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¡\ntil<e! 1. Ëegr-ipsbcpalinsìÕn"
Onder lrhet planrr worclt \rer'st¡lan: l-ret onclerhavige bestemmingsplan,
vervat ín de [<aant met de bijb.etrorencJe verl<lar"ing, cle voonschniften
en re5¡elen en de rrueg¡rrofielen,

2. ln t-¡et plan wordt voorts
bor*swsr

r:

gebouw:
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grc¡nd ,ve¡-bonden is, heizij dinect of Tnclir.ect steun vir¡dt in
of op de groncl en niet feitelijk mobiel is;
elk bouwwerk dat een voon mensen toeganl<elijke ovendekte ge-.
heel of gedeelfelijl< met wanderr orrlsloten ruimte vormt;

elk

i

geen gel:ouw z-ijncle;
LgÞ*gjyg"g: éS¡r of meen gebouwen en/of andere-bouwu,rerken;
ancle¡-.-werk: elk vverk ¡ gc.en bou¡wwenk zijnde, ert/ of wenkzaarnheid;
Þg5yåg¡=!'f een aanéérrgesloten stuk groncl waarop krachtens het plan

M

iJ

venstaan onder:

bourrvi¡¿enl<

een z-elfstandige bebouwing met één bc¡uwwent< of bij elkaan
bel'ronende bouw,werken is toegestaan;
bebr:uwir'ìgs!)rens: een lijrr die door cJcl bebouling niet nraç¡ rvorrJen over'*
schneden, behouclens de l<nactrtens het plan toegestane overscha-ijdingen;
ilier:stwoninE; een w.:ning in

oi'bij een gebouw op eerì tert'eirr of in nelatie tot een terrein, kenrrelijk slechl.s L:esterncl voor {lret

huisvesting c-laar', gelet op
cle beste¡rrming of lret feitelí.ik gebruik van het getroe¡r¡v of hel
te:'r"ein, noc-rdzal<el ijl< i s;
zor*erhuís: eli< per"manent ten plaatse aanr¡vezig geboúw: gêcrÌ r¡+oo¡'rl<eet
en geerì cat'¿rvõir-ì of ancie¡' bouwse I c''¡r rruielen zijncie, besteryr(l
air: uitsluiientl cJoor'eeil gezin oi een claarmee gelijk tr: stel*
len groe¡: v*rï'ì persûnen de*f 'Jie zijn hc-'ofdvenblijf elclers hr.-'efl,
ç.¡eclurencle eren gec.lr:el"Le viln trei jaar, overvvel;etreJ hel z*crner-"
seizoelt te i¡¡c¡l"cictt hcr.v¡r¡r¡cJ.
gezTn van) een pensoon rnriens
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eet1, niet r¡oot' ber¡¡oning bestemd, agranisch beclr.ij'fsgebouw
clat clíent voor. lret kortstonciig onclenbnengen van rundvee
tijclens het rnelken;
opert l< apschuut- : een, niet voor bewoning hrestemd, agl.anisch Lrednijfsgebouur, dat dîent voon bergirìg veJn larrdbouwget*eedscha¡:,
I anqlbouwmachi rìes en I andbouyvpnoducten;
pçb*Ijgsls.g:eqLql9; een, niei voor. bewonlnE besternd, gebourw clat dierrt
voot" beschutting tellen weersinvloeden;
g4!.S.%yglggggllçl: een ver.gunnirrg als bedoeld in antikel 1/+ van de Wet
op <1e Ruimtelijke Orclening;
vnijs;tell ing: een vr- ijstelling als bedoeld in antikel 151¡d 1 sub a van de
Wet op de Rui¡ntelijl<e Ondening;
nqg"efg,;9!.s: een nadere eis als becioeld in a¡.til<el 15 liel I sub b van de
Wet op de Ruimtelijlce Cndening.

Aniil<el 2. Wíjz-e van nreten"
Bü toepassing van de b,epalingen van het plan wondt als volgt gemeten;
inhoud van een gebouw: tussen de gevelvlakken, de hanter"ì varì scheicJs*
munen en de dakvlakken en boven de hreganegnondvloer; voor wat belreft
woningen: niet meegerekend bengplaatsen en ganages;

il

q_ppenvlal<te van een gebouw: tussen de- gevelvlal<ken en de l'¡arten van

schei dsmunen;

lle

hooqte \/ar1 een bouwwenk van het hoogste punt van lret bouwwerk (onclengeschil<te bot¡wdelen als schoorstenen niei meegenel<end) tot aan de ge-

t
t
I
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middelde hoogte van het aansluitende afgewenkte tennein;
goothoogte: van rJe bovenkant van cle goot of het f:oeiboond tot aan de gemid<jelde hoogte van lret aansluitencle afgewe¡'kte ternein;
st nd tot cle
ens v het bouwtennein van.enig purrt vãn een gebouw of
anden-bouvr¡wêFk tot een be¡:aalcle grens van het bouwtennein;
trebouwi rìgspeRcentage: de gezamenlijl<e oppenvlakte ven cle gebouwen op

een bc¡ur¡¡terrein, in pt'ocenten van cie oppei*vlakte van clai tenrein.

-ff .ii3sl,3:*Aeses ssirs. .ç:]--q!x.h5!:".:'
Voonzovet- nod¡g hepalen br.lrgenieesten en wethouclers (of, ingeval van
benoep de geinoenter-aad) de str"<;l<king van cìie tregnifipen en dr:tails,
welke in het pla¡r niet scherp zíjrr ornliind.
I
I
i
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Artikel lt" Vocr"schriften

c:figenorlìerr bi.i cle venl<lanirrq"

Voorsclrrîfrerr ¡net betrel<king tot cle aard en de afmefingeR van bouwr,¡¿er'lcerr
en [:aur,l'terr'einen zîjn mede verval in <je uitgewer.kte aanwijzinge.n in de
r¡er.klaninE van de l<aa.nt.
2

Het toestaan van anclere*bouwwerken, volgens de uîtgewenl<te aanwijzingen,
bepenkt zîc:h tot die bouv'rwenken, well<e behoren bij de besten¡rnir'ì9.

Artïlcel 5. Zones lansls (spoor-)

we-qerì en waterlcpen.

