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Toel ichting

bii het bestemm ingsplan

bui tengeb íec1 genreente Bonculo

l'-l¡lc.i-di¡s:
ln venband met de ínwerkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke Ondenírrg
is voor de gemeente Borculo een besternmingsplan ontwonpen voon het
buitengebied. lJierbij is artikel 10 eenste lid van genoemde wet als uit-

gangspunt genomen.
Hienín wondt gesteld:
rrVoon het gebied van de gemeente, dat niet tot een
bebouwde kom behoont,
gemeentenaad
stelt de
een bestemmingsplan vast, waanbij voonzoven dit
ten behoeve vån een goede nuimtel ijl<e ordening nodig is, cJe bestemming
van de in het plan begnepen gnond wondt aangegeven en zonodig, in venband met de bestemming¡, vc¡orschriften wonden gegeven omtnent het gebnuik van de in het plan begnepen grond en de zichdaanop bevindende op-

stallen.
Ðeze voot^schniften mogen slechts om dningende redenen een bepenking
van het meest doelmatig gebnuik inhouden en geen eisen bevatten met betnel<king tot de stnuctuur van agnênische bedníjven. Onden gnond wordt
mede waten begjnepenrr.

Daarnaast is ook aansluiting gezocht bij de inzíchten van het pnovinciaal
bestuur, zoals deze kenbaan zi.jn gemaakt in de cinculainertRuimtelijke
Ordening in het buiterngebied {cinculaine van Gedeputeerde Staten van
Gelderland aan de gemeentebesturen, besluit d. d. 2? novemben t968
nr-. 3ez5/21f -3304).

Het lan eb ie
l-let gnondgebied van de gemeente Bonculo beslaat een oppenvlakte van
ca. 5400 ha. l-let inwoneraantal bednaagt totaal ca. 8400, waanvan tweelr

dende

deel, te weten ca. 5600,in de vien

selaar en Haanlowoont en lret nestenencJe
spneid in het buitengebied.

Borculo, Geestenen, Geleendende gedeelte, ca. 2800, ven-

l<ennen

z?3

[-]it i>t;ilt:trgel.',ie;rl liecf t corì $vr]r',r.,,cg;t,rrrcl ¡¡r¡rð.t-i:;i:lr l<ar¿lidtr-,r-' w¿r¡ll-ilt <l* .:J{'ir'ì'¡ t: r.rJd(}
bccll'i.i i':.;'"rt.,i-tn c;vcrl'ìÕer.-cji" Dc Lrcci r.ij,,zc,i zíjrr glcrrrirJrJi:¡d t0 å 1i-t, ha glocrt bí.i
ecn l<¡rvela¿rlrt¿r! v¿rr¡ 5 i: 11 l<a.v<¡l:, ¡;c,- l-lr,-ci r'i¡fl")i..1.r.* berclrij'li;voi-nr i$ c¡,:n rjir ir:jr¡li.ik gevof g¡ r.rarrr <ie boric;rns¡llric-.rrstt-¡ilirrç; zoals ci it: ín <iit gcbic;cl V{:r,r¡-[1¡¡-¡1 ¡..
a" fiìo<j<lm eri l¿:tr¡dsclr¿ll:.
ln <jc ge¡'neerrtc;z-ijn cii* vûot'rì¿ì;.!ms;ìt: [:<"lcir*¡-¡ìeer-.fì{,'d{,)n hel ciek;-arrtJ, eolir:che
alzettingerr g¡crror':rnd tijdcr^rs; cle Wiirnrij:;tijcl, en il¡*rviaiielE¡ alzettirrgcrr, Sle--.
v<¡rnrd onder invloe,C r.¡an cJer r-l ivense br:l<c-:;1.
l-Jet ciekz¿rnd vot-n¡de er:tt z,n'ak golvenr-''i lanclsclt;rp \^/eräniri rlour cle wind <Juirren
gevcìr'nrd rverclçin v,/¿ìar'van rje ove'''lf,lijfs;e.:lei-l nog zijn terug ter virrcierl ¿lls:
i " dc[<z¿lnclr''Jggôrì <jíe orrclc'r-' invloetl r,,an de toen heerse¡lde r)ver\¡vegencJ rrr:or-clwestenwind rroordwest--z-uidc'ost !ler-ir;i'¡ t liggen en welke voor¿rl langs cJe bcken
goecl ter-ug te r¡inde.n zíjn;
2. cJel<zancikrans;erì die oncler- i¡rvloercl van de wind r'ondom dç ree<Js voor cle
Wiir'nrtíjd bestaandc en dcron l¡et i.i s riíct aangeiaste hoogten'.0¿er.clerr geruo¡rnc1.
Deze i<ransen tr-eft nren a¿rrl rondom clr.¡ clor-¡:c:rr G.*estenen en Gelselaar.
De fltlviatiele efz-ettingerr, variererrd van z.ancl tr:t klei, zijn o,nden inr.¡lced
v¿:n cle beT<en in de beekcjalcn afgeze,'t.
Het oonsprorrl<e li.il<e ¿rgrat'ísche gebruik van da' Enond connespondeert <lr-licje-

