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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:
het bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek met identificatienummer 
NL.IMRO.0907.BP20104VERBINDMIL-VA01 van de gemeente Gennep;

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  afwijking van de bouwregels en/of gebruiksregels
een afwijking als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder c van de Wet ruimtelijke ordening;

1.5  agrarisch bedrijf:
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen 
en/of door middel van het houden van dieren, niet zijnde: een glastuinbouwbedrijf of een gebruiksgerichte 
paardenhouderij;

1.6  archeologische waarde:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de kennis en studie van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit in het verleden, tenminste ouder 
dan 50 jaar;

1.7  bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.8  bestaand:
bestaand ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.9  bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;

1.10  bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11  bijbeborend bouwwerk
uitbreiding van een 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;

1.12  bodemkundige waarde:
de waarde van de bodem vanwege de bodemsoorten en bodemkenmerken;

1.13  bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk;
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1.14  bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;

1.15  bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;

1.16  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;

1.17  cultuurhistorische waarde:
de aan een bouwwerk of gebied (waaronder begrepen landschapselementen) toegekende waarde, 
gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis 
van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;

1.18  detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van 
goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.19  evenement:
een publieke activiteit met een tijdelijk, plaatsgebonden en van het reguliere gebruik afwijkend karakter, 
plaatsvindend in de open lucht of in tijdelijke onderkomens en in het algemeen bedoeld ter ontspanning 
en/of vermaak, waaronder begrepen commerciële, culturele, religieuze, recreatieve en/of sportieve, of 
daarmee gelijk te stellen activiteiten, zoals markten, braderieën, beurzen, kermissen, festiviteiten, 
wedstrijden, bijeenkomsten en festivals;                                               

1.20  extensief recreatief medegebruik:
een extensief recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, paardrijden, fietsen, varen, zwemmen 
en vissen, waaronder in elk geval niet wordt verstaan: paintball en gemotoriseerde sporten;

1.21  gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;

1.22  geomorfologische waarde:
de waarde van de gronden vanwege de ontstaansgeschiedenis van de vormen van het aardoppervlak, 
welke waarde wordt bepaald door de herkenbaarheid van de vormen;

1.23  hoofdgebouw:
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.24  horeca:
een bedrijf waar hoofdzakelijk (alcoholische) dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 
verstrekt, zoals bijvoorbeeld een café, restaurant, een en ander al dan niet in combinatie met een 
vermaaksfunctie met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie en een discotheek;

1.25  incidenteel:
evenement een eenmalig, niet periodiek terugkerend evenement voor de duur van maximaal 5 dagen, 
inclusief op- en afbouw;
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1.26  kortstondig evenement:
een evenement voor de duur van maximaal 1 dag, inclusief op- en afbouw;

1.27  landschappelijke waarde:
de aan een gebied toegekende waarde(n) in visueel-ruimtelijk en/of cultuurhistorisch en/of ecologisch 
en/of geomorfologisch opzicht;

1.28  minicamping:
een kleinschalig kampeerterrein voor een beperkt aantal kampeermiddelen, dat wordt gebruikt 
gedurende de periode van 1 maart tot en met 31 oktober;

1.29  natuurlijke waarde:
de aan een gebied toegekende waarde, in verband met de geologische, geomorfologsiche, 
bodemkundige en/of biologische elementen, voorkomend in dat gebied;

1.30  natuurwaarde:
de aan een gebied toegekende waarde, in verband met de natuurbescherming;

1.31  nota parkeernormen:
Nota Parkeernormen Gennep 2015, vastgesteld op 15 september 2015, gepubliceerd op 30 september 
2015 en in werking getreden op 1 oktober 2015 of de rechtsopvolger daarvan;

1.32  overkapping:
een bouwwerk op het erf van een gebouw of standplaats, dat strekt tot vergroting van het woongenot van 
het gebouw of de standplaats en dat, voor zover gebouwd vóór (het verlengde van) de voorgevel van een 
gebouw, geen tot de constructie zelf behorende wanden heeft en, voor zover gebouwd achter (het 
verlengde van) de voorgevel van een gebouw, maximaal drie wanden heeft waarvan maximaal twee tot de 
constructie behoren;

