d,e gebouwen, opgericht na d.e ter visie leg-

ging van het plan, niet meer mag bedragen d.an 2"OOO n7;

B
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b" bij de bouw van kassen:
Lo de afstand tot d.e zíjdelingse perceelsgrens tenminste 0rl0 m.

dient te bedragen, inclien langs d.e perceelsgrens geen openbare
waterloop aanwezig is, en tenminste 2 m" uit d.e insteek van de
waterloop, ind.ien langs de perceelsgrens we1 een openbare
waterloop aanwezig Ís;

2" de hoogte naksimaal 3 m" mag bed.ragen;
3" de totale oppervlakte van de kassen, gebouwd na de ter vísie

legging van het p1an, niet meer mag bed.ragen dan þ"000 m2"
c" bij de bouw van and.ere bouwwerken de goot- of boeiboordhoogte niet

meer mag bed.ragen ð,an 1m, met uitzondering van de voor de be-
clrijfsvoering nood.zakeJ-ijke silors en hooischelven, die een nak-
simaLe b.oogùe van 10 m" mogen hebben;

toepassing van artikel 1f van de lfet op de RuÍmtelijke Ord.ening
uitgesloten is"

I
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Artikel- 10" AEr aEcfr Áeb1ed IL-

De op de kaart voor agrarisch gebied II aangewezen grond,en zijn bestemd
voor d.e uitoefening van agrarische bedrijven met de daarvoor nod.ige ge-
bour*en en andere bouwwerken"
Bij het oprichüen van bebouwing rnoet worden voldaan aan de volgend.e eisen:

1" De breed.te van het bouw¡lerceel moet tenminste 100 m" en de oppervlakte
tenminste t ha" bedragen, behoudens het bepaalde in lict 5"

2. Yoorzover de bebouwing is gelegen in de strook voor ond.ergrondse trans-
portleiding of in het tweed.e bescherningsgebied. van de waterwinplaats'
moet resp. aan de artikelen 5 en 18 worden voId.aan"

3" De
a"
b"

c.

bedri j fsgebouwen:
mogen een maksimale goot- of boeiboordhoogte hebben van 6 n;
moeten op een afstand van tenminste L5 n" gemeten vanuit de perceels-
grens aan de zijde van een openbare weg worden opgericþtt l.enzíi
blijkens een op de kaart aangegeven Srenslijn cier bebouwing een
grotere afstand. dient te worden aangehoud.en;
moeten op een afstand van tenrninste 5 m. van d.e zijdelingse perceels-
grens worden opgericht, behalve hlanneer de bed.rijfsgebouwen uit
kassen bestaan; alsdan dient de afstand tenminste te bedragen:
-O,lO m" Índ.ien langs d.e perceelsgrens geen openbare waterloop aan-
wezig is;

-2"0O m" uit de insteek van d.e waterloop, índien langs de perceels-
grens weI een openbare rrraterloop aanr¡Iezig is"

De woning:
a" moet een minimale inhoud van 35O ml hebben;
b" mag een maksimale goot- of boeiboordhoogte hebben van 6 m;
c. moet op een afstan{ van tenminste 10 m" gemeten vanuit de perceels-

grens aan de zijtle van een openbare weg worden opgerichtt tenzij
blijkene een op de kaart aangegeven grenslijn der bebouwing een
grotere afstand. dient te worden aangehouden;

d" moet op een afstand. van tenminste 5 m" van de zijdelingse perceels-
grens worden opgericht;

e" mag uitsluitend worden opgericht als op het bouwperceel reeds een
of meer bectrijfsgebouwen net een totale inhoud. van tenminste 1"0O0
m] aanwezig zi-jn of gelíjktijdig met de woning worden gebouwd en
geen andere woning op het bouwperceel aanwezig is"