Zonei een gebied, waarvoon specïale l:epalingen gelden in verbancl
met afwegitrg van alle in het gecling zijrrcle belangen.

i. a. ln de langs dt: wegen gelegen zones [<an vrijstellirrg wonden verleencl
vocr bebouwitrg, wellce ìs toegesta¿ìrì op de ter plaatse onden deze
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zones geldencJe bestemming, uitgezonderd <jie vän de agr.anische
trouwpercelen tot de helft van de voongeschreven afstancJ nlet een
rninimum van 1CI rneten;
b. de in sub a genoemde vrijstelling ís niet van toepassing L,,innen de uitzicht sl-roel< cn;
c. în de genoemde zones kan ook vrijstellîng worden verlcend voon uit*
bneicJîng¡ van het agnð.risch bouwperceel tot een maximale ovenschnijcling van l0 meten oveneenkomstig lret bepaalde bij deze bestemmiÍìg en
n'ret inachtneming van heT in dit lici sr,¡b a bepaalde;
d. eerden g¡enoerricle r,rrijsiellingen l<urlneri sleclrts wc¡nden venfeencl, na<jat
de trregbeheerder en/of het \4,årter'sclrap Ts gehoorcl"

2. De zones langs de wegen zijn gelegetì vûÕr:
secr-¡nc1a!ne wegerì tc¡t 50 m uit de as veirr ell<e nijbaan, terrz-ij andens; op
de l<aa¡-t îs æangegeven;
tentiaíre wegêr1 töt 3 0 nr uit de as van ell.:e rijbaan, terrzij anders op de
l<aart ís aanç¡egeven;
quartaine wcfJ€n tct 20 m uit de as van ell<e rijba;rn, tenzij ancjers
k¿l¡¡t-i i s

c.r¡: cic:

aar t5-;t:g(,ìvcn;

(]verige irenlrarde c¡ntsluit.irrg¡slvegcn fol 15 rn uit cie iìsi v¿ìi-¡ ell<c rijb;rari,
d, m,

v.

eert rnåetaanduiclirril o¡: cje l<elart äcl1íJÕllûvri't;

-.4*

I
I

de sp";*r'w'eg tc)¡. 3 0 m u¡it de L:uritenste s¡:u-r:rstaaf, åìls zodanlgT o¡r
l<aar.t aangegeven;
De l3enkel, de l-ebi:ebeel<" FSolksbeek, ir:t 3 0 m
en clr: l(;:ttebeek tot 10 nr uít de as.

uit

c-re

cle ðìs¡ cJe L-er'irrl<[:erei<

3. De u!tzîchtshael<on zijn gelc+gen bîj:
a' l<t'uíspunten van en aansluîipunten o¡: lioofdwcgen, zoals ep de l<aart
is aangegeven;
b. knuispunterì van en aansluitpunten rip de overiEe ve;-harcie wegen tot
eetr lîjn, die de venbincling vcnmt van twee punter"ì, gelegen op de loo<i*.
recht of nagenoeg loodreclri. op elkaan staancJe aslijnen van c{e nijbanerr
en wel op 4Û rn uit het i<¡'uis* of aar'¡slr.ritpunt, veopzoven niet onclen*
worpen õan cÌe bepalingen van het Pnovincíaal WegenreElement vân

)

Gel der I and"

I

4. Het ge'stelde in lid 1 is n¡et van toepôssîng op anclere--bouwwenkerr niet
een ma><itnale hoogte van I nieteru voot^zoven dit t1¡et reeds genefJeld is
bij het Fsrovinciaal Wegerrreglemetlt van GeldenlanC.
Artikel 6. Aqnar.i sch bouwperceel.
Het is venborJen onbebouwcle gncncl en opsl:allen te gel-:ruîken, in gebnuik
te getren of te laien gebnuii<en voot. clceleirrder¡ van harrdel en/al nijvenlreid, andens dan cJe agnanîsclre pnoductie en voon bewoning, niet bel-¡o*
nertc1 bij het agnanische beclrijf"
1

2' lngel,al van beclri.ifsbeëincligîr'rg rìogen de grorrd en de Õpstallen facultatief
wonden geb¡uilql als agri:r'ísclr gebied van cjir-ect aärìgt.enzende bestern*
ming en voor niet*afgrar.'ische l-¡ewoning rnet tuin. ln cjit geval is cle tÕegestane bel¡ouwit"lg bepenkt tot cle o¡: het tijdstîp van de bednijfsbeëindlging
aanv'¿ez i ge Lrebc;u r^v i rr g.
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geb
niet of slechts in eeen geringe
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wel rr¡orclt aar¡gepãst aan
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or.cien gesteld r.¡c+r' i¡¡at belr.q{t cje br:lnvperc:clci-i,

l<unrr

iecJ

rret

lancischa¡:rpei iji<e en gnûÍe I andSclrap¡:r:l îjke

êranz íc¡¡r v¿rn cjc+

silrjer¡n!1, rrret l:etrel<l<ing tot cje aar¡* en in*
¿xrrxJe. { atrelschap,

tnits

5-

cJ¡

l<arl rnronclen verl eend:
L:c'ruwlroo gt e'
v¿ìn de voor ge sch r evc-jn nl íf xi ll"l urn toege st an e

5. VrÎjstell
a

tot

r.rÎter^.lijk

lsnr,gelrtcrr.cldeProvit'lc¡aleLarrtJb<,-t,¡wl<uncìigeDierlst]
b-vancleV(}of.g]eschnevenminirtrumafstanCltotdetenreingnensVan
7 tot 0 rn;
toegesti'ìne
gelrooi-d cle F?rovinciale L¿lncli:ot.¡wkutrdige Dienst van lret
C
varì eel'ì tw-ee-99 L¡ecJ¡'iifsrnaximum van één uvoning vcror het opnichte¡
3
r¡¡elke În een fiijril\ryc
ll
wcrning rn€..t geen gi-otere inþroucl cjan 0Û m" en
mits de7'e won!ng
r.uîmteli.!ke nelatie staai tot lret becirijfsgr*!:ouw'

I

nc¡oclzal<elijl<¡sVool.eendoelrnaligehedr'ijfsvoering"

)

Vr i.istelITtrgen als bedoeid cnder:
gel eser.
her agna*is;che bouwpenc eten bepeffen,
;ì;;;;;-;;",-rover
grote landschappelijl<e
in het agrarìsclr gebiecl ¡net lancJschap¡reiijl<e- en
mítsi vooraf van Geclewaande en sub c kunnen slecl"rts wonclen verleend
het venlenen
puteerde staten cle venklaring ¡s ontvangen, dat zij tegen
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var¡ de
Ar1. ikeì 7.
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vniistelllng geen b¡ezwaar hebben'
qebi ed.

