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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

plan: 

het bestemmingsplan ‘Buitengebied LOG De Ass’ van de gemeente Cuijk. 

 

bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO 

1684.18BPlogdeass-ON01 met de bijbehorende regels en bijlagen. 

 

AAB: 

Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. 

 

aanbouw: 

een als afzonderlijke ruimte aan het hoofdgebouw aangebouwd bijgebouw. 

 

aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge-

volgde de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebou-

wen van deze gronden. 

 

aan-huis-verbonden bedrijf: 

een bedrijf of het bedrijfsmatig uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid gericht op 

consumentenverzorging, geheel of gedeeltelijk door middel van handwerk, dat door zijn 

beperkte omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van 

woonfunctie, kan worden uitgeoefend. 

 

aan-huis-verbonden beroep: 

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, 

medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen ge-

bied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen 

met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend. 

 

aardkundige waarden: 

landschapswaarden die samenhangen met (abiotische) milieukenmerken, zoals geolo-

gie, geomorfologie, reliëf, steilranden, grondwaterhuishouding (kwelgebieden), bodem-

typen/bodemopbouw/bodemsamenstelling, afzonderlijk of in onderlinge samenhang. 
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afhankelijke woonruimte: 

een bijgebouw bij een (bedrijfs)woning dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt 

met deze (bedrijfs)woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt 

van mantelzorg gehuisvest is. 

 

agrarisch bedrijf: 

een bedrijf, met een omvang van tenminste 10 NGE, dat is gericht op het voortbrengen 

van agrarische producten door middel van het telen van gewassen of het houden van 

dieren inclusief de mestbewerking en mestverwerking voor het eigen bedrijf. 

 

agrarisch bedrijf, grondgebonden: 

een agrarisch bedrijf waarvan de productie geheel of in overwegende mate afhan-

kelijk is van het voortbrengend vermogen van onbebouwde gronden in de directe 

omgeving van het bedrijf zoals rundvee, geiten, akkerbouw en tuinbouw.  

 

agrarisch bedrijf glastuinbouwbedrijf: 

een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf waarbij de productie geheel of overwe-

gend gericht is op het telen van gewassen in kassen en/of hoge tunnels, welke ter 

plaatse (overwegend) permanent aanwezig zijn; 

 

agrarisch bedrijf, intensieve veehouderij: 

een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf waarbij de productie geheel of overwe-

gend gericht is op het houden van vee (mestvee, fokzeugen, mestvarkens), pluim-

vee of pelsdieren. 

 

agrarisch bedrijf, intensieve kwekerij: 

een agrarisch bedrijf waarvan de productie niet in overwegende mate afhankelijk is 

van het voortbrengend vermogen van onbebouwde gronden in de directe omgeving 

van het bedrijf. 

 

agrarisch bedrijf, paardenhouderij: 

het bedrijfsmatig, niet op agrarische productie gericht houden en stallen van paar-

den en pony’s en de handel in paarden en pony’s, met als ondergeschikte nevenac-

tiviteit het fokken, africhten, trainen en berijden van paarden en pony's. 

 

agrarisch technisch hulpbedrijf: 

een bedrijf dat is gericht op het verlenen van diensten aan agrarische bedrijven door 

middel van het telen van gewassen, het houden van dieren, of de toepassing van ande-

re landbouwkundige methoden, met uitzondering van mestbewerking. Voorbeelden van 

agrarisch technische hulpbedrijven zijn: grootveeklinieken, KI-stations, mestopslag- en 

mesthandelsbedrijven, loonwerkbedrijven (inclusief verhuurbedrijven voor landbouw-

werktuigen), veetransportbedrijven, veehandelsbedrijven. 
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agrarisch verwant bedrijf: 

een bedrijf of instelling gericht op het verlenen van diensten aan particulieren of niet-

agrarische bedrijven door middel van het telen van gewassen, het houden van dieren 

of de toepassing van andere landbouwkundige methoden. Voorbeelden van agrarisch 

verwante bedrijven zijn: dierenasiels, dierenklinieken, groen-composteringsbedrijven, 

hondenkennels, hoveniersbedrijven, instellingen voor agrarisch praktijkonderwijs, 

proefbedrijven. 

 

archeologische verwachtingswaarden: 

potentiële waarden die bestaan uit de mogelijke aanwezigheid van een bodemarchief 

met sporen van vroegere menselijke bewoning en/of grondgebruik daarin, en als zoda-

nig van wetenschappelijk belang zijn en het cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordi-

gen. 

 

archeologische waarden: 

actuele waarden die bestaan uit de aanwezigheid van een bodemarchief met sporen 

van vroegere menselijke bewoning en/of grondgebruik daarin, en als zodanig van we-

tenschappelijk belang zijn en het cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordigen. 

 

bebouwing: 

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

 

bebouwingsconcentratie: 

een kernrand zone, bebouwingslint of bebouwingscluster. 

 

bedrijf: 

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

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

verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen. 

 

bedrijfsgebouw: 

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf. 

 

bedrijfsvloeroppervlakte: 

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een gebouw en/of op een terrein die 

wordt gebruikt voor de uitoefening een bedrijf, een dienstverlenend bedrijf of een 

dienstverlenende instelling, inclusief (binnen)opslag, rust- en rookruimten, administra-

tieruimten en dergelijke; 

 

bedrijfswoning: 

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

huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het 

gebouw of het terrein, noodzakelijk is. 
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bestaand(e situatie): 

a t.a.v. bebouwing: 

 bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan, dan wel mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aange-

vraagde vergunning; 

b t.a.v. gebruik: 

 het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip van de inwerking-

treding van het bestemmingsplan. 

