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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  Plan

Het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening met identificatienummer 
NL.IMRO.0988.BPKampershN2010PH4-ON02 van de gemeente Weert.

1.2  Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3  Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4  Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  Agrarisch

Het (bedrijfsmatig) telen van gewassen en/of het houden van dieren.

1.6  Agrarisch hobbymatig gebruik

Kleinschalig agrarisch gebruik, anders dan ten behoeve van een agrarisch bedrijf.

1.7  Ambachtelijk bedrijf

Een bedrijf, dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, 
bewerken of herstellen en het installeren van goederen, alsook het verkopen en/of leveren, als 
ondergeschikte activiteit, van goederen verband houdende met het ambacht.

1.8  Archeologische waarde

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het verleden.

1.9  Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.10  Bedrijfsgebouw

Een gebouw, dat dient voor de uitoefening van één of meer bedrijfsactiviteiten.

1.11  Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.
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1.12  Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.13  Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning. 

1.14  Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van het hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk, met 
een dak.

1.15  Bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk.

1.16  Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.17  Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten.

1.18  Bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.

1.19  Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.20  Bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.21  Cultuurhistorische waarde

De aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat ontstaan is door 
het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt; 
archeologische waarden worden hieronder mede begrepen.

1.22  Detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, 
verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.
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1.23  Dienstverlening

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te 
woord wordt gestaan en geholpen, waaronder een belwinkel en internetcafé, evenwel met uitzondering 
van een garage en een seksinrichting.

1.24  Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.

1.25  Horeca van categorie 1

Horeca-activiteiten waarbij in hoofdzaak alcoholische drank wordt verstrekt en waarvan de exploitatie 
een aantasting van het woon- en leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde 
met zich meebrengt: zoals café, bar, dancing, nachtclub, met uitzondering van discotheken.

1.26  Horeca van categorie 2

Een eetgelegenheid, een winkel gebonden c.q. een winkelondersteunend bedrijf, dat gericht is op het al 
dan niet voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in dezelfde onderneming bereide of 
bewerkte etenswaren en dranken, zoals een cafetaria/snackbar, een restaurant, een tearoom, 
lunchroom, konditorei en/of een afhaalcentrum.

1.27  Horecabedrijf

Een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 
verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt en/of waarin een zaalaccommodatie wordt 
geëxploiteerd.

1.28  Kantoor

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate 
rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.

1.29  Landschappelijke inpassing

Een zodanige vormgeving en inpassing dat deze optimaal is afgestemd op bestaande danwel nog te 
ontwikkelen ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten.

1.30  Landschappelijke waarde

De aan een gebied toegekende waarde gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, 
die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de 'levende' en 'niet levende' 
natuur c.q. beplanting.

1.31  Molenbiotoop

Het gebied rondom een molen dat van essentieel belang is voor de vrije windvang en het zicht op de 
molen en daarmee van invloed is op het functioneren van die molen als maalwerktuig en als monument.

1.32  Nettovloeroppervlak

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) vloeroppervlakte van horecagelegenheden, 
kantoren, winkels, bedrijven of instellingen zonder inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en 
overige dienstruimten.
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1.33  Normale onderhoudswerkzaamheden

Werkzaamheden die ter plaatse regelmatig terugkeren, teneinde tot een goed beheer van de gronden te 
komen. Hieronder wordt tevens verstaan het vervangen van zieke en dode bomen en/of groen en het 
vervangen van bomen en/of groen die als gevolg van een calamiteit onherstelbaar zijn beschadigd. 
Hieronder vallen niet incidentele ingrepen in bijvoorbeeld de cultuurtechnische situatie of 
werkzaamheden die een onherstelbare aantasting betekenen van de aan een gebied toegekende 
waarde.

1.34  Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.35  Paardenbak:

Een niet overdekte door middel van een afscheiding gemarkeerde piste die is voorzien van een 
bewerkte/aangepaste bodem anders dan gras waar naast training en africhting van het paard eveneens 
toetsing van prestaties van de combinatie paard en ruiter in diverse disciplines kan plaatsvinden, met of 
zonder de daarbij behorende voorzieningen.

1.36  Peil

a. voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter 
plaatse van die hoofdtoegang; 

b. in andere gevallen de gemiddelde kruinhoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld, bij 
voltooiing van de bouw.

1.37  Permanente teeltondersteunende voorziening

Overkapping van de teelt, welke gedurende meer dan 6 maanden in het jaar aanwezig is.

1.38  Plasbrandaandachtsgebied

Gebied waarbinnen rekening dient te worden gehouden met de effecten van een planbrand, zijnde de 
verbranding van een plas brandbare vloeistof.

1.39  Prostitutie

Het bedrijfsmatig -of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt- gelegenheid bieden tot het 
ter plaatse, in een gebouw of vaartuig, verrichten van seksuele handelingen met een ander, nader te 
onderscheiden in:

a. raamprostitutie: prostitutie waarbij de seksueel-erotische dienstverlening zichtbaar vanaf de 
(openbare) weg of openbaar vaarwater wordt aangeboden;

b. bordeelprostitutie:prostitutie waarbij de seksueel-erotische dienstverlening in een besloten daarvoor 
ingerichte of bedoelde ruimte wordt aangeboden. 

