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Regels

Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels
Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1

plan

het inpassingsplan 'PAS Leegveld, Deurne' met identificatienummer
NL.IMRO.9930.ipPASLeegveld-on01 van de provincie Noord-Brabant;
1.2

inpassingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende
bijlagen;
1.3

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden;
1.4

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5

archeologische waarden:

waarden van een terrein in verband met de zich mogelijk daarin bevindende oudheidkundige
zaken die van belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap
en/of hun cultuurhistorische waarde;
1.6

bebouwing:

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

bestaand:

1. bij bebouwing: bebouwing, zoals legaal aanwezig op het tijdstip van de
terinzagelegging van het ontwerpplan, dan wel die mag worden gebouwd krachtens een
voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;
2. bij gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals legaal aanwezig op het tijdstip
dat het plan rechtskracht heeft verkregen;
1.8

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;
1.9

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.10

bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag
om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;
1.11

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of
veranderen van een standplaats;
1.12

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;
1.13

cultuurhistorischewaarden:

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het beeld dat is
ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van
dat bouwwerk of dat gebied;
1.14

extensief recreatief medegebruik:

die vormen van natuurvriendelijke recreatie die in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en
landschapsbeleving, zoals wandelen en fietsen;
1.15

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.16

landschappelijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het waarneembare deel van het
aardoppervlak, die worden bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de
levende en niet-levende natuur;
1.17

Natura 2000 gebied

Een daartoe aangewezen natuurgebied, onderdeel uitmakend van een Europees netwerk
van beschermde natuurgebieden, waarvoor natuurdoelstellingen zijn vastgesteld met als
doel de biodiversiteit te herstellen dan wel te behouden;
1.18

NNB (Natuurnetwerk Brabant)

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en bestaat uit
deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones
met elkaar verbonden zijn.
1.19

natuurwaarden:

de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door geologisch, geomorfologische,
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;
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1.20

Projectplan Waterwet

Projectplan in de zin van artikel 5.4. lid 1 Waterwet, zijnde het Ontwerp Projectplan
Waterwet Leegveld, inhoudende de inrichtingsmaatregelen leegveld, Liesselse Peel en
Deurnsche Peel, vastgesteld (PM) Waterschap Aa en Maas.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:
2.1

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;
2.2

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;
2.3

peil:

de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse vanwaar het gebouw voornamelijk
toegankelijk is dan wel de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte
bouwperceel;
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Hoofdstuk 2

Artikel 3

Bestemmingsregels

Natuur

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke en natuurwaarden;
b. hydrologische herstelmaatregelen ten behoeve van het behoud, herstel en ontwikkeling
van het hoogveengebied in het nabijgelegen natura 2000 gebied De Deurnsche Peel
c. waterhuishoudkundige doeleinden;
d. extensief recreatief medegebruik;
3.2

Bouwregels

3.2.1 Algemeen
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze
bestemming met een maximale bouwhoogte van 2 m, alsmede gebouwen ten dienste van
schuilvoorzieningen, met dien verstande dat:
a. informatievoorzieningen, entreevoorzieningen zijn toegestaan tot een hoogte van
maximaal 3 m;
b. schuilvoorzieningen zijn ten behoeve van het extensief recreatief medegebruik
toegestaan in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde met een bouwhoogte
van maximaal 3 m en een bebouwde oppervlakte van maximaal 15 m2;
3.3

Specifieke gebruiksregels

3.3.1 Strijdig gebruik
In ieder geval geldt als strijdig met de bestemming gebruik van gronden en opstallen voor
het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover
zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
3.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
3.4.1 Omgevingsvergunningplicht
Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor werken en
werkzaamheden) de in het schema onder 3.4.4 opgenomen omgevingsvergunningplichtige
werken en werkzaamheden uit te (doen) voeren.
3.4.2 Uitzonderingen vergunningenplicht
Het onder 3.4.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:
a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het inpassingsplan aanlegvergunning
of omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden is verleend;
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b. welke ten tijde van het van kracht worden van het inpassingsplan in uitvoering waren;
c. welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer.
d. welke worden uitgevoerd in het kader van en overeenkomstig het Projectplan Waterwet.
3.4.3 Toetsing aan aanwezige waarden
De in 3.4.1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien na een belangenafweging
blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige waarden als
opgenomen in 3.1. Ten behoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder 3.4.4
de toetsingscriteria weergegeven.
3.4.4

