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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 

 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

1.1 plan: 

het bestemmingsplan ‘Maalbekerweg 26 Belfeld' met identificatienummer 

NL.IMRO.0983.BP202109MAALBKR-VA01 van de gemeente Venlo. 

 

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 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 activiteiten in het verleden. 

 

1.6 bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

 

1.7 beschermingsniveau: 

waterstand die gemiddeld één keer in de 250 jaar voorkomt plus waakhoogte van 25 cm. 

 

1.8 bestaand: 

Ten aanzien van de bebouwing: 

De als zodanig op de verbeelding aangegeven bebouwing, welke bestaat op het tijdstip van de 

tervisielegging van het ontwerpplan, dan wel op dat tijdstip op basis van een afgegeven 

bouwvergunning mag worden gebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald. 

 

Ten aanzien van het gebruik: 

Het gebruik van gronden en bouwwerken, zoals dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van 

dit plan. 

 

1.9 bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

 



1.10 bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

 

1.11 bijzondere begraafsplaats 

een begraafplaats als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Wet op de lijkbezorging; 

 

1.12 bosbouwkundige waarde 

De aan een gebied toegekende waarde vanwege zijn houtproductiefunctie in samenhang met een 

natuur-, landschappelijke en/of recreatieve functie. 

 

1.13 bouwen: 

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

bouwwerk. 

 

1.14 bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang van die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden. 

 

1.15 cultuurhistorische waarden: 

de kenmerken van het gebruik dat de mens in de loop der geschiedenis van grond en gebouwen heeft 

gemaakt, zoals dat onder meer tot uitdrukking komt in de beplanting, het slotenpatroon of de 

architectuur; onder cultuurhistorische waarden worden mede verstaan de archeologische waarden. 

 

1.16 Ecologische Hoofdstructuur 

Een zone binnen het plangebied die wordt bepaald door de door het Rijk vastgesteldeEcologische 

Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur 

(plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden 

geïsoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde 

verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 

De EHS bestaat uit: 

• bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones 

hiertussen 

• landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden) 

• grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee) 

 

1.17 extensief recreatief medegebruik: 

die vormen van recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals 

wandelen en fietsen. 

 

1.18 gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt. 

 



1.19 natuurkamperen 

Een specifieke vorm van verblijfsrecreatie, uitsluitend voor groepen met een doelstelling van sociaal of 

educatieve aard. 

 

1.20 natuurwaarde 

De aan een gebied toegekende waarde, die bepaald wordt door het voorkomen van planten en dieren 

die zichzelf onder invloed van klimaat, geomorfologie, bodemkundige en waterhuishoudkundige 

gesteldheid en al dan niet beïnvloed door menselijke aanwezigheid, instandhouden. 

 

1.21 normaal onderhoud en beheer 

Werken/werkzaamheden die periodiek dienen te worden uitgevoerd ter instandhouding van de binnen 

een gebied aanwezige functies en waarden. 

 

1.22 Omgevingsverordening Limburg: 

Verordening zoals vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van 17 

december 2010. 

 

1.23 overig bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 

aarde is verbonden. 

 

1.24 peil: 

• Voor bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 

hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang. 

• Voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: 

de gemiddelde hoogte van het afgewerkte aansluitende maaiveld. 

• Indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil. 

 

 

 

Artikel 2 Wijze van meten 

 

2.1 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

a. Afstand tot de bouwperceelgrens: 

tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het 

kortst is. 

b. 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 aard 

daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

c. Dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

d. 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. 

e. Horizontale diepte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel. 

f. Inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

g. Ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk: 

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

h. 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. 

 

2.2 Ondergeschikte bouwdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, 

als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en 

kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 

overschrijding van bouw- of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 

 

 

 

 

 

 
 



Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 

 

Artikel 3 Bos 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De op de verbeelding voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het beschermen en instandhouden van het bos; 

b. ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van bos - bijzondere begraafplaats, een 

bijzondere begraafplaats met dien verstande dat ter plaatse van deze aanduiding maximaal 2 

graven zijn toegestaan; 

c. ter plaatse van de aanduiding bufferzone verdroging, een bufferzone verdroging; 

d. ter plaatse van de aanduiding ecologische hoofdstructuur, de ecologische hoofdstructuur; 

e. extensief recreatief medegebruik; 

f. waterhuishoudkundige voorzieningen. 

 

3.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van beperkte voorzieningen – 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde - ten behoeve van extensieve recreatie zoals zitbanken, 

routeborden met een maximale hoogte van 2 meter en afrasteringen met een maximale hoogte van 

1,2 meter. 

 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor: 

a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 

goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks 

noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen 

behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte 

gebruik van de grond; 

c. kamperen. 