1.40  Recreatief medegebruik

Vorm van recreatie waarvoor geen specifieke inrichting van het gebied noodzakelijk is, doch kan worden 
volstaan met de voorzieningen die reeds ten behoeve van de hoofdfunctie aanwezig zijn en 
ondergeschikte voorzieningen zoals wegbewijzeringsbordjes, picknickbankjes en draaipoortjes, voor 
zover de overige functies van de gronden dit toelaten. 

1.41  Stedenbouwkundig beeld

Ruimtelijke verschijningsvorm van de bestaande bebouwing die wordt bepaald door de situering, de 
bouwmassa's, de gevelindeling en de dakvormen.
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1.42  Teeltondersteunende voorzieningen

Voorzieningen/constructies inclusief containervelden met als doel het gewas te forceren tot meer groei 
en of de oogst te spreiden. Het gaat daarbij om zowel het vervroegen als het verlaten van de teelt ten 
opzichte van de normale open teelt en/of het beschermen van het gewas tegen weersinvloeden, ziekten 
en plagen hetgeen leidt tot een beter kwaliteit van het product. De teeltondersteunende voorzieningen 
dienen ter ondersteuning van de vollegrondsteelt.

1.43  Tijdelijke teeltondersteunende voorziening

Overkapping van de teelt, welke maximaal 6 maanden of korter in het jaar aanwezig is (al dan niet in 
een aaneengesloten periode).

1.44  Water, watergang

Permanent en semi-permanent watervoerende oppervlaktewateren; verschijningsvormen zijn: riviertjes, 
beken, sloten, vloedsgraven, stroom- en grasbanen, fictieve of theoretische wateren (gelegen op de 
bodem van droogdalen of in vijvers / stilstaande wateren), regenwaterbuffers, wegwatergangen en 
overkluisde wateren; de taluds (het oppervlak tussen de bodem en de insteek) en eventueel 
onderhoudsstroken behoren ook tot het water.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  Afstand tot de bouwperceelsgrens

Tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het 
kortst is.

2.2  De breedte, lengte, diepte van een bouwwerk

Afstand tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of het de harten van gemeenschappelijke 
scheidingsmuren. 

2.3  De bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.4  De goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel.

2.5  De oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6  Ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.7  Ondergeschikte bouwdelen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken, of 
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, lichtkoepels, gevel- en kroonlijsten, en overstekende 
daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- en/of de bestemmingsgrens met niet meer dan 0.50 
meter wordt overschreden. Voor luifels, erkers en balkons geldt dat de bouw- en/of bestemmingsgrens 
met niet meer dan 1.00 meter wordt overschreden.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarisch grondgebruik;
b. behoud en ontwikkeling van bestaande landschappelijke karakteristiek en cultuurhistorische en 

archeologische waarden; 
c. behoud en ontwikkeling van recreatieve (mede-)gebruiksmogelijkheden;

met daaraan ondergeschikt:

d. recreatief medegebruik;
e. hobbymatig agrarisch gebruik;
f. groenvoorzieningen, waaronder mede wordt begrepen poelen;
g. verkeersvoorzieningen, waaronder perceelsontsluitingswegen, onverharde wegen en paden;
h. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut;
i. (ondergrondse) waterhuishoudkundige voorzieningen;
j. overige bijbehorende voorzieningen.

3.2  Bouwregels

Op de voor 'Agrarisch' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde paardenbakken en/of stapmolens en/of tijdelijke 
teeltondersteunende voorzieningen en/of hagelnetten en/of containervelden;

b. omheiningen tot een bouwhoogte van maximaal 2,00 m;
c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2,00 m 

bedragen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van recreatief medegebruik, zoals kleinschalige 

picknickplaatsen, wegwijzers, informatieborden, zitbanken, afvalemmers, e.d. met een 
bebouwingshoogte van maximaal 2 m;

e. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals voederruiven, waarbij de bouwhoogte maximaal 
2,00 m mag bedragen;

f. observatie-/uitkijkhutten met een bebouwingshoogte van maximaal 6 m.

3.3  Nadere eisen

3.3.1  Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

a. de natuur- en landschappelijke compensatie die geleverd moet worden op de bestemming 
'Agrarisch';

b. de aard, hoogte en situering van bouwwerken indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde 
stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing, ter voorkoming van onevenredige aantasting en 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken en ter verbetering van de 
gebiedskwaliteit.
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3.3.2  Toepassingscriteria

De onder 3.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

a. het stedenbouwkundig beeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede parkeerbalans;
d. de milieusituatie;
e. de sociale veiligheid;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
g. de bescherming van het cultuurhistorische karakter van de bestaande bebouwing en bouwwerken 

alsmede van omliggende waarden.

