
Regels Wijzigingsplan buitengebied, zeedijk 2 
 
 

 



Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 
 

Artikel 1 Algemene bepaling 
Op dit wijzigingsplan 'Buitengebied, Zeedijk 2' van de gemeente Etten-Leur zijn van overeenkomstige 
toepassing de planregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (2013) zoals geldend op het moment van ter 
inzage legging van dit ontwerpplan en vervat in het GML- bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002. 
Met dien verstande dat de gebiedsaanduidingen nu aangeduid met 'overige zone - groenblauwe mantel' , 
'overige zone-landschappelijk open gebied', 'overige zone- zoekgebied behoud en herstel watersystemen' en 
'overige zone- zoekgebied ecologische verbindingszone' verwijzen naar de gelijknamige gebiedsaanduidingen 
zonder de toevoeging 'overige zone' uit het bestemmingsplan Buitengebied (2013). 
 

Artikel 2 Begrippen 
 

 
2.1 bestemmingsplan 
 
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 
 
2.2 plan 
 
Het wijzigingsplan Buitengebied, Zeedijk 2 met identificatienummer NL.IMRO.0777.0101WPZEEDIJK2-3001 van 
de gemeente Etten-Leur. 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002


Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de bestemmingsregels  'Agrarisch met waarden' , de 
dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 3' en 'Waterstaat-Waterkering' en  de gebiedsaanduidingen 
'groenblauwe mantel', 'landschappelijk open gebied' , 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en 
'zoekgebied behoud en herstel watersystemen' van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2013', zoals geldend 
op het moment van ter inzage legging van dit ontwerpplan en vervat in het GML- bestand 
NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing.  
 

 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002


Hoofdstuk 3 Algemene regels 
 
 

 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de relevante bestemmingsregels van het bestemmingsplan 
'Buitengebied 2013', zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit ontwerpplan en vervat in het 
GML- bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing. 
 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002


Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
 
 
 
Conform het bepaalde in artikel 1 zijn de relevante bestemmingsregels van het bestemmingsplan 
'Buitengebied 2013', zoals geldend op het moment van ter inzage legging van dit ontwerpplan en vervat in het 
GML- bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002 van overeenkomstige toepassing. 
 
 

Artikel 3 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 
Planregels van het bestemmingsplan ‘Wijziging Buitengebied, Zeedijk 2’. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3002