Aqrari

venleend r¡an de vool'sctrrlften irrz¿rke de toege!t¡jj-ç-çJli¡g*tcan worden
stane bebouwÎng:
/enkerlt toegestaan
voor het oprichterr van bedrîifsgebouwerì erì anclere-bollvl'\
gnotene afst¿ìnd
bij cle bestemmîng agrarisctr Lrouwprer"ceel, rnits op geen
tenrein err rrrel inachtdan 10 m uit €en tat agnanisch h¡otlwpèrceel bestenrtj
nemirrg van het in artÌt<el 5 en 6 bepaalde'

tikel I'
I

ran

I

ied met landsch

clr

eiî ke

r¡¡

aa n de.

van de voorschniften inzake de toegeY:ji:-çl|inç-l<an worclen verleencj
en anclene-'

het opt'iclrterl van L:eclr!jfsgebouwen
br:t"¡w¡rerceel' rnits
bo¡lwwcrketro toegestelãn bii cle bestentmirrg agnarisch
trouwpercr:el l:e*
op geên gr-otele afstand dar:'!Q i¡ uit eün tot agråìr'isch
slenrd ïerr'ein "
st¿rne beboilwing: voon

2
I

Ynij"qrl-li.i-nç[<at^rwordenverleenclvoorlretcpt'îclrtenvatrrnell<sl'a*llen'
nre;t ciicjn Verstande, dat rjr.l
oper} [<a¡:s;clrunert en s;clruilgelegc-:nhecl<':n,
if'tgertcnitet'ì
lroogte rìiet rneer dan I nrelen ¡¡¡ þsfip;.:.geíÌ; na sçhriftclijl-'
en lret flt¿ra'ts;bos*'
acivies vat-r cle Frrovir¡c ialr: l*andi:oilrvlii-lndiç¡c ÜíerlÍ;t
beheer;
é6i-r en ar¡<Jei- rni¡t

ir.¡¿¡clrtnc+r?ì¡lirrg

vari hct in ar"iit<el s er¡ 6 hcp;'-i;:ide'

*6-

Arti!<el 9. Acln¿¡r"îsch qelr ielcJ tiict qrotc
ìt

1

)

I

¿lttd-.;clranrrr,rl i i l<e

waarcle"

Y-figt"llirr-g*l<an worden ve¡-leend r¡ar¡ de voor-schr îften inz-¿:l<e de toege*
stai.re bet:out¡¡irrE: voon lret opnichten va¡r l>ednijfsgebouwen en andene-bouwwerken, toegestaan bij de lfestemming agrar,isch bouw,perceel, rnits;
op geen gnote¡-e afstand dan l0 m uit een tot açJrclnisclr bc¡uwpei-ceel i::esten"ld

terrein.

Z" Yfiç:pl_tjlg k¿:n wordr:n ve¡-leend \/eo¡- het opnlchten van nrelkstailen,
open kapsclrrtrert erì schuilgelegenheclen, rnet dîen venstan,Je, dat <Je
hoogte niet rneer cJan 6 meter zal bednagen en voonaf va¡r Gedeputeer"cje
€itaten de verl<laring ¡s ontvangen, dat zij tegen lret venlenen van de vr^îj-

I
]

stelling geen bez-r¡;aan hcbberr;
een eil ancJen rnet inachtnenling van het Tn artikel 5 en 6 bepaalde.

)

il<el i0. Bo

t"

ied.

Y_f-ii*SllTng_l<an wonden venleend van cje bestem¡nirrgsbepalingen voon
n¡et voon bewoning gesclrikte gebouwtjes met e-en ïnhoucJ van tetr hoog¡sf e
?
60 m", nechtstneeks ten ciienste van de bestenrrning, z-oals eer'¡ schuuntjt:
ten behoeve vän de werkza¿:rnheden ín cJît ç;ebied.

2" lse in

il

l"¡

8€

lTd 1 kredoelde r¿rijstellîng l<an slechts wonclen verleend nadat van
Ge<Je¡:uteencle gtaten de venÍ<laning îs ontvangerr, dat zij tegerr het venlenen van de vrijstelling geen bezwaar hebben.

Antikel

11. Na

t

trLl r" cleb i erJ.

Yfjj-ç-t"lj-lgsl_.katr woncJen ver-leencJ van cJe hestenrnrîngsbepalingen vûrlltniet vclon bewoníng gescliil<te gebouwtjes met een inlreu¡d rrarr tet-ì l-,oogste
a

60 nl", nechtstneeks ten dîerrste \/ðr'ì de besternrning, zo¿lls een sclruurtje
ten be:lroeve vän de werkzaarnlreden în clit gebir:d.

2. Ûe în licl 1 bedoelde rr¡'ijstelling l<an s:leclrts worden venleend, nadat lret
Staatsbosbeheen îs gehocr-d en van Gecjeputeerde Staterr vooraf cle ver.klarÎng is ontv¿rngen clat zij tegen het ver.lenen vair cJe vrijsteliing geerr
bez-waar. lrebbcn.

Artikel l2

l( anrr¡ eet' t enn eîn.

1. t-íet ls vc-rboclên een ter¡t of can¿ìvan b'uiten l¡et zomerE:eieoer¡, lopenrJe varr
i5 m¿-r¡:nt tot en met 15 ol<¡.cbc.r, op le:i,tellen of'te late¡r stiiarr.
?-l'l;¡r'ter È o¡ $;etfu nen wordÉ¡n -ge-sreld

rer¡-,,aanz i,eil, vãt'¡

:

"l
-r'-îî\i

I

'a--de-s¡.+uer-ingi-v-iln-sani-ta¡t.e-v€ör'z-ier*ingeR-in-verbanC met <Je'innicirti¡g¡
va*-lee++ee*ein;
b. <Je aan- en irtpassing van het tenreitt-.t-, o--v. het .bestaaricje IaRclsc;h;rp"

3. V

tellinS; !<a¡r woncJet-l venleend van cli; in lid I gestelde
het ot)stelle¡t r-'¡f laten staan \/aíì eer¡ iefìt of cana\/¿ìn"

Ant

i

kel

13

" Zonleri^¡llisi

termijn,

v{i-rn

terreîrt.

I. De onclerlinge af$tancl tussen de zomenhuîzen rnoet tenrninste ?0 nl bedragen.
nderr.ges*etcl+e*-aat+e'*en-v¿*n <Je s i tu er î n g en aËin-.
d€-l¡€)bor,riÁ/-ir.ì€-$.-@,-v,- he.t L¡e

'l

3. Vrijstellîng

s f a an

cje I an d s c h ap "

wonden venleend varr de în lîcl gestel cle rnínimum afstarìd
tclt LJ¡terlijk 1C nl, mits eerr venantweonde nangschil<king is ver.zekencl.

I

Arri!:eljit

f<¿rn

*]n-qsq

1

tislsffs.i

n:-

Yfjj-ç"çll_,flq_kan w,orden vc+nleend van de toegestane rnaxímum bouwhoogte
tot 1O nì en van de minimum afstand tot de tenneingnens fot 3 m.
I

tSr-€r.lt

t.

