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Kappert 13a Neer BU wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a-VG01 uitbreiding bouwvlak agrarisch bedrijf 8-jun-21 vastgesteld 8-jun-21 24-jun-21 4-aug-21

bedrijventerrein Heythuysen BT bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG02

Wijziging van dd. 9 februari 2021 vastgesteld bestemmingsplan:  

bestemming ‘Bedrijventerrein’ voor oostelijk terreindeel is vervangen door de bestemmingen ‘Bedrijf’ 

en ‘Wonen’. Binnen de bestemming ‘Bedrijf’ zijn bedrijven  toegestaan uit de categorieën A en B 

volgens de ‘Staat van bedrijf

1-jun-21 vastgesteld 1-jun-21 17-jun-21 28-jul-21
stcrt-2021-

30144

gmb-2021-

183449

Gruttostraat  - Haler WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP21HrGruttostraat-ON01 bouw 3 woningen  - ontwerp 8-jun-21 17-jun-21 28-jul-21
stcrt-2021-

30148

gmb-2021-

183456

Heideweg 8 Kelpen-Oler BU wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-VG01
agrarische bedrijfsfunctie ter plaatse planologisch te beëindigen en een reguliere burgerwoning 

mogelijk te maken
1-jun-21 vastgesteld 1-jun-21 3-jun-21 14-jul-21

stcrt-2021-

28217

gmb-2021-

171602

Mortel 29 Roggel WK wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29-VG01 wijzigen bestemming 'Agrarisch' in bestemming 'Wonen' 18-mei-21 vastgesteld 18-mei-21 27-mei-21 7-jul-21
stcrt-2021-

26557

gmb-2021-

160634

Thoorderstraat Grathem WK uitwerkingsplan NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr-VG01 realisering van 1 woning 11-mei-21 vastgesteld 11-mei-21 27-mei-21 7-jul-21
stcrt-2021-

26554

gmb-2021-

160625

Napoleonsweg 134 Nunhem BU wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP20NuNapoleonw134-VG01 wijziging bestemming 'Maatschappelijk' in bestemming 'Wonen' 4-mei-21 vastgesteld 4-mei-21 27-mei-21 7-jul-21
stcrt-2021-

26558

gmb-2021-

160642

Noenevershof Buggenum WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20BuNoenever-VG01 woningbouwplan Noenevershof - bouw van 16 levensloopbestendige woningen 20-apr-21 vastgesteld 20-apr-21 13-mei-21 23-jun-21
stcrt-2021-

24353

gmb-2021-

145858

N732 Neer-Nunhem BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20NeNuFietsbN273-VG01 Realiseren van een kunstwerk (fietsbrug) over de Neerbeek 20-apr-21 vastgesteld 20-apr-21 13-mei-21 23-jun-21
stcrt-2021-

24358

gmb-2021-

145879

Eikesstraat 2 Hunsel WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20HuEikesstraat2-VG01
wijzigen bestemming 'Bedrijf'' in bestemming 'Detailhandel' alsmede omzetten bedrijfswoning in 

burgerwoning
20-apr-21 vastgesteld 20-apr-21 6-mei-21 16-jun-21

stcrt-2021-

22806

gmb-2021-

135876

Veldstraat 4 Grathem WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20GrVeldstraat4-VG01 realisering van een hondenpension 16-mrt-21 vastgesteld 16-mrt-21 22-apr-21 2-jun-21
stcrt-2021-

20161

gmb-2021-

120312

Molenzicht Heythuysen WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP21HyMolenzicht-ON01 realiseren van 4 extra woonwagenstandplaatsen voor 4 woonwagens  - ontwerp 9-mrt-21 8-apr-21 19-mei-21
stcrt-2021-

17585

gmb-2021-

104579

Napoleonsweg 152 Nunhem BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP21NuNapoleonw152-ON01 uitbreiden bouwvlak en bestaande bebouwing, aanleg poel en natuurcompensatie Nunhems Zaden  - ontwerp 9-mrt-21 8-apr-21 19-mei-21
stcrt-2021-

17597

gmb-2021-

104669

Bergerstraat 34 Neer BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20NeBergerstr34-VG01
het beëindigen van de intensieve veehouderij, het voortzetten van de akkerbouwtak als niet-

volwaardige tak en het bouwen van een extra woning 
16-mrt-21

geheel 

onherroepelijk in 

werking

13-mei-21 1-apr-21 12-mei-21
stcrt-2021-

16164

gmb-2021-

95782

Kappert 13a Neer BU wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a-ON01 uitbreiding bouwvlak agrarisch bedrijf  - ontwerp 16-mrt-21 1-apr-21 12-mei-21
stcrt-2021-

15995

gmb-2021-

95020

Kelperheide ong. Kelpen-Oler BT

bestemmingsplan & 

omgevingsvergunning

(coördinatieregeling)