3.4  Afwijken van de bouwregels

3.4.1  Afwijken van de bouwregels ten behoeve van schuilgelegenheden

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2 sub a. 
voor het bouwen van een schuilgelegenheid voor hobbymatig te houden vee, mits dit geen onevenredige 
afbreuk doet aan de belangen van natuur en landschap, met dien verstande dat:

a. er uitsluitend sprake is van hobbymatig gebruik;
b. de oppervlakte per schuilgelegenheid maximaal 15 m² mag bedragen;
c. de goothoogte maximaal 2,00 m mag bedragen;
d. de bouwhoogte maximaal 3,00 m mag bedragen;
e. schuilgelegenheden met een kap van minimaal 20° en maximaal 45° worden afgedekt en minimaal 

aan één zijde open zijn;
f. per weiland maximaal één schuilgelegenheid mag worden opgericht;
g. bij of in het gebouw geen opslag van mest, gereedschappen, materialen of stalling van voertuigen 

plaatsvindt;
h. voldaan dient te worden aan de stedenbouwkundige- en kwaliteitseisen zoals omschreven in het 

'Beeldkwaliteitsplan schuilgelegenheden, omheiningen en paardenbakken gemeente Weert';
i. er sprake moet zijn van een landschappelijke inpassing van de schuilgelegenheid;
j. inzicht wordt geboden in de wijze waarop een afdoende kwaliteitsbijdrage wordt geleverd.

3.4.2  Afwijken van de bouwregels ten behoeve van paardenbakken en/of stapmolens

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2 sub a. 
voor het aanleggen van paardenbakken en niet-overdekte stapmolens, mits dit geen onevenredige 
afbreuk doet aan de belangen van natuur en landschap, met dien verstande dat:

a. de oppervlakte van paardenbak en/of niet-overdekte stapmolen tesamen maximaal 1.000 m² mag 
bedragen en de afstand tot woningen van derden minimaal 50 m bedraagt;

b. de hoogte van omheiningen maximaal 2,00 m mag bedragen;
c. eventuele lichtmasten maximaal 4,00 m hoog mogen zijn en op minimaal 50 m van woningen van 

derden zijn gelegen;
d. voldaan dient te worden aan de stedenbouwkundige- en kwaliteitseisen zoals omschreven in het 

'Beeldkwaliteitsplan schuilgelegenheden, omheiningen en paardenbakken gemeente Weert';
e. er sprake moet zijn van een landschappelijke inpassing van de paardenbak en/of niet-overdekte 

stapmolen;
f. inzicht wordt geboden in de wijze waarop een afdoende kwaliteitsbijdrage wordt geleverd.

3.4.3  Afwijken van de bouwregels ten behoeve van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2 sub a. 
voor het bouwen van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, met dien verstande dat:
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a. omliggende waarden en functies niet onevenredig worden aangetast;
b. zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf', tenzij 

aangetoond wordt dat dit op grond van agrarische en/of landschappelijke motieven niet mogelijk is;
c. de tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen maximaal 6 maanden per jaar aanwezig zijn;
d. de tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen na afloop van de termijn in zijn geheel worden 

verwijderd;
e. rekening gehouden wordt met de milieukwaliteit, met name de waterhuishouding en de ecologische 

waarden in het gebied;
f. over de landschappelijke inpassing vooraf een positief onafhankelijk advies wordt verkregen;
g. voor het overige voldaan aan de 'Beleidsregels teeltondersteunende voorzieningen', zoals 

vastgesteld door gedeputeerde staten van Limburg op 13 december 2011.

3.4.4  Afwijken van de bouwregels ten behoeve van hagelnetten en containervelden

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2 voor het 
oprichten van hagelnetten en/of het aanleggen van containervelden, met dien verstande dat:

a. de noodzaak daartoe vanuit de bedrijfsvoering is aangetoond;
b. rekening gehouden wordt met de milieukwaliteit, met name de waterhuishouding en de ecologische 

waarden in het gebied;
c. en moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing van de hagelnetten en 

containervelden;
d. voldaan wordt aan de 'Beleidsregels teeltondersteunende voorzieningen', zoals vastgesteld door 

gedeputeerde staten van Limburg op 13 december 2011;
e. inzicht wordt geboden in de wijze waarop een afdoende kwaliteitsbijdrage wordt geleverd.

3.4.5  Afwijken van de bouwregels ten behoeve van recreatief medegebruik

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2 voor het 
oprichten van geringe bouwwerken ten behoeve van het recreatief medegebruik, zoals speel- en 
schuilgelegenheden, informatieborden en bewegwijzering, met dien verstande dat:

a. het bestaande agrarisch gebruik van de gronden niet onevenredig wordt belemmerd;
b. de voorzieningen aansluiten op de bestaande recreatieve routestructuur;
c. het bebouwd oppervlak maximaal 20 m² mag bedragen;
d. de goothoogte maximaal 3,00 m mag bedragen;
e. de bouwhoogte maximaal 5,00 m mag bedragen;
f. het geen aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer- of vaartuig betreft;
g. voor gebouwen dienen voorts de volgende afstanden in acht te worden genomen tot de volgende 

bestemmingen en aanduidingen:
1. bos en natuur: 10 m;
2. landschapswaarden en waardevolle boom: 10 m;
3. karakteristiek, specifieke vorm van waarde – veldkapel en specifieke vorm van waarde - 

veldkruis: 10 m;
4. water: 5 m.

h. de landschappelijke waarden als benoemd onder 3.1 sub b niet worden aangetast.

