
Bijlage 1.8a bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Kaart militair terrein -  oefenterrein Baggelhuizen

0 200m

militair terrein
andere militaire objecten

Bijlage A



Bijlage 1.13 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Kaart militair terrein - oefenterrein De Haar

0 400m

militair terrein
andere militaire objecten

Bijlage B



Bijlage 1.16 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Kaart militair terrein - oefenterrein De Vlasakkers

0 500m

militair terrein
andere militaire objecten

Bijlage C



Bijlage 1.38 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Kaart militair terrein - oefenterrein Rucphense Heide

0 440m

militair terrein
andere militaire objecten

Bijlage D
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Almere
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Bijlage 11.1 bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Kaart militaire laagvliegroutes voor jacht- en transportvliegtuigen

0 20km
laagvliegroutes 10 en 10A

Bijlage E



Bijlage 12.36 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Kaart munitieopslagplaats Vliegbasis Volkel

0 600m

munitieopslagplaats
andere militaire objecten

Bijlage F
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0 50 km

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Kaart met reserevingsgebieden ten behoeve van de mogelijke uitbreiding van hoofdwegen of delen daarvan

LEGENDA
Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen met:

1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

2 rijstroken ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

3 rijstroken ; breedte reserveringsgebied bedraagt 41 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013
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0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 1 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 2 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 3 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 4 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 5 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 6 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 7 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 8 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 9 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 10 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 11 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 12 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 13 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 14 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 15 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 16 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 17 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter
2 rijstroken ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 18 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter
2 rijstroken ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 19 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 20 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 21 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 22 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 23 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 24 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 25 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 26 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 27 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 28 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 29 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 30 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 31 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 32 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
reserveringsgebieden
reserveringsgebied

1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter
3 rijstroken ; breedte reserveringsgebied bedraagt 41 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 33 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 
3 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 41 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 34 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 35 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter
3 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 41 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 36 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 
3 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 41 meter

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 37 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 38 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 39 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 40 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 41 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 42 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 43 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 44 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 45 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 46 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 47 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 48 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 49 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 50 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 51 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 52 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 53 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 54 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 55 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 56 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 57 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
2 rijstroken ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 58 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 59 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 60 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 61 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000 Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 62 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 63 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 64 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 65 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 66 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 67 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 68 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 69 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 
2 rijstroken  ; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 70 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 71 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 72 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 73 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 74 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 75 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 76 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 77 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 78 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 79 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013



0 1.000Meter

Bijlage 16 als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening
Detailkaart 80 reserveringsgebieden hoofdwegen

Ruimtelijke reservering voor aanleg en verbreding hoofdwegen
1 rijstrook ; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter 

Deze bijlage behoort bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
Mij bekend,

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 
6 juni 2013