NL.IMRO.1640.BP20KoKelperheide-ON01 realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw (coördinatieregeling)  - ontwerp 10-mrt-21 18-mrt-21 28-apr-21
stcrt-2021-

13243

gmb-2021-

77941

Thoorderstraat Grathem WK uitwerkingsplan NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr-ON01 realisering van 1 woning  - ontwerp 23-feb-21 4-mrt-21 14-apr-21
stcrt-2021-

10866

gmb-2021-

62755

Heideweg 8 Kelpen-Oler BU wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-ON01
agrarische bedrijfsfunctie ter plaatse planologisch te beëindigen en een reguliere burgerwoning 

mogelijk te maken
 - ontwerp 9-feb-21 25-feb-21 7-apr-21

stcrt-2021-

9591

gmb-2021-

54300

bedrijventerrein Heythuysen BT bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG01

bestemming ‘Bedrijventerrein’ voor oostelijk terreindeel is vervangen door de bestemmingen ‘Bedrijf’ 

en ‘Wonen’. Binnen de bestemming ‘Bedrijf’ zijn bedrijven  toegestaan uit de categorieën A en B 

volgens de ‘Staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijven 

9-feb-21

geheel 

onherroepelijk in 

werking

8-apr-21 25-feb-21 7-apr-21
stcrt-2021-

9585

gmb-2021-

54289

NL.IMRO.1640.BP20LeuHuisvesting-VG01  -  Bestemmingsplan 'Huisvesting internationale werknemers en andere kamerbewoners in Leudal' -  Bijlage 1 bij de regels

Overzicht onderliggende ruimtelijke plannen  (na vaststelling door raad te actualiseren)

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a-VG01/vb_NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a-VG01.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG02
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG02
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG02
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG02
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG02
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG02/vb_NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG02.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30144.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30144.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-183449.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-183449.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP21HrGruttostraat-ON01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP21HrGruttostraat-ON01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30148.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30148.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-183456.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-183456.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-VG01/vb_NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-28217.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-28217.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-171602.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-171602.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29-VG01/vb_NL.IMRO.1640.WP21RoMortel29-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-26557.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-26557.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-160634.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-160634.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr-VG01/vb_NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-26554.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-26554.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-160625.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-160625.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.WP20NuNapoleonw134-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP20NuNapoleonw134-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP20NuNapoleonw134-VG01/vb_NL.IMRO.1640.WP20NuNapoleonw134-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-26558.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-26558.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-160642.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-160642.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP20BuNoenever-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20BuNoenever-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20BuNoenever-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP20BuNoenever-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-24353.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-24353.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-145858.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-145858.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP20NeNuFietsbN273-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20NeNuFietsbN273-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20NeNuFietsbN273-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP20NeNuFietsbN273-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-24358.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-24358.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-145879.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-145879.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP20HuEikesstraat2-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20HuEikesstraat2-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20HuEikesstraat2-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20HuEikesstraat2-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP20HuEikesstraat2-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-22806.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-22806.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-135876.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-135876.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP20GrVeldstraat4-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20GrVeldstraat4-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-20161.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-20161.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-120312.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-120312.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP21HyMolenzicht-ON01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP21HyMolenzicht-ON01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-17585.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-17585.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-104579.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-104579.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP21NuNapoleonw152-ON01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP21NuNapoleonw152-ON01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-17597.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-17597.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-104669.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-104669.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP20NeBergerstr34-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20NeBergerstr34-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20NeBergerstr34-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20NeBergerstr34-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP20NeBergerstr34-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-16164.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-16164.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-95782.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-95782.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a-ON01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP21NeKappert13a-ON01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-15995.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-15995.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-95020.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-95020.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP20Kelperheide-ON01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20KoKelperheide-ON01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13243.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13243.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-77941.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-77941.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr-ON01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.UP21GrThoorderstr-ON01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-10866.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-10866.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-62755.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-62755.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-ON01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-ON01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP21KoHeideweg8-ON01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-9591.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-9591.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-54300.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-54300.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-9585.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-9585.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-54289.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-54289.html
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Kelperbrug Kelpen-Oler BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20KoKelperbrugvg-VG01 verlegging gasleiding ter hoogte van de Kelperbrug 9-feb-21

geheel 

onherroepelijk in 

werking

8-apr-21 18-feb-21 31-mrt-21
stcrt-2021-

8243

gmb-2021-

46552

Napoleonsweg 134 Nunhem BU wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP20NuNapoleonw134-ON01 wijziging bestemming 'Maatschappelijk' in bestemming 'Wonen'  - ontwerp 10-feb-21 11-feb-21 24-mrt-21
stcrt-2021-

