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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan Hoogwatergeul Lomm+ met identificatienummer 

NL.IMRO.0983.BP201310HWGEULLOMM-ON01 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  abiotische waarde: 

de waarde, die een gebied ontleent aan het voorkomen van bijzondere aardkundige en 

hydrologische verschijnselen en/of processen. 

1.6  additionele voorzieningen: 

die voorzieningen, die direct of indirect samenhangen met de bestemmingen; Hieronder 

zijn in ieder geval begrepen gebouwde en ongebouwde parkeervoorzieningen, 

kunstwerken in het openbaar gebied, nutsgebouwtjes en straatmeubilair of daarmee 

vergelijkbare voorzieningen. 

1.7  agrarisch: 

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

1.8  agrarisch bedrijf: 

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van 

gewassen en/of het houden en/of fokken van dieren. 

1.9  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. 
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1.10  architectonische waarde: 

de aan een bouwwerk toegekende waarde in verband met de vormgeving, het 

materiaalgebruik en/of detaillering. 

1.11  bebouwing: 

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

1.12  bedrijf: 

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, 

bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig 

verlenen van diensten, aan-huisverbonden beroepen niet daaronder begrepen. 

1.13  bedrijfswoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, slechts bedoeld voor (het huishouden 

van) één of meer personen, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op de 

bestemming van het gebouw en/of terrein. 

1.14  bestaand: 

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 vergunning mag worden gebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald; 

Gebruik: 

Gebruik van gronden en bouwwerken, zoals dat bestaat ten tijde van het van kracht 

worden van dit plan.  

1.15  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.16  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.17  bevoegd gezag: 

bestuursorgaan dat ingevolge de Wabo bevoegd is tot het nemen van een besluit ten 

aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Doorgaans is dit het college van 

burgemeester en wethouders. 

1.18  bijbehorend 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. 
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1.19  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk. 

1.20  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak.  

1.21  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten.  

1.22  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel.  

1.23  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.  

1.24  bouwwerk: 

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

verbonden. 

1.25  cultuurhistorische waarde: 

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat in de 

loop van de geschiedenis is ontstaan door het gebruik dat de mens van dat bouwwerk of 

gebied heeft gemaakt. 

1.26  detailhandel: 

Het bedrijfsmatig te koop of te huur of in lease aanbieden, waaronder begrepen de 

uitstalling ter verkoop, ter verhuur, ter leasing, het verkopen, het verhuren en/of leveren 

van goederen aan personen die deze goederen kopen respectievelijk huren voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.  

1.27  evenement: 

Periodieke en/of meerdaagse manifestatie waarbij de onderstaande categorieën worden 

onderscheiden: 

 

Evenement, categorie 1: 

Evenementen met alleen onversterkte muziek tot maximaal 50 dB(A) op de gevel van de 

dichtstbijzijnde woning. 
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Evenement, categorie 2: 

Evenementen met een versterkt geluidsniveau tot maximaal 70 d(B)a op de gevel van de 

maatgevende geluidgevoelige bestemming, mits geen inrichting. 

 

Evenement, categorie 3: 

Evenementen met een versterkt geluidsniveau tussen70-80 d(B)a op de gevel van de 

maatgevende geluidgevoelige bestemming, mits geen inrichting. 

1.28  extensieve recreatie: 

kleinschalige recreatieve activiteiten zoals o.a. trapveldjes, ligweiden, sport en spel 

activiteiten alsmede die vormen van recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en 

landschapsbeleving, zoals wandelen, trimmen, fietsen, paardrijden, vissen etc. 

1.29  gebouw: 

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

wanden omsloten ruimte vormt. 

1.30  geluidszoneringsplichtige inrichting: 

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in 

een bestemmingsplan een geluidszone als bedoeld in die wet moet worden vastgesteld. 

1.31  glastuinbouwbedrijf: 

een tuinbouwbedrijf, waarvan de productie geheel of overwegend plaatsvindt in kassen, 

permanente tunnels en plastic kassen daaronder begrepen. 

1.32  grondgebonden agrarisch bedrijf: 

een agrarisch bedrijf waarvan de productie geheel of overwegend afhankelijk is van het 

voortbrengingsvermogen van de grond. 

1.33  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. 

1.34  horeca: 

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren en/of logies. 

1.35  kampeermiddel: 

a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto, toercaravans, vouwwagens, campers of 

huifkarren; 
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b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig, gewezen voertuig of gedeelte daarvan, 

voor zover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge artikel 2.1 lid 1a van de Wabo 

een omgevingsvergunning voor het bouwen vereist is, een en ander voor zover 

genoemde onderkomens of voertuigen geheel of gedeeltelijk blijvend zijn bestemd of 

opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.  

1.36  kampeerterrein: 

terrein of plaats waarop gelegenheid wordt gegeven tot het plaatsen of geplaatst houden 

van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf. 

1.37  kas: 

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of 

ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, bloemen of planten. 

1.38  kas, tijdelijk: 

kas met een maximale hoogte van 2,5 meter die gedurende maximaal zes maanden 

maanden per jaar mag worden opgericht ter ondersteuning van de 

vollegrondsgroenteteelt, boomteelt, fruitteelt, bloementeelt, sierplantenteelt en/of 

bloembollenteelt. De kas is eenvoudig te monteren en te demonteren en heeft een 

verplaatsbare fundering. De montage- en demontagetijd staat in bedrijfseconomisch 

opzicht in relatie tot de beperkte exploitatietijd. 

1.39  landschappelijke waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde, die wordt bepaald door de aanwezigheid van de 

onderlinge samenhang en beïnvloeding van de niet-levende en levende natuur (met 

inbegrip van de mens). 

1.40  maaiveld: 

bovenkant van het terrein dat een gebouw/bouwwerk omgeeft. 

1.41  monumenten: 

alle bouwwerken conform artikel 6 Monumentenwet, alsmede gemeentelijke monumenten. 

1.42  monumentenvergunning voor een archeologisch rijksmonument: 

Een vergunning van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zoals bepaald in 

de monumentenwet 1988 (artikel 11 e.v.). De aanvraag voor de vergunning dient te 

worden ingediend bij burgemeester en wethouders.  

1.43  natuurlijke waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde gekenmerkt door geologische, geomorfologische, 

bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. 
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1.44  normaal onderhoud en beheer: 

werken/werkzaamheden die periodiek dienen te worden uitgevoerd ter instandhouding van 

de binnen een gebied aanwezige functies en waarden. 

1.45  omgevingsvergunning: 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 Wabo. 

1.46  ondergeschikt: 

In aard en omvang of functioneel, ruimtelijk en/of architectonisch opzicht ten dienste van 

een hoofdfunctie/gebouw. 

1.47  onderkomens: 

voor verblijf geschikte - al dan niet aan de bestemming onttrokken - voer- en vaartuigen, 

arken, caravans en stacaravans voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken, 

alsook tenten. 

1.48  openbare nutsvoorziening: 

een bouwwerk dat ten dienste staat van het openbaar energietransport dan wel de 

telecommunicatie, zoals een schakelkast, een elektriciteitshuisje en een verdeelstation. 

1.49  oppervlaktedelfstoffen 

natuurlijke (bouw)grondstoffen die voorkomen in de land- en/of waterbodem en die zonder 

ondergrondse mijnbouw uit de bodem kunnen worden gewonnen, zoals zand, grint, klei en 

(bagger)specie. 

1.50  overig bouwwerk: 

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

duurzaam met de aarde is verbonden. 