Na

en rnpass;

e

2

Vr.

gesteld ten aanzien van sîluening en aanv;:n de bebour¡¿ing t. o" r¡. het bes_taánde landschap.

ei sen l,<unrten wr¡r<Jen

telling

l<an

rden venleend

rschrÎften

inz¿rl<e de toege*

stãne bebouwing voo
et opn
vrrotring, mits cle afstancJ
tot cle ferneingrens niini
15 rrr bedraa.SJt, met een nraximale inhoud
van 600 ¡rr3 en ¡-iìe
max' a boulvhoogte vðrì 1O nr en eer¡ maxinrale
goothoogte
6 nr, met d¡en ver$t <Je , clat vooraf van GecieputeerdÉr
e ve¡. í<laning is ontvang¡en dat z egen ilet verlenen van de vr"ij*
Stat
ifltl gêerl-t)êzwaâ r. hêhl
t

11'ì

Artîkr:l
I

16

Venl:od r¿an qebruit< î ¡r strî.icl tnet cie bes;temnring.

Het îs vc'rbocJeil cnbebouw<Je gnoncl cn oFlstallen met rje l:estenrming
agrnrisch gebied, agr.aniscli gebíed me t l¿rndscl^rappelîjl<e waande err
agrarisclr gc-.bie<j nret Slrote landscl-rap¡:elijke wa¿rr.de te geLr¡.u¡Tkcr.¡, in g¡e*
L:rt-¡il< te geven of le la,ien geh.rr.uTh:ei'ì vilor dr¡e leirrcien v¿rn h.::.r-¡clel en r.rijver"..heid, ar¡d:'is r.Jar¡ de agrar-îsclre Í-:l-ocft-¡ctîe.

ì
j

*8*
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2. Flet is

venl:ocJen onLrebol¡vvde ÍJ¡-.ond en ÕpEit¿]llen met cle [>estcrriinlng i:os.-

gcbìecl te gebruil<en, in gebnuil< te geven c¡l' te laten get:r.uike¡Ì vorr:
a" doeleTrrden van lr¿indel etr nijver"heici ¡:¡rrc'lc:i"':; dan clc- hautpr-oc1i"rcl.îc;
b. agnari sclre dc,eleirrclern;

c. verblijfsr.ccneatie, spont en spel

err lret aanleggetì van ciaap¡r¡¡

5**

honencle voor zi en ítr geir;

3. l:let is vet'boderi ç¡nonct rnet cle h¡cs;tenrmin:ìJ l"ì¿rf:uur.geLried te gebnuilcen,
gebruik te geven of te laten gehnuil<en voor.:
a. commerciële doeleinCelr;
t). agranische cloel eincJen;
c" venblijfsnecneatie, sport e.n spel en het aanleg¡-¡en van rJaarbij be-

in

honencle vçcsrzien in genl

4. Het is verboden

onbebourryde g¡rond en opstallen met de bestemming l<am-

peenternein, zonrerlruisjestennein er¡ spor-tierr-ein te gebruiken, in 5¡ebnuik
te geven r:'f te laterr gebnuil<en voor:
a. cloeleinden v¿ìn handel en nijverlreid ancJens dan ten dienste \¡an dc-ze
bestemmingen;

b. het stonten en opslaan van grond, vuilu afvaistoffen en afgeclanl<te
voonwet.pen.

5. Het is venboden

onbel:ot"iwde grond en opstallen met de bestemnring o¡1tvangstnu¡mte met bíji:elrcnend erf en t¡;in te gebruiken, in gcbr.uil< te
geven o'i te laten gebnuil<en voor:

a. doeleinderì van hanclel err níjvcrheíd;
b. agnanische doeleinclen;
c. venblijfsnecr.eatie, spot.t en spel en het aanleggcn van daarbij be*

e

d.

lronende voonzi en ingen i
het str:nten en opslaan van gnond, vuril, afvalsfclffen en afgecianfcte
\/oor'\^/et.p en.

6. l-iet ís vel'boden în cJe overige h;esternmirigerr c,rìbehouvvde grcnd en cp*"
stallen te gel:ruil<err, in gebruil< te geven o.f te laien gebnuikerr in strîjd
met rJe trij de bestemnritr5len cmsclrr.everi gebruil<scloel eîr¡cien,
7"

l*t:gLySI-!-q-WS,q.?-i¡JJ

is

l-ret

in de voÕngäande lcclen gestelcJe voon

rryat

i:c*

tref t;
a. het g¡e[:r'r:ii<, itrcJier¡ en voorzoven clit i"eeds; gerc+i¡eld is bij cit:'¡¡et r:f
b ij pror.rinci ¿rl e verorden ingerr;
b. ¡rormale o¡rcjet hr:t.ldswerkz¿ranrheden en de uitvçering rran toegr-stane
w'enken.

'l

ô

-l
g. Vfji:tg_ilinç

verleend van cJe in dit artil<el venvatte verbotien,
incjien stninEenie toepassing van <Je vaor"schniften leîdt tot een L:c.penl<ing
van lret meest cloelmatíge geh,ruik, die niet door dnirrgende neclelten ge-

I

n

l

I
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a

echtvaancli

karn lrrr:nden

S¡cJ

wondt
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ntil<t+l 17. LlÌtrn",erl<en c,

q"

-.

E: R E lj

i-j;.l--

f;i{.

wijzi-qen van het p!arn door l: ur sJerï eesten

cìt'ì

t¡,,c;thoucler s.

Met tclepassinE van het bepaalde in antikel i l varr de V'Jet op de Ruirn.*
telíjke Ordclririg zr-¡!ien c, q" kunnern bungernee:;tt:r en wetl'ìoudens liet
p!an voon wat betreft;
¿1. cje bestenrnring rr:creaTiegel:ied uitv,rerl<en nret dien rze-'nstande, clat
5A ok van l"¡et gebied voor dagrecreatie (irrclusie.f .water) , 25 \la vLrot.
venbiijfsnecreatie, 10 7o voor'spee!rneirle err'15 {4 voor" zrnyerÏbad
wondt be-stemd zoclanig, dat lret bebour¡virtgsper"centage ma><imaal
2 'fo ert de bebouwingshoogte irra><irnaal 6 tn zal bedragen;

