
Staat van wijzigingen beeldkwaliteitplan Buitengebied Haaksbergen 
(beeldkwaliteitsplan en achtergronddocument) 
 
Hieronder staan de wijzigingen die zijn doorgevoerd op het ontwerp beeldkwaliteitsplan 
Buitengebied Haaksbergen (deel 1) en het ontwerp achtergronddocument 
beeldkwaliteitsplan Buitengebied Haaksbergen (deel 2). 
 
Algemeen 
 
� De inhoudsopgave en de paginanummering is aangepast aan de doorgevoerde 

wijzigingen 
� Versie/datum is aangepast (oktober 2013) 
� Deel 1 is vervangen door Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Haaksbergen 
� Deel 2 is vervangen door Achtergronddocument beeldkwaliteitsplan Buitengebied 

Haaksbergen 
� Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen 2009 is vervangen door bestemmingsplan 

Buitengebied Haaksbergen 
� Integrale gebiedsuitwerking landelijk gebied Haaksbergen is vervangen door Integrale 

gebiedsuitwerking landelijk gebied Haaksbergen (vaststelling college 11 november 
2008). 

� De terminologie is aangepast aan de Wabo-wetgeving 
� De naamgeving van organisatie-onderdelen is aangepast aan de huidige 

organisatiestructuur van de gemeente Haaksbergen 
� Kleine technische/administratieve/verduidelijkende aanpassingen die de strekking van de 

inhoud niet aantasten. 
 
 
Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Haaksbergen 

 
 

Pagina Opmerkingen 
Pagina 12 Het schema is aangepast. Het schema is aangepast aan de inhoud van het 

achtergronddocument. 
1. Intro 
2. Analyse bestaande bebouwing 
3. Ontwikkelingen 
4. Gemeentelijk beleid 
5. Ambitie landschap 
6. Ambitie bebouwing 

Pagina 15, 19, 21, 
23, 25, 27 

Er dient voldaan te worden aan de algemeen geldende criteria zoals 
opgenomen in paragraaf 5.2 van de Welstandsnota is vervangen door ‘Er 
dient voldaan te worden aan de algemeen geldende criteria  van de 
Welstandsnota.’ 

Paragraaf 2.3 Paragraaf 2.3 Planologische procedure is geheel komen te vervallen. 
 
 
Achtergronddocument beeldkwaliteitsplan Buitengebied Haaksbergen 
 
 
Pagina Wijzigingen 
Pagina 4 Het kaartje mbt het buitengebied is aangepast aan de laatste situatie.  
Pagina 27 Paragraaf Wijzigingsbevoegdheden is verwijderd. 
Pagina 32 ‘Hoofstuk 4 Beleid’ is vervangen door ‘Hoofdstuk 4 Gemeentelijk beleid’. 
Pagina 34 tm 37 Paragraaf 4.2 Ontwikkelmogelijkheden bestemmingsplan is verwijderd. 

 
Hiervoor in de plaats zijn de volgende paragrafen gekomen: 



Par. 4.2 Rood voor Rood en VAB beleid 2011 
Par. 4.3 Landschapsontwikkelingsplan 
Par. 4.4 Beleidsplan Recreatie en Toerisme 
Par. 4.5 Nota verblijfsrecreatie in het landelijk gebied gemeente 
Haaksbergen 
Par. 4.6 Welstandsnota 
Par. 4.7 Waterplan 

Pagina 36 een nieuwe bouwkavel in de Kernrandzone is vervangen door een nieuwe 
bouwkavel op een andere plek 

 