1.51  overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde met een dak, dat niet of slechts aan één zijde is 

voorzien van een (bestaande) wand. 

1.52  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. 

1.53  pand: 

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 

eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar 

is. 
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1.54  peil: 

a. Voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 

grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg 

grenst: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte aansluitende maaiveld. 

1.55  permanente bewoning: 

indien één of meerdere personen een woning al dan niet tijdelijk gebruiken als 

(hoofd)verblijf in de zin van artikel 1:10 BW - zoals dat geldt ten tijde van de vaststelling 

van dit bestemmingsplan - dan wel anderszins gebruiken voor niet-recreatieve doeleinden.  

1.56  ruimtelijke kwaliteit: 

de kwaliteit van de ruimte als bepaald door de gebruikswaarde, belevingswaarde en 

toekomstwaarde van die ruimte. 

1.57  seksinrichting: 

de voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waar in bedrijfsmatig, of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 

erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval 

verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische-massagesalon, 

een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in 

combinatie met elkaar. 

1.58  teeltondersteunende voorziening: 

voorziening in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige 

teelten wordt gebruikt om de volgende doelen na te streven: 

 verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en –verlating, 

terugdringen van onkruidgroei en beperking van vraatschade; 

 verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen verhoogd te 

telen; 

 bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming, terugdringen 

onkruidbestrijding, effectief omgaan met water). 

1.59  voorgevel: 

gevel van een gebouw die is gelegen aan de zijde van de weg en die in ruimtelijk opzicht 

de voorkant van het gebouw vormt. 

1.60  voorgevelrooilijn 

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de zijdelingse 

perceelsgrenzen. 

1.61  waterhuishoudkundige voorzieningen: 

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, 

waterberging, hemelwaterinfiltratie en/of waterkwaliteit zoals duikers, stuwen, 

infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten etc. 
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1.62  weg: 

een voor het openbaar rij- of ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de 

daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten, 

alsmede de aan de weg liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens: 

tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en enig punt van het op dat 

bouwperceel voorkomend (hoofd-)gebouw, waar die afstand het kortst is. 

2.2  het bebouwingspercentage: 

het percentage van een bouwperceel dat met gebouwen mag worden bebouwd. Voor 

zover op de kaart bouwgrenzen zijn aangegeven wordt het bebouwingspercentage 

berekend over het gebied binnen de bouwgrenzen. 

2.3  de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk 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 lengte, breedte en diepte van een bouwwerk: 

de buitenwerks tussen de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidingsmuren 

gemeten grootste afstand. 

2.6  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. 

2.7  ondergeschikte bouwdelen 

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

bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, gevel- en kroonlijsten en 

overstekende daken buiten beschouwing gelaten, tot een maximum van 1.50 m. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch - Agrarisch bedrijf 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw': de uitoefening van een agrarisch bedrijf 

in de vorm van een glastuinbouwbedrijf;  

met daaraan ondergeschikt: 

b. semi-agrarische en niet-agrarische nevenactiviteiten, mits deze ondersteunend en 

ondergeschikt zijn aan de agrarische hoofdactiviteit en geen detailhandelsactiviteiten 

en groothandelsactiviteiten betreffen; 

c. verkoop van eigen producten binnen bestaande bebouwing als nevenactiviteit bij een 

agrarisch bedrijf, tot een maximale oppervlakte van 200 m²; 

met de daarbij behorende: 

d. waterhuishoudkundige voorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde op de voor 

'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' aangewezen gronden, gelden de volgende bepalingen: 

3.2.1  Gebouwen 

a. Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'; 

b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;  

c. de afstand van een gebouw tot de naar de weg gekeerde perceelsgrens dient 

minimaal 10 meter te bedragen; 

d. de afstand van een gebouw tot de overige perceelsgrenzen dient minimaal 5 meter te 

bedragen; 

e. de goot- en bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen mogen respectievelijk ten hoogste 

7,2 meter en 10 meter bedragen; 

f. de bouw van ondersteunende kassen bij bestaande en volwaardige grondgebonden 

bedrijven is toegestaan tot een maximale oppervlakte van 2.500 m². 

3.2.2  Kassen 

a. Nieuwbouw van kassen is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

'glastuinbouw'; 

b. de goot- en bouwhoogte van de kassen mogen respectievelijk ten hoogste 7,2 meter 

en 10 meter bedragen; 

c. De afstand van kassen tot aan de naar de weg gekeerde perceelsgrens waaraan 

wordt gebouwd dient minimaal 10 meter te bedragen;  

d. De afstand van de kassen tot de overige perceelsgrenzen moet ten minste 1 meter 

bedragen.  
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3.2.3  Bedrijfswoningen 

a. De bouw van bedrijfswoningen is niet toegestaan. 

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste 12 meter 

bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 

2 meter mag bedragen en schoorstenen, waarvan de bouwhoogte 25 meter mag 

bedragen. 

b. de hoogte van buitenopslag mag ten hoogste 4 meter bedragen; 

c. op de gronden gelegen voor de voorgevelrooilijn mag niet worden gebouwd; 

d. de maximale omvang van een buitenrijbaan (paardenbak) mag ten hoogste 20 x 60 

meter bedragen; 

e. een overdekte rijbaan of paardrijhal bij paardrijactiviteiten is niet toegestaan. 

3.2.5  Teeltondersteunende voorzieningen 

a. teeltondersteunende voorzieningen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse 

van de aanduiding 'bouwvlak'; 

b. de maximale bouwhoogte van teeltondersteunende voorzieningen mag ten hoogste 5 

meter bedragen. 

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 

van de bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 

woon- en leefklimaat; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste 

omgeving; 

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 

d. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

e. ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing 

en/of oppervlakteverharding; 

f. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding. 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder 

geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als: 

a. detailhandel, behoudens voor zover toegestaan op basis van 3.1 onder c; 

b. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG); 

c. seksinrichtingen; 

d. recreatief nachtverblijf; 

e. opslag van goederen en materialen voor de voorgevelrooilijn; 

f. wonen. 
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3.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding 

'wetgevingszone - wijzigingsgebied' de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' te 

wijzigen in de bestemming 'Natuur - Natuurontwikkeling', mits de wijziging milieuhygiënisch 

aanvaardbaar is, waarbij aandacht dient te worden besteed aan de verschillende 

deelaspecten water, landschappelijke inpassing, natuur en landschap, milieu, verstening 

en hoogwaterbescherming.  
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Artikel 4  Natuur 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de instandhouding en versterking van de aanwezige natuurlijke, landschappelijke, 

cultuurhistorische en abiotische waarden, met een zo sterk mogelijk ecologisch en 

ruimtelijk-structurele samenhang; 

b. de instandhouding en bescherming van een archeologisch rijksmonument ter plaatse 

van de aanduiding 'archeologische waarden'; 

c. evenementen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

dorpsweide'; 

d. extensieve recreatie; 

e. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

f. additionele voorzieningen. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Bouwregels 

Op de voor 'Natuur' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering 

van:  

a. bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van extensief recreatief medegebruik, 

zoals zitbanken en borden met een maximale bouwhoogte van 4 meter; 

b. afrasteringen met een maximale bouwhoogte van 1,2 meter; 

c. scheepvaartbakens met een maximale bouwhoogte van 8 meter. 

4.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 

van de bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 

woon- en leefklimaat; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste 

omgeving; 

c. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

d. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding. 

4.4  Specifieke gebruiksregels 

4.4.1  Strijdig gebruik 

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder 

geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als: 

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; 
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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; 

d. paardenbakken. 