6825

gmb-2021-

37809

Heldenseweg 18 Neer BU wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP20NeHeldensewg18-VG01
wijziging bestemming ‘Agrarisch’ in ‘Wonen’ - sloop van alle bestaande opstallen en nieuwbouw 

burgerwoning mogelijk ter vervanging van voormalige bedrijfswoning
2-feb-21

geheel 

onherroepelijk in 

werking

25-mrt-21 11-feb-21 24-mrt-21
stcrt-2021-

6829

gmb-2021-

37817

Pinxtenstraat Haler WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20HrPinxtenstr-ON01 Woningbouwontwikkeling Pinxtenstraat te Haler  - ontwerp 10-feb-21 11-feb-21 24-mrt-21
stcrt-2021-

6834

gmb-2021-

37860

bedrijventerrein

Ittervoort
Ittervoort BT bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP19BtIttervoort4e-VG01 uitbreiding bestaande Bedrijventerrein Ittervoort (4e fase) 22-dec-20

geheel in 

werking
22-dec-20 21-jan-21 3-mrt-21

stcrt-2021-

2924

gmb-2021-

15896

Kloppe-ven Horn WK uitwerkingsplan NL.IMRO.1640.UP20HoKloppeven-VG01 bouw van 5 vrijstaande levensloopbestendige woningen 1-dec-20

geheel 

onherroepelijk in 

werking

1-dec-20 24-dec-20 3-feb-21
stcrt-2020-

67653

gmb-2020-

338246

Dorpstraat naast 9 Baexem WK wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP20BaDorpstraat9-VG01 wijziging bestemming 'Bedrijf'' naar bestemming 'Wonen' voor perceel achter het pand Dorpstraat 9 8-dec-20

geheel 

onherroepelijk in 

werking

8-dec-20 17-dec-20 27-jan-21
stcrt-2020-

67508

gmb-2020-

337315

Heldenseweg 18 Neer BU uitwerkingsplan NL.IMRO.1640.WP20NeHeldensewg18-ON01
wijziging bestemming ‘Agrarisch’ in ‘Wonen’ - sloop van alle bestaande opstallen en nieuwbouw 

burgerwoning mogelijk ter vervanging van voormalige bedrijfswoning
 - ontwerp 17-nov-20 26-nov-20 6-jan-21

stcrt-2020-

62083

gmb-2020-

308615

Walk 6 Heythuysen WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20HyWalk6-VG01
afstemming juridisch-planologisch kader op feitelijke situatie en beperkte uitbreiding van 

verblijfsrecreatieve voorzieningen
10-nov-20

geheel 

onherroepelijk in 

werking

10-nov-20 26-nov-20 6-jan-21
stcrt-2020-

62467

gmb-2020-

310765

Swartbroekstraat 2 Ell BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20ElSwartbrstr2-VG01
saneren agrarisch bedrijf Swartbroekstraat 2-2a in Ell (bestemming 'A' wordt 'W'') & overhevelen 

functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ Boerderijweg 6 in Neer
 10-nov-2020

geheel 

onherroepelijk in 

werking

10-nov-20 19-nov-20 30-dec-20
stcrt-2020-

60287

gmb-2020-

299332

Liduinahof Kelpen-Oler WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20KoLiduinahof-VG01 realisatie van in totaal 19 woningen binnen het noordelijk gedeelte van het plangebied 10-nov-20

geheel 

onherroepelijk in 

werking

31-dec-20 19-nov-20 30-dec-20
stcrt-2020-

60286

gmb-2020-

299330

grondgebied Leudal Leudal LEU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20LeuHuisvesting-ON01 paraplubestemmingsplan huisvesting internationale werknemers en andere kamerbewoners in Leudal  - ontwerp 13-okt-20 29-okt-20 9-dec-20
stcrt-2020-

55927

gmb-2020-

275829

bedrijventerrein Heythuysen BT bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20BtHeythuysen-ON01

bestemming ‘Bedrijventerrein’ voor oostelijk terreindeel is vervangen door de bestemmingen ‘Bedrijf’ 

en ‘Wonen’. Binnen de bestemming ‘Bedrijf’ zijn bedrijven  toegestaan uit de categorieën A en B 

volgens de ‘Staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijven 

 - ontwerp 14-okt-20 15-okt-20 25-nov-20
stcrt-2020-

53323

gmb-2020-

262017

Weverstraat 17 Hunsel BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV20HuWeverstr17ea-ON01 productie van pluimveevoer voor de locaties Weverstraat 17, Kapittelstraat 1 en Venderstraat 5  - ontwerp 14-okt-20 15-okt-20 25-nov-20
stcrt-2020-

53321

gmb-2020-

262000

bedrijventerrein Neer BT bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20BtNeer-VG01 actualisering en uitbreiding bestaand bedrijventerrein aan de Heldenseweg 29-sep-20 niet in werking 29-sep-20 8-okt-20 18-nov-20
stcrt-2020-

52036

gmb-2020-

256058

Aan de Watermolen

&

Speckerweg 

1a

&

ong.