In afwijking van het bepaald.e in lid 1 mogen ten tijde van de ter
visie legging van het plan ter plaatse gevestigite bedrijven uit-
sluitend ten dienste van het bedrijf niet voor bewoning bestemde
gebouwen en andere bouwwerken oprichten onder voorwaarde, dat ten
aanzien van bedrijfsgebouh¡en het bepaalde in l-'i-d' 3 van toepassing
is, op het bouwperceef ten tijcle van de ter visie legging van het
plan reeds bedrijfsgebouwen met een inhoud. van tenminste 5OO n7
aanwezig zijn en de op te richten gebouwen niet op een grotere
afstand dan 20 m" van de bestaande bedrijfsgebouwen worden gebouwd
en dat ten aartzien van andere bouwwerken lid I van d.it artikel van
toepassing is;
Burgemeester en \'rlethoud.ers kunnen van d,e in lid l genoemde perceels-
breedte vrijstelling verlenen tot een breedtemaat van 50 n" voor:
1" het bouwen van een woning ten d.ienste van een ter plaatse met
. bestaande bedrijfsgebouvten ten tijde van d.e ter visielegging van

het plan aanwezi-g, agrarisch bedrijf mits:

4

5" a"

b"
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a" de inhoud van d.e aanwezige bebouwing tenminste 5OO n7
betlraagù;

b. geen andere woning op het perceel aanwezig is;
c" deze woning voldoet aan het bepaald.e in lid 4;

2" het bouwen van kleine opstallen ten d.ienste van een agrarisch
bed.rijf, zoals me1kstal1en, schuilgelegenheden, mits de opper-
vlakte niet meer dan 10O m2 en de goot- en boeiboordhoogte niet
meer dan 4 m" bedragen;

1" het bouwen van bedrijfsgebouwen ten d.ienste van een agrarisch
bedrijf, indien uitzond.erlijkebedrijfsomstand.ighed,en of een
ongebruikelijke vorm van het bouwperceel daartoe aanleiding
ge\ren;
alsdan moet vold.aan worden aan 1id J"

6" Tndien de aard of d.e omvang van een agrarísch bed.rijf daarüoe
aanleiding geven, kunnen burgemeester en wethouders toestemming
verlenen voor de bouw van 6én agrarische nevenwoning, mits d.eze
woning vold.oet aan het bepaalde in lid.4, sub a, b, c en d..

7 " De hoogte van andere bouwwerken mag ten hoogef,e 3 m" bedragen,
met uitzondering van de voor de bedrijfsvoering nood.zakelijke
silors en hooischelven, die een maksimale hoogte van 10 m" ¡nogen
hebben"

De gronden en opstallen mogen uitsluitend overeenkomstig deze
bestemming worden gebruikt"

I
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I

rarisch Eebied ÏIÏ"

De op de kaart voor agrarisch gebied III aangeÌ{ezen gronden zijn bestemd
voor de uitoefening van agrarische bedrijven met de daarvoor nodige gebou-
wen en and.ere bouwwerken" Bij het oprichten van bebouwing moet worden
vol-d.aan aan de volgende eisen:

De breedte van het bouwperceel moet tenminste 50 m" e

ùenminste t ]na" bedragen, behoudens het bepaalde in 1

2 Voorzover d.e bebouwing is gelegen in de strook voor ond.ergrond.se
transportleid.ing of in het tweede beschermingsgebied van de waterwin-
plaati, moet reÀp" aan de artíkelen 5 en 18 word.en voldaan.

De bedrijfsgebouwen:
a" mogen een maksimale goot- Ef boeiboordhoogte hebben van 6 m;

b. op een afstand van tenminste 15 m" gemeten vanuit de perceelsgrens
aan de zijde van een openbare weg worden opgericht, lenzij blijkens
een op de kaart aangegeven Srenslijn der bebouwing een grotere
afstand dient te word.en aangehouden;

c" moeten op een afstand. van tenminste 5 m",, van de zijdelingse perceels-
grens word.en opgericht, behalve vranneer de bedrijfsgebouwen uit
kassen bestaan; alsdan d.ient de afstand tenminste te bedragen:
- O"5O m" ind.ien langs dei p-er.eeelsgren¡i: g€.s¡r opentnÐE:e watuf"-:

I,O9n aarnrezíg is.
- 2"OO m" uit de insteek van de waterloop, ind.ien langs d.e perceels-

grens we1 een openbare waterloop aanl¡tezi6 is"

1

De
a.
b"
c.

r¡IOnang:
moet een minimafe inhoud van 35O n3 hebben;
mag een maksimale goot- of boeiboordhoogte hebben van 6 m;

moet op een afstand van tenminste 10 m" gemeten vanuÍt de perceels-
grens aan de zijd.e van een openbare weg word.en opgericht, tenzii
blijkens een op de kaart aangegeven Erenslijn d.er bebouwing een
grotere afstand dient te word.en aangehouden;
moet op een afstand. van tenminste 5 m" van de zijdelingse perceels-
grens worden opgericht;
mag uitsluitend worden opgericht als op het bouwperceel reeds eon
of meer bedrijfsgebouvren met een totale inhoud. van tenminste 5OO n7
aantnrezLg zíjn of gelijk'bijctig met de woning worden gebouwd en geen
andere woning op het bouwperceel aanwezig is"

d"

e"

n de oppervlakte
Ld 5"

4

5" a"

b.