Schema omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden

Omgevingsvergunningsplichtige
werken/werkzaamheden

Criteria voor verlening van de
omgevingsvergunning voor werken en
werkzaamheden
a. het verwijderen van
- de activiteiten zijn noodzakelijk in het kader van
houtopstanden
natuurbeheer;
b. het graven, ophogen en egaliseren - de verhardingen zijn noodzakelijk voor het beheren
van de bodem
dan wel verbeteren van natuur dan wel voor het
c. het aanbrengen van
mogelijk maken van extensief recreatief
oppervlakteverhardingen en
medegebruik;
halfverhardingen
- de aanwezige natuurwaarden mogen niet
d. het aanbrengen van ondergrondse onevenredig worden aangetast
leidingen
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Artikel 4
4.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterwegen;
b. wateraanvoer en waterafvoer;
c. de waterhuishouding;
d. bruggen;
e. behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden;
f. behoud en ontwikkeling van landschappelijke en natuurwaarden.
4.2
Bouwregels
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze
bestemming.
4.3

Specifieke gebruiksregels

4.3.1 Strijdig gebruik
In ieder geval geldt als strijdig met de bestemming gebruik van gronden:
a. voor het opslaan van (onklare) vaartuigen of onderdelen hiervan;
b. voor het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of
vloeibare afvalstoffen;
c. als ligplaats voor woonboten.
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Artikel 5

Waarde - Archeologie 3

5.1
Bestemmingsomschrijving
De voor Waarde - Archeologie 3 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de
te verwachten archeologische waarden in de bodem.
5.2
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
5.2.1 Omgevingsvergunningsplicht
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd
gezag (omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden) de de volgende werken en
werkzaamheden uit te (doen) voeren:
a. het verwijderen of het aanbrengen van diep wortelende beplantingen of bomen;
b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend het diepploegen en
diepwoelen van de bodem;
c. het ontginnen, (af)graven, ophogen en egaliseren van de bodem;
d. het aanleggen, verharden of verwijderen van wegen, paden, parkeergelegenheden en
het aanbrengen of verwijderen van andere oppervlakteverhardingen;
e. het aanbrengen van ondergrondse leidingen of daarmee verband houdende
constructies, installaties of apparatuur;
f. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
g. het graven, verbreden, uitdiepen, dempen en/of verleggen van watergangen
5.2.2 Uitzondering vergunningenplicht
Het onder 5.2.1 vervatte verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden
a. tot 0,5 m beneden het maaiveld;
b. dieper dan 0,5 m onder maaiveld, tot een oppervlakte van maximaal 100 m2;
c. welke worden uitgevoerd in het kader van en overeenkomstig het Projectplan Waterwet
5.2.3 Toetsing
a. De betreffende werken/ werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van
deze werken/werkzaamheden mogen niet leiden tot een verstoring van het
archeologisch materiaal; hiertoe wordt een door bevoegd gezag aan te wijzen
onafhankelijke erkende ter zake deskundige gehoord.
b. In afwijking van het bepaalde onder a mag, in geval de bedoelde werken/
werkzaamheden dan wel de directe gevolgen van deze werken/ werkzaamheden
kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, de omgevingsvergunning
voor werken en werkzaamheden niettemin worden verleend, indien aan de vergunning
de volgende regels worden 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, of;
3. de verplichting de uitvoering van de werken/ werkzaamheden te laten begeleiden
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door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die
voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen
kwalificaties.
5.2.4