 

bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

 

bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

 

bijbehorende voorzieningen: 

voorzieningen, die horen bij de betreffende bedrijfsvoering op gronden (o.a. weg- en 

waterbouwkundige voorzieningen) en/of bouwvlakken (o.a. opslag en energievoorzie-

ning). 

 

bijgebouw: 

een gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen (bedrijfs)woning, dat 

qua afmeting ondergeschikt is aan de woning. 

 

boerderij/boerderijgebouw: 

één gebouw, dat bestaat uit één overwegend ongelede (hoofd)bouwmassa, waarbinnen 

zich de (voormalige) agrarische bedrijfswoning en de (voormalige) agrarische bedrijfs-

ruimten bevinden, zoals bijvoorbeeld een langgevelboerderij of een kortgevelboerderij. 

 

boerderijsplitsing: 

het opdelen, binnen de bestaande (hoofd)bouwmassa, van een boerderij(gebouw) in 

niet meer dan 2 woningen of een in de regels aangegeven ander maximum aantal wo-

ningen. 

 

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. 

 

bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 
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bouwlaag/verdiepingslaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke 

hoogte liggende vloeren en balklagen/plafonds is begrensd, met inbegrip van de bega-

ne grond en met uitsluiting van onderbouw/kelder en zolder/vliering. 

 

bouwmassa: 

een complex van aaneen gebouwde bouwwerken. 

 

bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij el-

kaar behorende bebouwing is toegelaten. 

 

bouwperceelsgrens: 

de grens van een bouwperceel. 

 

bouwvlak: 

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

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

 

bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die het-

zij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in 

of op de grond. 

 

cultuurhistorische waarden: 

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

ontstaan en door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat 

bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt, zoals dat onder meer tot uitdrukking komt in 

de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het sloten- of wegenpatroon en/of de architec-

tuur. 

 

dagrecreatie: 

recreatieve activiteit die plaats vindt binnen een periode van een uur voor zonsopgang 

tot een uur na zonsondergang. 

 

dak: 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw. 

 

detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 

het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor 

gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of be-

drijfsactiviteit. 

    



Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied LOG De Ass Gemeente Cuijk 

Croonen Adviseurs 

6 

differentiatievlak; 

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

regels bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten in de vorm van teeltonder-

steunende voorzieningen. 

 

erfbeplanting: 

visueel afschermende, maskerende en/of het landschapsbeeld versterkende en over-

wegend opgaande (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het bestemmings-

vlak of bouwperceel van een bedrijf, een woning of een terrein met een andere functie. 

 

erfbeplantingsplan: 

plan, waarin wordt aangegeven hoe de erfbeplanting ingericht en beheerd zal gaan 

worden. 

 

erker: 

hoekige of ronde uitbouw aan een gevel. 

 

escortbedrijf: 

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon, die bedrijfsmatig of in 

een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats 

dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend zoals escortservices en bemiddelingsbu-

reaus. 

 

evenement: 

een georganiseerde publieke gebeurtenis in de vorm van een voor het publiek toegan-

kelijke verrichting van vermaak in de vorm van sport, spel, cultuur, tradities, etc. 

 

extensieve openluchtrecreatie: 

vormen van recreatief medegebruik van het agrarisch en/of natuurgebied door middel 

van al dan niet aangel egde en aanwezige voorzieningen, waarbij de recreatie geen 

specifiek beslag legt op de ruimte, zoals wandel-, ruiter- en fietspaden, vis- en pick-

nickplaatsen en strandjes. 

 

extensief recreatief medegebruik: 

vormen van recreatief medegebruik van het agrarisch en/of natuurgebied door middel 

van al dan niet aangelegde en aanwezige voorzieningen, waarbij de recreatie geen 

specifiek beslag legt op de ruimte, zoals wandel-, ruiter- en fietspaden, vis- en pick-

nickplaatsen en strandjes. 

 

functie:  

doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen 

delen daarvan is toegestaan. 
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gebouw: 

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

met wanden omsloten ruimte vormt. 

 

herbouw: 

reconstructie, wederopbouw, opnieuw bouwen. 

 

hoofdfunctie: 

een functie waarvoor het hoofdgebouw en/of gronden als zodanig mag worden ge-

bruikt. 

 

hoofdgebouw:  

een gebouw, dat gelet op de bestemming als het belangrijkste gebouw op het bouw-

perceel kan worden aangemerkt. 

 

horeca: 

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor consumptie ter plaatse 

worden verstrekt en/of waar bedrijfsmatig logies wordt verstrekt. 

 

houtteelt/houtproductie 

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die 

in principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend 

van de melding- en herplant plicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet. 

 

hulpgebouw 

een gebouw, behorende bij een landbouwperceel/landbouwkavel, dat zowel qua afme-

ting als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan het (agrarisch) hoofdgebruik zoals 

dierenverblijven, schuilhutten, schuilgelegenheden, kapschuren en melkschuren. 

 

kampeermiddel: 

een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of an-

der voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijn-

de, waarvoor ingevolge artikel 40 van de Woningwet een bouwvergunning vereist is; 

een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend 

zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief 

nachtverblijf. 

 

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 zoals reguliere kassen en kleine teeltondersteunende kassen. 
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kelder: 

een geheel of gedeeltelijk ondergronds gelegen ruimte, die grotendeels is gesitueerd 

onder een bijbehorende bovengronds bouwwerk. 

