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Artikel 20  Natuur 

20.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke 

waarden; 
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden zoals 

die ter plaatse voorkomen; 
c. infrastructurele voorzieningen zoals deze bestonden op het tijdstip van de 

terinzagelegging van het ontwerpplan; 
d. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen 

voorzieningen ten behoeve van het vasthouden, bergen, aan- en afvoeren van 
water; 

e. natuurvriendelijke oeverzones van 5 m breed aan weerszijden van een watergang; 
f. voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief en educatief medegebruik, zoals 

wandel-, fiets- en ruiterpaden en parkeervoorzieningen ten behoeve van 
toeristische overstappunten; 

met daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde en andere-werken. 

20.2  Bouwregels 

Op de voor 'Natuur' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste 
van de bestemming worden gebouwd. 

20.2.1  Gebouwen 
Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat 
vogelkijkhutten die legaal aanwezig zijn op het tijdstip van terinzagelegging van het 
ontwerp-bestemmingsplan of die op dat moment gebouwd mogen worden, mogen 
worden gehandhaafd naar de omvang die zij op dat moment hadden. 

20.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 1,50 
m mag bedragen.  

20.3  Aanlegvergunning 

20.3.1  Verbod 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de in de Bijlage 1 Tabel 
aanlegvergunningen genoemde werken of werkzaamheden uit te voeren of te laten 
uitvoeren, indien en voor zover bij de bestemming Natuur of bij de aanduiding 
'houtsingel' (voor zover van toepassing) en de betreffende werken of werkzaamheden 
een "A" is vermeld. 

20.3.2  Uitzondering 
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Het in 20.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk zijnde, 
en werkzaamheden die: 
a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen; 
b. worden uitgevoerd krachtens een vastgesteld beheersplan. 

20.4  Uitsluiting tijdelijke ontheffing 

In verband met het belang ter bescherming waarvan deze bestemming is opgenomen is 
het verlenen van een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan niet toegestaan.  