)

ljrigrert- i-n*d e.- bes{

em

-

-*+es ienrniing
ming nècrealiegebierj, met dier'ì verstande cjat d
z-al wor'cien ui t gewèrkt, qyer eenl<onrs
n ciit lid sub a bet-1n_ogelijk is op '! januari 1976;
Þaalde, terwíil deze r¡v
c, cÌe beste
ar¡sch bouwpenceel w ij2-igr:n in een bestemrning

kanrpeer boet'.der

ij ; -"

d" de bestemrning agnarisch gebied, agnärisch gebied met landschap-pelijke \ /ãarde en agnarisclr gebied met gnote landschapf:elijl<e
waarde wíjzigen vool' rvat betneft het opnerner¡ van nieuwe bouw*
pencelen na schniftr:lijk ingevuor-ìrîen advies van de Prr:virrciale
Landbouwkr-rndige Dienst, met clien verstande, dat:
voon cle bestemming agnanisch gebiecl met lanciscirappe lijke waar-de
en cJe besternmirìg agrarisch gebie<J nret gncLe latrdschaÍ-rpelijl<e
waand*, mede na schnifteliil< ingewcnnen acJvies van lret 9taats"bosbeheer de oppenvlakie van het nieuwE; bouwpenceel ma><inraal
t ha bedra¿lgt, tenwiil in cJe besternming asjr¿ìr'isch gebied met
grote lar"icìschappeli.íkr: w¿rarde -g.iìgll gespecialiseercle venecl+lirrgs*.
bedrijizer¡ zoals een pelsdier'"-, eenden*, l<alven-.en v¿irl<ensfol<l<enij
of nrestet^ij als zelfstarrdig bedrijf is toege:;taan.
e" <Je bestenlming agt.ar-isch bour¡¿¡:erceei v'ti jziç]en in cle bestemnring
agnar:isch 5¡ebiecl, ¿rgnarisch gcbie:cl inel larlrisclrappel i.ikr: waLìt'de er-ì
agnarisch gel-rie<J tret .<jrc'te Ianclsch¡,¡ppel iike truaarcle.

@

rl

2.

turngenrer-:stet en wethourcJct'"s S;aan tot deze tlitrr¡erl<íngs* c" q. rvij*
zi gingsLrevoes¡dhr.:i cl sl ecþts ovet'r pirclat bel ;ingi1cbi:enc]err i p cle ge-.

legcnhe!d zJjrr gesteld om schi'i'f ie I ijl< bc;z-rnr;r¡'err ilr ie dielniln"

*

3.

11"-.

Wanneer. als gevolsJ v+in het hcp,aalcle in licl 2 bezwaarscl-rriften ziji'r
ingel<orlen, leggetr bur-gerneestcìr- en wethotrder.s <Jez-e rne t <Je uîtr¡¡er"*

king c" g" wijz-íging oven aan Ciedeputeendr: Staten.

Artil<cl 1 B" Al fJ{rrnerle vri.ir;tel I ing"
\/rijsielling

l<an wonclen verleencj: varl de bestemnrirrgsbepalingc--n en cje

voot"schniften rnet uitzondering van die welke betreklcing l"rebben op de
beslemming bos- en natuurgebiedo tet-i belroeve vär-l het o¡:t^ichten varr
kleine gebour,vtjes nret een inhoud r¡an ten hr:ogste 5û n',3 en anderebouwwerken voon doeleinden van openbaar trut (zoals een transfonmatr:nhuisje, gemaalgebouwtjes, gebouwtjes ten díensle van de telecorn¡'nuni*
catie en het wegvenkeen, waanoncler benzinel¿laclstations erl gasdnul(-,
-regel- erl meetstations rrig! worden biegneperr) nlet dien ver"stande, clat
voon het opniclrten van de becloelde bour¡,'r¡¡erken lansls ee.n \4Jeg de weg*
beheenden wo¡-clt gehoor<J.

At*til<el 1 9. Aanlegvenguntritrg.

1, Het is venboc'en, onvenrninderd hetgeen bepaald is in wetten en pi-ovinciale venordeni ngen, de volgende a.ndere-wenken uit te voeren
zonden of in afwijking van een schriftelijl<e vengunning (;rarrlegvengunning) van burgenreesten en weihor-.lclet's:
A. voon wat betneft gn<.rnden nlet de L¡estemming agnanisch gebied rnei
I

c)

ar¡clschappel

ijke waande:

a. het ver:wíjcleren van houtopstanden en gnoerìsirrgels;
b. het aanleggen van verhanclÎngen, ofr$lag* en stortplaatsen;
A. voon we.t betneft

gnonclen rnet de besternming agnarisch gebiecl nlet

grote landscha.ppeliike \Â/aåt'cJez bos- en natuut'gebÏed:
a. hei vervlijdenerr van houtop$tanden er¡ gnoensingels;
b" het aanleggen van verlrandingen, r:pslag- en sl.or"tplaatserì en de
opslag van vuilrris, afvalstoffen en afgedankte voonwerpen bi¡iten
de ¿lgf-anische bouwpercelen, uitge;:oircte.f-d voot. tegt:lter"ras;serr,
wegjes en paden;
c. afgnavcn en oplrogeni
d. het uitvoenen van andere--\¡,/Ênl<en, r,vaar.docii- wijz-içling optt.cedt
in de gnondwaters;tand, 'vooi zover rler-t: afbneu[< dc¡c¡r aan de
lat^:dschilppelijl<e r,v¿:ande r an l'lei gebied;
C. vcror \^/at betneft gronden gele[icÍ"r ín cle z-onû varl hr:t vvaterv+i r-rgÊ-bied, c,rrvermincier<j lrert be;paalcje in dit a¡-tikel sub,A. en R|

^12*

1e" a. het innichte-'n van stot-t.- en cprslagpl¿latsen voor en de opslag van afvalwaten, mestr vergiften, ¿lardolie¡rnoducten
en ancjene stoffen, die gevaan oplevenen voor bodenrver,-

)

ontneinigirrg;
b," het aanwenrjetr van biaciclen en ciremische best¡-i"idirrgsmicÌclelen;
c. lrct aanbt"ençJen van orrdenç¡nondse en bor¡engrcrnclse co¡rsti-llcties
installaties err apparatuun, hehoucjens vconzoven deze wer-ken
geschieden cjoor of ir¡ opdnacht van cie eigeneral'van het r¡¿a*
tenleidingtreclnijf ;
d. het venr-ichten van gÍ"ondwenkcn erl ontgnorrclingen, bel-¡or.¡dens
voorzover deze werl<en gescl-riederr doo¡- of in opdnacirt van
de eigenaar varì het waterleidingbeclr-ijf;
e. lret aanleggen r¡an gelegenlreden ten belroc.ve van de dagreci.ea*
tie en de daanbij trehorende voonzienîngen;
2e" Het in sub C ten 1e vervatte venbod geldt niet voor:
a. wenken en wenkzaanrheden binnen het kaden van het nor.male
ondenlroud, beheen of herstel van de waanclerì en functies
van het gebied;
b" wenken en wenkzaanrheden binnen l-ret kaden van de nonmale
agnani sche bedrijfsvoen i ng,
één en anden voonz-oven geen af'bneuk wondt gedaan aên de
waanden en functies van clit gebied.