1.33  paardenbak:
een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere ondergrond dan gras, 
kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en berijden van paarden en pony's en/of het 
anderszins beoefenen van de paardensport, met of zonder de daarbij behorende voorzieningen;

1.34  peil:
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter 

plaatse van die hoofdtoegang; 
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het 

terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 
c. indien in of op het water wordt gebouwd: het plaatselijke niveau ten opzichte van Nieuw 

Amsterdams Peil; 
d. indien de onder a tot en met c genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden, 

een door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil;

1.35  prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding;

1.36  seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische 
aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische 
massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan 
niet in combinatie met elkaar;
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1.37  slopen:
het al dan niet geheel afbreken van gebouwen en andere bouwwerken;

1.38  vleermuisvriendelijke verlichting:
verlichting met een aangepaste lichtkleur waardoor vleermuizen en overige nachtdieren niet verblind 
worden door lampen;

1.39  waterhuishoudkundige doeleinden:
het ontvangen, vasthouden, (tijdelijk) bergen en afvoeren van water, eventueel gecombineerd met 
infiltratie van water in de bodem.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  Gebouwen en bouwwerken
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1.1  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:
tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die 
afstand het kortst is;

2.1.2  de bouwhoogte van een bouwwerk:
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;

2.1.3  de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.1.4  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;

2.1.5  de diepte van een gebouw:
de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd;

2.1.6  de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.1.7  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;

2.1.8  de oppervlakte van een overkapping:
tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde 
niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping.

2.2  Ondergeschikte bouwdelen
Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwvlak of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m 
bedraagt.

2.3  Maatvoering
Alle maten zijn tenzij anders aangegeven: 
a. voor lengten in meters (m); 
b. voor oppervlakten in vierkante meters (m²); 
c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³); 
d. voor verhoudingen in procenten (%); 
e. voor hoeken/hellingen in graden (º).
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch met waarden - Natuur en landschap

3.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch met waarden - Natuur en landschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. de uitoefening van agrarische bedrijfsactiviteiten; 
b. de hobbymatige uitoefening van agrarische bedrijfsactiviteiten; 
c. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de landschappelijke en natuurlijke waarde van de 

gronden, zoals deze tot uitdrukking komt in de openheid van de gronden, de beplantingselementen, 
de geomorfologische en bodemkundige waarden en de aanwezige flora en fauna; 

d. bos- en/of natuurelementen; 
e. landschappelijke inpassing en/of erfbeplanting; 
f. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve 

van het vasthouden, bergen, aan- en afvoeren van water, waaronder bergbezinkbassins en niet 
zijnde voorzieningen ten behoeve van ijsbanen of siervijvers; 

g. voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik zoals wandel-, fietsen ruiterpaden 
en parkeervoorzieningen ten behoeve van toeristische overstappunten; 

met daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en verhardingen.

3.2  Bouwregels
Op de voor 'Agrarisch met waarden - Natuur en landschap' aangewezen gronden mogen uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

3.2.1  Gebouwen
Op de gronden binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte mag niet meer dan 2 m bedragen; 
b. kuilvoerplaten, voorzieningen voor mestopslag en silo's zijn niet toegestaan; 
c. paardenbakken zijn niet toegestaan.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik
Tot een met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van ondergeschikte nevenactiviteiten 

gericht op recreatie en toerisme; 
b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van detailhandel; 
c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van een (kleinschalig) kampeerterrein; 
d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van een zorgboerderij; 
e. het huisvesten van personen in de vorm van het bieden van logiesgelegenheid; 
f. het gebruik van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 

voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die geschiedt in het kader van de normale 
agrarische bedrijfsvoering.

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

3.4.1  Verbod
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning de volgende werken werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van 

andere oppervlakteverhardingen; 
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b. het ontginnen, bodem verlagen of afgraven, ophogen en/of egaliseren van de bodem; 
c. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatie 

leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur tenzij zulks 
noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

d. het bebossen van en aanplanten van gronden en het aanbrengen van hoog opgaande beplanting; 
e. het scheuren van graslanden, het omzetten van grasland naar bouwland, uitsluitend indien sprake is 

van een waardevolle grasvegetatie; 
f. het bemalen of draineren van gronden en het winnen van water of het anderszins verlagen van de 

grondwaterstand; 
g. het aanbrengen en/of aanleggen van oeverbeschoeiïngen, kaden, aanleg- en ligplaatsen of vlonders; 
h. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen; 
i. het aanleggen van picknickplaatsen, speel- en/of ligweiden; 
j. het verwijderen van diepwortelende beplantingen, het vellen en/of rooien van bos of andere 

houtgewassen of het verrichten van werkzaamheden welke de dood of ernstige beschadiging van 
houtgewas ten gevolge kunnen hebben, behoudens bij wijze van verzorging.