In afwijking van het bepaalde in tid 1 mogen ten tijd.e van de ter
visie legging van het plan ter plaatse gevestigd.e bedrijven uit-
sluitend. ten dienste van het bedrijf niet voortert:oning Éestsncle
gebouwen en andere bouwwerken oprichten onder voorwaarde dat ten
aanzien van bedrijfsgebouïJen het bepaalde in J-J-d' 3 van toepassing
is en op het bouwperceel ten tijde van de ter visie legging van het
plan reeds bedrijfsgebouwen met een inhoud van tenminste 25O mJ aan-
wezig zijn, de op te rlchten gebouv'ten op geen grotere afstand dan
20 meter van d.e bestaande bedrijfsgebouwen l/üord.en gebouwd en dat
Len aa¡1zien van andere bouwwerken lid I van dit artikel van toepas-
sing is"rr
Burgemeester en hlethouders kunnen varl de in lid. I genoemde perceels-
breed.te vrijstelling verlenen tot een breedtemaat van 25 meler voor:

het bouwen van bedrijfsgebouwen ten dienste van een agrarisch
bedrijf índ.ien uitzonderlijke bedri jfsomstand.igb,eden of een
ongebruikelijke vorm van het bouwperceel daartoe aanleiding Seven;
alsdan moet worden voldaan aan lid ,"

1
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2" de vestiging van een agrarisch technisch hulpbed'rijf of een
agrarisch nevenbedri jf ' mits:
a" de oppervlakte van het bouwperceel tenminste OrZJ },a, bedraagt;
b" de bed.rijfsgebouwen vol-d'oen aair Ii-ð' 3;
c" de inhoud van de bedrijfsgebouwen tenminste 2OO n3 bedraagt"

6" Indien de aard of de omvang van een agrarisch bedrijf daartoe
aanleiding geven, kunnen burgemeester en wethouders toestemming
verfenen voor de ,bouw van 66n agrarische nevenwoning, mits deze

woning voldoet aan het bepaalde in 1id 4 sub a, b, c' en d"

? " De hoogte van andere bouwwerken mag ten hoogste J m. bed.ragen
met uitzondering van de voor de bed.rijfsvoering nood'zakelijke
silors en hooischelven, d.ie een maksimale hoogte van 10 m" mogen

hebben"

8" De gronden en opstallen mogen uitsluitend. overeenkomstig deze
bestemming worden gebruikt.
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ArtÍke1 12" Wooaeebied f"
1" De op de kaart voor woongebiect I aange$rezen gronden zijn bestemd.voor hroondoeleind,en met d.e daarbij behorend,e voorzieningen, metd.ien verstande d.at:

a" d'e bebouwings-ctichtheid. per ha. bruto grond.oppervlak gemid,deld
25 woning,en zal bectragea;

b" de bebouv¡ing overr¡,tegend. za-l bestaan uit eengezinehuizen in
twee bouwJ-agen"

2" Tot het tijilsüip van het van kracht worden van het uitgewerktepI* nogerx geen bouruwerken word,en uitgevoerd,, behoud.enã rr"t
bepaalcle Í.n 1id. J.

J" Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde ond.er Lid zvrijstelling verLenen voor het oprichten van bouwwerken, indienhet bouvçIan ín overee¡tatenning le net het voor het gebied. vastte stelLen uitgewerkte pIÐt en níts van Gedeputeerd,e Staten eenverklaring van geen bezwaat is ontvangen.

4. De grond.en er opstallen nogen uÍtsluitend overeenkomst ig d.ezebestenming worden gebruikt.
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ArtikeL lJ" woongebied rr. (voorropig agrarísch gebiect).