 

kernrand zone: 

een overgangszone tussen de bebouwde kom en het buitengebied, met daarin relatief 

veel bebouwing op korte afstand van elkaar met een ondergeschikte en of afnemende 

agrarische functie. 

 

kleinschalig kamperen: 

kleinschalig recreatief nachtverblijf op gronden met een andere hoofdfunctie, met ge-

bruikmaking kampeermiddelen tot een in de regels aangegeven maximum aantal 

kampeermiddelen. 

 

kleinschalig logeren: 

kleinschalige recreatieve activiteiten in de vorm van logies en ontbijt tot een in de re-

gels aangegeven maximum aantal eenheden, zoals logeren bij de boer, bed&breakfast 

e.d.. 

 

landschapselementen: 

ecologische en/of landschappelijke waardevolle elementen zoals bosjes, houtwallen, 

poelen en moerasjes, in de regel kleiner dan 2 ha zonder een agrarische productie-

functie. 

 

landschapswaarden/landschappelijke waarden: 

bijzondere landschappelijke kenmerken van een gebied of object in de zin van aan-

trekkelijkheid, herkenbaarheid/identiteit en diversiteit bestaande uit aardkundige, cul-

tuurhistorische en visueel-ruimtelijke waarden, afzonderlijk of in onderlinge samen-

hang; 

 

maatschappelijke en culturele voorzieningen: 

educatieve, (para)medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, religieuze, on-

derwijsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, 

waaronder ook ondergeschikte detailhandel en horeca in combinatie met en ten dien-

ste van deze voorzieningen worden verstaan. 

 

manege: 

een bedrijf dat op eigen terrein binnen of buiten een gebouw gelegenheid geeft tot het 

beoefenen van de paardensport en al dan niet mogelijkheden biedt voor het verblijf en 

de verzorging van paarden. 

 

mantelzorg: 

het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische 

en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband. 
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natuurwaarden/natuurwetenschappelijke waarden: 

waarden in verband met de aanwezigheid van bijzondere planten, dieren en leefge-

meenschappen in onderlinge samenhang en in samenhang met hun leefomgeving (bio-

toop) en welke verband houden met zaken als verscheidenheid/zeldzaamheid, natuur-

lijkheid/ongestoordheid en kenmerkendheid voor het gebied. 

 

nevenfunctie/agrarische nevenfunctie: 

activiteit uitgeoefend in aanvulling op de hoofdfunctie zoals recreatieve functies, agra-

risch verwante functies, agrarisch technische functies, statische binnenopslag, verbre-

de landbouw. 

 

Nederlandse Grootte Eenheid (NGE): 

Nederlandse Grootte Eenheid (NGE), een standaard eenheid voor de bepaling van de 

omvang van een agrarisch bedrijf zoals die gehanteerd word door het Landbouw Eco-

nomisch Instituut (LEI). 

 

onderkomen: 

een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken, vaar- of voer-

tuig, ark of caravan, voor zover dat/die niet als een bouwwerk is aan te merken, alsook 

een tent. 

 

overkapping: 

een dakconstructie vrijstaand zonder wanden dan wel aan maximaal drie zijden be-

grensd door de gevels van belendende gebouwen en welke constructie zelf niet wordt 

aangemerkt als een gebouw. 

 

paardenbak: 

een onoverdekte voorziening bedoeld voor het berijden, africhten en laten bewegen 

van paarden. 

 

perceelsgrens: 

de grens van een perceel. 

 

productiegebonden detailhandel: 

qua oppervlakte beperkte op de eindgebruiker gerichte verkoop van (streek)eigen goe-

deren/producten vanuit een bedrijf dat die goederen/producten vervaar-

digt/produceert, bewerkt en/of toepast in het productieproces, waarbij de detailhan-

delsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie. 

 

prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele diensten ten behoeve van 

een ander tegen vergoeding. 
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prostitutie, raamprostitutie: 

een seksinrichting met één of meer ramen van waarachter de prostituee/prostitué 

tracht de aandacht van passanten op zich te vestigen. 

 

prostitutie, straatprostitutie: 

het door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze passanten tot 

prostitutie bewegen, uitnodigen dan wel aanlokken. 

 

recreatief medegebruik: 

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de be-

stemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan. 

 

recreatiewoning:recreatiewoning:recreatiewoning:recreatiewoning: 

een gebouw bedoeld voor recreatief gebruik in de vorm van recreatief nachtverblijf voor 

recreanten, die hun hoofdverblijf elders hebben. 

 

reëel agrarisch bedrijf 

een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van tenminste 

één halve volledige arbeidskracht, met een daarbij passend jaarinkomen. 

 

ruimtelijke eenheid: 

complex van bij elkaar behorende bouwwerken. 

 

ruimtelijke kwaliteit: 

de kwaliteit van de ruimte (woon-, werk- en leefomgeving) als bepaald door de ge-

bruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van die ruimte, deze kwali-

teit wordt bepaald door expliciete aandacht voor de ruimtelijk-functionele kwaliteit, de 

stedenbouwkundige kwaliteit, de beeldkwaliteit, de architectonische kwaliteit, de land-

schappelijke kwaliteit en de cultuurhistorische kwaliteit van objecten en terreinen, me-

de in relatie tot het streekeigen karakter van de directe omgeving. 

 

seksinrichting: 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een om-

vang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen 

van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. 

Onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksau-

tomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens 

begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar. 

 

stacaravan: 

een als een gebouw aan te merken caravan, uitsluitend bestemd om te dienen voor re-

creatief woonverblijf door een persoon, gezin of andere groep van personen, die 

zijn/hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben; onder recreatief woonverblijf is in 

ieder geval niet begrepen permanente bewoning door eenzelfde persoon, gezin of an-

dere groep van personen. 



Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied LOG De Ass Gemeente Cuijk 

Croonen Adviseurs 

11 

statische (binnen)opslag 

(binnen)opslag van goederen die geen regelmatige verplaatsing behoeven, niet be-

stemd zijn voor handel en niet worden opgeslagen voor een elders gevestigd niet-

agrarisch bedrijf, zoals (seizoens)stalling van (antieke) auto’s, boten, caravans, cam-

pers en dergelijke. 

 

teeltondersteunende voorzieningen:  

(teelt)ondersteunende voorzieningen, die onderdeel zijn van de totale agrarische be-

drijfsvoering van een (grondgebonden) open- of vollegronds tuinbouwbedrijf(stak), 

boom- of vaste plantenteeltbedrijf(stak) en die gebruikt worden om de bedrijfsvoering 

te optimaliseren; hierdoor vindt (een deel van) de productie onder meer gecontroleerde 

omstandigheden plaats, waardoor gezorgd kan worden voor een verbetering van de 

productiekwaliteit en/of arbeidsomstandigheden, teeltvervroeging of –verlating en het 

terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffengebruik; 

 

teeltondersteunende kas: 

een teeltondersteunende voorziening, bestaande uit een agrarisch bedrijfsgebouw 

waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een ander lichtdoor-

latend materiaal en dienend voor de productie van gewassen onder geconditioneerde 

klimaatomstandigheden. 

 

teeltondersteunende voorzieningen, permanent: 

teeltondersteunende voorzieningen die op een locatie voor onbepaalde tijd worden 

gebruikt. Deze permanente voorzieningen hebben een directe relatie met het grond-

gebruik. Hieronder worden verstaan schuurkassen en permanente tunnel- of boogkassen (> 1,5 meter). 

 

teeltondersteunende voorzieningen, tijdelijk:  

teeltondersteunende voorzieningen die op dezelfde locatie gebruikt kunnen worden 

zo lang de teelt dit vereist, voor aaneengesloten periode van maximum van 6 maan-

den. Deze tijdelijke voorzieningen hebben een directe relatie met het grondgebruik. 

Hieronder worden verstaan folies, insectengaas, acryldoek, wandelkappen, schaduwhallen, hagelnetten. 

 

teeltondersteunende voorzieningen, overig 

een permanente (teelt)ondersteunende voorziening c.q. een bouwwerk in de vorm 

van een hek met afrastering, met een hoogte van niet meer dan 1,5 m, op boomteelt 

percelen waarmee dieren van die percelen geweerd kunnen worden (boomteelthek 

en regenkappen). 

 

bestaande veldschuur: 

bestaande vrijstaande schuur in het veld. 

 



Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied LOG De Ass Gemeente Cuijk 

Croonen Adviseurs 

12 

verbeelding: 

de kaart met bijbehorende verklaring, bestaande uit 1 blad, waarop de bestemmingen 

van de in het plan aangewezen gronden zijn aangegeven, tekeningnummer TEK01-

CUY00027-01A. 

 

verblijfseenheden: 

voorzieningen of ruimten ten behoeve van verblijfsrecreatie zoals een hotelkamer, een 

kamer bij particulieren. 

 

verblijfsrecreatie: 

het verblijf voor recreatieve doeleinden buiten de eerste woning, waarbij ten minste 

een nacht wordt doorgebracht, met uitzondering van overnachtingen bij familie en 

kennissen. Hieronder worden onder andere verstaan een camping, groepsaccommodatie, etc. 

 

verbrede landbouw: 

activiteiten bij een agrarisch bedrijf die voortvloeien uit de agrarische bedrijfsvoering en 

die ten dienste staan van het agrarische bedrijf zoals agro-toerisme, agrarisch natuur-

beheer, bewerking en waardevermeerdering van ter plaats geproduceerde producten, 

productiegebonden/ondergeschikte detailhandel en zorgboerderijen. 

 

verkoopvloeroppervlakte 

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van 

de detailhandel. 

 

voorgevellijn: 

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daar-

van binnen het bouwvlak. 

 

voorgevelrooilijn: 

de grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is geo-

riënteerd. 

 

volwaardig(heid van een) agrarisch bedrijf: 

een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van tenminste 

één volledige arbeidskracht, met een daarbij passend jaarinkomen, en waarvan het 

behoud ook op langere termijn in voldoende mate en op duurzame wijze is verzekerd, 

dat wil zeggen zowel bedrijfs-economisch als milieuhygiënisch. 

 

waterhuishoudkundige voorzieningen: 

voorzieningen, die het waterhuishoudkundige belang dienen, zoals watergangen, wa-

terlopen, kunstwerken, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud 

van een watergang of waterloop. 

 

werk: 

een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde.  
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woning:woning:woning:woning:    

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van één of meer 

personen.  

 

woonboerderij: 

een gebouw dat bestaat uit een (voormalige) agrarische bedrijfswoning met de in het-

zelfde gebouw opgenomen (voormalige) bedrijfsruimten, waarbij woon- en stalgedeelte 

van oudsher aan elkaar verbonden zijn (bijvoorbeeld langgevelboerderij of kortgevel-

boerderij). 

 

zorgvoorziening: 

een voorziening ten behoeve van de welzijnszorg, i.c. de verzorging/verpleging van 

mensen op het fysieke, psychische en/of sociale vlak in het kader van de verbetering 

van hun welzijn, m.u.v. mantelzorg. 



Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied LOG De Ass Gemeente Cuijk 

Croonen Adviseurs 

14 

Artikel 2 Wijze van meten  

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:  

 

2.1 Algemeen 

 

afstand tot de weg:  

de afstand van de bebouwing tot de as van de weg. 

 

afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:  

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt 

van het op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk. 

 

bebouwd oppervlak van een bouwperceel:  

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen. 

 

bebouwingspercentage:  

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de opper-

vlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of bin-

nen een in de regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming. 

 

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 schoor-

stenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

 

breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk:  

tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke 

scheidingsmuren. 

 

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. 

 

inhoud van een bouwwerk: 

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

het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

 

oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neer-

waarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 

plaatse van het bouwwerk. 
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peil: 

a voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de 
hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang vermeerderd met 0,20 m. 

b in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het af-
gewerkte bouwterrein vermeerderd met 0,20 m. 

  

2.2 Ondergeschikte bouwdelen 

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

bouwdelen zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken 

buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1,50 m bedraagt en 

de hoogte niet meer dan 3 m bedraagt. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Agrarisch met waarden – Landschaps- en natuurwaarden  

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Agrarisch met waarden – Landschaps- en natuurwaarden’ aangewezen gron-

den zijn bestemd voor: 

a agrarische doeleinden, in de vorm van agrarische bodemexploitatie met bijbeho-
rende voorzieningen; 

b grondgebonden agrarische bedrijven met dien verstande dat ter plaatse van de 
aanduiding: 

- 'intensieve veehouderij' tevens intensieve veehouderijen zijn toegestaan; 
waarbij niet meer dan één agrarisch bedrijf aanwezig mag zijn per bouwvlak; 

c een bedrijfswoning; 
d behoud, herstel en/of ontwikkeling van de natuurwaarden in het algemeen en in 
het bijzonder voor: 

- struweelvogels ter plaatse van de aanduiding ´specifieke vorm van agrarisch 
met waarden – struweelvogels´; 

- dassen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waar-
den – dassen ‘; 

e behoud van (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen; 
f groenvoorzieningen in de vorm van (erf)beplanting(en); 

g water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
h extensief recreatief medegebruik; 
i aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven. 

 

3.2 Bouwregels 

 

3.2.1 Algemeen 

Voor het bouwen van bouwwerken gelden in het algemeen de volgende bepalingen: 

a Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één agrarisch bedrijf 
toegestaan, indien tussen bouwvlakken de aanduiding ‘relatie’ is aangegeven wor-

den deze bouwvlakken aangemerkt als één bouwvlak. 

b Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande dat:  
1 de afstand tot de as van de weg waaraan wordt gebouwd niet minder mag be-
dragen dan 15 m; 

2 de afstand van gebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen niet 
minder mag bedragen dan 3 m. 
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3.2.2 Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a Bedrijfsgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. 
b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m. 
c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.  
 

3.2.3 Bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 

a Per bouwvlak mag er niet meer dan één bedrijfswoning worden gebouwd. 
b De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³. 
c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m. 
d De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m. 
 

3.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 

a Bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 2 m achter de voorgevellijn van 
de bedrijfswoning te worden gebouwd. 

b De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m². 
c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 
d De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m. 
e De afstand van vrijstaande bijgebouwen tot de bedrijfswoning mag niet meer be-
dragen dan 15 m. 

f Bij afbraak van een bestaand(e) vrijstaand(e) bijgebouw(en) met een oppervlakte 

van meer dan 100 m², mag het in sub b genoemde oppervlakte worden verhoogd 

met 50% van het oppervlak van de te slopen vrijstaande bijgebouwen c.q. bijge-

bouw met dien verstande dat het in sub b genoemde oppervlakte niet bij de bere-

kening mag worden betrokken. Het maximaal toegestane gezamenlijke oppervlak 

van de bijgebouwen na afbraak mag niet meer bedragen dan 200 m². Deze bepa-

ling is niet van toepassing op cultuurhistorisch waardevolle/beeldbepalende be-

bouwing ter plaatse van de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’. 

 

3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalin-

gen: 

a Binnen het bouwvlak mag: 
1 de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedragen dan 2 m, 
met dien verstande dat de bouwhoogte vóór de voorgevellijn van de woning niet 

meer mag bedragen dan 1 m; 

2 de bouwhoogte van torensilo’s, mestvergistinginstallaties en kleine windmolens 
niet meer bedragen dan 12 m; 

3 de bouwhoogte van mestsilo’s niet meer bedragen dan 6 m; 
4 de bouwhoogte van sleufsilo’s niet meer bedragen dan 2,5 m; 
5 de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer be-
dragen dan 3 m. 
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b Buiten het bouwvlak mag: 
1 de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer be-
dragen dan 3 m. 

 

3.3 Ontheffing van de bouwregels 

 

3.3.1 Algemeen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a lid 3.2.1 onder b 1 voor het bouwen van gebouwen op een afstand minder dan 
15 m tot de as van de weg mits hierdoor het stedenbouwkundig beeld en de ver-

keersveiligheid niet wordt aangetast; 

b lid 3.2.1 onder b 2 voor het bouwen binnen 3 m van of in de zijdelingse en/of ach-
terste perceelgrens mits de belangen van derden niet onevenredig worden ge-

schaad; 

c lid 3.2.2 onder b en lid 3.2.2 onder c voor het bouwen van bedrijfsgebouwen met 
een hogere goothoogte tot maximaal 6 m en/of een hogere bouwhoogte tot maxi-

maal 10 m, indien dit noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoe-

ring; 

