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Voorwaarden/voorschriften voor de activiteit het gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan e.d (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo) 
1. De omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het  

bestemmingsplan dient altijd op het werk aanwezig te zijn en op eerste aanvraag aan de 
medewerker van het team Vergunningen en Handhaving ter inzage te worden gegeven. 

2. Uitvoeren beplantingsplan: 
a. door u dient een aanplant van beplanting uitgevoerd te worden conform het rood 

gearceerde deel van het aanlegplan met kenmerk BA(00)703 van 7 juni 2019 zoals 
opgenomen in de bijlage landschappelijke inpassing veldschuur. 

b. de beplanting dient binnen 1 jaar na uitvoering van de bouw van de veldschuur uitgevoerd 
te worden en gereed gemeld te worden; 

3. Instandhoudingsplicht beplanting: 
a. de beplanting mag niet worden verwijderd en dient in stand te worden gehouden; 
b. de vergunninghouder aan wie een voorschrift of een verplichting is opgelegd, alsmede 

diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen. 
4. Gereed melden uitvoering beplantingsplan: 

Bij deze omgevingsvergunning is een formulier gevoegd waarop u de uitvoering van de 
beplantingsplan gereed meldt. De beplanting dient binnen 1 jaar na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden van de veldschuur uitgevoerd te worden en gereed gemeld te worden. 
Controle op de uitvoering van de beplanting vindt plaats op basis van de vergunningvoorschriften 
en kan doorlopend plaatsvinden om zo de duurzame instandhouding van de beplanting te 
waarborgen. Naast een registratie van uw melding vindt in de meeste gevallen een daadwerkelijke 
controle op de uitvoering van de plantwerkzaamheden plaats. 
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Beplantingsplan voor landschappelijke inpassing 
veldschuur 
 

Het rood gearceerde gedeelte is vereist voor de landschappelijk inrichting van de veldschuur. 
Beplantingtype: esrandbeplanting en houtsingel nieuw conform het aanlegplan met kenmerk 
BA(00)703 (aanlegplan) van 7 juni 2019. 