3.4.2  Uitzondering
Het in artikel 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op de volgende werken, geen bouwwerk zijnde: 
a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud; 
b. werken en werkzaamheden, waarmee rechtens is of mag worden begonnen ten tijde van de 

inwerkingtreding van het plan; 
c. werken en werkzaamheden die worden uitgevoerd ter ontwikkeling van landschaps- en 

natuurwaarden; 
d. werken en werkzaamheden voor zover het betreft kavelpaden en in- en uitritten met per geval een 

oppervlakte van niet meer dan 100 m2; 
e. werken en werkzaamheden voor zover het betreft het aanleggen en verharden van wegen en/of 

paden ter directe ontsluiting van agrarische bouwpercelen; 
f. werken en werkzaamheden voor zover het betreft het aanleggen van koe- en kavelpaden.

3.4.3  Afwegingskader
Uitvoering van de genoemde werken en/of werkzaamheden is in strijd met de bestemming, indien 
daardoor dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen een onevenredige 
aantasting van de waarden van deze gronden kan plaatsvinden. 
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Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
b. paden, water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
c. nutsvoorzieningen;

met daar bijbehorende bouwwerken en verhardingen.

4.2  Bouwregels
Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten 
dienste van de bestemming worden gebouwd alsmede woonboten.

4.2.1  Overige bouwwerken
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

4.3  Specifieke gebruiksregels

4.3.1  Strijdig gebruik
Tot een met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 
a. het toepassen van verlichting, anders dan vleermuisvriendelijke verlichting.
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. verkeer en het vervoer over de weg; 
b. bermen en groenvoorzieningen; 
c. watergangen; 
d. incidentele of kortstondige evenementen; 
e. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve 

van het vasthouden, bergen, aan- en afvoeren van water, waaronder bergbezinkbassins en duikers;

met de daar bijbehorende gebouwen, zoals bushaltes, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere 
werken en voorzieningen, zoals fietspaden, taluds, ongelijkvloerse kruisingen, faunapassages, 
nutsvoorzieningen, carpoolplaatsen, parkeer- en groenvoorzieningen; 

met dien verstande dat de verkoop van motorbrandstoffen niet is toegestaan.

5.2  Bouwregels
Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

5.2.1  Gebouwen
Voor een gebouw gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van bushaltes en andere wachtruimtes mag niet meer bedragen dan 4 m; 
b. de oppervlakte van bushaltes en andere wachtruimtes mag niet meer bedragen dan 30 m2.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan 8 m.

5.3  Specifieke gebruiksregels

5.3.1  Strijdig gebruik
Tot een met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 
a. het toepassen van verlichting, anders dan vleermuisvriendelijke verlichting.

5.3.2  Voorwaardelijke verplichting
De in lid 5.1 onder a genoemde functies zijn slechts toelaatbaar, indien een landschappelijke inpassing 
ter grootte van 81.895 m2 wordt gerealiseerd. De landschappelijke inpassing moet gerealiseerd worden 
met inachtneming van het inpassingsplan (Bijlage 1) en duurzaam in stand gehouden worden, met dien 
verstande dat de mitigerende maatregelen die beschreven staan in de oplegnotitie in Bijlage 2 voor de 
volgende soorten Boerenzwaluw, algemeen voorkomende broedvogels, algemeen voorkomende 
zoogdieren, das, steenmarter, vleermuizen, Alpenwatersalamander, rugstreeppad en Beekprik, uiterlijk 
gereed zijn vo6r ingebruikname van de verbindingsweg.
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Artikel 6  Water

6.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. watergangen, waterpartijen, oeverstroken; 
b. waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
c. extensief recreatief medegebruik;

met daar bijbehorende bouwwerken, andere werken en voorzieningen, zoals bruggen, dammen, duikers, 
stuwen, sluizen en beschoeiingen.