d lid 3.2.3 onder c en lid 3.2.3 onder d voor het bouwen van bedrijfswoningen met 
een hogere goothoogte tot maximaal 7,5 m en/of een hogere bouwhoogte tot 

maximaal 12 m; 

e lid 3.2.4 onder e voor het bouwen van een bijgebouw op een afstand van meer dan 
15 m van de bedrijfswoning indien dit noodzakelijk is in verband met een doelmati-

ge inrichting van het perceel; 

f lid 3.2.5 onder a voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met een hoogte 

van 2 m vóór de voorgevelrooilijn, mits hierdoor het stedenbouwkundig beeld en de 

verkeersveiligheid niet wordt aangetast; 

g lid 3.2.5 onder b voor het bouwen van torensilo’s, mestvergistinginstallaties en 
kleine windmolens met een hogere bouwhoogte tot maximaal 15 m, indien dit 

noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering; 

h lid 3.2.5 onder e voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
met een hogere bouwhoogte tot 6 m. 

 

3.4 Specifieke gebruiksregels 

 

3.4.1 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, 

wordt in ieder geval verstaan: 

a het gebruik van gronden ten behoeve van de uitoefening van nevenfuncties. 
 

3.4.2 Teeltondersteunende voorzieningen 

Onder strijdig gebruik zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval verstaan 

het gebruik van de gronden ten behoeve van tijdelijke teeltondersteunende voorzienin-

gen voor zover deze geen bouwwerken zijn. 
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3.4.3 Aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven 

Binnen de bestemming ‘Agrarisch met Waarden – Landschaps- en natuurwaarden’ is 

de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf toegestaan als onderge-

schikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij moet worden voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

a De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 35 % van de gezamenlijke 
oppervlakte van de bebouwing van de bedrijfswoning en/of bijgebouwen tot een 

maximum van 50 m². 

b Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het 
verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 

c De activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving. 
d Aan huis verbonden bedrijven zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van bedrijven 
die zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in bijla-

ge 1. 

e Detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van productiegebonden detail-
handel. 

f De activiteit moet uitgeoefend worden door de bewoner. 

 

3.5 Aanlegvergunning 

 

3.5.1 Werken en werkzaamheden 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemees-

ter en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te 

voeren of te laten uitvoeren: 

a Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden –––– da da da das-s-s-s-

sen’sen’sen’sen’: 

- Het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem. 
- Het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, 
waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 onder 

maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat 

om vervanging van bestaande drainage. 

- Het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofilering 
van waterlopen, sloten en greppels alsmede het anderszins verlagen van de wa-

terstand. 

- Het verwijderen van onverharde wegen of paden. 
- Het aanleggen en/of verharden van wegen of paden, dan wel aanbrengen van 
andere niet omkeerbare oppervlakteverhardingen groter dan 100 m². 

b Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch'specifieke vorm van agrarisch'specifieke vorm van agrarisch'specifieke vorm van agrarisch met waarden met waarden met waarden met waarden––––    strstrstrstru-u-u-u-

weelvogels’weelvogels’weelvogels’weelvogels’ 

- Het aanleggen, dempen of wijzigen (van oevers, profiel, doorstroom- of bergings-
capaciteit) van waterlopen, sloten en greppels. 

- Het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bema-
ling en/of bronnering. 

- Het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander 
opgaand houtgewas zonder agrarische productiefunctie. 
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- Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, slo-
ten, steilranden. 

- Het verwijderen van onverharde wegen of paden. 
- Het verwijderen, aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterrei-
nen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, anders dan con-

tainervelden, voor zover groter dan 100 m² per perceel. 

 

3.5.2 Uitzonderingen 

Het in lid 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 

welke: 

a Het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte bete-
kenis zijn. 

b Reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen 
worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

 

3.5.3 Toelaatbaarheid 

De in lid 3.5.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen one-

venredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 

in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. 
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Artikel 4 Natuur 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a behoud, herstel en/of ontwikkeling van de natuurwaarden; 
b behoud, herstel en/of ontwikkeling van de landschappelijke waarden; 
c (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen; 
d water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
e extensief recreatief medegebruik. 
 

4.2 Bouwregels 

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd met uitzondering van 

eenvoudige, kleinschalige voorzieningen in de vorm van bouwwerken ten behoeve van 

het beheer en/of extensief recreatief medegebruik tot een maximale oppervlakte van 

20 m² en een maximale bouwhoogte van 4 m. 

 

4.3 Aanlegvergunning 

 

4.3.1 Werken en werkzaamheden 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemees-

ter en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te 

voeren of te laten uitvoeren: 

a met een oppervlakte groter dan 2500 m² dieper dan 0,50 m onder het maaiveld, 
zoals afgraven, diepploegen, egaliseren, frezen, de aanleg of rooien van bos, boom-

gaard of diepwortelende beplanting, aanbrengen van oppervlakteverhardingen, 

aanleggen van drainage, verwijderen van funderingen alsmede de aanleg van drai-

nage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervanging van bestaande drainage; 

b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van 
waterlopen, sloten en greppels; 

c het aanleggen van leidingen dieper dan 0,50 m onder het maaiveld; 
d het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 
e het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroeten of anderszins verlagen van de 
waterstand; 

f het vellen of rooien van bos; 

g het verwijderen van landschapselementen; 
h het verwijderen van onverharde wegen of paden; 
i het aanleggen en/of verharde van wegen of paden, dan wel het aanbrengen van 

andere niet omkeerbare oppervlakteverhardingen groter dan 100 m². 
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4.3.2 Uitzonderingen 

Het in lid 4.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 

welke: 

a het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte bete-
kenis zijn; 

b reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen 
worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