Archeologische onderzoek

De in 22.2.1 bedoelde vergunning wordt pas verleend als de aanvrager een rapport heeft
overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal
worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is
vastgesteld en waaruit blijkt dat:
a. Het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden geborgd of
b. De archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden geschaad of
geen archeologische waarde aanwezig is.
Indien voor het betreffende gebied inmiddels een ander voldoende deskundig onderzoek
heeft plaatsgevonden en daaruit is gebleken dat geen archeologische waarden te
verwachten zijn, kan ook worden volstaan met een verwijzing naar dit onderzoek
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Artikel 6

Waarde - Archeologie 4

6.1
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
te verwachten archeologische waarden in de bodem.
6.2
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
6.2.1 Omgevingsvergunningsplicht
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd
gezag (omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden) de de volgende werken en
werkzaamheden uit te (doen) voeren:
a. het verwijderen of het aanbrengen van diep wortelende beplantingen of bomen;
b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend het diepploegen en
diepwoelen van de bodem;
c. het ontginnen, (af)graven, ophogen en egaliseren van de bodem;
d. het aanleggen, verharden of verwijderen van wegen, paden, parkeergelegenheden en
het aanbrengen of verwijderen van andere oppervlakteverhardingen;
e. het aanbrengen van ondergrondse leidingen of daarmee verband houdende
constructies, installaties of apparatuur;
f. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
g. het graven, verbreden, uitdiepen, dempen en/of verleggen van watergangen
6.2.2 Uitzondering vergunningenplicht
Het onder 6.2.1 vervatte verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden
a. tot 0,5 m beneden het maaiveld;
b. dieper dan 0,5 m onder maaiveld, tot een oppervlakte van maximaal 1000 m2;
c. welke worden uitgevoerd in het kader van en overeenkomstig het Projectplan Waterwet
6.2.3 Toetsing
a. De betreffende werken/ werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van
deze werken/werkzaamheden mogen niet leiden tot een verstoring van het
archeologisch materiaal; hiertoe wordt een door bevoegd gezag aan te wijzen
onafhankelijke erkende ter zake deskundige gehoord.
b. In afwijking van het bepaalde onder a mag, in geval de bedoelde werken/
werkzaamheden dan wel de directe gevolgen van deze werken/ werkzaamheden
kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, de omgevingsvergunning
voor werken en werkzaamheden niettemin worden verleend, indien aan de vergunning
de volgende regels worden 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, of;
3. de verplichting de uitvoering van de werken/ werkzaamheden te laten begeleiden
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door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die
voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen
kwalificaties.
6.2.4

Archeologische onderzoek

De in 22.2.1 bedoelde vergunning wordt pas verleend als de aanvrager een rapport heeft
overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal
worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is
vastgesteld en waaruit blijkt dat:
a. Het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden geborgd of
b. De archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden geschaad of
geen archeologische waarde aanwezig is.
Indien voor het betreffende gebied inmiddels een ander voldoende deskundig onderzoek
heeft plaatsgevonden en daaruit is gebleken dat geen archeologische waarden te
verwachten zijn, kan ook worden volstaan met een verwijzing naar dit onderzoek
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Hoofdstuk 3
Artikel 7

Algemene regels
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 8

Algemene aanduidingsregels

8.1
Gebiedsaanduidingen
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - in de verordening ruimte toe te voegen natuur
netwerk brabant' zijn de gronden mede bestemd voor het behoud, de ontwikkeling en het
beheer van de ecologische waarden en kenmerken van het NNB.
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Hoofdstuk 4
Artikel 9
9.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

9.1.1 Algemeen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan aanwezig of
in uitvoering is, danwel 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.
9.1.2 Omgevingsvergunning
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 9.1.1 een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als
bedoeld in 9.1.1 met maximaal 10%.
9.1.3 Uitzondering
Het bepaalde in 9.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
9.2

Overgangsrecht gebruik

9.2.1 Algemeen
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
9.2.2 Strijdig gebruik
Het is verboden het met het inpassingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 9.2.1, 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.
9.2.3 Onderbroken gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in 9.2.1, 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.
9.2.4 Strijd met voorheen geldend inpassingsplan
Het bepaalde in 9.2.1 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 10

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne.
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