4.4.2  Archeologisch rijksmonument 

Ter plaatse van de aanduiding 'archeologische waarden' is het verboden: 

e. het archeologisch rijksmonument te beschadigen of te vernielen;  

f. zonder of in afwijking van een monumentenvergunning voor een archeologisch 

rijksmonument:  

1. het archeologisch rijksmonument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in 

enig opzicht te wijzigen;  

2. het archeologisch rijksmonument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken 

op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. 

4.4.3  Evenementen 

Ten aanzien van de evenementen als bedoeld in 4.1 onder c geldt dat: 

a. maximaal 3 evenementen per jaar van categorie 1 zijn toegestaan met dien verstande 

dat de duur van de evenementen maximaal 1 dag mag bedragen en dat het aantal 

bezoekers maximaal 250 per dag mag bedragen 

b. maximaal 2 evenementen per jaar van categorie 2 zijn toegestaan met dien verstande 

dat de duur van de evenementen maximaal 1 dag mag bedragen en dat het aantal 

bezoekers maximaal 300 per dag mag bedragen 

c. maximaal 1 evenement per jaar van categorie 3 is toegestaan met dien verstande dat 

de duur van de evenementen maximaal 1 dag mag bedragen en dat het aantal 

bezoekers maximaal 500 per dag mag bedragen. 

4.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

4.5.1  Verbod 

Het is verboden op of in de voor 'Natuur' aangewezen gronden zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag in ieder geval de volgende werken 

en/of werkzaamheden te verrichten: 

a. het vellen en/of rooien of het verrichten van werkzaamheden, welke de dood of 

ernstige beschadiging van houtgewas dan wel waardevolle vegetaties ten gevolge 

kunnen hebben; 

b. het aanleggen, verharden of verwijderen van wegen, paden of parkeergelegenheden 

en het aanbrengen of verwijderen van andere oppervlakteverhardingen; 

c. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven of ophogen en/of egaliseren van de bodem, 

behoudens de aanleg van drinkpoelen; 

d. het draineren van gronden en het winnen van water of het anderszins verlagen van de 

grondwaterstand. 
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4.5.2  Uitzonderingen 

Het verbod als bedoeld in artikel 4.5.1 geldt niet voor het uitvoeren van werken, of 

werkzaamheden: 

a. die niet dieper gaan dan 40 centimeter beneden maaiveld; 

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

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

d. welke noodzakelijk zijn en reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds 

verleende omgevings-  en/of ontgrondingsvergunning. 

4.5.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden 

De werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.5.1 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. 
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Artikel 5  Natuur - Natuurontwikkeling 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Natuur - Natuurontwikkeling' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ontwikkeling, herstel en beheer van natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden; 

b. ten behoeve van de onder a. genoemde doeleinden, de winning, verwerking en 

toepassing van oppervlaktedelfstoffen, inclusief de daarbij behorende (bouw)werken 

en voorzieningen, waaronder begrepen depots; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - zoekgebied': 

1. een verhard recreatief pad met een dwarsprofiel van maximaal 4 meter, exclusief 

berm; 

2. een watergang met een dwarsprofiel van maximaal 4 meter. 

met daaraan ondergeschikt: 

d. extensieve recreatie, waaronder uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatie' 

begrepen: kleinschalige watersportfuncties als zeilen en kanoën, alsmede de daarvoor 

benodigde voorzieningen; 

e. water, waterhuishoudkundige en waterstaatkundige voorzieningen; 

f. groenvoorzieningen; 

g. (ontsluitings)wegen en paden; 

h. additionele voorzieningen. 

5.2  Bouwregels 

Op de voor 'Natuur - Natuurontwikkeling' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd, 

met uitzondering van:  

a. bouwwerken ten behoeve van de winning, verwerking en toepassing van 

oppervlaktedelfstoffen met een maximale bouwhoogte van 10 meter; 

b. bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van extensieve recreatie, zoals 

zitbanken en borden met een maximale bouwhoogte van 4 meter; 

c. afrasteringen met een maximale bouwhoogte van 2 meter; 

d. scheepvaartbakens met een maximale bouwhoogte van 8 meter. 

5.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 

van de bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 

woon- en leefklimaat; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste 

omgeving; 

c. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

d. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding. 
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5.4  Specifieke gebruiksregels 

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder 

geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als: 

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. geluidzoneringsplichtige inrichtingen en  installaties; 

d. kamperen. 

5.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

5.5.1  Verbod 

Het is verboden op of in de voor 'Natuur - Natuurontwikkeling' aangewezen gronden 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag in ieder geval 

de volgende werken en/of werkzaamheden te verrichten: 

a. het vellen en/of rooien of het verrichten van werkzaamheden, welke de dood of 

ernstige beschadiging van houtgewas dan wel waardevolle vegetaties ten gevolge 

kunnen hebben; 

b. aanleggen of verwijderen van verharde of halfverharde wegen, paden of 

parkeergelegenheden of andere oppervlakteverhardingen; 

c. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven of ophogen en/of egaliseren van de bodem, 

behoudens de aanleg van drinkpoelen; 

d. het draineren van gronden en het winnen van water of het anderszins verlagen van de 

grondwaterstand; 

e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van recreatief medegebruik en 

educatief medegebruik. 

5.5.2  Uitzonderingen 

Het verbod als bedoeld in artikel 5.5.1 geldt niet voor het uitvoeren van werken, of 

werkzaamheden: 

a. die noodzakelijk zijn in het kader van de aanleg en instandhouding van de in artikel 5.1 

onder b omschreven doeleinden; 

b. die niet dieper gaan dan 40 centimeter beneden maaiveld; 

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

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

e. welke noodzakelijk zijn en reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds 

verleende omgevings-  en/of ontgrondingsvergunning. 
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5.5.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden 

De werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.5.1 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, bosbouwkundige en/of landbouwkundige waarden en 

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

 



Bestemmingsplan ‘Hoogwatergeul Lomm+’  19  

Artikel 6  Verkeer 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de aanleg en instandhouding van wegen, voet- en rijwielpaden; 

met daaraan ondergeschikt: 

b. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

c. groenvoorzieningen; 

d. straatmeubilair; 

met de daarbij behorende: 

e. voorzieningen van algemeen nut; 

6.2  Bouwregels 

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde op de voor 

'Verkeer' aangewezen gronden, gelden de volgende bepalingen: 

6.2.1  Gebouwen 

a. Er mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut 

worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen; 

c. de oppervlakte van voorzieningen van algemeen nut mag niet meer dan 15 m² 

bedragen. 

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 meter 

bedragen, met uitzondering van lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer dan 12 

meter mag bedragen. 

6.3  Specifieke gebruiksregels 

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder 

geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als: 

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; 

d. detailhandel. 
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Artikel 7  Water 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. doeleinden die betrekking hebben op natuurlijke afvloeiing van water, de (tijdelijke) 

berging van water en behoud, herstel en ontwikkeling van de natuurlijke en 

landschappelijke waarden; 

b. ten behoeve van de onder a. genoemde doeleinden, de winning, verwerking en 

toepassing van oppervlaktedelfstoffen, inclusief de daarbij behorende (bouw)werken 

en voorzieningen, waaronder begrepen depots; 

met daaraan ondergeschikt: 

c. extensieve recreatie, waaronder uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatie' 

begrepen: kleinschalige watersportfuncties als zeilen en kanoën, alsmede de daarvoor 

benodigde voorzieningen; 

d. additionele voorzieningen. 