3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Strijdig gebruik

Onder gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruiken en/of het 
laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor en/of als:

a. standplaats van onderkomens en als standplaats van kampeermiddelen;
b. permanente bewoning en bewoning door (buitenlandse) werknemers van onderkomens en 

      12



kampeermiddelen;
c. het aanbrengen van foliemestbassins;
d. het aanbrengen van permanente en tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, zoals boogkassen, 

platglas, containervelden en hagel- en hopschermen, behoudens uitgespreid afdekmateriaal zoals 
bijvoorbeeld folies;

e. het amoveren van paden en wegen alsmede het aanbrengen van verharde wegen;
f. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest;
g. het gebruik van de grond voor de beoefening van lawaaisporten;
h. reclamedoeleinden;
i. het innemen of hebben van een standplaats, met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander 

middel, teneinde in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te 
verstrekken, dan wel diensten aan te bieden, dan wel anderszins goederen uit te stallen of 
uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan publiek;

j. buitenopslag, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik.

3.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

3.6.1  Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de navolgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of 
werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen, verharden of verwijderen van wegen, paden en het aanbrengen of verwijderen van 
andere oppervlakteverhardingen behoudens het gebied gelegen tussen de voorzijde van het 
agrarisch bedrijf en de ontsluitingsweg.

3.6.2  Uitzonderingen

Het in artikel 3.6.1 vervatte verbod geldt niet voor:

a. normale onderhoudswerkzaamheden;
b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
c. werken of werkzaamheden in het kader van het normale onderhoud en/of plaatsvinden in het kader 

van een normale agrarische bedrijfsexploitatie;
d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn 

en waarvoor tot het van kracht worden van het plan geen vergunning vereist was dan wel krachtens 
een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/afwijking of anderszins mogen worden 
uitgevoerd.

3.6.3  Toelaatbaarheid

Werken als bedoeld in artikel 3.6.1 zijn slechts toelaatbaar indien door deze werken en 
werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de 
stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarden van de desbetreffende gronden, niet onevenredig 
worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden verkleind. Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

Omgevingsvergunningplichtige 
werken/werkzaamheden

Criteria voor verlening van de 
omgevingsvergunning
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3.6.1sub a. 
het aanleggen van wegen en het aanbrengen van 
overige verhardingen

- de wegen en overige verhardingen moeten 
noodzakelijk zijn voor onderhoud of bereikbaarheid 
ten behoeve van de doeleinden zoals omschreven 
in artikel 3.1; 
- de wegen en overige verhardingen betekenen 
geen aantasting van de aanwezige 
landschappelijke inpassing, danwel er wordt 
anderszins voorzien in een zorgvuldige 
landschappelijke inpassing.

3.6.1 sub a. 
het verharden van onverharde paden

- verharding van fietspaden is toegestaan over een 
strook van ten hoogste 50% van het onverharde 
pad tot een maximum van 1,50 m; 
- de recreatieve belevingswaarde mag niet 
onevenredig worden aangetast.

3.7  Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1  Wijziging in de bestemming 'Water' en/of 'Waterstaat - Waterlopen'

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming 'Water' en/of de 
dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterlopen' toevoegen, ten behoeve van het aanleggen van 
watergangen, waaronder regenwaterbuffers, en het herinrichten van bestaande watergangen, met dien 
verstande dat:

a. de noodzaak daartoe in het kader van een adequaat waterhuishoudkundig beheer is aangetoond;
b. natuurlijke en landschappelijke waarden niet onevenredig worden aangetast;
c. ruimtelijke inpassing in het landschap verzekerd is;
d. uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde 

gebruik;

met dien verstande dat:

e. bij de wijziging in de bestemming 'Water' de regels in artikel 6 van het bestemmingsplan 
'Kampershoek-Noord 2010', zoals vastgesteld op 6 juli 2011 met IMRO-code 
NL.IMRO.0988.BPKampershoekNrd-VA01, in acht worden genomen;

f. bij de toevoeging van de bestemming 'Waterstaat - Waterlopen', de regels in Artikel 7 in acht 
worden genomen.
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Artikel 4  Bedrijventerrein

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. industriële, ambachtelijke, logistieke en groothandelsbedrijven van categorie 2, 3.1 en 3.2, die zijn 
opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten ('Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten') en/of 
daarmee qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijven, met uitzondering van: 
1. op basis van de Wet geluidhinder geluidzoneringsplichtige inrichtingen, en; 
2. op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen risicovolle inrichtingen;

met dien verstande dat de volgende milieuzonering in acht wordt genomen:

'bedrijf van 
categorie 2' 

categorie 2

bedrijf tot en met 
categorie 3.2' 

categorie 2, 3.1 en 3.2, 
voor zover door middel van akoestisch onderzoek is aangetoond dat, zonodig door 
het opnemen van maatwerkvoorschriften, wordt voldaan aan de normen conform de 
Wet geluidhinder voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting vanwege 
industrielawaai bij geluidgevoelige functies in de omgeving 

b. kantoren, als ondergeschikt onderdeel van het bedrijf, dan wel als onderdeel van een 
bedrijfsverzamelgebouw;

c. detailhandel, als ondergeschikt onderdeel van het bedrijf;
d. horeca, als ondergeschikt onderdeel van het bedrijf;
e. de tijdelijke opslag van grond, welke vrijkomt bij het in ontwikkeling nemen van het bedrijventerrein 