lijk rnet cie L;odenr!<undige irrdeling,
De rnicJclellroge, goecl ontv,;¿lte nde <jekzantlruggen en -kransen werden en \ryorden nreestal nog als akker-gronden gebruikt, tenwijl cle lager.geiegen, r¡¿rttet-e
beel<d¿llen als vreiciegroriden we rcJen en worc!en gc,.bruikt" fle ekkengronclerr
zijrr vcloral cle op cJe bijgevoegde {andsclrapsvonr¡enkaart aangeduicle esgi-onden"
Het hoevenlandschap berstaat uit vele hcAor. gelegerr esjes, welke bij eerr of
iwee boeren in getrruil< wanen of z-ijn en laEen gelegen weiCe-qnor'¡clen. Dc zo-.
gerraarnde madclanden zijn <1e lager geleger"r rn;eidegrcnden langs de bel<e¡r,
[)e vroegen besLaarrcle lreidevelclen welke in het oude agranisclre cultur,rr-¡ra-.
troc¡n çebnuikt wenclen voor- hct v'¡eiderr van vee Ëtì lret yvinnelr van pla5¡geri-.
n-ìest (r,vell<e gebruikt werd voon het benresten vãìn de essen) werden voonal
in cle iaatste eeuv\ret'l ontsJÕt"ìnen tot l.ì¡-rcif.tour¡,rgt-oncJen" op del kaar-t is; ven.*
sclril gemaalct tussen oi;dere en jongenc ontginnîrrgerr, voor¿rl aan cle haircl van
cle orrtgirrníngswijze €n de d;ranr-r it voorlvloeierrde l<avelvorrn, waanbij als
niclrtdatutn lret j;rilntal ca" iB50 wer^<J aar:geirouderr, hoewel cle overg¿lt-lg naar
eêrr rneen efi'icið¡rter'c-: l<avelvûrm zich uite ¡-¡lar'd geleide lijl< heeft r¡oltrol<l<en.
De l,¡oclenr van dc vr'oe!lrlr-c hoirJegror¡cicrr best¿¡¿rt gi.olenrJeels uít pocJzolerr die
in <Je clel<;:aircllaag zijn ger,ucli-'rncl" L)t:ze grorrclen l<urrnen irr cle ivirrte¡. erì heI
Jr)

í)ezc oilgutlsìtir¡e orletarrdig;irc:cltn z-ijn cr a¿.lrìlr:iclii-rg toe qt?\r,r:esi r:nr vr)r)r.
eett gruot d¡;el V¡rnhl:I ge-:L;ic:ri (:)Í]n rLjilverl.t¿rveling ai:n te \,/f..icjt]t-l . tloz_ct
ve,rl<ccri echt*r- nog i!''Ì rci"r vrocg:;tacfirtnl \r.?t1 vc)orl-rl.r.ëicJing.

?

rii:t zljrr, ielr¡vi.i I c;:*,rrci-r1c1';r:i'r in cir.: <ilr;ge ti.i r-l l-ici g7r'r--;t-ltii.ílitr:r'
tcit ¡-ìi+:<:n d¿in 1.20 rn ber"¡crjelr n'in¿-tivelcl r"i.:i¿:rlt. Üit hccJ't lot gevcis¡ d¡rt <jEr:,-*
Srorìdílrì \/oor. al<l<c.:t'l.¡oiJw ()vel hç¡ uul ljcriiiÌ{,:n slecl-r'Ls; måtig Ecsr.l'ril<t z"i.i n en
vocr blijverrcJ !Jra:::ierrd ver:l;rl r;ngr::;chil<t lcrr !,1Êv()li;,.: va.n cle,. di-cl5¡+ liglqin¡3 irr
vrJonj¿rar rìo!.1¿ìl

