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1. Aanleiding 

 

Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Montferland het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

eerste herziening’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan dat op 8 januari 2015 in werking is getreden 

betreft in hoofdlijnen een reparatie en actualisatie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (va03, 

onherroepelijk d.d. 6 november 2013). 

 

Met het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ (parapluherziening) heeft een 

gedeeltelijke aanpassing plaatsgevonden van de regels en de verbeelding van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (va03). Voor de aanpassingen in de regels van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ wordt in de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste 

herziening’ verwezen naar een bijlage bij de regels waarin de wijzigingen welke onderdeel 

uitmaken van de eerste herziening met markeringen en doorhalingen zijn weergegeven. 

 

De praktijk leert dat de raadpleegbaarheid van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ er met dit plan 

voor de non-professional niet eenvoudiger op is geworden. Er moeten meerdere 

bestemmingsplannen worden geraadpleegd om inzicht te krijgen in de bestemming op een perceel 

en de daarbij behorende regels. 

 

Het SVBP kent echter ook de mogelijkheid tot geconsolideerde bestemmingsplannen, waarbij het 

moederplan (in dit geval het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ va03) en de algemene herziening 

daarop met elkaar zijn geïntegreerd. Deze geconsolideerde bestemmingsplannen hebben geen 

juridische rechtskracht, maar bieden de non-professional wel goed inzicht in de geldende 

bestemming met de bijbehorende regels op een perceel. 

 

Het geconsolideerde bestemmingsplan ‘Buitengebied’, betreft de onherroepelijke versie van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (va03) waarin de wijzigingen welke met het bestemmingsplan 

‘Buitengebied, eerste herziening’ daarin hebben plaatsgevonden, zijn verwerkt. 

 

Op deze wijze behoeft slechts één plan te worden geraadpleegd ten einde duidelijkheid te krijgen 

omtrent de van toepassing zijnde bestemming en de bijbehorende regels. 
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2. Huidige raadpleegbaarheid bestemmingsplan 

‘Buitengebied(eerste herziening)’ 

Op www.ruimtelijkeplannen.nl moeten op dit moment twee bestemmingsplannen worden 

geraadpleegd om inzicht te krijgen in de bestemming van een perceel en de daarbij behorende 

regels. Zo zal het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ ook moeten worden 

geraadpleegd om inzicht te krijgen in de wijzigingen die met dit bestemmingsplan zijn doorgevoerd 

in de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Onderstaand is een voorbeeld opgenomen 

van een locatie welke onderdeel is van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’. 

  

In het geval het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ versie va03 geraadpleegd wordt en bij planfilter 

‘gerelateerde plannen’ aangevinkt staat, geeft www.ruimtelijkeplannen.nl tevens de 

bestemmingsplannen weer die een relatie hebben met dit plan. Dit betreft in dit geval het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’. De wijzigingen welke onderdeel zijn van de 

eerste herziening zijn dan geïntegreerd in het kaartbeeld van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

(va03). Bij deze locaties wordt dan echter niet de juiste detailinformatie over de locatie 

weergegeven, zoals te zien is op de onderstaande afbeelding.  
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De detailinformatie van de voorheen gelden bestemming ‘maatschappelijk’ is nog opgenomen. 

Voor de juiste detailinformatie dient specifiek de vastgestelde versie van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied, eerste herziening’ te worden geraadpleegd, waarbij vervolgens de juiste 

bestemming (Bedrijf) naar boven komt, zoals duidelijk wordt op onderstaande afbeelding. 
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Door te klikken op de link bij enkelbestemming ‘bedrijf’ komen de van toepassing zijnde regels van 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ in beeld, waarvan hieronder een uitsnede is 

opgenomen.   
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Uitsnede regels bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ 

In die regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ wordt in artikel 2, lid 6 

verwezen naar de bijlage 1 bij de regels ‘Integrale regels Buitengebied inclusief eerste herziening 

(geconsolideerd)’ waarin de wijzigingen in de regels met markeringen en doorhalingen zijn 

weergegeven.  
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Uitsnede bijlage I Integrale regels Buitengebied inclusief eerste herziening (regels bestemming 

‘bedrijf’. 
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Uitsnede bijlage I Integrale regels Buitengebied inclusief eerste herziening (regels bestemming 

‘Agrarisch met waarden’.  
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De toevoegingen ten opzichte van de oorspronkelijke regels van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ (va03) zijn hierin geel gemarkeerd weergegeven. Tekstgedeelten van de 

oorspronkelijke regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (va03) welke komen te vervallen, 

zijn doorgehaald. 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het lastig is voor de non-professional om inzicht te krijgen in 

de ruimtelijke informatie die van toepassing is op het door hem of haar opgevraagde perceel. 
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3. Doel geconsolideerd bestemmingsplan 

Het doel van het geconsolideerde bestemmingsplan is het eenvoudiger raadpleegbaar maken van 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en de algemene herzieningen van dat plan (zoals het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’) voor de non-professional. Ook de nog 

komende algemene herzieningen kunnen in het geconsolideerde bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

worden verwerkt. Het geconsolideerde plan brengt met zich dat zowel de verbeelding als de daarbij 

behorende regels eenvoudig via ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is.  