1. De op de kaart voor woongebied rr aangewezen gronden zijn - als
boofd.bestenming - bestenrd voor woondoereÍnden net de daarbij
behorende voorzieningen net dien verstand,e, clat:

a" de bebouwíugeclichtheid per ha" bruto grondoppervlak genidderd
25 woniag,en zaL beclragea;

b" de bebouwing overr'iregend za\ beetaan uit eengezinehuizen in
twee bouwlagen;

co zoJ-ang een nadere uítwerking van deze bestemming niet heeft
plaats gevonden, op d,eze gronden geen gebouwen en and.ere
bouwwerken mrgen worden gebouwcl, behoudens heù bepaarcle in de
led.en 2 en 7"

2- Deze grondeu hebben tot 1 januari t!8o een voorlopige be-
stemraing aIs agrarisch gebied en tot deze d,atum nogen uít-
sruitend ten d,ienete van het ( ae) ter plaatse, ten ti¡ae
van de ter visie legging van het pran gevestigde agrarisch
bedrijf c"g" bedrijven, niet voor bewoning besterndé gebouwen
eu andere bouwwerken wordeu opgericht, onder voorwaarde ctat:

a" bij de bouw van gebouvJen, niet zijnde kassen:
t. "de afetand tot de zijderingse perceelsgrens tenminste 5 nrdient te bed.ragen;
2. cle afstand tot de reeds bestaande bebouwing narimaal zo m

nag bedragen;
7" de goot- of boeiboordhoogte niet meer nag bedragen d,an 4 n;4. de totare inhoud va¡ de'bebouwing, opgericht na de ter visie

legging van het plan, niet meer ¡nag bedragen d,a¡r 2.OOOnJ i
b" bij de bouw van kassen:
1. de afetand tot cle zijdeJ.ingee perceelegrens tenminste o,þo mdient te bedragen, indíen lange de perceersgrens geen open-

bare waterloop aanwezig ís en tenninete 2 m uiù de instäek
vanr de r,raterloop, indíen langs de perceelegrens wel een open-
bare waterloop aanwezig is;

2" de hoogte naxinaal 3 n mag bed.ragen;
7" de totale oppervrakte van de kassen, gebouwd. na cle ter visie

legging van het planr niet meer nag bedragen d.an 5,OOO m2"

J. Burgerneester en I'Iethouders kun¡en vrijsüelJ.ing verlenen van het
bepaaLde in lid 1 sub c voor het oprichten van bebouwing voor
woondoeleinden, indien het bouwplan in overeenstemming is met heù
voor het gebied vasf, tg stellen uitgewerkte plan en mits van Ge-
deputeercte staten een verkraring van geen bezwaar ie ontvangen.

4" De grond.en en.opstall-en nogen uitsluitend, overeenkonstig de hoofd-
bestenning, en/of - ùot 1 jauuari 1980 - ovêr€ênkomstig ã" ..root-
lopige bestenming worden gebruíkt.
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De op de kaart voor industriegebied. aavrgewezen grond.en ziin bestemd voor
ind.ustriäle, handels- en transportd-oeleinden"
Mits de perceetsbreed.te per bed.rijf tenminsLe 25 m bedraagt, mogen hierop
word.en gebouwd bed.ri jfsgebouwen, per bedri jf 6én woning en andere bouv¡-
$rerken met dien verstande dat:

1a"bij de bouw van bedrijfsgebouwen dient te r,vorden voldaan aan onder-
staande voorviaarden:
I " de goot- of boeiboordhoogte mag ten hoogste 10 m bed.ragent behoudens

schoorstenen, silots en soortgelijke bouwwerken, d.ie een maksimale
hoogte van 20 m mogen hebben;

2" de afstand. tot de weggrens d.ienb tenminste 5 m te bedragen waar het
betreft cle bouw van een bi j het bed.rijf behorend kantoor, shovlroom'
kantinel rdä.s- of kleed,gelegenheid, en tenminste 15 ¡n waar het betreft
de bouw van overige bedrijfsgebouwen;

1" de afstand üot de zijd.eJ.ingse perceelsgrens dient tenminste J n te
bedragen;

b"bij d.e bouw va-n een luoning d-ient te word.en vol-d.aan aan de volgende
voorwaard.en:
I " de goot- of boeiboordhoogte mag ten hoogste 6 m bedragen;
?." de afs'band tot de weggrens dient tenminsle 5 m te bedragen;
1" de afstand tot de zijdelíngse perceelsgrens moet tenminste J n

bedragen;
4" de inhoud dient minimaal 35O n1 en mag maksimaal 5OO ml bedragen:

c"de hoogte van de andere bouwwerken niet meer mag bedrAgen ð'an 3 ml

d.d.e opsiallen uitsluitend overeenkomstig deze bestemming mogen vrorden
geOru:-t<t en de niet bebouwde gedeelten van d.eze grond.en uitsluitend mogen

word.en gebruikt voor de open opslag van grondstoffen, goederen of pro-
d.ukten, verband. houdend met het uitgeoefend bedrijf , voor clg open stalling
van voertuigen of voor tuin"