de zor.ncn"
De; essçn rondorn cJe dorpen GceËteren eL-r (ic'lselaar en de e:jserì o¡-r de oevei'-.
wallen f angs cjc bel<e¡r heb[:r:n voor eert S]r-c]ot gedee lie nclg hun oors¡-rronkelijl<e
vor'ffi ert voorl<onrr-.rr behou<Jen erì vor-rr cn i:l sa¡rrenheirii:¡ t-¡lt:i rle nri-:c-lel¡¡r'ldr:ri en
de r,rers¡:ne id voo¡'l<c-rrrrr:nde hol¡lyvallen c:eri'l rì()g niet te-' zeer'aangetast historisch
landsclrap wâ¿ìr'irr rje vrcegcrû åtjr¡¡ris;che cr..i ltuurvc¡r"rrì /in nog,' clui<jeli"ik spr.el<err"
Zo is ten oosten varì de e:; van Gels'.:laan nog een deel r¡e¡n c.it: vr^oeger-e wi!d-schut (0, i. ee:n onc.lor-rr-clr-irrgbarr: haai¡ van LrornclR en struíken cl ie vroeger. cJe
akkens be:.;chen¡nrle legen indnirrgen<Je cl ir:¡-e;ni in een betrel<l<elijÍ< gar,,e sf;:at
terug te vinclen" Lanoscha¡:pelijk zijrr r-leze 5-¡ebieder-r cj¿ln oc¡k z-Éìe¡* belangriijl<.
N¿¡ast deze gr-ote gebiecJerr,r,velke aangetr'of fen v,iorderì terì noondeir van de
weg Ruui-lo*tjonculo*.Haarlo--Hiber"gerl l<onlt ten z-uiden v¡rn dcz:e \À/eg een SJe*
L¡ied voot'<Jat rJoor de aanwezigheid varr rrele e:.;jes, houtwallen en sJroter*e cln
kleinet-e bosconrple;<en een veel l<leinsch.r!igcr l<anal<ter- heeft" Dit gel:ied is
vooral daan waan cJit l<anal<te¡- het sterkst :;preekt, t, wo ten zuiclen en ten
noordetr van de L-eo*stir:rlting en ten weerf;zijden van het l*eeninl<beekd¿rl
iandscha¡:pelijl< erg belangrijl<, vvaênbij de claan rreel voorkornerrde nåtuur-ge*
bieden, wc; ll<e vc¡oral veg€jtatiel<uncl ig err orrr itholo5-¡ísch van be¡lang z i.j rr , eerr
grote nol spelen"

lll. l-let ¡:lan.
Gezien l'let overwegerrC ägnarisch kanakten Cat het plarrgebiecl heeft is ç¡etracht
via bestetlrningsregelirrg¡en deze functie optímaal mogelijl< te mal<en" Da¿rnnaast
is getracht om die elel¡enten die een belangr.ijl<e lancl:;clrappelijl<e of natuurwete nsclìappelíit<e wa¿lrcJe lrebbetr, eerr aclr.quate bestenrrnírrg te geven, waarbij
Ì-¡et acceni ís ge legd op het l¡ehoud van deze elernenteri.
Gekoz-en is voor lrel sy,s;¡6em viìrr een afzoncler-lijke ver"l<laring. Dít systeenr
bevondert de orrenzicl"lrel ijl<lreid. l"-let ç¡ee'i't pen besterriming eerì uitgebneide
bestern¡'¡lingsotnscl'rnijving en cle bouro,,nrogelijkhr=.rJen, teriruijl in Ce voonscl-rrifterr
de verdere negels worden Eegeven als nader.e eisen, vr-ijstollingsnroge lijlchc*
den, afwijl<ingsmogelíjl<hecJerr, evenals ai5¿emerre r-egelcn, over-g¿rngs;- et1 siot*
bepalingen" \/oo¡- eet-ì aantsl bes;temrningen zi.in rraclene eisr,.n ûpgenornerr c1ie
hei moç¡elijl< nrc-ref:ei'l rn¿ri<r¡n nieurv te stichten bebouwing in lret lanclschap irr
te persseri, b"v" mi<jrjclE; aa¡-¡ te Lrrerngei-r be¡-rlanting;. LJiteraand cJienen <Jeze