7.2  Bouwregels 

Op de voor 'Water' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering 

van:  

a. bouwwerken ten behoeve van de winning, verwerking en toepassing van 

oppervlaktedelfstoffen met een maximale bouwhoogte van 10 meter; 

b. bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van extensieve recreatie, zoals 

zitbanken en borden met een maximale bouwhoogte van 4 meter; 

c. afrasteringen met een maximale bouwhoogte van 2 meter; 

d. scheepvaartbakens met een maximale bouwhoogte van 8 meter; 

e. één aanlegsteiger, met dien verstande dat: 

1. de aanlegsteiger uitsluitend mag worden gerealiseerd ter plaatse van de 

aanduiding 'aanlegsteiger'; 

2. de lengte van de steiger niet meer mag bedragen dan 20 meter en de breedte niet 

meer dan 2 meter; 

3. de steiger niet meer dan 0,75 meter boven het wateroppervlakte (streefpeil) mag 

uitsteken; 

4. ten behoeve van de steiger niet meer dan 2 afmeerpalen mogen worden 

gerealiseerd. 

7.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 

van de bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 

woon- en leefklimaat; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste 

omgeving; 

c. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

d. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding. 
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7.4  Specifieke gebruiksregels 

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder 

geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als: 

a. standplaats voor kampeermiddelen; 

b. 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; 

c. 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; 

d. geluidzoneringsplichtige inrichtingen en  installaties. 

7.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

7.5.1  Verbod 

Het is verboden op of in de voor 'Water' aangewezen gronden zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag in ieder geval de volgende werken 

en/of werkzaamheden te verrichten: 

a. het vellen en/of rooien of het verrichten van werkzaamheden, welke de dood of 

ernstige beschadiging van houtgewas dan wel waardevolle vegetaties ten gevolge 

kunnen hebben; 

b. aanleggen of verwijderen van verharde of halfverharde wegen, paden of 

parkeergelegenheden of andere oppervlakteverhardingen; 

c. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven of ophogen en/of egaliseren van de bodem, 

behoudens de aanleg van drinkpoelen; 

d. het draineren van gronden en het winnen van water of het anderszins verlagen van de 

grondwaterstand; 

e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van recreatief medegebruik en 

educatief medegebruik. 

7.5.2  Uitzonderingen 

Het verbod als bedoeld in artikel 7.5.1 geldt niet voor het uitvoeren van werken, of 

werkzaamheden: 

a. die noodzakelijk zijn in het kader van de aanleg en instandhouding van de in artikel 7.1 

onder b omschreven doeleinden; 

b. die niet dieper gaan dan 40 centimeter beneden maaiveld; 

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

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

e. welke noodzakelijk zijn en reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds 

verleende omgevings-  en/of ontgrondingsvergunning. 
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7.5.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden 

De werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 7.5.1 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, bosbouwkundige en/of landbouwkundige waarden en 

kwaliteiten van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 
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Artikel 8  Water - Rivier 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water - Rivier' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water; 

b. de scheepvaart; 

c. de beheersing van de waterstand en de stroomvoerende functie van de rivier de Maas; 

d. voor het behoud en herstel van natuurwaarden; 

met de daarbij behorende: 

e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichten en bakens ten behoeve van de 

scheepvaart. 

8.2  Bouwregels 

Op de voor 'Water - Rivier' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd, met 

uitzondering van bouwwerken, geen gebouw zijnde, welke noodzakelijk zijn voor het 

beheer en onderhoud van de watergang en/of waterkering met een maximale hoogte van 8 

meter. 

8.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 8.2 ten behoeve van openbare aanlegplaatsen en/of steigers ten behoeve van 

bestaande bebouwing en functies die grenzen aan het water, mits wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

a. geen steigers mogen worden aangebracht in rietkragen en groene oeverzones met 

een breedte van meer dan 2 meter; 

b. met de aanleg van de steiger mag geen onevenredige (blijvende) schade worden 

aangebracht aan ter plekke aanwezige rietkragen of andere met oever- en 

moerasplanten begroeide oevers; 

c. er dient schriftelijke toestemming te zijn verkregen van de waterbeheerder en van de 

eigenaar van de betreffende oeverzone en/of het water; 

d. de lengte van de steiger mag niet meer bedragen dan 2 meter en de breedte niet 

breder zijn dan 1 meter; 

e. de steiger mag niet meer dan 0,75 meter boven het wateroppervlakte (streefpeil) 

uitsteken; 

f. per steiger mogen niet meer dan 2 afmeerpalen gerealiseerd worden met een 

onderlinge afstand van maximaal 4 meter; 

g. de steiger dient 'onderloops' te zijn, hetgeen betekent, dat het water onder de steiger 

en het plankier vrije doorloop moet hebben; 

h. de steiger wordt bij voorkeur aangelegd in combinatie met een natuurvriendelijke 

inrichting achter de steiger. 
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Artikel 9  Leiding - Riool 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een 

ondergrondse riooltransportleiding. 

9.2  Bouwregels 

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde op de voor 

'Leiding - Riool' aangewezen gronden, gelden de volgende bepalingen: 

9.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden mag in afwijking van het bepaalde bij de 

andere bestemmingen niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze 

bestemming. 

9.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet 

meer dan 2,5 meter mag bedragen. 

9.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 9.2.1 en toestaan dat ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen 

wordt gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de 

leiding; 

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder; 

c. voor het overige wordt voldaan aan de bouwregels voor de betreffende daar 

voorkomende bestemming. 

9.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

9.4.1  Vergunningplicht 

Het is verboden op of in de voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning  van het bevoegd gezag de volgende werken, 

geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting; 

b. het veranderen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, 

afgraven of ophogen; 

c. het verrichten van grondroeractiviteiten, waaronder inbegrepen het aanleggen van 

rioleringen, kabels, leidingen en drainage; 

d. het aanbrengen van gesloten verhardingen; 



Bestemmingsplan ‘Hoogwatergeul Lomm+’  25  

e. het permanent opslaan van goederen, waaronder inbegrepen het opslaan van 

afvalstoffen; 

f. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds 

bestaande watergangen; 

g. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair, voor zover niet aan te merken als een bouwwerk; 

h. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van 

voorwerpen. 

9.4.2  Uitzonderingen 

Het verbod als bedoeld in artikel 9.4.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of 

werken die: 

a. mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet 

Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netwerken; 

b. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 

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

d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

e. worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding van de leiding(en); 

f. de aanleg van één persrioolleiding en een glasvezelkabel ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van natuur - zoekgebied'. 

9.4.3  Toepassingscriteria 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 9.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. geen aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding; 

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder in 

verband met de veilige ligging van de leiding en het voorkomen van schade aan de 

leiding. 
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Artikel 10  Waarde - Archeologie 1 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de 

in deze gronden voorkomende archeologische vindplaatsen. Al hetgeen in deze regels 

omtrent de ondergeschikte bestemmingen binnen de gebieden met de dubbelbestemming 

'Waarde - Archeologie 1' is toegestaan, is uitsluitend toelaatbaar indien, gehoord de 

gemeentelijke archeoloog en/of de beleidsadviseur monumenten van de gemeente Venlo, 

het verenigbaar is met het belang van het cultuurhistorisch waardevol gebied. 

10.2  Bouwregels 

10.2.1  Bouwen 

Er mag slechts worden gebouwd indien: 

a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming en; 

b. de bebouwing aantoonbaar niet leidt tot verstoring van archeologische waarden. 