Van aangepaste bestemmingen welke onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

eerste herziening’ wordt in de geconsolideerde versie direct de juiste detailinformatie weergegeven, 

waarbij direct de bijbehorende regels te raadplegen zijn.  
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4. Hoe ziet de geconsolideerde versie eruit? 

De geconsolideerde versie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is een geïntegreerde versie van 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, de daarop gebaseerde wijzigingsplannen en het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’. Voor het plangebied is de begrenzing 

aangehouden van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’. Plangebieden die buiten 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ vielen, vallen dus ook buiten het plangebied 

van het geconsolideerde bestemmingsplan. Voor zover kleine uitbreidingsplannen (bijvoorbeeld bij 

Zeddam) het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ hebben overschreven, worden ook deze buiten het 

plangebied van het geconsolideerde bestemmingsplan gehouden. 

De geconsolideerde versie wordt vormgegeven overeenkomstig de RO standaarden 2012. Dit 

betekent dat enkele gebiedsaanduidingen zoals opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

(dat nog is vormgegeven volgens de RO standaarden 2008) in het geconsolideerde plan een 

bijgestelde naam hebben gekregen.  

In het geconsolideerde bestemmingsplan zijn de doorhalingen en markeringen, zoals opgenomen in 

bijlage 1 ‘Integrale regels Buitengebied inclusief eerste herziening’ verwijderd. Daar waar teksten 

of tekstgedeelten zijn doorgehaald zijn deze tekstgedeelten in het geconsolideerde plan volledig 

verwijderd. Daar waar teksten zijn gemarkeerd zijn deze in het geconsolideerde plan van deze 

markering ontdaan. De nummering zoals deze is ontstaan door de aanpassingen van de regels van 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ door middel van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste 

herziening’ blijft in stand. 
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Op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ zijn de volgende wijzigingsplannen tot stand 

gekomen die worden geacht onderdeel uit te maken van dit zelfde bestemmingsplan. Het betreft 

hier de volgende plannen. 

1. Buitengebied, wijziging Stillewaldweg 14 te Loerbeek; 

2. Buitengebied, wijziging Vinkwijk 5 te Zeddam; 

3. Buitengebied, wijziging Melderstraat 23 te Didam; 

4. Buitengebied, wijziging St. Isidorusstraat 15 te Stokkum; 

5. Buitengebied, wijziging Kollenburgweg 6 te Didam; 

6. Buitengebied, wijziging Kollenburgweg nabij 3 te Didam; 

7. Buitengebied, wijziging Fluunseweg 14 te Didam; 

8. Buitengebied, wijziging Groot Lobberikweg 5 en 7 te Loerbeek. 

De betreffende wijzigingsplannen zijn opgenomen in de verbeelding van het geconsolideerde 

bestemmingsplan.  

In het geconsolideerde bestemmingsplan ‘Buitengebied’ worden de bijlagen (1 t/m 10) bij de 

regels, waarnaar in de geconsolideerde regels wordt verwezen ook daadwerkelijk als bijlagen bij de 

regels opgenomen, zodat deze eenvoudig te raadplegen zijn. Wanneer een oorspronkelijke bijlage 

(bijvoorbeeld bijlage 3: Kaart LOG) met het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ is 

komen te vervallen, wordt dat aangegeven. 

Ook worden aan deze toelichting van de geconsolideerde versie van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ enkele bijlagen toegevoegd: 

Dit betreffen: 

 de door middel van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ aangepaste 

bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (bestaande situaties) 

waarop onder andere de bestaande intensieve veehouderijen zijn weergegeven; 

 de toelichting van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ en regels 

bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’; 

 het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ d.d. 

30 oktober 2014; 

 De integrale regels Buitengebied (versie va03) inclusief de regels voor de 

wijzigingsplannen. 

 De integrale regels ‘Buitengebied inclusief eerste herziening’ zoals deze als bijlage was 

opgenomen bij de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening. 
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5. Belangrijke aandachtspunten bij de geconsolideerde versie 

van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

Wijzigingsplannen 

Hiervoor is weergegeven welke 8 wijzigingsplannen na de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ in werking zijn getreden en onherroepelijk zijn geworden. Op de 

wijzigingsplannen welke tot stand zijn gekomen onder het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn de 

geconsolideerde regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ echter niet van toepassing nu op 

deze wijzigingsplannen de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (exclusief de eerste 

herziening) van toepassing zijn verklaard. Omdat deze wijzigingsplannen geacht worden onderdeel 

uit te maken van het moederplan worden de nieuwe bestemmingen wel in het geconsolideerde plan 

opgenomen.  