Kampershoek-Noord;

met de daarbij behorende:

f. (ontsluitings)wegen en voorzieningen ter ontsluiting van de bedrijven;
g. parkeervoorzieningen;
h. groenvoorzieningen;
i. infiltratie- en bergingsvoorzieningen, inclusief benodigde voorzieningen voor voorbehandeling en 

risicobeperking in verband met het te infiltreren en/of te bergen water,met dien verstande dat per 
bouwperceel op eigen terrein in voldoende parkeervoorzieningen moet worden voorzien en met dien 
verstande dat ten minste 5 % van het oppervlak van de gronden binnen de bestemming voor 
groenvoorzieningen en/of infiltratie- en bergingsvoorzieningen moet worden gebruikt.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Op de voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a. gebouwen, ten behoeve van de in artikel 4.1 genoemde bestemming; 
b. de daarbij behorende bijgebouwen; 
c. de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde.

4.2.2  Overige regels 

a. Buiten het bouwvlak mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd; 
b. De hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 5 m bedragen, met dien verstande 

dat de hoogte van erfafscheidingen voor de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 1,2 m mag 
bedragen en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2 m mag bedragen.
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4.3  Nadere eisen

4.3.1  Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

a. de situering, de oppervlakte en de hoogte van bebouwing; 
b. de aard, hoogte en situering van erfafscheidingen; 
c. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing; 
d. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan.

4.3.2  Toepassingscriteria

De in artikel 4.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

a. het stedenbouwkundig beeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de waterhuishoudkundige situatie;
e. de sociale veiligheid;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken en van de omliggende 

waarden.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in elk geval verstaan:

a. het gebruik van gronden en opstallen voor het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, 
van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens, geschikt en bestemd voor de 
uitoefening van handel; 

b. het gebruik van gronden voor buitenopslag met een hoogte groter dan 2 m boven peil; ter plaatse 
van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - buitenopslag niet toegestaan' is het gebruik 
van gronden voor buitenopslag niet toegestaan; 

c. het gebruik van gronden en opstallen voor zelfstandig kantoor;
d. het gebruik van gronden en opstallen voor zelfstandige horeca;
e. het gebruik van gronden en opstallen voor woondoeleinden; 
f. het gebruik van gronden en opstallen voor prostitutiedoeleinden.

4.4.2  Parkeren

Elk bedrijf dient op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid (zowel voor 
personeel als voor bezoekers) en in gelegenheid voor laden en lossen. Hierbij dient aangesloten te 
worden bij de vigerende CROW-normen (publicatie 317). 
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4.5  Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1  Afwijken milieucategorieën

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 onder a. 
voor het toestaan van een hogere categorie dan toegestaan conform de aanduiding, met dien verstande 
dat:

a. afwijking slechts mogelijk is voor de volgende categorieën:

ter plaatse van de aanduiding: is afwijking voor de volgende categorieën 
toegestaan:

'bedrijf tot en met categorie 2' categorie 3.1 en 3.2

'bedrijf tot en met categorie 3.2' categorie 4.1

b. de effecten op de omgeving niet groter mogen zijn dan de effecten op de omgeving door de 
aangegeven ten hoogste toelaatbare categorie, hetzij door het nemen van afschermende 
maatregelen, hetzij door een aangepaste bedrijfsvoering.

4.5.2  Afwijken risicovolle inrichting

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.1 onder a. 
voor het toestaan van risicovolle inrichtingen die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen, 
met dien verstande dat:

a. de plaatsgebonden risicocontour beperkt dient te blijven tot het eigen bouwperceel; 
b. er een verantwoording plaatsvindt van de toename van het groepsrisico en deze door het bevoegd 

gezag als aanvaardbaar wordt beschouwd; 
c. aangrenzende waarden en functies niet onevenredig worden aangetast.

4.5.3  Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan bij een tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein met een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.4.2, indien in de directe omgeving voldoende 
openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.
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Artikel 5  Horeca

5.1  Bestemmingsomschrijving

5.1.1  Algemeen

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf en/of het bedrijfsmatig exploiteren van 
zaalaccommodatie, met daarbij behorende voorzieningen, waaronder een fitnessruimte, met dien 
verstande dat maximaal 135 hotelkamers zijn toegestaan; 

b. horeca van categorie 2, met dien verstande dat maximaal 2 restaurants toegestaan zijn; 
c. een amusementscentrum / casino tot een maximale nettovloeroppervlakte van 1.300 m2;
d. zalenverhuur / congrescentrum tot een maximale nettovloeroppervlakte van 650 m2;

een en ander met de daarbij behorende parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, verhardingen en 
andere voorzieningen zoals energievoorzieningen.