-.4*,
eis(,'tl de r1oclrnatigheid van een L-'c¡sicnriling niet in de rrueg te staan.
Overigens L¡cstaat cle rrir:gelijlcheici, wôan geen n¿¡,Jene eisen zijn
gefontnulercrrl, i:i,i fret venlenen v¡ln Licu\,r/vergllr-lningen, aanlegven-.
guntringeri of r¡rijstellíngc;n daanaan voorWaäncJerr te verbinden .¿oals
terr aanzien van vonnì, afrnetirrg of kf eur, c1ie eveneen$ een land*
sclrappel iji<e inpassing beogen.
De furrctÎes die iret gebied lreeft l<cmen tot uitclruklcing in rJe versclriilencle
beste rnmingen,

Ondensciiei rjen wor-den:
a" Agnar isch bc¡uwperceel.

b.

Ell< be staand bednïjf heeft in pnincipe cJeze b¡estemming geknegen"
l-Jienvoor is een inventanisatîe r-tiigevr:erd waarbij ook de agnarische
bedrijven uitgeoefend als nevenberoep als; agnarisch bednijf zijrr
geinventaníseend. ln dez-e bcuwpencelen is in principe elke vornr
vän agn¿ì.rische bebouwing mogelijl<. 7-e zijn indien mogelijk z-o
ruiin geprojecteend dat ze voon de toel<onrst volcJoende mogelijkheden
bieden tot cle uitbneiding van de bestaande agnar.ische bebouw,ing.
Daarnaast is zoveel mogelijk ne[<ening gehouden rnet de situering
van de bestaande bebouwing en de uit bc+cinijfstechnisclre en land*
schappelìjke ovenwegingen en in nauwe nuimtef ijke nelatie met bestaande bei:ouwing, meest gewenste nichtiirg van de eventuele
uitbr-eícling. Voon thans nog niet venv,¡aclrte uitbreidirrg van agnanische
bednijven z-ijn daanvoon geëigencle bepaling¡en in het plan opgenornen.
Ëen sanenencle wenking van het plarr l<an uitgaande van de ingebouwde
altennatíerze bestemrning, waandoor na bednijfsbeëindiging cle be*
staancle bebouwing gebruikt kan worden als burgerwoning. ûok zijn
en bepalingen opgenomen die oplreffirrg t¡an bestaanrJe bouwpencelen
mogelijl< nraakt.
Agnanisch gebied.

vallen in pnincipe alie gronden cJie van belang zijn voon de agnarische produi<tie. Alleen cJie agnanische bouwwenken z-ijn in dit gebiecl toegestaan die noodzal<elijk zijn voc¡r het
goed functionenen van cfe agrarische funktie, zonden clat zij een
ruimtelijke relatie behoeven tc hebl¡en met de agrarisclre bedrijfsk;ebouwing op l'ret baurnrperceel. l-lienbij is gedacht ean melkstallen,
Onden deze bestemming

c.

open l<aps;clruren en clengel ijke.
AgJr'¿rrisch gebied tnet landschappelijl<e yv¿rande.
Na.ast een agranischc functie !reeft dit gel:iecj ook rìog een lanrischappelijlce
en necnûatieve functie" l-let z-ijn cJe nog vnij gave ç1e<ieelten van de
madelancien en de <Jocr bosjes e n houivyal!err ingeslotc-:r-l larir.Jbour¡y-..
grcnden. Vaor het c¡;r'ichten van írEr'€irischc bccjnijfs;Lrebr<;u',^¿ing zoËils

d.