6.2  Bouwregels
Op de voor 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten 
dienste van de bestemming worden gebouwd alsmede woonboten.

6.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels: 
a. de bouw van aanlegsteigers en vissteigers is niet toegestaan; 
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m ten opzichte van het (water)peil bedragen.
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Artikel 7  Leiding - Riool

7.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor:
a. een riooltransportleiding; 
b. het beheer en onderhoud van de leiding.

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

7.2  Bouwregels
Op de voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden:
a. mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd ten dienste van de 

riooltransportleiding;
b. mag de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde niet meer dan 3 m bedragen;
c. mogen geen nieuwe bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen 

worden gebouwd.

7.3  Afwijken van de bouwregels

7.3.1  Omgevingsvergunning
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2 en 
toestaan dat wordt gebouwd ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen.

7.3.2  Afwegingskader
Een in 7.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien uit overleg met de 
leidingbeheerder(s) blijkt dat daartegen met het oog op het doelmatig functioneren van de 
riooltransportleiding en/of het aspect veiligheid geen bezwaar bestaat.

7.3.3  Procedure
Alvorens te beslissen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden hoort het bevoegd gezag de beheerder(s) van de 
riooltransportleiding.

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

7.4.1  Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken en 
werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van 

andere oppervlakteverhardingen;
b. het graven, verbreden, uitdiepen, dempen en/of verleggen van watergangen;
c. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen en/of egaliseren van de bodem;
d. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van en aanplanten 

van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen;
e. het aanleggen van andere kabels en/of leidingen;
f. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen in de 

bodem.

7.4.2  Uitzondering
Het in 7.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op de volgende werken, geen bouwwerk zijnde:
a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. werken en werkzaamheden, waarmee rechtens is of mag worden begonnen ten tijde van de 
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inwerkingtreding van het plan;.
c. worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding van de leiding(en).

7.4.3  Afwegingskader
a. Uitvoering van de genoemde werken en/of werkzaamheden is in strijd met de bestemming, indien 

daardoor dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de veiligheid wordt 
verminderd dan wel schade aan de leiding kan ontstaan.

b. Alvorens te beslissen over een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden wordt het advies ingewonnen van de leidingbeheerder. Het advies 
betreft de belangen in verband met de veilige ligging van de leiding en het voorkomen van schade 
aan de leiding.
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Artikel 8  Waarde - Archeologie 4

8.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische en 
cultuurhistorische waarden van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige 
aan deze gronden toegekende bestemmingen. 

8.2  Bouwregels

8.2.1  Omgevingsvergunning
Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende 
bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, voor bouwwerken met 
een oppervlakte groter dan 2.500 m2 en dieper dan 50 centimeter, of voor bouwwerken die worden 
opgericht ter plaatse van de aanduiding  'overige zone archeologische vindplaats', een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden blijkens de aanvraag zullen worden 
verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

8.2.2  Voorwaarden
Indien uit het in artikel 8.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd 
gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de vergunning: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de 

bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden 

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

8.2.3  Bouwverbod
Indien uit het in artikel 8.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om 
deze door de in artikel 8.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de vergunning 
geweigerd.

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

8.3.1  Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken en 
werkzaamheden uit te voeren: 
a. het ophogen van de bodem, zulks indien de oppervlakte 2.500 m² of meer bedraagt, of wanneer dat 

ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - archeologische vindplaats' gebeurt; 
b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden 

en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de oppervlakte 2.500 m² of 
meer bedraagt, of wanneer dat ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - archeologische 
vindplaats' gebeurt; 

c. het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren, zulks indien de 
oppervlakte 2.500 m² of meer bedraagt, of wanneer dat ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - 
archeologische vindplaats' gebeurt; 

d. het verlagen van het waterpeil; 
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de 

daarmee verband houdende constructies, zulks indien de oppervlakte 2.500 m² of meer bedraagt 
waarbij de breedte van deze werken tenminste 1,25 m bedraagt, of wanneer dat ter plaatse van de 
aanduiding 'overige zone - archeologische vindplaats' gebeurt; 

f. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan niet als natuur 
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zijn bestemd, zulks indien de oppervlakte 2.500 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een 
grotere diepte dan 50 cm, of wanneer dat ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - 
archeologische vindplaats' gebeurt; 

g. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd, zulks indien de oppervlakte 
2.500 m² of meer bedraagt en de bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 cm, of wanneer dat 
ter plaatse van de aanduiding 'overige zone archeologische vindplaats' gebeurt; 

h. het aanleggen van bos of boomgaard, zulks indien de oppervlakte 2.500 m² of meer bedraagt en de 
bodem verstoren op een grotere diepte dan 50 cm, of wanneer dat ter plaatse van de aanduiding 
'overige zone - archeologische vindplaats' gebeurt; 

i. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 50 cm, waartoe ook wordt gerekend 
woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen, zulks indien de 
oppervlakte 2.500 m² of meer bedraagt, of wanneer dat ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - 
archeologische vindplaats' gebeurt.

8.3.2  Uitzondering
Het in artikel 8.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op de volgende werken, geen bouwwerk zijnde: 
a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud; 
b. het aanbrengen van sleufloze drainage; 
c. werken en werkzaamheden, waarmee rechtens is of mag worden begonnen ten tijde van de 

inwerkingtreding van het plan.

8.3.3  Afwegingskader
a. Uitvoering van de genoemde werken en/of werkzaamheden is in strijd met de bestemming, indien 

daardoor dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen een onevenredige 
aantasting van de waarden van deze gronden kan plaatsvinden; 

b. Voor zover de genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van 
deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan 
de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één van de volgende voorschriften wordt 
verbonden: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden dooreen deskundige op het 

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

c. De vergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd, waarin de 
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het 
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.

8.4  Omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken

8.4.1  Verbod
Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de aanwezige 
bouwwerken te slopen indien de oppervlakte groter is dan 2.500 m2 en de diepte meer dan 50 cm 
bedraagt gemeten vanaf 30 cm boven het maaiveld, of wanneer dat ter plaatse van de aanduiding 
'overige zone - archeologische vindplaats' gebeurt.

8.4.2  Voorwaarden
Aan de omgevingsvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt 
begeleid door een gekwalificeerd deskundige.

8.4.3  Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' 
geheel of gedeeltelijk laten vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op 
de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Artikel 9  Waterstaat - Bergend regime

9.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Bergend regime' aangewezen gronden, zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de berging van rivierwater.

9.2  Bouwregels

9.2.1  Bouwverbod
Op de voor 'Waterstaat - Bergend regime' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd.

9.3  Afwijken van de bouwregels

9.3.1  Omgevingsvergunning
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
9.2.1, en toestaan dat wordt gebouwd ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen.

9.3.2  Afwegingskader
Een in artikel 9.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien: 
a. de bebouwing zodanig wordt gesitueerd en uitgevoerd dat het veilig functioneren van het 

waterstaatswerk is gewaarborgd; 
b. geen sprake is van een feitelijke belemmering van de vergroting van de afvoercapaciteit; 
c. de bebouwing zodanig wordt gesitueerd en uitgevoerd dat de waterstandsverhoging dan wel de 

afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is; 
d. de resterende waterstandseffecten dan wel de afname van het bergend vermogen duurzaam worden 

gecompenseerd, waarbij de financiering en tijdige realisering van de maatregelen moet zijn 
verzekerd;

e. een positief advies is verkregen van de rivierbeheerder.

9.3.3  Uitzondering
De toelaatbaarheid van de het bouwen van gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw zijnde ten 
behoeve van navolgende activiteiten wordt slechts getoetst aan artikel 9.3.2 onderdeel a tot en met c: 
a. een eenmalige uitbreiding van ten hoogste 10% van de bestaande bebouwing; 
b. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.1.1, lid 1 onderdeel b van de Waterregeling; 
c. overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 10  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 11  Algemene bouwregels

11.1  Ondergronds bouwen
Op gronden waar in gevolge deze regels gebouwen mogen worden opricht mag, tenzij anders 
aangegeven in de bouwregels voor de betreffende bestemming, tevens ondergronds worden gebouwd, 
met dien verstande dat de verticale diepte van ondergrondse gebouwen maximaal 4 m mag bedragen.