 

4.3.3 Toelaatbaarheid 

De in lid 4.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen one-

venredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van 

het natuurgebied, de landschappelijke en natuurwaarden van de gronden.  
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Artikel 5 Wonen 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a wonen; 
b aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven; 
c kleinschalig logeren; 
d groenvoorzieningen in de vorm van (erf)beplanting(en); 
e paden en wegen en parkeervoorzieningen; 
f water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

 

5.2 Bouwregels 

 

5.2.1 Woning 

a De inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 600 m³. 
b Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – afwijkende inhouds-
maat’ mag de inhoud van een woning niet minder bedragen dan 600 m³ en niet 

meer bedragen dan 1.000 m³.  

c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.  
d De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m. 
e De afstand tot de as van de weg waaraan wordt gebouwd mag niet minder bedra-
gen dan 15 m. 

f De afstand tot de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen mag niet minder bedra-

gen dan 2 m. 

 

5.2.2 Vrijstaande bijgebouwen 

Voor het bouwen van vrijstaande bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a Vrijstaande bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 2 m achter de voor-
gevellijn van de woning te worden gebouwd. 

b De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 80 m². 
c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 
d De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m. 
e De afstand van vrijstaande bijgebouwen tot de woning mag niet meer bedragen dan 
15 m. 

 

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepa-

lingen: 

a De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde vóór de voorgevellijn van 
de woning, binnen het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan 1 m. 

b De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde achter de voorgevellijn van 
de woning, binnen het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan 2 m. 

c Voor de bouw van onoverdekte zwembaden geldt dat de oppervlakte niet meer mag 
bedragen dan 100 m² en de afstand tot de woning niet meer dan 15 m mag bedra-

gen. 
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d De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedra-
gen dan 3 m. 

 

5.3 Ontheffing van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in: 

a lid 5.2.1 onder e voor het bouwen van gebouwen op een afstand minder dan 15 m 
tot de weg, mits hierdoor het stedenbouwkundig beeld en de verkeersveiligheid niet 

wordt aangetast; 

b lid 5.2.1 onder f voor het bouwen op een kortere afstand tot de zijdelingse en ach-
terste perceelsgrens, mits de belangen van derden niet onevenredig worden ge-

schaad; 

c lid 5.2.2 onder e voor het bouwen van een bijgebouw op een afstand van meer dan 
15 m van de woning, indien dit noodzakelijk is in verband met een doelmatige in-

richting van het perceel; 

d lid 5.2.3 onder d voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
mag niet meer bedragen dan 6 m. 

 

5.4 Specifieke gebruiksregels 

Binnen de bestemming ‘Wonen’ is de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep 

toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij moet worden vol-

daan aan de volgende voorwaarden: 

a De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 35 % van de gezamenlijke 
oppervlakte van de brutovloeroppervlakte van de woning en daarbij behorende aan- 

of uitbouwen en bijgebouwen tot een maximum van 50 m². 

b Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het 
verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 

c De activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving. 
d Detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van productiegebonden detail-
handel. 

e De activiteit moet uitgeoefend worden door de bewoner. 
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Artikel 6 Waarde – Archeologie 2 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde – Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming 

van de te verwachten archeologische waarden van de gronden. 

 

6.2 Bouwregels 

a Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voor-
komende bestemmingen dient de aanvrager van een reguliere bouwvergunning, 

voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 2500 m² en een fundering gele-

gen op een diepte van meer dan 0,5 m onder maaiveld, een rapport te overleggen 

waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen 

worden verstoord, naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende ma-

te zijn vastgesteld. 

b Indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van 
de gronden door het verlenen van de bouwvergunning zullen of kunnen worden ver-

stoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere van de volgende 

voorwaarden verbinden aan de bouwvergunning: 

1 De verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeolo-
gische waarden in de bodem kunnen worden behouden. 

2 De verplichting tot het doen van opgravingen. 
3 De verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, 
te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische mo-

numentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergun-

ning te stellen kwalificaties. 

c Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde 
in sub a indien de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare in-

formatie afdoende is vastgesteld. 

d Het bepaalde in sub a en b is niet van toepassing ter plaatse van het bouwvlak. 
 

6.3 Aanlegvergunning 

 

6.3.1 Werken en werkzaamheden 

Het is binnen deze bestemming verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke 

vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken 

en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 

a werkzaamheden met een oppervlakte groter dan 2500 m² dieper dan 0,50 m onder 
het maaiveld, zoals afgraven, diepploegen, egaliseren, frezen, de aanleg of rooien 

van bos, boomgaard of diepwortelende beplanting, aanbrengen van oppervlakte-

verhardingen, aanleggen van drainage, verwijderen van funderingen;  

b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van 
waterlopen, sloten en greppels; 

c het aanleggen van leidingen dieper dan 0,40 m onder het maaiveld. 
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6.3.2 Uitzonderingen 

Het in lid 6.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 

welke: 

a het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte bete-
kenis zijn; 

b reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen 
worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

 

6.3.3 Toelaatbaarheid 

a De in lid 6.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen on-
evenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de ar-

cheologische waarden van de gronden. 

b Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een rapport te overleg-
gen 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.  

c Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van burgemeester en wet-
houders de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie 

afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 

van latere bouwplannen buiten beschouwing. 

 

 

Artikel 8 Algemene bouwregels 

8.1 Maatvoering 

In die gevallen dat de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan 

wel verticale diepte en/of de afstand tot enige aanduiding van bouwwerken, die in 

overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen, op het 

tijdstip van ter-inzage-legging van het ontwerp van het plan minder dan wel meer be-

draagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze planregels is voorgeschreven 

respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, ho-

rizontale dan wel verticale diepte en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal res-

pectievelijk maximaal toegestaan. 