2. Þe aanlegvengurìning als bedoelcl in het voot-gaande lid sub B en C mag

C)

slechts

venleend, nadat van Gecleputeercle Staten de venklaring
is ontr¡angenr dat zij tegen het venlenen vat'l cle vengunning geen bezwa.an
hebben voon wat Lretneft sub C na voo¡'afgaand ovenleg met de eigenäar
van het waterleidingbedr"ijf en de inspecteur van de volksgezonciheid"
r,n'onden

3. l-iet bepaalde in lid i is niet van toep;rssing op:
â" andere-wenken, het nonmale onclerhoud e¡r cJe r¡ormale agnar!sche
bedrijfsvoening en bodernex.¡:loi tati e betref feircJe;
b. ancler-e*r,verken well<e ten tijde var"r het van l<racht worden va¡r het
plan in uritvor--t-ing waren

4. De aarrlegver.gunnîng rnag en rroetwonclen geweigerd irrdien de uit-.
voering van het ander.--werk ir¡ strijcj is met cllt besterrmings¡:lan
en cJaarcjoc¡r afbreul< wordt ged;:an a¿rn de landschapf:>elijt<e'-, cul-.

I
I

tuurhistonische-,

1

en de waande van het dninkwaten in tiet watenr¡¿ingebied en hienaan
doon het stellen varr voonwaanden niet (voldoende) kan wonclen te-

-13natuunr¡,¡etenscirappel ijl<e waande van lret gebied

gemoetgel<omen.

I

5. Een aanvnage tot een aanlegvengunning venloopt oveneenkomstig rJe irr

I

cle

bijlage gestelde procedure"

Artil<el 20. U¡tsluíting tijdel ijke vnijstel I ing"

I

Bij cle bestemnringen bos- en r'¡atuur-gebried is de toepassing van antikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening uitgesloten.

1

I

r)

tike 21.

b

ne feiten in

de Wet

de Ruimte

e

enr n

Oventnedinç¡ van antikel 6 ¡¡d 1, antikel l2lid 1, artikel 16 l¡d 7, 2, 3, 4,
5 en 6 en antikel 19 l¡d 1 is een strafbaan feit als becioeld in antikel 59

van de Wet op de Ruimtelijke Ondening.
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alin voor boun,werl<en.

dat Íen tíjde van lret in ontwenp ter inzasle legç¡en vein
het ¡:ian belslr:çd, kraclrie¡rs eên v6dr- cl¡,lt iijcJslip aangevna¿.¡gde boulvve¡--,
gr,lnrrirrg in uilr"¡,:er!ng \,v¿.rsi of korr t¡¡¡:nden gebotli.'rd en dat afwiil<¡ rzan <Jit
plan, rnag belrourdens: ontc.,igening, i;r:cìeeite liil< worden ver-nieuwd, ven*
arrcler-d en naar ilrhcud lnaximaal meT 7,b 0/s woi^cien vergnoot, mits cleze verþouwi¡tg7 niet needs eerclen krachtetrs eer! over"gangsi:epaling
heeft plaatsgevonCen, met dien verstar¡<Je, dat:
het bouwwe¡^[< naan zijn aar.d irr overeenstemnring wot'dt ç¡ebrachÍ met
het ¡:lan, cl¿rn wel bli.¡ft bînnen de catego¡-ie waartoe het behoort (zoals
bunger.woningerr, egranîsclre L:obouwing en i:iizonrJc¡í-e bebouwing) en
geen andere aL"wijkirìgen v¡rn lret plan ontstaan.
H.en bournrl4,t:r'l<,

2, Ëen i:ouwwerl<, ¿u1 sflarljkt.vaR clit ¡:lãn mag, behc;urJens onteige;ling, nð
een calamiteit, welke pl¿ratsvond maxirnaal twee jaar vdtSr de in ontwerp ten inzagelegging van het plan, gekreel wor"den vennieuwcl, met
inachtneming van lret in lid 1 Lre¡:aaldr:, rnits de bouinrvenguntring binnen
tr¡¡ee jaan na de calamiteit is aangevraagd en het bouwwenk, inciien
wordt ges!tueercl, zodat de vddr cle
cal¿lmiteit L:estaande afwijl<ingen ten a¿rnzien van cie l>ebor:wingsgl"ens_,
moç¡elijl<, op het bouwpenceel
wc¡nden oPgelreven.

3, ln venl:and

me¡t de orrteigening

als becloeld in lid 1 en 2. katt

Ce b,:uw-

vengunning slechts wonden geweiger-d, indierr c1e geirreentcraad binner¡
één jaan na het w,eige¡-ingsbesluit het onteígenirigsplarr heef t vastgesteld"

It" Vrijstelling kan wonden venleend in r-¡itzonclerlijlce gevallen, na een
ver-l<laring van geen bezuraar V;:n Gedepuïeerde Staten van cle Vool'*
schriften inzal<e de clesl:etreffende bestrlrnm¡ng oûì eer¡ L:out¡,,wenk geheei te vei'rriGLt\,/en nret inaclrtnetrring vên het gestelde in lid i,

verleend vän (le voorscl-l¡'ifierl înzarke de cles*
betrefie¡rcle [:estemmírrç¡ orn, in afwiji<irÌg van het lliel-omtre¡'ti bepaalcle
irr licl i err 2 s-:n nrits ciez-i: vel-1.)r-'Lt\/i rlg iriet rr-:eds eerdcr krachterrai een
ovengang:lt.€)gellng¡ hcef t ¡:la¿rtsgevondc:it, ee r¡ bouwr¡rerl< na¿tr" cle Îtrlroucl nlaxirr¡¿;al 5* lç te ve¡-gr-oter"i nrc't Tl-¡achtttelrliri5¡ van de volgeilciu-

5. Vr ijsiellirrg

voor

l<ar-r r¡¡onde¡r

w¿lãr. dt-.¡l:

't5 -

a. de boi-rwiroogte gelíjl< blíjf t, tenzij een Eeritrgc. verl-rogiirg noodz-al<elijl<
is om te voldoen aan de bc:¡;;:lingen vär¡ cle botJn¡verorderring;
b. cler vergroting in clirecte aensluítirrg aern het bouwwernk plaaisvincJt;

c. en irrdien het eerì complex vai"¡ bouwnei-ken betreft, we¡l<e elk afz-ondenlijk zou¡clen mogen worden vc-.rgrcot rrarg de vengroting gescl'rie..
den docn kret cprichterì van een nieuw bouwwe¡.i< in de nabi.i*
lreid van bestaande bouwv,,erlcen,
één en ande¡'met inachtnenring van het bepaalcle in dit a¡'tikel.
6.
)

gedeelteliik vernieuwing

Yl:L_=-P!_tjnq kan r,r,'r:rden venleenci ingeval van
ertf of venandeníng van de voorschniften van cle desbetneffencle Lre-

stenrming voon wat beipeft het wijzigen var¡ de cateSjonie agra¡'ische
woonbeb,ouwìng in cle categonie burgerwonin.g, nret i¡tachtneming van
de voigcn<ie voon\ ¡aanden:
âo de bebc¡ui¡ring niet of slecl¡ts in geninge mate wordf uitgebneid;
b. de bel:r:uwing r¡uat het l<at-akte¡ betreft, aangepast bl¡ift aan de
omgerrit-tg;

c. het aantal
I

:l

t{t
I

t
I
t"l

d.

wooneenheden door de venl:ouwing niet wc¡rdt ven-

nreercJerd;
de bebouwirrg slechts om drinEende bedri.jfstechnische nedenen
is ontnuimd irr r¡erband met de bouw van nieu\¡,re agraniscl'le bebouwirrg;

êo cle ten gevolge van Slebneken niet r¡oon belvoning geschil<te bebouwîng door- hci treffen van objectief lonerrde voorzieninget-l
vveer bewoonbaan l<an worden gemaakt"

Artikel 23. Oversançl sirep¿llinq voor' lret qebruik,
Een gebpuil< van onl:ebr.¡uwde gt-ond en/cf opst;:!f ern dat op het tiiclstip
van het van l<racht rryorden van het plan bestorrtl of genegelcl placht te
wonden gemaai<t err dat afwiikt van de l¡esienrnring en/of cle voot'schriftetr,
mag worclen voortgezet. zolang niet wordt oversJegaan tot verr¡¿enkcliikíng
van de bcstcrnmíng.
/t¡.til<el 21t, Ganaqes bi.i nie t-aclt' ar.ische
Lìij of aan eerÌ op het tíjtis:;tip van cle ten inz-agelegging v¿rn het ont*
we'rp v;:n het plerrr bestaarrrle rìiet*.agr-ð.nische wcning, well<e ¿lfwiil<t van
hclt f)lan err rrya;rr,i:rij gleen gar¿ìge;:i:nr,vez-ig is, rnag C6rr normale aLIiofJl.r'¿ìgitr'
worclet-r ç;ebolrrrrcl nlet ecn nr¡lxinrurrr bc':bcurn¡cie o¡rper"vl¿¡l<te va.tl 30 tnz en
een rna:<irnutn hoog}tc v;rtl 3" 5 r"rr.

I
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Antikel 25"

BenorJp op de ç¡emeentenaad.

Benoep op de gemeentenaad tegen een besluit tot het stelfen van nadene
eisen, tot het verlenen van een voonwãandelijke vrijstellirrg, iot het
weigenen van een vnijstelling, tot het venlenen varì een voonwaardelijke
aatrlegvengunning, tot het weigenen van een aanlegvengunning, of tot lret
aanhouden van een beslissing orntnent een aanvnaag om aanlegvergunning,
venloopt oveneenkomstig cle pnoceclune welke is vastgeleg¡d in de antikelen
389 tot en met 391 van de Bc-¡t"¡wverondening, met dien venstande, dat voon
de in antikel 390 lid 2 genoemde tenmijnen wonrlt gelezen¡ een ¡naand.

Ariitffi
Deze voonschniften en negelen kunnen wonden aangehaa!<l a!s lrVen R,
bestemmingsplarr Buitengebied Borculo, 1 970rr.

BIJLA$E
Nader"e regc.,len,

als hedoc.ld in artikel 19 licl

5

AANLEGVEFìGUNhI ¡NG
ntil<el /l1. Be

tt

sornschn vil1

ln deze naclene regelen wordt vergtaan onden: ander*werk een werk¡
bouwrnserk zijnde, alsrr¡ede een werkza¿rntlreid"

gêe¡t

Antlt<el Â2. Þe a¿rnvra a-cJ Õm aan I eçlvenc¡unn irtq.

1. Voor lret verl<¡'íjgen van een aanlegvergunning moet een schr-iftelijke
aânvraag worcjen ingedietrd. VoonJ-over hiervoon do,¡r bungerneeste¡- e¡
wethoudens formulienen zijn vastS¡esteld nroet hienvan gebruik worclen
gemaakt.

2. De aanvnaag

mag nleer dan één r,venk en/of wenl<zaarnheid betreffen, indien z-ij betnel<l<ing heeft op werken o¡: iretzelfde terrein pf op met el-

kaan samenhangende terreinen,

3. De aanvnaag moet inhouden:
a. naam en cornespondentie-adnes in Nedenlarrd van de aanvnager;
b. ir¡dien een gemachtigde is aanger,r,ez-enrdiens ñaam en adresi
c. naam en adres van degene onden wiens leiding lret werk wor^dt

il

Io

ui tgevoerd;

d. de plaats, de aand en de bestemrning van het werk en/,of wenkzaamheid waarop de aanvnaag betrekl<inSt lreeft;
€. een opgave vart cle aannemingssom van het uit te voe¡.erì wenk-en, zo
deze ontbneel<t, een globale rarning van de kosten.

4. De aanvraag moet doon de aanvragen of, irrdien een gemachtigde is aan*
gewezen, doon de gemaclrtigde zijrr onder-tekend. Þe tei<eningen en cle
ovenige bescheiden moeterì door de aanvr¿rge¡' of doon <Je çemachtigcle
zijn onder.tekend dan wel gewaanmenkt.

5" lndien

een gemachtigde is apngewezen moet een rrrachtiging worclen over*

ge I egd.

Antilcel /r3, Oven te leggen beschr:iden.

1. Bii de aârìvi-arrg

moeten ,-r''[ç¡r beoordeling daarvatl de

noc'figc-:

iel<eningûn

'l
I

2

ì
I

en overige gegeverr:; worderr gevoegd. Bungemeester en wetlrou¡de¡"'s
bepalen het aanta! van de over te leggen 'oesclreicJcn,

I
I

2, l)e

tel<eningen rnceten de

situatie, de aard en de ¡naten van het werl<

aängcvcl'ì"
mag de te bez-iÇën r:;chaal niet l<leine¡'zijn clarr
1:1000" f)ool- of nenrens burgenreester" en wethoudens kan het ge.'
bnuiken van een gnotene sclraal wonden geëist en het gebnuil<en r^¡an

3. Voot* de tekenirìgen

een kl eînere schaal voor situatietel<errirrgen r¡vor"den toegestaan.