10.2.2  Verstoring archeologisch materiaal 

Geen verstoring van archeologisch materiaal in de zin van 10.2.1 onder b vindt plaats 

indien: 

a. de ingre(e)p(en) word(t)(en) verricht op minder dan 40 cm onder het maaiveld; 

b. het bouwplan of bouwplannen uitsluitend betrekking heeft of hebben op verandering of 

vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande bebouwde oppervlakte 

gehandhaafd blijft en de bestaande fundering niet wordt gewijzigd en/of uitgebreid; 

c. op basis van een archeologisch rapport zoals gesteld in de op het moment van ter 

inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan geldige Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) en het op het moment van ter inzage legging van het ontwerp 

bestemmingsplan geldige cultuurhistorische beleid van de gemeente is aangetoond, 

dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische waarden (meer) 

aanwezig zijn. 

10.2.3  Voorwaarden archeologisch verstoring 

Indien uit het onder lid 10.2.2 onder c bedoelde onderzoek blijkt dat de archeologische 

waarden van de gronden zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders 

een of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 

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 nader archeologisch onderzoek, waaronder 

opgravingen conform de op het moment van ter inzage legging van het ontwerp 

bestemmingsplan geldende Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en door 

burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties; 
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c. de verplichting de activiteit die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door 

een deskundige op het gebied van archeologische monumentenzorg die voldoet aan 

de op het moment van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan geldende 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en door burgemeester en 

wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

10.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.2.1 

indien: 

a. de archeologische waarden niet worden aangetast; 

b. de nieuwbouw binnen de archeologische waarden past, dan wel een kwalitatieve 

bijdrage levert aan de genoemde waarden; 

c. de archeologische waarden van het terrein in andere beschikbare informatieafdoende 

is vastgesteld tot nihil. 

10.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

10.4.1  Verboden werkzaamheden 

Het is verboden op of in gronden welke zijn bestemd als van 'Waarde - Archeologie 1' 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 

a. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginningen, bodem 

verlagen,egaliseren, afgraven of ophogen; 

b. het vellen, rooien of aanleggen van diepwortelende beplantingen en/ of bomen, 

inclusief het verwijderen van stobben; 

c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,4 meter ten opzichte van het 

maaiveld, waartoe ook gerekend worden woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, 

ontginnen en aanleggen van drainage; 

d. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende 

constructies, installaties en apparatuur; 

e. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand; 

f. het graven, aanleggen, verbreden, vergroten of dempen van sloten, greppels, 

watergangen, vijvers of vaarten; 

g. het slopen van bestaande opstallen beneden de 30 cm boven maaiveld, en het 

verwijderen van funderingen. 

10.4.2  Toegestane werkzaamheden 

Het verbod als bedoeld in lid 10.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die: 

a. betrekking hebbend op normaal onderhoud en beheer; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het inwerkingtreding van dit plan; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

d. minder diep reiken dan 0,40 meter onder het maaiveld en waarbij geen grond blijvend 

wordt afgevoerd; 
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e. archeologisch onderzoek betreffen. 

10.4.3  Afwegingskader 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 10.4.1 zijn slechts toelaatbaar mits: 

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van de in lid 10.1 

genoemde doeleinden; 

b. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de gemeentelijk archeoloog van de 

gemeente Venlo. 

10.5  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

10.5.1  Algemene voorwaarden 

In het belang van de archeologisch monumentenzorg kunnen burgemeester en 

wethouders voorwaarden verbinden aan een omgevingsvergunning op of in gronden in 

een straal van 50 meter van een bekende archeologisch vindplaats. 

10.5.2  Specifieke voorwaarde 

Aan de omgevingsvergunning voor de gronden, als bedoeld lid 10.5.1, kunnen 

burgemeester en wethouders de voorwaarde verbinden dat de sloopwerken vanaf 30 cm 

boven het maaiveld en dieper worden begeleid door een gekwalificeerd archeologisch 

deskundige. 

10.5.3  Melding archeologische vindplaats 

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken roerende of onroerende archeologische 

vindplaatsen worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij 

burgemeester en wethouders die in het belang van de archeologische monumentenzorg 

aanvullende voorwaarden kunnen verbinden aan de sloopvergunning. 

10.6  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin, dat de 

bestemming 'Waarde - Archeologie 1' (geheel of gedeeltelijk) van de verbeelding wordt 

verwijderd, als op basis van archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de normen van de 

archeologische beroepsgroep, geen archeologische waarden zijn vastgesteld. Alvorens 

een wijziging wordt uitgevoerd wordt advies ingewonnen bij de gemeentelijk archeoloog 

van de gemeente Venlo. 
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Artikel 11  Waarde - Archeologie 2 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de 

in deze gronden voorkomende archeologische zeer hoge waarden en AMK-terreinen. 

 

Al hetgeen in deze regels omtrent de ondergeschikte bestemmingen binnen de gebieden 

met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' is toegestaan, is uitsluitend 

toelaatbaar indien, gehoord de gemeentelijke archeoloog en/of de beleidsadviseur 

monumenten van de gemeente Venlo, het verenigbaar is met het belang van het 

cultuurhistorisch waardevol gebied. 

11.2  Bouwregels 

11.2.1  Bouwen 

Er mag slechts worden gebouwd indien: 

a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming en; 

b. het bouwplangebied de oppervlakteondergrens van 100 m² van het betreffende 

archeologische waardegebied niet overschrijdt; 

c. bij overschrijding van de onder b bedoelde ondergrenzen, de bebouwing aantoonbaar 

niet leidt tot verstoring van archeologische waarden. 

11.2.2  Verstoring archeologisch materiaal 

Geen verstoring van archeologisch materiaal in de zin van 11.2.1 onder c vindt plaats 

indien: 

a. de ingre(e)p(en) word(t)(en) verricht op minder dan 40 cm onder het maaiveld; 

b. het bouwplan of bouwplannen uitsluitend betrekking heeft of hebben op verandering of 

vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande bebouwde oppervlakte 

gehandhaafd blijft en de bestaande fundering niet wordt gewijzigd en/of uitgebreid; 

c. op basis van een archeologisch rapport zoals gesteld in de op het moment van ter 

inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan geldige Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) en het op het moment van ter inzage legging van het ontwerp 

bestemmingsplan geldige cultuurhistorische beleid van de gemeente is aangetoond, 

dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische waarden (meer) 

aanwezig zijn. 

11.2.3  Voorwaarden archeologisch verstoring 

Indien uit het onder lid 11.2.2 onder c bedoelde onderzoek blijkt dat de archeologische 

waarden van de gronden zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders 

een of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden; 
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b. de verplichting tot het doen van nader archeologisch onderzoek, waaronder 

opgravingen conform de op het moment van ter inzage legging van het ontwerp 

bestemmingsplan geldende Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en door 

burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties; 

c. de verplichting de activiteit die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door 

een deskundige op het gebied van archeologische monumentenzorg die voldoet aan 

de op het moment van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan geldende 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en door burgemeester en 

wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

11.2.4  Voorwaarden vergunning 

De regels als bedoeld in lid 11.2.3 kunnen alleen aan de omgevingsvergunning worden 

verbonden indien: 

a. de bouwwerkzaamheden plaatsvinden binnen een gebied dat een omvang heeft van 

minimaal 100 m² en; 

b. de ingre(e)p(en) word(t)(en) verricht op meerd dan 40 cm onder het maaiveld. 

11.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 11.2.1 

indien: 

a. de archeologische waarden niet worden aangetast; 

b. de nieuwbouw binnen de archeologische waarden past, dan wel een kwalitatieve 

bijdrage levert aan de genoemde waarden; 

c. de archeologische waarden van het terrein in andere beschikbare informatie 

d. afdoende is vastgesteld tot nihil. 