schtJilEe lec;t:t't!';crjct1, Ðpeí-rl<;:ìflricllur"cr'¡ ís; ecn r¡r'ijltr.:lli¡rrJ tir:or1;::;rl-lelijl.:¿\!.jr*r'is;clle r;cirieclc'n riri-.t c-,tnr>te l¡:nq.j:;¡:lrepJrelijl<c \ /¿l¿ìr'cJo"
[-ir:;rc h,.:L:br,:n

in

c:r,rn

a¿ri'rtill

gr::\.r¿3

lle''n na;.st

eeil li:irrdsci'iai¡-r¡:clijl,;c, ook

eerl rl¡itLlt-r'tvc:Ttnr).ìfìílfll"'.jli.i l<e waar'rJr,:" C)r¡-r dezo fLti-lct,ics t* LlelrrlucJerr
zijn en i:e¡:ct-1.:ingei-r oirSeieg.J o. ii. a¿rir het o¡-rricirietl vëtn cic üEr';rt*isc!rr.:
br-'bor.;wir'r5¡. l'l.avelgeL:oircletr bouwi,vc:l"l<en l<t-lrner-r clpgonîclrt r¡,,c-¡r'clen vi¿r
een vr'íjstc:llitrg¡, w¿ìår'v(;rln een gc,.r<1i<ei;r'ing izan Éì" $. ncocjzal<etlíjl< is,
Gezien cle c:rntr-rgr:lijkh*id orn rru ¡-eeds; pi¡ì¿ì.tsen aan tÉ.) wÌjz-en v\rû¡ir niel¡n'r:
ûlJr¡lnischc: berji'i.i verr ;:iclr in de toel<oilst zt-rllen rrestigen, tc-.nwijl u¡el
beirceflc ¿ai bls;laai"l ¿rãn dci'5¡elijlce vc-;tiginçen ís; de t-nclgeliji<lrr:id
hierioe gec¡:ir:ncl rr-ricjclels art. 11(wîjzí-Çeni varì d€) lVet op cÌe R. O.
F-líerbij is in pr"'ínci¡:e in hel. gelrele c;ebie<J deze rnogelíjl<heicl aarnwez-íg
gelet op clr: lan<lsclrappelijl<e bro langetr <iie in hepaalde gel:ieclcn s¡:elen
is tret het oog lrierop, in cje ç¡ebíeeJen nret l¡rildsr:happelîjl<e cn grote
lo.nclscha¡-rpelijt<e waat-cje een rì'i¿ìx. opp. 5;estelcl van 1 lra voon de nie',.rwe
bouwpenr:e len. l-liencloon wancll voo¡*l<crnen da.l: z-ich în cle landsclrappeliji<
gevoelige geb,iccJen mami-rto(jl.l-:e cinijruen !,<r:nnen ve stigen. Daan¡raa:;t
worcjen in de gebiedcn met g;roie landsclra¡:pelijke n¡aarcle clic be*
c.lr ijven geweer'ci clie een e¡'nstige afbreul< kunnen doen aãn de specifiel<e
\¡/¿ìõt cle van cieze gebieclen. t-'lienbij is geclacht aan spercifiel<e ver*
edelingsbednijver"r z-oals l<alvermesterijen, vankensnrester.ijerr, pelsdi enetrfolcl-<er ij err etc.
e. Bosgebied.
DeZ*e bester¡nring lreeft betnel<l<ing clp de grc-.rter-e en kleinene venspneicl liggende boscomplexen die zon,el landschappel ijl<, recneatief,
als wel een ecc,rìofirisch belangnijlce furnctie verrzullen.
f" Natuurgeb!ecl.
Dez:e besf enrrning wonclt gevcrrncl dc¡or' een gr'ûot aar¡tai vc¡onal vege*
tatiekutrcjíg en ot-tritirologisch belangrijke grote en kleine geLriedeil,
well<e venspr"e icl cloor [rot gehelc¡ l-:uiiengebied lîç¡gen. In cje gegeverl
bestenrrnir.ig stirat lrc-'t bel"loud van cir:¿e gebieclen vûcrnop"

g [)e re creatieve

bestenrnring]en.

l\aa:;t enl<ele best¡lanc]e terreinen voor' tenterì en (:ar-avans en eeiì
enl<ei zomet-l'¡uÎsjesterre¡in is ten oostet-ì v¿ln Bclcr-r lo een onrvangr'.i;l<
gebiecl opçJenorTlcn ralat een necre atieve ontutikl<eling z-:rl krijgen.
Dit pnc:ject, <jat in het l<ader van cie ir-rterç¡emeentelijl<o s;amcnwer.[<ir-rg
op lret gel:ied van cie r'e cr-eätie z¿rl wol'ck'I1 ge r-eeilise;crrJ, z¿:l een
ai:ìtîtal rroorz,ienÌngc-:n voclr dag-, en verl:lijfsrecr"o¿rtír": e-¡nryatten
zo¡¡ls €!err gr-ùtc r-cç;neeitie¡ilar:;, eell nic'lelr ecn nlicigetgoll'L:aarr,
speel--

e¡"1

ligtveirJcn <:vet-i;rls een i<:rrn¡rr:ertçrr^o.iÌl €)rì ec¡-ì zorli'.r*.