5.1.2  Aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen aanduiding als genoemd in artikel 10 
zijn mede de desbetreffende regels van toepassing.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Op de voor 'Horeca' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 3.1 genoemde bestemming;
b. de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken;
c. verhardingen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en andere voorzieningen, waaronder 

begrepen energievoorzieningen.

5.2.2  Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd; 
b. de maximale hoogte van gebouwen bedraagt de ter plaatse van de aanduiding 'maximale 

bouwhoogte (m)' aangegeven waarde;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 5 m bedragen, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken op gebouwen maximaal 7 meter mag bedragen;

5.2.3  Overige regels

a. Buiten het bouwvlak mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 5 m bedragen, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen maximaal 2 m mag bedragen.
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5.3  Specifieke gebruiksregels

5.3.1  Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het uitoefenen van een discotheek/ dancing; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor woondoeleinden; 
c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutiedoeleinden.

5.3.2  Parkeren

Elk bedrijf dient op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto's en fietsen 
(zowel voor personeel als voor bezoekers) en in gelegenheid voor laden en lossen, met dien verstande 
dat:

a. bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen 
voldoende parkeergelegenheid dient te worden gerealiseerd;

b. er sprake is van voldoende parkeergelegenheid indien wordt voldaan aan de minimale 
(fiets)parkeerkencijfers zoals opgenomen in de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, van 
parkeerkencijfers naar parkeernormen' van het CROW (publicatie 381). Hierbij wordt de norm 
berekend over het nieuw te bouwen of te wijzigen gedeelte.

5.3.3  Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan bij een tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein met een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.3.2, indien:

a. wordt voorzien in een parkeervoorziening c.q. fietsenstalling die gelet op de parkeerbelasting naar 
aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig is als bedoeld in 5.3.2 sub b., daarbij rekening 
houdend met sturing van de parkeervraag en de mogelijkheid van dubbelgebruik;

b. in de directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn.

5.3.4  Voorwaardelijke verplichting

Het is uitsluitend toegestaan (delen van) gebouwen voor nachtverblijf te gebruiken, indien wordt voorzien 
in een gevelgeluidwering van ten minste 36 dB, teneinde een binnenniveau van ten hoogste 33 dB te 
realiseren.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie

6.1  Bestemmingsomschrijving

6.1.1  Algemeen

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige of 
te verwachten archeologische waarden.

6.1.2  Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en 
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Onderzoeksplicht

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor bouwen, die betrekking heeft op de voor 'Waarde - 
Archeologie' aangewezen gronden, legt een rapport over waarin de archeologische waarde van het 
terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld.

6.2.2  Toepassingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar haar oordeel uit het rapport als bedoeld in 6.2.1 
genoegzaam blijkt dat:

a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 
b. schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door 

het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.

6.2.3  Voorschriften aan de vergunning

In de situatie als bedoeld in 6.2.2 sub b., kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de 
omgevingsvergunning verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 
kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij 
de vergunning te stellen kwalificaties.

6.2.4  Uitzonderingen

Artikel 6.2.1, 6.2.2 en 6.2.3 zijn niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt 
uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm beneden maaiveld en zonder 
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst, of 
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c. een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd met een bouwhoogte van 
3,00 m.

6.2.5  Regeling bij vondsten

Indien het bepaalde in 6.2.3 sub c. van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften 
verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden.

6.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

6.3.1  Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden op of in de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden de volgende 
werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken uit te voeren:

a. afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, tot een diepte van meer dan 40 cm 
beneden maaiveld en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan 40 cm beneden 
maaiveld; 

b. heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen; 
c. verlagen of verhogen van het waterpeil; 
d. aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
e. aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende 

constructies, installaties of apparatuur; 
f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen; 
g. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten; 
h. het tot stand brengen en of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 
i. het aanleggen of verbreden/verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of 

parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen met grondverstoringen 
dieper dan 40 cm beneden maaiveld.

6.3.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 6.2.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of werken:

a. worden uitgevoerd voor het realiseren van een bouwwerk waarop artikel 6.2 van toepassing is; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan; 
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden of een ontgrondingvergunning, of 
d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

6.3.3  Onderzoeksplicht

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie' 
aangewezen gronden legt een rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens 
de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld.
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6.3.4  Toepassingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden indien naar haar oordeel uit het rapport als bedoeld in 6.3.3 genoegzaam 
blijkt dat:

a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 
b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden 

beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbonden voorschriften.

6.3.5  Voorschriften aan de vergunning

In de situatie als bedoeld in 6.3.4 sub b., kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 
kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij 
de vergunning te stellen kwalificaties.

6.3.6  Regeling bij vondsten

Indien het bepaalde in 6.3.5 sub c. van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften 
verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden of werken.

6.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden die, bij 
wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische 
waarden te wijzigen in een lager beschermingsniveau of geheel of gedeeltelijk van de verbeelding te 
verwijderen, indien:

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 
aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden; 

b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarde voorziet.
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Artikel 7  Waterstaat - Waterlopen

7.1  Bestemmingsomschrijving

7.1.1  Algemeen

De voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor bescherming, beheer en onderhoud van primaire wateren, zoals 
watergangen en regenwaterbuffers, overeenkomstig de Keur van het Waterschap Limburg.