 

3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 

werkzaamheden 

 

3.4.1 Verbod 

Het is verboden op of in de gronden, met uitzondering binnen het bouwvlak, zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag op de gronden bedoeld in dit artikel in ieder geval 

de volgende werken en/of werkzaamheden te verrichten: 

 

3.4.1.1 Bufferzone verdroging 

1. bodem: afgraven, ophogen, vergraven, diepploegen, egaliseren; 

2. waterhuishouding: draineren, onderbemalen, dempen sloten, dempen poelen; 

3. infrastructuur: verharden oppervlakte; 



4. teeltondersteunende voorzieningen. 

 

3.4.2 Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 3.4.1 geldt niet voor het uitvoeren van werken, of werkzaamheden: 

a. die niet dieper gaan dan -0,4 meter beneden maaiveld; 

b. die behoren tot normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming; 

c. die behoren tot de oprichting van een bijzondere begraafplaats, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding specifieke vorm van bos – bijzondere begraafplaats;  

d. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

e. die reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

 

3.4.3 Toelaatbaarheid werken of werkzaamheden 

Werken of werkzaamheden als bedoeld in 3.4.2 zijn slechts toelaatbaar, indien: 

a. deze verband houden met de omschrijving, die aan de desbetreffende bestemming is 

toegekend; 

b. hierdoor dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de 

natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, bosbouwkundige en/of landbouwkundige 

waarden en kwaliteiten van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 3 Algemene regels 
 

 

Artikel 4 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. 

 

 

Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 

 

5.1 Milieuzone - grondwaterbescherming venlo schol 

Ter plaatse van de aanduiding milieuzone - grondwaterbescherming venlo schol is het verboden op of 

in de gronden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders 

putten te boren dieper dan 5 meter boven NAP. 

 

 

Artikel 6 Algemene bouwregels 
 

6.1 Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten 

a. Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande 

bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 

Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer 

bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en 

hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden. 

b. In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van 

bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of 

krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan 

minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en 

hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. 

c. In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in lid a en b uitsluitend van 

toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats. 

 

  

Artikel 7 Algemene afwijkingsbevoegdheid 

 

7.1 Algemene afwijkingsbepalingen 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige breuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden, 

het woon- en leefklimaat, de stedenbouwkundige kwaliteit, de beeldkwaliteit, de verkeersveiligheid, de 

sociale veiligheid, de brandveiligheid en rampenbestrijding van de aangrenzende gronden en 

bouwwerken, afwijken van de bestemmingsbepalingen voor: 



a. Het afwijken van de voorgeschreven maximum maten, afmetingen, percentages tot ten 

hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages. 

b. Toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in 

geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe 

aanleiding geven. 

c. Toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe 

aanleiding geeft. 

d. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter. 

e. Het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 

(bouw)hoogte van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, 

zoals schoorstenen, luchtkokers en lichtkappen, mits: 

1. de maximale oppervlakte van de vergroting maximaal 10% van het betreffende bouwvlak 

zal bedragen; 

2. de hoogte maximaal 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw zal 

bedragen. 

f. Het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut en voor 

religieuze doeleinden zoals wachthuisjes, transformatorhuisjes, schakelhuisjes, 

gemaalgebouwtjes, telefooncellen, (glas)containers, monumenten, kapellen, wegkruisen en 

naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, mits: 

1. de oppervlakte niet meer dan 15 m2 bedraagt; 

2. de goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt; 

3. de bouwwerken naar aard en afmetingen passen in het plan, met dien verstande, dat de 

hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 10 meter mag bedragen; 

4. uit een bodemonderzoek is gebleken dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. 

 

 

Artikel 8 Algemene wijzigingsbevoegdheid 

 

8.1 Algemene wijziging 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 

behoeve van: 

a. Overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch 

betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in 

verband met de werkelijke toestand van het terrein. 

b. Overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de 

aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 

verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft. 

c. De overschrijdingen als bedoeld in sub a en b mogen echter niet meer dan 3 meter bedragen 

en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot. 



d. Het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij wordt 

verwezen naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het 

tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd. 

e. De gronden met de nadere aanduiding zone 'Ecologische Hoofdstructuur' en 'Robuuste 

landbouw en natuur' op de verbeelding te wijzigen in de bestemming Natuur of Bos is 

toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1. de agrarische bedrijvigheid is of zal worden beëindigd; 

2. natuurontwikkeling zal plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
 

Artikel 9 Overgangsrecht 

 

9.1 Overgangsrecht bouwwerken 

1. 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, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. 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. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met 

maximaal 10%. 

3. Het eerste lid 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. 

 

9.2 Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in het 

eerste lid 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. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder het eerste lid, 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. 

4. Het bepaalde onder het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was 

met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 

 

Artikel 10 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Maalbekerweg 26 Belfeld’. 

 

 

 

 

 

 