irltisjt str:rrein"

6*
Gezien lret tijcjsti¡r varì nealisering van de verschillende orrdendelen
is een fasering aangr;bnacht waar-bij lret cJeel wat nrin of meer dinel<t
aan <Je onde l<omt, een positieve necneatieve bestemtning heeft ge*
knegen, dic+ nacJen uitgewerl<t dient te wor-den. l-let tweecle cjeel heeft
een voorlopis¡ agnanisclre bestenrnríng die o¡-r i januani 1976 zal ovengaan in de Lrestemming necneatieglebied. l-iet ligt in de bedoeling ont
irl de 1e fase de recreatievijven aat't te leggen2 evenals enl<ele
speel- en lîgrveicletr, erì een rnotel te stichten. ln de 2e fase zal
het accent liggen op voonzieningen voor' venblijfsnecreatie.
Wat de overige l:estemmingen betneft, l<an volstaatr worden met een
enkele oprnet'l<ing. t-let z-ijn voon een deel besternmÎngen die in lret
buitengebied thuis honen z-oals Spor-ttenrein, VuÎlstortplaats,
Riool waterzuriver irrgsinsta i I aiie en Begt-aafplaats. Deze laatste i s
een betreklcelíjk níeur¡¿e begnaafplaats die sîncls enl<ele janen in
gebnuîl< is.
Daarnaast zijn en enl<ele bestemrningen opgerìomen die een aanpassing
vonrnen aan een feitelijl<e situatie zoals de bestemrningert Venzongende
L¡edrijven, lndustnietennein, Ontvangstnuimte met bijbehonencl enf en
tuin, de Leo*stichting, enl<ele l-{orecabednijven en een Se¡'vicestation.
De bestemnring \/eFZorgencle bednijven heeft betrekl<ing op een aantal
bec1rijfjes die vanouds in het buitengebiecJ gevestigd zijn zoals een
aannemen, een metselaan, een timmenman en een meubelbedr-ijfje.
Wat de wegen betneft: het zijn in het algemeen bestaande wegen. AIs
gepnojecteende weg is opgenomen lret tracé van de nieuwe secundaine
weg Ruun I o-Boncu I o-Þ-leede"
ln het plan zijn een tweetal zones aangegeven. De eenste zone is gelegen
langs de wegerr en dient ten besclrenming van het venkeensbelang binnen
deze zorìe. h3ebouwing lrirrnen cleze z-one is slechts mogelijk lradat alle
in lret geding zijticJe belangen zijn afgewogen.
De 2e zone betreft een bescherrlings zane voon de water-winning, Hien is
middels een stelsel van aanlegvengunningen getnacht om de specifieke
belangen van dit gebied zo goecl mogelijk te r¡',,aarbongen.
Buiten het bestemmingsplan zijn gelaten cle kernetr Bonculo, Geestenen
en Gelselaan. Het bestemnringsplan rlGeesterenrr heeft ten visie gelege¡'ì.
l-liervoon bestaan uitgewenl<te-: bestemmirrgsplannen 1 : 2500. Voon de
l<ern ESonculo is lret totale plan l-larnbnoel< opgenomen, gezien de ligging
binnen de toekomstiç;e rondu;eg. l*iei plan l-{a.mbnoek zelf geeft een fasening
aan waanbij het noondoostelijke deel een agnar"iscl-re bestemming heeft
gel<negen"

7lV.