7.1.2  Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen dubbelbestemmingen, 
bestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Algemeen

Op de voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de 
afzonderlijke artikelen, uitsluitend worden gebouwd bouwwerken van geringe omvang, welke 
noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de primaire wateren en/of de regenwaterbuffer.

7.2.2  Regels met betrekking tot bouwwerken

De bouwhoogte mag maximaal 3,50 m bedragen.

7.3  Afwijken van de bouwregels

7.3.1  Afwijken voor het oprichten van andere bebouwing

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2, voor het 
oprichten van bouwwerken geen gebouwen zijnde binnen de voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen 
gronden, mits:

a. het belang van het primaire water, gehoord het waterschap, niet onevenredig wordt aangetast; 
b. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming.

7.4  Specifieke gebruiksregels

7.4.1  Gebruik van de gronden

Op de voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden zijn de gebods- en verbodsbepalingen van de 
Keur van het Waterschap Limburg van toepassing.
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7.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

7.5.1  Vergunningplicht

Het is verboden op de voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden zonder of in afwijking van 
een omgevingsvergunning de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen van terreinverhardingen.

7.5.2  Uitzondering

Het in artikel 7.5.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamheden:

a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan vergunning is verleend.

7.5.3  Toelaatbaarheid

Werken als bedoeld in artikel 7.5.1 onder a. zijn slechts toelaatbaar, mits deze werkzaamheden 
noodzakelijk zijn ten behoeve van:

a. een betere en veilige verkeersafwikkeling, of 
b. de bereikbaarheid van de achterliggende bestemmingen, of 
c. het waterbeheer, 

en indien door deze werken en werkzaamheden, dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 
verwachten gevolgen de landschappelijke en beeldkwalitatieve waarde van de gronden en de waterloop 
en de waterhuishoudkundige functie van de waterloop niet onevenredig worden of kunnen worden 
aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden verkleind. Hiertoe wordt de beheerder van de waterloop gehoord.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 9  Algemene bouwregels

9.1  Algemene beschermingsregel

Geen bouwwerk mag worden opgericht, indien daardoor een ander bouwwerk met het daarbij behorende 
bouwperceel hetzij niet langer zou blijven voldoen aan, hetzij in grotere mate zou gaan afwijken van het 
plan.

9.2  Overschrijding bouwgrens

Het is verboden op de in het plan begrepen gronden enig bouwwerk te bouwen, waarbij de aangegeven 
bouwgrens wordt overschreden, behoudens overschrijdingen, die volgens deze regels zijn toegestaan. 

9.3  Ondergronds bouwen

Ondergrondse gebouwen (zoals kelders) zijn in het bouwvlak onder bestaande gebouwen en nieuw op te 
richten gebouwen tot een maximale diepte van 5,00 meter. 
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  'milieuzone - bodemkwaliteit'

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bodemkwaliteit' de gronden te gebruiken 
overeenkomstig de aan de gronden toegekende bestemming voordat uit een daartoe uitgevoerd 
bodemonderzoek is gebleken dat de gronden qua bodemkwaliteit geschikt zijn voor gebruik 
overeenkomstig de daaraan toegekende bestemming, dan wel, in het geval bodemverontreiniging is 
geconstateerd, voordat sanering van de betreffende gronden heeft plaatsgevonden zodanig dat de 
gronden qua bodemkwaliteit geschikt zijn voor gebruik overeenkomstig de daaraan toegekende 
bestemming.

10.2  'milieuzone - geurzone'

10.2.1  Verbod

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' mogen geen geurgevoelige objecten worden 
gerealiseerd in verband met de geuremissie van veehouderijen.

10.2.2  Afwijken geurgevoelige objecten

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 10.2.1, met 
dien verstande dat:

a. de bepalingen van de onderliggende bestemming in acht worden genomen; 
b. een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd; 
c. er geen (onevenredig) nadeel ontstaat voor omliggende bedrijven c.q. de geurveroorzaker(s).

10.3  'milieuzone - Roerdalslenk zone III'

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - Roerdalslenk zone III' zijn ter bescherming van het 
grondwater onder de Bovenste Brunssumklei de regels van artikel 4.4 van de Omgevingsverordening 
Limburg 2014 van toepassing.

10.4  'vrijwaringszone - molenbiotoop'

10.4.1  Verbod

Ongeacht hetgeen in de regels voor de op deze gronden rustende bestemming is bepaald, mag er ter 
plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' niet worden gebouwd, voor zover de windvang 
van de molen daardoor in onevenredige mate wordt aangetast. Uitgangspunt hierbij is dat de optimale 
windvang tot maximaal 5% mag worden beperkt. Voor de bepaling van de hierbij toegestane 
bouwhoogten worden de formules, als mede de afwijkingen, zoals opgenomen in 'Bijlage 2 
Molenbiotoop' gehanteerd.
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10.4.2  Afwijken bouwverbod

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 10.4.1 voor 
het oprichten van bebouwing tot een grotere bouwhoogte dan bepaald in dat artikel, mits vooraf de 
Molenstichting Limburg, de Molenstichting Weerterland en de particuliere participanten uit het 
convenant voor Molenbiotopen van de gemeente Weert of diens opvolgers om advies zijn gevraagd.