 

8.2 Bebouwingspercentage 

In die gevallen dat een bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met het be-

paalde in de Woningwet tot stand is gekomen, op het tijdstip van ter-inzage-legging van 

het ontwerp van het plan meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze 

planregels zijn voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking daarvan 

als maximaal toegestaan. 

 

 

Artikel 9 Algemene gebruiksregels  

9.1 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, 

wordt in ieder geval verstaan: 

a het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve 
van een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie; 

b het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als af-
hankelijke woonruimte. 



Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied LOG De Ass Gemeente Cuijk 

Croonen Adviseurs 

30 

Artikel 10 Algemene ontheffingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van: 

a de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 
10% van die maten, afmetingen en percentages. Deze ontheffing is niet van toe-

passing op de inhoud van woningen en bedrijfswoningen en als er op een andere 

wijze reeds ontheffing is verleend; 

b de bestemmingsregels voor het toestaan van kleinschalig logeren bij agrarische be-
drijven en woningen, waarbij voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden: 

1 De logeerplaatsen dienen een plek te krijgen binnen de bestaande bebouwing. 
2 Het aantal logeerplaatsen niet meer mag bedragen dan 5. 
3 De oppervlakte die gebruikt wordt ten behoeve van het kleinschalig logeren mag 
niet meer bedragen dan 50% van de gezamenlijke vloeroppervlakte tot een 

maximum oppervlakte van 150 m². 

4 Er moet sprake zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing. 
c de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van woningen en bijgebouwen , 
waarbij geldt dat bij sloop van alle overtollige bedrijfsbebouwing, ofwel 15% van de 

oppervlakte van de overtollige bedrijfsgebouwen mag worden toegevoegd aan de 

inhoud van de woning tot een maximum van 900 m³ en/of 15% van de oppervlakte 

van de overtollige bedrijfsgebouwen mag worden toegevoegd aan de maximale op-

pervlakte aan bijgebouwen tot een maximum van 300 m². Deze bepaling is niet van 

toepassing op cultuurhistorisch waardevolle bebouwing ter plaatse van de aandui-

ding ’cultuurhistorisch waardevolle bebouwing’;  

d de bestemmingsregels voor het toestaan van kleinschalig kamperen bij agrarische 
bedrijven en woningen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaar-

den: 

1 Het aantal kampeerplaatsen niet meer mag bedragen dan 25. 
2 De oppervlakte die gebruikt wordt ten behoeve van het kleinschalig kamperen 
mag niet meer bedragen dan 0,2 ha. 

3 De gronden die gebruikt worden voor het kleinschalig kamperen dienen direct te 
grenzen aan het bouwvlak of bestemmingsvlak van het agrarische bedrijf of wo-

ning. 

4 De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aange-
tast. 

e de bestemmingsregels ten behoeve van paardenbakken, waarbij moet worden vol-
daan aan de volgende voorwaarden: 

1 De paardenbak wordt gesitueerd direct grenzend aan het bouwvlak of bestem-
mingsvlak van de functie waarbij de paardenbak wordt gerealiseerd. 

2 De oppervlakte niet meer mag bedragen dan 800 m². 
3 De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen 
dan 2 m, met uitzondering van lichtmasten waarvan de hoogte niet meer dan 

6 m mag bedragen. 

4 De belangen van derden niet onevenredig worden geschaad. 
5 De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aange-
tast. 
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f de bestemmingsregels en toestaan dat bestemmingsgrenzen worden overschreden, 

indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

g de bestemmingsregels en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten 
behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de 

bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te stel-

len gebouwtjes worden gebouwd, mits: 

1 de oppervlakte per gebouwtje niet meer dan 20 m² zal bedragen; 
2 de (bouw)hoogte niet meer dan 3,5 m zal bedragen; 

h de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, wordt vergroot: 

1 ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot maximaal 20 m; 
2 ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot maximaal 
10 m; 

i de onder a tot en met h genoemde ontheffingen kunnen uitsluitend verleend wor-

den mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

1 een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
2 de verkeersveiligheid; 
3 de sociale veiligheid; 
4 de milieusituatie; en 
5 de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

 

Artikel 11 Algemene procedureregels 

Met betrekking tot de voorbereiding van een wijziging ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a 

of een ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening door 

burgemeester en wethouders, is Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. 
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Artikel 12 Overige regels 

12.1 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van steden-

bouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Wo-

ningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

a de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalin-

gen; 

b de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 

c de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 

d het bouwen bij ondergrondse hoofdtransportleidingen; 

e de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden, en 

f de ruimte tussen bouwwerken. 

 

12.2 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen 

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de 

regelingen zoals die luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van 

het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en 
slotregels  

Artikel 13 Overgangsrecht 

13.1 Overgangsrecht bouwwerken  

a Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwver-

gunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 

wordt vergroot: 

1 gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2 na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 
veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee 

jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het be-
paalde onder a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 

het bepaalde onder a met maximaal 10%. 

c Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan 
op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder ver-

gunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de over-

gangsbepaling van dat plan. 

 

13.2 Overgangsrecht gebruik 

a Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtre-
ding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het be-
paalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan 

strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang 

wordt verkleind. 

c Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerking-
treding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het 

verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was 
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangs-

bepalingen van dat plan. 
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Artikel 14 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

 

Regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied LOG de Ass’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosmalen, 7 april 2010 