']

)

I

4.. De tel<e¡ringen en de ove¡^ige [:escheìden rrroeten duicielijk en zaal<kundig zijn uitgevoend; =Li nroeten een cloeltreffend fc¡rnra¿rt hebben
en voot.zover noclig doeltneffend zijn gevouwen"

5. l)oon of narnens burgemeesten er¡ weltrot¡ders l<an toestemnring worden
venleend tot l¡et op een laten tíj<1stip clarr waanop de ¿:¿rñvt'aag is
ingediend ovenleggen van bepaalde gegevens.

6. Doon of namens bungemeesien en wethoutdens kan overlegging worden
Eevonclerd van:
â. een l:ewijs, dat de aanvrager bela¡^rghebbenCe is;
b. een c¡itnelcsel van voldoend necente datum uit het kadastna.le
plan, waanop het tenneirl en zijn belerrdingen zi.in aangegeven;

J
ü

c. verdere gegevens, voorzoven voon de beoordeling nodig'

e

Artikel ,A4" lndienitrg van de aanvnaag,
De aanvnaag erì de daarL¡ij behorende stukken moeten bij burgemeesten en
wetl'loucler.s r¡¿oncierr ingediend. En wordt een gedagtekencl ontvangs;tbewi.is
venstnelci.

Artikel .À5, Nïet-ontv¿rnkel
1

iil<heid van de aanvna 9en"

Burgemeester en v¿ethouders kunnen brij een met nederren c¡mkleed
L:esluit cJe aar¡tnagen ín z-ijn aar"ìvnaag niet-ontvanl<elijk verl<lanen,
indien lriet is volclaan aan cle in of knachtens de artil<elen A2 etr A3
gesteldc-- ei:;et'ì. Van een beslui t tot nief*ontvankel ijl<*venkl ¿irir¡Sl
zenderi bur.g'3¡¡sç;sten en rryethoudens birrnen I4 dagen een afsclrl-ift
aan de rianvnageF"
lret besluit tat niet--antvanl<elijl<*vent<li-:ririç¿
tri¡rne¡r een ffìaand rra dr: dagl, \^/aarop l"ret ¡rfschrif t is venzontiono biJ
clc geineen t en a;rci i rr ber oep l<r:r.ltr¡I'ì.

2" De aenvraçJer

l<arr tc.ç;en

3

Artikel 46. tsesligsinq iot

venda gi n g cn ar-rnlroudi

n5.t.

Bungcmeester en wethouders; zencJen vän e(ìn besluít toi aanhouciing of
tot vendaging van een b<+slissing¡ orntner¡ t een aânvraag van ecìn ailnleg*
vengunning [:innen .ilt dagen e]er-r afschrif t aan de aanvragen.

Antikel /¡7. Terìaamstellinc, en uitreikirìq den
den Lresclreiden; ir-rz-age en

1. De aarrlegverslurrning

¡rf

âðñlÊ. SJVer gunri

ing;

gel di

i¡he+ i ri

schníf ten clr.:r\ beschei<jen"

wor-dt ver'leend aan de aanvnaEer en wondt op zijn

naam gesfeld.

t'

2. De aanlegvengunning worclt binnen llt dagen na het besluit tr:t het ven*.
lenen ei'van aan de aanvnager uitgereikt; een varì\^/ege bur"gemeester
en wethouders gewaarmenl<t stel rran de overgeleEde bescheiden r¡¡ardf
bij deze vengunning gevoegd.

3. Bíj ontstentenis van de ooi-spnonkelíjke aanvnagen van een aanleg-vengunning, voordat de beslissing op de aanvraåìg onherroepelijl< is
geworden, kunnen bunçTemeesten erl r,r,ethor,¡ders op verzoek van de
nechtvenknijgerrde deze vei'den als aanr¡i'agen beschc,rrwen"

4, !ndien afschrif ten of

afdnukl<en afwijlcen van de k¡escheiden, waanop de
beslissirrg op de aanvragen om een aanlegvergunning is gcnomen, gelden

iJ

I€

deze laatste.

5. Bungemeester en wethouders kunnen ieden cJie l<an aantonerr, clat hij
belanghebbende is, ínzage geven van cle vet'gunning erì de daanbij behorende bescheiden er1 tegen ontr¡angst den kosterr cla¿¡nvan afschniften
en afdrul<l<en verstnel<l<en"

Antikel A.8. Ove¡-¿"o*

ar

heid der t¡enctur¡ninq.

Eurgemeesten er¡ wetlroude¡'s kunnen de aanlegve¡-gl,nning o¡: venzoel< van
degene op w,iens naarî de vergunr-ring is gesteld o'f van zijn reclrtruenkri.iç;encle
ovenschr-ijven op naam van een ancler dan clegene op wiens rìaan1 de verç¡un*.
n ing is gestel d.

Antil<el 49" Kennisg;eving ãan burqentee:iter" en wethouders"
De lroudcr oen aanlegvergurrning geeft aan blrrgemec'ster en wetlrc'uders
binnen 14 clagen schrifte'lijl< l<ei-¡r'¡is ver"l:

I

4

I
I

:l

a.

venancJening van tret cor¡'esponderrtie-.adres, L.edoeld in ar.tilcel
. l¡d 3, onden a;
b. het geneed zijn van het werl< of een gedeelte daarvan.

I

'l

Al,

I

Antil<el 410. Verklan¡ng van geFeed zi.irr.

I

Bungemeester en wethouders doen bínnen twee weken, na<iat kennis is;
gegeven van het geneed zijn van een wenk een onde.nzoel< instellen naa.r
de juistheid van deze kennisgeving.

,l

2" lndien bungerneester erì wethoudcrs uit het ondenzoek, bedoeld in lret
vonige lid, niet is gebleken dat de uitvoening van het wenk niet heeft
plaats gehad oveneenkomstig de aanlegrrengunning en de daanbij behonende bescheiden, cle voonschriften en deze negelen, r,vondt daanvan doon of namens bungemeester en wethouders desvenlangd aan de
houden den aanlegvengunning zo spoedig mogelijk een schniftelíjk vepkl¿lning

:t

l
I
Io
I
I
I
B
)

I

/

/

tikel

af

11"

gegeven.

v

n

ende ven

nrn

lndien in de plaats van een ex antikel 48 van de Wet op de Ruimtelijke
Ondening ingetnokken aanlegvengunning een zelfde vengunning wondt
aangevraagd, ku¡rnen bungemeesten en wethouclens toestaan, dat daarvoon van de oude bescheíden gebruil< wordt gemaal<t.
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