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  Toelichting bestemmingsplan 
“Gemert-Bakel Buitengebied, Dr. De Quayweg 84 De Mortel” 



Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming van Donkers Bouwkundig Tekenburo niet worden gereproduceerd, noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

donkers
TEL:

BOUWADRES

PROJECT

OPDRACHTGEVER

TEK.

WERKNR.

Tel. 0492 - 35 20 93

Den Heikop 6
5424 SW  Elsendorp

SCHAAL

GETEK.

DATUM GEWIJZ.

BLAD

TEKENING

Ontwikkelen paardenfokkerij

Dr. de Quayweg 84 De Mortel

Dhr. J. v. Deurzen
Keizersberg 24

06-53328056

MR

140937

C:\Users\Marc\Desktop\bouwblokwijziging 06-08-2015.pln

situatie nieuw

1:1000

S.2

5424 SH Elsendorp

bouwkundig tekenburo info@donkers-tekenburo.nl

Dr. de Quayweg

80

Br
ee

m
ho

rs
ts

ed
ijk

Pe
el

sc
he

 L
oo

p

bestaande sleufsilo wordt vaste
mestopslag en spuitplaats

bestaande bebouwing

verbouw

LEGENDA

nieuw te bouwen
hooiopslag/
stallen

werktuigen
berging

stallen

stallen

spuitplaats

vaste
mest

stallen/manege

stapmolen

longeerpiste

bedrijfs
woning

17.240,03 m2

17.240,03 m2

= bouwvlak bestaand
 
= bouwvlak nieuw
 

N

gemeente: Gemert - Bakel
sectie:   G         
nummer: 1589
schaal:  1:1000

12-08-2015


	2015-10-12 toelichting Dr. De Quayweg 84 De Mortel (3) zonder arc
	1. Inleiding
	1.1 Algemeen
	1.2 Aanleiding en doel
	1.3 Omschrijving plangebied
	1.4 Opzet bestemmingsplan

	2.  Planbeschrijving
	2.1 Bestaande situatie
	2.2 Gewenste situatie

	3.  Beleid
	3.1 Rijksbeleid
	3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

	3.2 Provinciaal beleid
	3.2.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant
	3.2.2 Verordening ruimte 2014
	Regels voor zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit
	Regels voor kwaliteitsverbetering van het landschap
	Regels voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemengd landelijk gebied
	Regels voor overige agrarische bedrijven in gemengd landelijk gebied


	3.3 Gemeentelijk beleid
	3.3.1 Bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2010”
	3.3.2 BIO-regeling


	4.  Ruimtelijke aspecten
	4.1 Natuur
	4.1.1 Gebiedsbescherming
	4.1.2 Soortenbescherming

	4.2 Landschappelijke waarden
	4.3 Cultuurhistorie en archeologie
	4.3.1 Cultuurhistorische en aardkundige waarden
	4.3.2 Archeologische waarden

	4.4 Ontsluiting en parkeren
	4.4.1 Ontsluiting
	4.4.2 Parkeren


	5.    Milieuaspecten
	5.1 M.e.r.-beoordeling
	5.2 Bodem
	5.3  Water
	5.4 Geluid
	5.5 Luchtkwaliteit
	5.6 (Agrarische) bedrijvigheid en geur
	5.7  Externe veiligheid
	5.8  Gezondheid
	5.8.1 Onderzoek naar zoönosen bij paarden en volkszondheidsrisico’s in de paardenhouderij
	5.8.2 Verschillende gezondheidsaspecten


	6.  Waterparagraaf
	6.1 Waterbeleid
	6.2 Oppervlaktewater
	6.3 Grondwater
	6.4 Afvoer hemelwater

	7.  Uitvoerbaarheid
	7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
	7.2 Economische uitvoerbaarheid
	7.3 Grondexploitatie

	8.  Juridische verantwoording
	8.1 Algemene opzet
	8.2 Toelichting op de verbeelding
	8.3 Toelichting op de regels


	2015-10-12 bijlagen bestemmingsplan (1)
	bijlage 1 Situatieschets beoogde situatie (tabblad)
	bijlage 1 bouwblokwijziging 12-08-2015
	bijlage 2 Erfbeplantingsplan (tabblad)
	bijlage 3 Resultaten berekening Aerius (tabblad)
	bijlage 3 berekening Aerius beoogde situatie