11.2  Parkeren

11.2.1  Parkeereis
Bij het bouwen zoals toegestaan op grond van de bestemmingen in dit bestemmingsplan, dient voorzien 
te worden in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig de 'Nota Parkeernormen Gennep 2015' of de 
rechtsopvolger daarvan.

11.2.2  Afwijken van parkeereis
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 
11.2.1, mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor ontheffing zoals genoemd in de 'Nota 
Parkeernormen Gennep 2015' of de rechtsopvolger daarvan.
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Artikel 12  Algemene gebruiksregels

12.1  Strijdig gebruik
Tot een met het bestemmingsplan strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 
a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van 

een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 
b. een gebruik van gronden en bouwwerken voor het beproeven van voertuigen, voor het racen of 

crossen met motorvoertuigen of bromfietsen en voor het beoefenen van de modelvliegsport; 
c. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik 

onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het 
normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van 
prostitutie.

12.2  Parkeren

12.2.1  Parkeereis
Bij het veranderen van het bestaande gebruik zoals toegestaan op grond van de bestemmingen in dit 
bestemmingsplan, dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig de 'Nota 
Parkeernormen Gennep 2015' of de rechtsopvolger daarvan.

12.2.2  Afwijken van parkeereis
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 
12.2.1, mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor ontheffing zoals genoemd in de 'Nota 
Parkeernormen Gennep 2015' of de rechtsopvolger daarvan.
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Artikel 13  Algemene afwijkingsregels

13.1  Afwijkingsbevoegdheid

13.1.1  Omgevingsvergunning
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van: 
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages, met uitzondering van 

inhoudsmaten, tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 
b. de bestemmingsregels en 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. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft;            

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot 
tot niet meer dan 10 m; 

e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 m; 

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de 
bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits: 
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 30 m² bedraagt, 
2. de bouwhoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt; 
g. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, ten behoeve van communicatievoorzieningen, worden vergroot tot niet meer dan 35 m; 
h. de bestemmingsregels voor het houden van evenementen, met dien verstande dat: 

1. de duur van maximaal 15 dagen per evenement mag bedragen, inclusief op- en afbouw voor 
voorzieningen van dat evenement; 

2. er niet meer dan 5 evenementen per jaar op één locatie mogen plaatsvinden; 
3. er geen horeca mag plaatsvinden anders dan inherent aan het toegestane evenement; 
4. er geen detailhandel mag plaatsvinden anders dan inherent aan het toegestane evenement.

13.1.2  Afwegingskader
Bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid vindt een evenredige belangenafweging plaats als bedoeld 
in artikel 13.2 Afwegingskader afwijkingsbevoegdheid.

13.2  Afwegingskader afwijkingsbevoegdheid

13.2.1  Afwegingskader
Bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheden in dit plan vindt een evenredige belangenafweging plaats 
waarbij betrokken worden: 
a. de mate waarin de waarden, welke het plan beoogt te beschermen, kunnen worden geschaad; 
b. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of van eigenaren van de aanliggende gronden kunnen 

worden geschaad; 
c. de mate waarin de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de toelaatbaarheid op het 

gebied van milieu, externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie; 
d. de mate waarin de landschappelijke inpasbaarheid is aangetoond; 
e. de mate waarin de verkeerssituatie wordt beïnvloed, waaronder begrepen de gevolgen voor de 

infrastructuur.
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13.2.2  Weigeren omgevingsvergunning
Indien de waarden en/of belangen als genoemd in artikel 13.2.1 onder a en b onevenredig worden 
geschaad en/of de in artikel 13.2.1 onder c en d genoemde uitvoerbaarheid/inpasbaarheid niet is 
aangetoond en/of de in artikelGr13.2.1 onder e genoemde verkeerssituatie onevenredig wordt beïnvloed, 
vindt de afwijkingsbevoegdheid geen toepassing. 
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Artikel 14  Overige regels

14.1  Werking wettelijke regelingen
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op 
het moment van vaststelling van het plan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 15  Overgangsrecht

15.1  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 het bepaalde onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a 
met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder 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 overgangsbepalingen van dat plan.

15.2  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 onder 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 onder 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. Het bepaalde onder 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 16  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek.
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