?" de oprichting van gebouvren, die blijkens aard en ind.eling bestemd. zijn
voor d.etailhand.el, alsmede het gebruik van bestaande overeenkomstig dit
plan tot ctand gebrachte gcbouwen en terreinen, als inrichting voor
detailhandel - behoudens hetgeen volgens de overgangsbepalingen is toe-
gestaan - verbod.en is;

3" burgemeester en v*houders vrijstelling kunnen verlenen van het bepaalde
in l-id 2 ten behoeve van inrichtingen voor d.etailhandel in andere d.an

voor huishoudel.ijke artikefen en levensmiddelen"

Industrie eebied "
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Artike L 15" Aktie/e rekreatie"
1" De op de kaart voor aktieve rekreatie aangev¡ezen gronden zijn bestemcl

voor de aanleg van akkomodaties ten behoeve van de sportbeoefening
in de openlucht, met de daarbij behorend.e gebouwen, and.ere bouwwerken
en andere werken, met dien verstande dat:
a" ô.e gezatranlijke oppervlakte van de bebouwing niet meer d.an 5 % van

de met deze bestemming aangewezen gronden mag bedragen;
b" de goot- of boeiboordhoogte van gebourven - niet zijnd.e dienst-

woningen - niet meer mag bedragen dan 3r5O n";
c" per objekt é6n dienstv,roning mag worden gebouwd. met een maksimale

goot- of boeíboord.hoogte vàn 6 m en een maksimafe inhoud van 6O0 m1;

d." de hoogte van andere bouwwerken niet meer mag bed.ragen dan I m"

Z" De gronden en opstallen mogen uitsluitend overeenkomstig deze bestem-
ming worden gebruikt"
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Artikel 16"

trAlgemeen bestemmingsplan Bee ser- 1972t1 "

De op de kaart voor kampeercentrum aangevùezen gronden zijn bestemd voor
het bouwen van karnpeerhuisjes met de daarbij behorend.e gebouwen, andere
bouwwerken en andere werken, met dien verstande dab:

1" per ha" maksimaaI 15 kampeerhuisjes in één bouwlaag mogen worden ge-
bouv¡d met inachtneming van de na'rolgende bepalingen:
hoogte : maksimaal 4,Jo rn;

inhoud per kampeer-
huisje : maksimaal 15O n1;
afstand tot de grens
van het terrein : minimaal 10 m;
bouwwijze : vrijstaand of gekoppeld. tot blokken van maksimaaf

vijf aaneen;

Z" per ) ha" maksimaal ó6n vrijstaand. rr¡oonhuis in é6n bouwlaag mag worden
gebouvrd met inachtneming van de navolgende bepalingen:
hoogte : maksimaal 1r5O m;
inhoud : minimaal tOO mJ en maksimaat 4rO n3;
afstand tot de grens
van het terrein : minimaal 10 m;

3" centrale verzotgLngsgebouwen en andere voor de eksploitdie van het
kampeercentrum nod.ige gebouwen mogen vrorden gebouwd tot een maksimale
oppervlakte van 2 ol van het terrein en mits de goot- of boeiboordhoog'be
niet meer bed.raagt dan J.JO tn" en de hoogte tot cle nok maksimaaf 10 m

bedraagt;
4" Yooyzover de onderI , 2 en 3 genoemde bebouwing is gelegen in het

tweed.e bescherningsgebied van de v¡atør¡¡inplaats moet ter¡ens rvorclen vol-
daan aan het bepaald-e in artikel 18;

5" een gedeelte van het
maksimaalS%vanhet
terrein;

6" ongebourude gedeelten van het terrein - net uitzondering van het parkeer-'
terrein - met een aaneengesloten oppervlakte van minimaal 0,,5 }aa" mogetl
r^¡orden gebruikt voor kampeïen in tenten en karavans;