11.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

11.4.1  Verboden werkzaamheden 

Het is verboden op of in gronden welke zijn bestemd als van 'Waarde - Archeologie 2' 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 

a. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginningen, bodem verlagen, 

egaliseren, afgraven of ophogen; 

b. het vellen, rooien of aanleggen van diepwortelende beplantingen en/ of bomen, 

inclusief het verwijderen van stobben; 

c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,4 meter ten opzichte van het 

maaiveld, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, 

ontginnen en aanleggen van drainage; 

d. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende 

constructies, installaties en apparatuur; 

e. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand; 
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f. het graven, aanleggen, verbreden, vergroten of dempen van sloten, greppels, 

watergangen, vijvers of vaarten; 

g. slopen van bestaande opstallen beneden de 30 cm boven maaiveld, en het 

verwijderen van funderingen. 

11.4.2  Toegestane werkzaamheden 

Het verbod als bedoeld in lid 11.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die: 

a. betrekking hebbend op normaal onderhoud en beheer; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

d. minder diep reiken dan 0,40 meter onder het maaiveld en waarbij geen grond blijvend 

wordt afgevoerd en het grondoppervlak van de aanlegwerken minder is dan 100 m²; 

e. archeologisch onderzoek betreffen. 

11.4.3  Afwegingskader 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 11.4.1 zijn slechts toelaatbaar mits: 

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van de in lid 11.1 

genoemde doeleinden; 

b. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de gemeentelijk archeoloog. 

11.5  Omgevingsvergunning voor het slopen 

11.5.1  Algemene voorwaarden 

In het belang van de archeologisch monumentenzorg kunnen burgemeester en 

wethouders voorwaarden verbinden aan een omgevingsvergunning op of in gronden met 

een te slopen oppervlak van meer dan 100 m². 

11.5.2  Specifieke voorwaarde 

Aan de omgevingsvergunning voor de gronden, als bedoeld lid 19.5.1, kunnen 

burgemeester en wethouders de voorwaarde verbinden dat de sloopwerken vanaf 30 cm 

boven het maaiveld en dieper worden begeleid door een gekwalificeerd archeologisch 

deskundige. 

11.5.3  Melding archeologische vindplaats 

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken roerende of onroerende archeologische 

vindplaatsen worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij 

burgemeester en wethouders die in het belang van de archeologische monumentenzorg 

aanvullende voorwaarden kunnen verbinden aan de omgevingsvergunning. 

11.6  Wijzigingsbevoegdheid 
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Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin, dat de 

bestemming 'Waarde - Archeologie 2' (geheel of gedeeltelijk) van de verbeelding wordt 

verwijderd, als op basis van archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de normen van de 

archeologische beroepsgroep, geen archeologische waarden zijn vastgesteld. Alvorens 

een wijziging wordt uitgevoerd wordt advies ingewonnen bij de gemeentelijk archeoloog 

van de gemeente Venlo. 
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Artikel 12  Waarde - Archeologie 3 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de 

op en/of in deze gronden voorkomende: 

a. cultuurhistorische waarden; 

b. archeologische hoge en middelhoge waarden. 

 

Al hetgeen in deze regels omtrent de ondergeschikte bestemmingen binnen de gebieden 

met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' is toegestaan, is uitsluitend 

toelaatbaar indien, gehoord de gemeentelijke archeoloog en/of de beleidsadviseur 

monumenten van de gemeente Venlo, het verenigbaar is met het belang van het 

cultuurhistorisch waardevol gebied. 

12.2  Bouwregels 

12.2.1  Bouwen 

Er mag slechts worden gebouwd indien: 

a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming en; 

b. het bouwplangebied de oppervlakteondergrens van 500 m² van het betreffende 

archeologische waardegebied niet overschrijdt; 

c. bij overschrijding van de onder b bedoelde ondergrenzen, de bebouwing aantoonbaar 

niet leidt tot verstoring van archeologische waarden. 

12.2.2  Verstoring archeologisch materiaal 

Geen verstoring van archeologisch materiaal in de zin van 12.2.1 onder c vindt plaats 

indien: 

a. de ingre(e)p(en) word(t)(en) verricht op minder dan 40 cm onder het maaiveld; 

b. het bouwplan of bouwplannen uitsluitend betrekking heeft of hebben op verandering of 

vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande bebouwde oppervlakte 

gehandhaafd blijft en de bestaande fundering niet wordt gewijzigd en/of uitgebreid; 

c. op basis van een archeologisch rapport zoals gesteld in de op het moment van ter 

inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan geldige Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) en het op het moment van ter inzage legging van het ontwerp 

bestemmingsplan geldige cultuurhistorische beleid van de gemeente is aangetoond, 

dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische waarden (meer) 

aanwezig zijn. 

12.2.3  Voorwaarden archeologisch verstoring 

Indien uit het onder lid 12.2.2 onder c bedoelde onderzoek blijkt dat de archeologische 

waarden van de gronden zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders 

een of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 
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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 nader archeologisch onderzoek, waaronder 

opgravingen conform de op het moment van ter inzage legging van het ontwerp 

bestemmingsplan geldende Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en door 

burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties; 

c. de verplichting de activiteit die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door 

een deskundige op het gebied van archeologische monumentenzorg die voldoet aan 

de op het moment van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan geldende 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en door burgemeester en 

wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

12.2.4  Voorwaarden vergunning 

De regels als bedoeld in lid 12.2.3 kunnen alleen aan de omgevingsvergunning worden 

verbonden indien: 

a. de bouwwerkzaamheden plaatsvinden binnen een gebied dat een omvang heeft van 

minimaal 500 m² en; 

b. de ingre(e)p(en) word(t)(en) verricht op meer dan 40 cm onder het maaiveld. 

12.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.2.1 

indien: 

a. de archeologische waarden niet worden aangetast; 

b. de nieuwbouw binnen de archeologische waarden past, dan wel een kwalitatieve 

bijdrage levert aan de genoemde waarden; 

c. de archeologische waarden van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende 

is vastgesteld tot nihil. 

12.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

12.4.1  Verboden werkzaamheden 

Het is verboden op of in gronden welke zijn bestemd als van 'Waarde - Archeologie 3' 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 

a. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginningen, bodem verlagen, 

egaliseren, afgraven of ophogen; 

b. het vellen, rooien of aanleggen van diepwortelende beplantingen en/ of bomen, 

inclusief het verwijderen van stobben; 

c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,4 meter ten opzichte van het 

maaiveld, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, 

ontginnen en aanleggen van drainage; 

d. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende 

constructies, installaties en apparatuur; 

e. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand; 
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f. het graven, aanleggen, verbreden, vergroten of dempen van sloten, greppels, 

watergangen, vijvers of vaarten; 

g. slopen van bestaande opstallen beneden de 30 cm boven maaiveld, en het 

verwijderen van funderingen. 

12.4.2  Toegestane werkzaamheden 

Het verbod als bedoeld in lid 12.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die: 

a. betrekking hebbend op normaal onderhoud en beheer; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het inwerkingtreding van dit plan; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

d. minder diep reiken dan 0,40 meter onder het maaiveld en waarbij geen grond blijvend 

wordt afgevoerd en het grondoppervlak van de aanlegwerken minder is dan 500 m²; 

e. archeologisch onderzoek betreffen. 

12.4.3  Afwegingskader 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 12.4.1 zijn slechts toelaatbaar mits: 

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van de in lid 12.1 

genoemde doeleinden; 

b. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de gemeentelijk archeoloog. 