Ov..e¡'leg.

in antikel I l¡d 1 B.R.O. wer.d overleg
gepleegd met divense l-ijl<s- en ¡:novinciale diensten met nanre Staatsbosbeheen, Pnovinciale Watenstaat en Cultuunteclrnisclre D ienst. Teverrs
wend het concept*plan toeg¡ezonden äan de buungemeenten, tret Landbouw*
schap, de Prov. Geld. Electriciteits lvtii., de Gasunie, de trlecjenlanclse
Spoorwegen, Monunrentenzong, de Rijksdienst voon het Oudl-reiclkundig
Bociemonderzoel<, de Genie, de Veneniging tot behoud van tlatuunmonutrìen*ten in Nedenland, het Recneatieschap en het Waterschap r¡an de Benl<el.
De buungemeente Diepenheim verzocht de planbreedte van de Bonculoserveg
aan te passen aan de bt-eedte van voortzetting van deze weg in de gerrreente
O¡n te voldocn aan het gestelde

Diepenheinr, De bneedte van deze weg is dienoveneenl<omstig gebnacht op
5m.
De opnlenkingen van llet Landbouwschap zijn waan nodiE venwenkt in het plan"
Omtt-ent de gerezen bez-ware;n tegen de bestemming bos en natuungebied r¡yo¡-dt
geì/rúezen op het overleg met het Staatsbosbheen waanbij deze bestemmingen
op c1e plarrkaant zi jn gecontroleencl.
De onvolledige weengave van de aandgasleiding \^/aanop de Gasunie wees is op
de pl arlkaant geconnigeend.
De Rijl<sdienst voon de li4onumentenzong \^/as het oneens nlet de bestemuring
Itzomer'huisjesterneinrr bij het Galgenveld. Daan de bestemming ook reeds
in lret vigenendPlan in Hoofdzaken bestond is ze gekrancjhaafd. Wel is het
aantal zomenhuisjes van 15 pen ha tennuggebnacht tot maximaal 5 pen ha.
De Genie venz-ocht om opneming van de in de gemeente voorkomende bnandstoftnanspontlr--:iding. Dit is geschied.
Het verzoek van het Vy'atenschap van de Benkel orn de uitstr.alingsz-ônes langs
de beken te vengnoten is niet in het plan opgenomen daan <Je opgenomen uitstral ingsz-ônes enenzijds voldoende beschenming bieden terwijl andenzijds
een S;notere breedte gnotene beperkingen oplegt aan de agnanische bedníjven.
Het overleg met de bur'gens woonachtig in het buitengebied vond plaats nríddels een aantal lreanings waanbij hen inspraal<nrogelijkheden zijn geboden"

Het ontwcnp-Þlan is eveneens bespnol<err in een vengadeninç¡ van cle f].[:.C.
Naan aanleiding van de daarbij gemaakte opnrenl<ingen kan het volgeLrde gestcld wonden:
'* recneatiegebied I en ll. Na bespnel<ingen met het Recne¿itìeschap is beslotc;n
cle huidige si tu¿lt ie rrabij het Galgetrveld te h¿:rrcliraven en slechts l-let necreatie-.
gebied ten ooster'ì van cJe kenn Bonculo op te nerì'ìen. ln <Je toelic[-r ting is ee:n
rnoti ven i ng o¡: ger.ìornen;

-B-wegpnofielen. Het aantal wegpnofielen is tenuggebracl-rt tot een negental
nonmaal-pnof ielen;

- landschappelijke reconstnuctîe en/of venzonging. Dit aspekt ís slechts
te vet-wezelijken in het kaden van een nuilvenl<aveling. De gemeente zal op
dit punt diligent zijn en de ontwikkeling m.b.t" de nuilvenkaveling nauwlettend volgen;

-bestemming bos te wijzigen in natuungebied. ln het plan ziJn de doon lret
Staatsbosbeheen als natuungebied aangewezen pencelen ook als zodanig
bestemd;

-venedelingsbednijven irr waardevolle gebieden. Uitsluiting van ontwikkeling
van bestaande agnanische bednijven tot venedelingsbednijven is knacl-¡tens
ant. l0 W.R,O. niet toegesiaan. Middels het systeem van nadene eisen is
het mogelíjk ongewenste ontwilckelingen te voonkomen, tenwijl nieuw vestiging van veredelingsbedrijven in deze gebieden niet is toegestaan;
- wegen. Waan nodig is de bestemming ltwegentr geconnigeend.
-bouwpencelen. Ëen sanenende wenking van het bestemnringsplan is op dit
nroment niet te verwezenldl<en daan zowel de Pnovinciale Landbouy¡kundige
Dienst als het Landbouwschqp geen nonmen kunnen verstnel<ken oven wat
een agnanisch bednijf is. Dit punt is in de toelichting opgenomen;
-voonschriften.-'Waan nodig'zijn cÍeze in lret Þlan aangepast of geconnigeencl.