10.4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden van het bevoegd gezag de navolgende werken en 
werkzaamheden uit te voeren: 
1. het beplanten met bomen, heesters en andere hoog opgaande beplanting. Voor de bepaling van 

de hierbij toegestane hoogten worden de formules, als mede de afwijkingen, zoals opgenomen 
in 'Bijlage 2 Molenbiotoop' gehanteerd.

b. Het onder a. vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden: 
1. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan vergunning is verleend; 
2. die het normale onderhoud en beheer betreffen.

c. Werken als bedoeld onder a. zijn slechts toelaatbaar, indien door deze werken en werkzaamheden, 
dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de belangen van de molen 
niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.

10.5  'vrijwaringszone - weg'

10.5.1  Algemene regels

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone – weg' mogen geen bouwwerken worden opgericht, met 
uitzondering van bouwwerken gerelateerd aan of ten behoeve van de verkeersbestemming c.q. het 
wegverkeer.

10.5.2  Afwijken

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van het bepaalde in artikel 
10.5.1, voor het oprichten van bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - weg', met dien 
verstande dat:

a. gebouwd wordt overeenkomstig de onderliggende bestemming; 
b. een afstand van minimaal 50,00 m wordt aangehouden tot de as van de dichtst bij gelegen rijbaan, 

daaronder begrepen de toe- en afritten van die rijbaan; 
c. het plasbrandaandachtgebied (30,00 m gemeten van rechterrand van de rechterrijstrook van de A2) 

vrijgehouden wordt van bebouwing; 
d. dit vanuit milieuoogpunt en oogpunt van verkeersveiligheid aanvaardbaar is; 
e. geen belemmering ontstaat voor beoogde toekomstige infrastructurele uitbreidingen; 
f. vooraf een positief advies is gekregen van de beheerder van de betreffende weg.

      28



Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  Afwijken algemeen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels van het 
plan voor:

a. het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van dakhellingen, inhoudsregels, 
goothoogten, bouwhoogten, bouwperceelsgrensafstanden, bebouwde oppervlakten en bouwhoogte 
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met ten hoogste 10%; 

b. het in geringe mate, doch niet meer dan 1,00 m, afwijken (ten behoeve van bebouwing, gebruik, 
werken geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden) van een bestemmingsgrens, alsmede van de 
vorm van bouwvlakken, dan wel de ligging van rooilijnen voor zover dit noodzakelijk is om het plan 
(en de daaraan ten grondslag liggende intenties) in te passen in de bij uitmeting blijkende werkelijke 
toestand van het terrein; 

c. voor het oprichten van niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken van openbaar 
nut en van geringe afmetingen, mits de gebouwen geen grotere oppervlakte dan 25 m² en geen 
grotere goothoogte dan 3,00 m hebben en mits de andere bouwwerken geen grotere bouwhoogte 
hebben dan 5,00 m, met uitzondering van antennes, lichtmasten, ontluchtingspijpen en 
gasdrukregel- en meetstations; 

d. voor het oprichten van antennes ten behoeve van het ontvangen en zenden van radio- en 
televisiesignalen voor privé-gebruik, mits deze antennes niet hoger zijn dan 15,00 m; 

e. voor het oprichten van vrijstaande antenne-opstelpunten, mits: 
1. deze masten niet hoger zijn dan 40 m; 
2. gemeenschappelijk gebruik van antennes (sitesharing) niet mogelijk is; 
3. geen gebouw of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, aanwezig of beschikbaar is om een niet 

vrijstaande antenne-opstelpunt te kunnen bouwen; 
4. bij de locatiekeuze en uitvoering op evenredige wijze rekening is gehouden met de aanwezige 

stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de woonfunctie niet 
onevenredig wordt geschaad; 

5. zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de aanwezige hoge elementen; 
6. op de desbetreffende percelen geen woonfunctie rust; 
7. aanvrager door middel van een onafhankelijk rapport heeft aangetoond dat een antenne-opstelpunt 

onmisbaar is voor de realisering van een adequaat, dekkend netwerk.

11.2  Toetsing

De in het vorige lid genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien hierdoor geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken.
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels

12.1  Algemene wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen bij het in geringe mate 
overschrijden van de bestemmingsgrenzen, mits dit noodzakelijk is, in verband met afwijkingen of 
onnauwkeurigheden van de verbeelding, ten opzichte van de feitelijke situatie, voor zover daarmee wordt 
beoogd een zo goed mogelijke overeenstemming tussen het plan en de werkelijke toestand te bereiken 
met dien verstande, dat de overschrijding niet meer dan 2,00 m mag bedragen.
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Artikel 13  Overige regels

13.1  (Wettelijke) regels

Indien en voor zover in deze planregels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze 
regelingen te worden gelezen, zoals deze luiden op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.

c. Sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten. 

d. Sub a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 15  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Kampershoek-Noord 2010, 4e 
partiële herziening'.
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