?" de gronden en opstallen uitsluitend overeenkomsti-g deze bestemming
mogen ruord-en gebruikt "

Kam'pee rcentrum "

terrein nabij de hooftoegang - ter grootte van
gehele terrein - mag worden gebruikt als parkeer--



- 26 - rrAlgemeen bestemmingsplan Beeee1 1972n "

1 " De gronden, gelegen binnen cte op cle kaart aangegeven buitenbegrenzing
waterwinplaate, eerste bescherningsgebied, tevens binnenbegrenøing
tweede beschermingsgebied, mogen uitsluitend overeenkomstig de aldaar
op d.e kaart aangegeven bestemming worden gebruikt"

2" In ctit gebied. mogen uitsluítenel gebou\¡ren en andere bouwÌuerken ten
behoeve van d,e openbare clrinkwatervoorziening worden gebouwcl, vernieuwdt
veranderd. of uítgebreid."
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ArtikeL lB. Idaterwinplaats,
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tweede bescherminEsEebied "

De grond.en, gelegen binnen de op d.e kaart aangegeven buitenbegrenzing
waterwinplaats tweede beschermingsgebied. en buitenbegrenzing waterwin-
plaats eersùe beschermingsgebied. - tevens binnenbegrenzing waterwinplaats
tweede beschermingsgebied - mogen uitsluitend. overeenkomstig de aldaar
op d.e kaart aangegeven bes'bemmingen r^¡orden gebruikt, mede inbegrepen het
bouwen van gebouwen en and.ere bouwwerken overeenkomstig de onderscheidene
bestemmingen, met dien verstande dat:
a" aIle in dit gebied te realiseren gebour¡ren en andere bouwwerken voor

d.e afvoer van gebruikt, resp" verontreinigd leidingwater en opgevangen
regenwater aangesloten dienen te word.en op een riolering, lozend.d buiten
het waterwingebied van het pompstation van de r.¡aterleidingmaatscþpij
voor Midden- en Noord.-Limburg;

b" in dit gebied geen permanente of tijdeJ-ijke opslag van afval op of ín
de grond mag plaatshebben;

c" het bouwen van benzinestations en het Ín de grond brengen van tanks
met aard.olíeprodukten in dit gebied. slechts kan worden toegestaan
ond.er nad,er door het Rijksinstituut voo:: d,e Drinkwatervoorziening aan
te geven waarborgen"
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Artikel 19" Openbaar groen"

'f 
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op de kaart voor water aangevlezen grond.en zijn bestemd voor rivier
waterlopen met d.ien verstande dat:
geen gebouwen mogeR worden gebouwd.;
de met de funktie of d.e beheersing van d.at v¡ater samenhangende
andere bouwwerken zoals beschoeiingen, bruggen, kad,en, mogen word.en
gebouwd. of andere werken zoaLs steenglooiÏngen, kribben, mogen
worden aangelegd."

2" De grond.en en opstal-len nogen uitsluitend, overeenkomstig cleze bestem-
ming worden gebruikt.
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Artikel 21" Bograafplaats"
De op de kaart a1s zodanig aangev¡ezen grond.en zijn bestemd voor be$raaf-
plaats met d.e d,aarbij nodige gebouwen en andere bouwwerken, met dien ver-
stande d.at:
8.o de goothoogte rnaksimaal 4 ¡n en d.e totale oppervlakte van de gebouwen

maksimaal 25 m2 mogen bedragen;
b" de gronden en de opstalJ.en uitsluitend. overeenkomstig deze bestemming

nogen worden gebruikt"

ffAlgemeen bestemmingsplan Beesel 1972tt "
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Artikel 2? " Íl,orecaterrein.
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Ðe op d,e kaart vootr horecaterrein aangevreuen gronden zíjn bestemd. voor
bebouwing ten dienste van ter plaatse bestaand.e kaf6ts, hotel-s of res-
taurants met d.e d.aarbij noctige andere bouwwerken met dien verstande dat:
âo de oppervlakte van cle gebouwen niet meer mag bedragen dan 5A % van d.e

üot horecaterreÍn bestemcle grond.en;
b" de goot- en/of boeiboordhoogte niet neer mag bed.ragen dan I m;
c. cle groncten en d.e opstaLlen uitsluítend. mogen r¿orden gebruíkt voor het

horecabedlri j f ,
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Artikel 21" lürj-jstellingen"
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Burgeileester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde
in d.it plan en in deze voorschriften ten behoeve van:

1" bouwwerken en andere werken van openbaar nut, uitsluítend. ind.ien de
bouwwerken een hoogùe hebben van maksimaaf 4 meter en bovendien - voor-
zoveT het gebouwen betreft - de inhoud maksimaat 6O nt bedraagt;

2" de verbouw van agrarische bedriif¡gggigæÊ voolhroond.oeleinden, welke
geen verband houden met enige tak vãn agrarische bedrijfsvoeringr mits:
a" het bestaand.e karakter van d.e woning niet weøenlijk wordt aangetast;
b" d.e verbouw niet betreft dan wel niet leid.t tot algehele herbouw;
c" geen woningsplÍtsing plaats vindt;
tt" het grond.oppervlak van de bestaande bedrijfswoning niet word.t

vergroot;
3" inel ander gebruik van de grond en het gebruík van de opstallen, mits

dat gebruik d.e realisering van de bestemning niet in de weg staat of
een reeds verhrezenlÍ jkte bestemming níet aantast; d.eze rrijstelling
wordt - met uitzondering van d.e bestemmingen rrnatuurgebiedtr (art" 6),
rrbosrr (art" 7) en Itagrarisch gebied met fandschappeli jke waardenrl
(art" B) - in elk geval verleend als strikte toepassing van de voor-
schriften leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruík'
welke beperking niet cloor' dringende red.enen wordt gerechtvaardigd"
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Artikel 24"
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A

B" 1.

2"

c" 1

Over ganEsbenalinEen "

1" Een ten tijde van de ter visie legging van het ontwerpplan bestaand
bouwwerk, dat afwijkt van het planr ffiaB gedeeltelijk worden vernieuwd
of gedeeltelijk worden veranderd, mits de bestaande afwijking niet
wordt vergroot "

2" Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de
voorschriften ten behoeve van het vergroten van een bestaand
bouwwerk, dat afwijkt van het plan' mits daarbij' voorzover het
bouwwerk een gebouw is, de grenslijn der beboulrring aan de zijde
van de weg niet wordt overschrden mits d.e inhoud. van zodanig ge-
bouw niet-'¡iteer dar I/7 d.eel- wordt vergroot en mits daarbij geen
andere afwÍjkingen van het plan ontstaan"

3" Een bestaand bouwwerk, dat afwijkt van het planr flâB geheel worden
herbouwd, nadat het door een kafamiteit is verwoest, mits d.aarbij
geen and.ere afwijkingen ontstaan of bestaande afwijkingen niet
word.en vergroot.

De in 4"2" genoemde vrijstellingsbevoegdheid geldt niet voor
bouwwerken gelegen binnen de bestemmingen bosgebiecl en natuurge-
bied "
Het in 1id 4"3" gestelde omtrent het herbouwen van een bestaand
bouwwerk, nad.at het door een kalamit'eit is verwoest, geldt slechts
indien:
a" een bouwvergunning daartoe binnen 24 maanden na d.ie kalamiteit

is aangevraagd;
b" de stukken, betrekking hebbende op de onteigening van de grond.

rtaarop zích d.at bouwwerk bevond, niet binnen ze6 maartden na die
kalamiteit ingevolge de Onteigeningswet ter inzage zijn ge1egd."

Het gebruik van opstallen, dat ten tijde van het van kracht worden
d.it plan afwijkt van deze voorschriftenr mag worden voortgezet"
gebruik van grond.en, dat ten tijd.e van het van kracht worden
dit plan afwijkt van deze voorschriftenr ilag worden voortgezet"

2
van
flet
van
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Agtåkel 25, strafbepaLing.
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Overt¡edíng van het in deze voorec
artikel- 4 Lid, c, artikeL 6 t-Íd e
artÍkel 8 fi¿ Z þ/n j, artikel 10
12 lict 4, artikel 15 l.id 4, artike,
artikel 16 f,l'd ?t artiker 19 ];Ld, zt artikeL 20 tict a, artikel 21IÍat b en arùikel 22 lid, c, bepaalde ,r;en aanzÍen van úut gãbruik vangrond en opetallenr wordt are strafbaa.r feit aangemerkt.
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Artikel 26" Titel"
Deze voorschriften kunnen word.en aangehaald. onder de naam frgebruiksvoor-
schriften algemeen bestemmingsplan Beesel 1972n "


