








OVERZICHT AMBTSHALVE AANPASSINGEN BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED HAAKSBERGEN, PARTIËLE HERZIENING GREVENPAALWEG 14 
 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening 
Grevenpaalweg 14 heeft van 16 maart 2018 tot en met 26 april 2018 ter inzage gelegen. 
 
Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel worden enkele ambtelijke aanpassingen 
verwerkt. Het gaat om de volgende aanpassingen. 
 
 

Toelichting 

 
Paragraaf 1.1 Aanleiding 
De laatste twee zinnen (Hiervoor is een eerste schets aangeleverd. De onderbouwing 
en nadere uitwerking daarvan wordt aangeleverd wanneer er een principebesluit vanuit 
de gemeente is genomen.) verwijderen. 
 
Paragraaf 2.2 Toekomstige situatie 

 De nieuw te bouwen woning met bijgebouw wordt aan de Grevenpaalweg 
gesitueerd, ten noorden van de bestaande woning en op de plek van de gesloopte 
schuren. 

 
is vervangen door: 
 

 De nieuw te bouwen woning met bijgebouw wordt aan de Grevenpaalweg 
gesitueerd, ten noorden van de bestaande woning en op de plek van de gesloopte 
schuren. De afstand tussen de toekomstige eigendomsgrens en nieuwe woning is 
minimaal 8 meter. 

 
Paragraaf 5.3 Beschrijving van het plan 
De inhoud van de bestaande woning bedraagt ook 750 m3 en de oppervlakte van de 
bijbehorende bouwwerken bij deze woning bedraagt maximaal 350 m2. 
 
is vervangen door: 
 
De inhoud van de bestaande woning bedraagt meer dan 750 m3. De bestaande inhoud 
van de woning geldt als maximum inhoud. De oppervlakte van de bijbehorende 
bouwwerken bij deze woning bedraagt maximaal 350 m2. 
 
 

Planregels 

 
 Artikel 3.1 is aangevuld met 
 

h. een buitenrijbak, indien en voor zover deze bestond op het tijdstip van 
terinzagelegging van het ontwerp van dit plan en op een legale wijze tot stand is 
gekomen; 

 
i. een voorziening voor de opslag van mest, kuilvoerplaat en sleufsilo's, indien en 

voor  zover deze bestond op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp 
van het  bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen (vastgesteld d.d. 2 juli 
2013) en op  een legale wijze tot stand is gekomen; 



 
 
 Artikel 3.4 is aangevuld met 
 

b. aanhef ten behoeve van het gebruiken van de gronden als buitenrijbak en het 

aldaar bouwen van andere bouwwerken ten dienste daarvan, met dien verstande 

dat: 

1. bij eenzelfde bedrijf niet meer dan één buitenrijbak is toegestaan; 

2. de buitenrijbak in de onmiddellijke nabijheid van het betreffende agrarisch 

bedrijf wordt gesitueerd; 

3. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 6,00 m bedraagt; 

4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde niet meer 

dan 1,50 m mag bedragen; 

5. de ter plaatse dan wel in de directe nabijheid voorkomende landschaps- 

en natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast; 

6. ter bewerkstelliging van een redelijk visuele inpassing van één en ander 

in het landschap, eisen kunnen worden gesteld betreffende situering en 

afscherming door beplanting of anderszins; 

 
 Artikel 3.8 aanhef 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - 
Landschap': 
 
is vervangen door: 
 
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch met waarden - 
Landschap' wijzigen in de bestemming: 
 

 

Analoge verbeelding 

 
Het bestemmingsvlak loopt aan de oostzijde niet tot aan de huidige erfgrens/natuurlijke 
grens/eigendomsgrens. Daardoor kan de rijbak (opgenomen in ontwerp) niet 
gerealiseerd worden. 
De strook aan de oostzijde tot aan de huidige erfgrens is bestemd tot Agrarisch met 
waarden – Landschap. In de planregels is een rijbak mogelijk gemaakt. 
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