12.5  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

12.5.1  Algemene voorwaarden 

In het belang van de archeologisch monumentenzorg kunnen burgemeester en 

wethouders voorwaarden verbinden aan een omgevingsvergunning op of in gronden met 

een te slopen oppervlak van meer dan 500 m². 

12.5.2  Specifieke voorwaarde 

Aan de omgevingsvergunning voor de gronden, als bedoeld lid 12.5.1, kunnen 

burgemeester en wethouders de voorwaarde verbinden dat de sloopwerken vanaf 30 cm 

boven het maaiveld en dieper worden begeleid door een gekwalificeerd archeologisch 

deskundige. 

12.5.3  Melding archeologische vindplaats 

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken roerende of onroerende archeologische 

vindplaatsen worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij 

burgemeester en wethouders die in het belang van de archeologische monumentenzorg 

aanvullende voorwaarden kunnen verbinden aan de omgevingsvergunning. 

12.6  Wijzigingsbevoegdheid 
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Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin, dat de 

bestemming 'Waarde - Archeologie 3' (geheel of gedeeltelijk) van de verbeelding wordt 

verwijderd, als op basis van archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de normen van de 

archeologische beroepsgroep, geen archeologische waarden zijn vastgesteld. Alvorens 

een wijziging wordt uitgevoerd wordt advies ingewonnen bij de gemeentelijk archeoloog 

van de gemeente Venlo. 
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Artikel 13  Waarde - Archeologie 4 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de 

op en/of in deze gronden voorkomende lage archeologische waarden.  

 

Al hetgeen in deze regels omtrent de ondergeschikte bestemmingen binnen de gebieden 

met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' is toegestaan, is uitsluitend 

toelaatbaar indien, gehoord de gemeentelijke archeoloog en/of de beleidsadviseur 

monumenten van de gemeente Venlo, het verenigbaar is met het belang van het 

cultuurhistorisch waardevol gebied. 

13.2  Bouwregels 

13.2.1  Bouwen 

Er mag slechts worden gebouwd indien: 

a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming en; 

b. het bouwplangebied de oppervlakteondergrens van 5.000 m² van het betreffende 

archeologische waardegebied niet overschrijdt; 

c. bij overschrijding van de onder b bedoelde ondergrenzen, de bebouwing aantoonbaar 

niet leidt tot verstoring van archeologische waarden. 

13.2.2  Verstoring archeologisch materiaal 

Geen verstoring van archeologisch materiaal in de zin van 13.2.1 onder c vindt plaats 

indien: 

a. de ingre(e)p(en) word(t)(en) verricht op minder dan 40 cm onder het maaiveld; 

b. het bouwplan of bouwplannen uitsluitend betrekking heeft of hebben op verandering of 

vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande bebouwde oppervlakte 

gehandhaafd blijft en de bestaande fundering niet wordt gewijzigd en/of uitgebreid; 

c. op basis van een archeologisch rapport zoals gesteld in de op het moment van ter 

inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan geldige Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) en het op het moment van ter inzage legging van het ontwerp 

bestemmingsplan geldige cultuurhistorische beleid van de gemeente is aangetoond, 

dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische waarden (meer) 

aanwezig zijn. 

13.2.3  Voorwaarden archeologisch verstoring 

Indien uit het onder lid 13.2.2 onder c bedoelde onderzoek blijkt dat de archeologische 

waarden van de gronden zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders 

een of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden; 
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b. de verplichting tot het doen van nader archeologisch onderzoek, waaronder 

opgravingen conform de op het moment van ter inzage legging van het ontwerp 

bestemmingsplan geldende Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en door 

burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties; 

c. de verplichting de activiteit die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door 

een deskundige op het gebied van archeologische monumentenzorg die voldoet aan 

de op het moment van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan geldende 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en door burgemeester en 

wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

13.2.4  Voorwaarden vergunning 

De regels als bedoeld in lid 13.2.3 kunnen alleen aan de omgevingsvergunning worden 

verbonden indien: 

a. de bouwwerkzaamheden plaatsvinden binnen een gebied dat een omvang heeft van 

minimaal 5.000 m² en; 

b. de ingre(e)p(en) word(t)(en) verricht op meerd dan 40 cm onder het maaiveld. 

13.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 21.2.1 

indien: 

a. de archeologische waarden niet worden aangetast; 

b. de nieuwbouw binnen de archeologische waarden past, dan wel een kwalitatieve 

bijdrage levert aan de genoemde waarden; 

c. de archeologische waarden van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende 

is vastgesteld tot nihil. 

 

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

werkzaamheden 

13.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden 

13.4.1  Verboden werkzaamheden 

Het is verboden op of in gronden welke zijn bestemd als van 'Waarde - Archeologie 4' 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 

a. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginningen, bodem verlagen, 

egaliseren, afgraven of ophogen; 

b. het vellen, rooien of aanleggen van diepwortelende beplantingen en/ of bomen, 

inclusief het verwijderen van stobben; 

c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,4 meter ten opzichte van het 

maaiveld, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, 

ontginnen en aanleggen van drainage; 

d. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende 

constructies, installaties en apparatuur; 
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e. het uitvoeren van werkzaamheden ter verlaging van de grondwaterstand; 

f. het graven, aanleggen, verbreden, vergroten of dempen van sloten, greppels, 

watergangen, vijvers of vaarten; 

g. slopen van bestaande opstallen beneden de 30 cm boven maaiveld, en het 

verwijderen van funderingen. 

13.4.2  Toegestane werkzaamheden 

Het verbod als bedoeld in lid 21.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden 

die: 

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het inwerkingtreding van dit plan; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

d. minder diep reiken dan 0,40 meter onder het maaiveld en waarbij geen grond blijvend 

wordt afgevoerd en het grondoppervlak van de aanlegwerken minder is dan 5.000 m²; 

e. archeologisch onderzoek betreffen. 

13.4.3  Afwegingskader 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 13.4.1 zijn slechts toelaatbaar mits: 

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van de in lid 13.1 

genoemde doeleinden; 

b. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de gemeentelijk archeoloog. 

13.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin, dat de 

bestemming 'Waarde - Archeologie 4' (geheel of gedeeltelijk) van de verbeelding wordt 

verwijderd, als op basis van archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de normen van de 

archeologische beroepsgroep, geen archeologische waarden zijn vastgesteld. Alvorens 

een wijziging wordt uitgevoerd wordt advies ingewonnen bij de gemeentelijk archeoloog 

van de gemeente Venlo. 
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Artikel 14  Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed' aangewezen gronden, zijn, behalve voor 

de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de afvoer en 

doorstroming van rivierwater. 

14.2  Bouwregels 

14.2.1  Algemeen 

Op de voor  'Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed' aangewezen gronden mag niet 

worden gebouwd. 