In artikel 2 van de regels van het geconsolideerde plan wordt opgenomen dat voor die locaties de 

regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' va03 van toepassing zijn, alsmede de nadere regels 

in de wijzigingsplannen. Deze worden in een bijlage bij deze toelichting opgenomen. In geval een 

wijzigingsplan op een locatie van toepassing is, dient specifiek het bijbehorende wijzigingsplan via 

ruimtelijke plannen te worden geraadpleegd. Ter verduidelijking zijn de specifieke bepalingen van 

de wijzigingsplannen opgenomen in de regels van dit geconsolideerde bestemmingsplan, doch 

zodanig dat dit geen invloed heeft op de nummering van de leden binnen de artikelen. 

Begrip ‘bestaand’ en ‘aanwezig’ 

In de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ is in  artikel 2, lid 8 en 9 

weergegeven op welke wijze de begrippen bestaand, aanwezigheid ten tijde van de ter visie 

legging van het ontwerpplan en aanwezigheid ten tijde van de inwerkingtreding van het plan 

dienen te worden geïnterpreteerd. 
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Onderstaand zijn de van belang zijnde data voor de bovengenoemde begrippen opgenomen: 

ter visie legging ontwerp bestemmingsplan 
‘Buitengebied’ 

28 april 2011 

Inwerkingtreding bestemmingsplan 
‘Buitengebied’  

19 januari 2012 

Inwerkingtreding bestemmingsplan 
‘Buitengebied, eerste herziening’ 

8 januari 2014 

 

Overgangsrecht 

Het overgangsrecht bepaalt dat een bouwwerk dat rechtens aanwezig en dat in strijd is met een 

bestemming die in een nieuw bestemmingsplan aan de betreffende gronden is toegekend, 

gedeeltelijk mag worden vernieuwd of veranderd, dan wel gedeeltelijk mag worden vergroot c.q. 

mag worden herbouwd in geval van een calamiteit.  

Dit zelfde geldt voor een bepaald gebruik. Een gebruik dat rechtens plaatsvond ten tijde van de 

inwerkingtreding van een nieuw plan, waarin aan de gronden een gewijzigde bestemming is 

toegekend, mag worden voortgezet mits dit gebruik niet in meerdere mate gaat afwijken van de in 

het plan aan de gronden gegeven bestemming. Het overgangsrecht zoals dat is opgenomen in het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is hieronder weergegeven. 
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Overgangsrecht bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

Duidelijk mag zijn dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

eerste herziening’ op andere data in werking zijn getreden. Indien als onderdeel van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’  een andere bestemming is opgenomen geldt 

een andere overgangsdatum dan een geval waarin de bestemming van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ onveranderd blijft. 
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6. Juridische status geconsolideerd bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ 

Deze geconsolideerde versie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is niet vastgesteld, heeft 

geen juridische status en is slechts vormgegeven om de raadpleegbaarheid te vereenvoudigen. 

Mocht het voorkomen dat er sprake is van een verschil tussen het geconsolideerde 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en het juridisch geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’, dan 

kunnen aan dit geconsolideerde bestemmingsplan ‘Buitengebied’ geen rechten worden ontleend.  
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7. Bijlagen bij de regels en de toelichting 

De volgende bijlagen maken deel uit van de regels van het geconsolideerde plan 

 Bijlage 1: ‘Indicatieve bedrijvenlijst’ (vervallen); 

 Bijlage 2: ‘Staat van bedrijfsactiviteiten’; 

 Bijlage 3: ‘Kaart LOG’ (vervallen); 

 Bijlage 4: ‘Kwaliteitseisen LOG’ (vervallen); 

 Bijlage 5: ‘Kernkwaliteiten van de EHS en het waardevol landschap’; 

 Bijlage 6: ‘Lijst van bedrijvigheid bij functieverandering en nevenactiviteiten’; 

 Bijlage 7: ‘Erfinrichtingschetsen functieveranderingsinitiatieven’; 

 Bijlage 8: ‘Beeldkwaliteitsplan Buitengebied’; 

 Bijlage 9: ‘Nieuwbouw productiebedrijf Van Heek en bijpassende terreininrichting d.d. 27 

juni 2014’; 

 Bijlage 10: ‘Omrekening Nge’. 

  De volgende bijlagen maken deel uit van de toelichting van het geconsolideerde plan 

 Bijlage 1: overzicht bestaande situaties 

 Bijlage 2: de toelichting van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’ en 

regels bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening’; 

 Bijlage 3: besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste 

herziening’ d.d. 30 oktober 2014; 

 Bijlage 4: Regels bestemmingsplan ‘Buitengebied (versie va03)’ d.d. 6 november 2013; 

 Bijlage 5: Regels wijzigingsplannen ‘Bestemmingsplan ‘Buitengebied’; 

 Bijlage 6: Integrale regels ‘Buitengebied inclusief eerste herziening’ zoals deze als bijlage 

was opgenomen bij de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, eerste herziening. 

 