14.3  Afwijken van de bouwregels 

14.3.1  Omgevingsvergunning 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 14.2.1, en toestaan dat wordt gebouwd ten dienste van de andere daar 

voorkomende bestemmingen voor zover het betreft de volgende activiteiten: 

a. riviergebonden activiteiten: 

1. de aanleg of wijziging van waterstaatkundige (kunst)werken; 

2. de realisatie van voorzieningen voor een betere en veilige afwikkeling van de 

beroeps- en recreatievaart; 

3. de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van 

overslagfaciliteiten , uitsluitend voor zover de activiteit is gekoppeld aan het 

vervoer over de rivier; 

4. de realisatie van natuur; 

5. de realisatie van voorzieningen die onlosmakelijk met de waterrecreatie zijn 

verbonden; 

6. de winning van oppervlaktedelfstoffen; 

een en ander uitsluitend indien dit krachtens de planregels behorende bij de andere daar 

voorkomende bestemmingen is toegestaan; 

 

b. niet-riviergebonden activiteiten 

1. activiteiten met een groot openbaar belang welke redelijkerwijs niet buiten het 

rivierbed kunnen worden gerealiseerd; 

2. activiteiten met een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande 

grondgebonden agrarische bedrijven welke redelijkerwijs niet buiten het rivierbed 

kunnen worden gerealiseerd; 

3. een functieverandering binnen de bestaande bebouwing; 

4. activiteiten welke per saldo meer ruimte voor de rivier opleveren op een 

rivierkundig bezien aanvaardbare locatie; 

een en ander uitsluitend indien dit krachtens de planregels behorende bij de andere daar 

voorkomende bestemmingen is toegestaan; 
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c. overige activiteiten 

1. een eenmalige uitbreiding van niet meer dan 10% van de bestaande bebouwing; 

2. activiteiten van uit rivierkundig opzicht ondergeschikt belang; 

3. activiteiten ten behoeve van rivierbeheer en/of -verruiming; 

4. tijdelijke activiteiten; 

een en ander uitsluitend indien dit krachtens de planregels behorende bij de andere daar 

voorkomende bestemmingen is toegestaan. 

14.3.2  Afwegingskader 

Een in 14.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien: 

a. de activiteit 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. de ecologische toestand van het oppervlaktewater niet verslechterd. 

14.3.3  Uitzondering 

ten aanzien van de activiteiten als genoemd in artikel 14.3.1 onderdeel c geldt dat de 

toelaatbaarheid slechts wordt getoetst aan de voorwaarden als genoemd in artikel 14.3.2 

onderdelen a tot en met c. 

14.3.4  Procedure 

Alvorens te beslissen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning hoort het 

bevoegd gezag de rivierbeheerder. 

14.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

14.4.1  Verbod 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden van Burgemeester en 

Wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te 

voeren of te laten uitvoeren:  

a. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;  

b. het indrijven van voorwerpen in de grond zoals damwanden, heipalen, reclamezuilen, 

lichtmasten, verkeersborden, verkeerssignaleringen enz.;  

c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;  

d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;  
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e. het vellen of rooien van houtgewas.  

14.4.2  Uitzondering 

Het in artikel 14.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 

welke:  

a. noodzakelijk zijn in het kader van de aanleg en instandhouding van de in artikel 5.1 

omschreven doeleinden; 

b. voorzien in terreinophogingen van minder dan 50 m³ per kadastraal perceel; 

c. het normale onderhoud betreffen dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of 

voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig het besluitvlak;  

d. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn, dan wel 

krachtens een voor dat tijdstip aangevraagd vergunning of anderszins mogen worden 

uitgevoerd.  

14.4.3  Toelaatbaarheid 

De werken of werkzaamheden als bedoeld onder 14.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 

door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan, hetzij direct, hetzij indirect, 

te verwachte gevolgen de in de aanhef van dit artikel omschreven doeleinden niet 

onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Alvorens te beslissen omtrent een 

omgevingsvergunning als bedoeld onder 7.6.1 dient Rijkswaterstaat toestemming te 

hebben verleend. 
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Artikel 15  Waterstaat - Waterkering 

15.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden, zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemming(en), tevens bestemd voor de aanleg, het onderhoud en 

instandhouding van dijken, kaden, dijksloten en andere voorzieningen ten behoeve van de 

waterkering gelegen ter plaatse van de aanduiding 'waterkering'. 

15.2  Bouwregels 

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde op de voor 

'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden, gelden de volgende bepalingen: 

15.2.1  Algemeen 

Op de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden mag in afwijking van het 

bepaalde bij de andere bestemmingen niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van 

deze bestemming. 

15.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 15.2 en toestaan dat ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen 

wordt gebouwd, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de 

waterkering; 

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende 

waterkering; 

c. voor het overige wordt voldaan aan de bouwregels voor de betreffende daar 

voorkomende bestemming. 

15.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

15.4.1  Vergunningplicht 

Het is verboden op of in de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zonder 

of in afwijking van een omgevingsvergunning  van het bevoegd gezag de volgende 

werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, zoals riet; 

b. het veranderen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, 

afgraven of ophogen; 

c. het verrichten van grondroeractiviteiten, waaronder inbegrepen het aanleggen van 

rioleringen, kabels, leidingen en drainage; 

d. het aanbrengen van gesloten verhardingen; 

e. het permanent opslaan van goederen, waaronder inbegrepen het opslaan van 

afvalstoffen; 
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f. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds 

bestaande watergangen; 

g. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van 

voorwerpen. 

15.4.2  Uitzonderingen 

Het verbod als bedoeld in artikel 15.4.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden 

of werken die: 

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 

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

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

d. worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding van de waterkering. 

15.4.3  Toepassingscriteria 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 15.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien: 

a. geen aantasting plaatsvindt van het veilig en doelmatig functioneren van de 

waterkering; 

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende beheerder van de 

waterkering in verband met de veilige ligging van de waterkering en en het voorkomen 

van schade aan de waterkering. 

 



Bestemmingsplan ‘Hoogwatergeul Lomm+’  45  

Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 16  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 17  Algemene bouwregels 

17.1  Bestaande afstanden en maten 

17.1.1  Bestaande grotere maten 

Indien afstanden tot, goot- en bouwhoogten en inhoud 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. 

17.1.2  Bestaande kleinere maten 

In die gevallen dat afstanden tot, goot- en bouwhoogten en inhoud 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. 

17.1.3  (Her)oprichting van gebouwen 

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 17.1.1 en 17.1.2 

uitsluitend van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats. 
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Artikel 18  Algemene afwijkingsregels 

Bij omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk 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, worden afgeweken van: 

a. de voorgeschreven maximum maten, afmetingen, percentages tot ten hoogste 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 bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien 

een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10,00 m; 

e. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan 

dat de bouwhoogte 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 totale bouwhoogte, inclusief de plaatselijke verhogingen, maximaal 1,25 maal 

de maximaal toegestane bouwhoogte voor 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 3,00 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 m mag 

bedragen. 
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Artikel 19  Algemene wijzigingsregels 

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 m 

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

d. het aanpassen van opgenomen regels in de voorafgaande artikelen, waarbij wordt 

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

tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd. 
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Artikel 20  Algemene procedureregels 

Bij het stellen van nadere eisen, worden in ieder geval de volgende procedureregels in 

acht genomen: 

a. het ontwerp-besluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes 

weken voor belanghebbenden ter inzage ter gemeentesecretarie; 

b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren bekend in een of 

meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid; 

c. in deze kennisgeving wordt vermeld dat belanghebbenden gedurende de termijn van 

terinzagelegging schriftelijk zienswijzen omtrent de aanvraag of het ontwerpbesluit 

kunnen indienen bij burgemeester en wethouders; 

d. indien tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren zijn gebracht, wordt het besluit 

met redenen omkleed; 

e. burgemeester en wethouders delen aan hen die hun zienswijzen naar voren hebben 

gebracht de beslissing daaromtrent mede. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 21  Overgangsrecht 

21.1  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. 

21.2  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 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 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 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. 
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Artikel 22  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Hoogwatergeul Lomm+'. 

 

 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Venlo van .............. 

 

Mij bekend, 

de raadsgriffier. 

  