Heythuysen BU gerechtelijke uitspraak NL.IMRO.1640.BP19HyAdWatermol1a-VG01
Uitspraak Raad van State op beroep tegen bestemmingsplan met IDN > 

NL.IMRO.1640.BP19HyAdWatermol1a-VG01
16-sep-20

geheel 

onherroepelijk in 

werking

16-sep-20 nvt nvt nvt nvt 

Processieweg 7 Kelpen-Oler BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP19KoProcessiewg7-VG01 uitbreiden glastuinbouwbedrijf 26-apr-20
geheel in 

werking
17-sep-20 6-aug-20 16-sep-20

stcrt-2020-

42047

gmb-2020-

200327

Heverstraat 8 Roggel BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP20RoHeverstraat8-VG01 sloop bestaande bedrijfsopstal met bedrijfswoning en bouw nieuwe woning 30-jun-20

geheel 

onherroepelijk in 

werking

27-aug-20 16-jul-20 26-aug-20
stcrt-2020-

38475

gmb-2020-

180524

Stekstraat 18 Baexem BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP19BaStekstraat18-VG01
uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Stekstraat 18 te Baexem en het oprichten van een viertal 

recreatiewoningen ter plaatse
26-mei-20

geheel 

onherroepelijk in 

werking

26-mei-20 11-jun-20 22-jul-20
stcrt-2020-

31051

gmb-2020-

143812

Maaslandstraat ong. Horn WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP19HoMaaslandstr-VG01

Herstructurering.Bestaande verouderde ‘bejaardenwoningen’ worden gesloopt en vervangen door 36 

nieuw te bouwen levensloopbestendige huurwoningen (16 grondgebonden woningen en 20 

nultredenwoningen).

26-mei-20

geheel 

onherroepelijk in 

werking

26-mei-20 11-jun-20 22-jul-20
stcrt-2020-

31050

gmb-2020-

143805

grondgebied Leudal Leudal LEU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP19LeuDrzmEnergie-VG01 paraplubestemmingsplan ontwikkelingen duurzame energie 28-apr-20
geheel in 

werking
6-jul-20 25-mei-20 5-jul-20

stcrt-2020-

28786

gmb-2020-

132481
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Rozenhof 22-24 Heythuysen WK uitwerkingsplan NL.IMRO.1640.UP19HyRozenhof-VG01 uitwerking woonkernenplan voor de bouw van 2 woningen 14-apr-20

geheel 

onherroepelijk in 

werking

4-jun-20 23-apr-20 3-jun-20
stcrt-2020-

22627

gmb-2020-

100943

Op de Bos 7 Roggel BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV19RoOpdeBos7-VG01 vergunning voor het legaliseren van een bijgebouw 17-feb-20

geheel 

onherroepelijk in 

werking

9-apr-20 27-feb-20 8-apr-20
stcrt-2020-

11456

gmb-2020-

47906

Oranjestraat ong. Kelpen-Oler BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP19KoSportparkHEG-VG01
aanleg sportpark voor 3 fuserende voetbalverenigingen uit Hunsel, Ell en Kelpen-Oler/Grathem 

(HEG).
10-dec-19

geheel 

onherroepelijk in 

werking

10-dec-19 16-jan-20 26-feb-20
stcrt-2020-

2918

gmb-2020-

8856

Burgemeester 

Aquariusstraat
ong. Haelen WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP19HnBurgAquarius-VG01 bouw van 10 grondgebonden woningen op de voormalige discotheeklocatie 10-dec-19

geheel 

onherroepelijk in 

werking

10-dec-19 16-jan-20 26-feb-20
stcrt-2020-

2921

gmb-2020-

8864

Bevelantstraat 3 Roggel BT

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV19RoBevelantstr3-VG01 verplaatsing bedrijf vanuit kern naar een bedrifjsperceel op het bedrijventerrein Roggel 5-dec-19

geheel 

onherroepelijk in 

werking

5-dec-19 12-dec-19 22-jan-20
stcrt-2019-

68427

gmb-2019-

300882

Op de Bos 5 Heythuysen BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV19HyOpDeBos5-VG01 realisatie 6 tonhuisjes ten behoeve van Bed & Breakfast 10-sep-19

geheel 

onherroepelijk in 

werking

10-sep-19 20-sep-19 31-okt-19
stcrt-2019-

52163

gmb-2019-

230152

buitengebied Leudal BU gerechtelijke uitspraak NL.IMRO.1640.GU17RVBuitengebied-VG03
Uitspraak Raad van State op beroep tegen bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied-

VG02, 
4-sep-19

geheel 

onherroepelijk in 

werking

4-sep-19 nvt nvt nvt nvt 

grondgebied Leudal Leudal LEU structuurvisie NL.IMRO.1640.SV19LeuWonenML-VG01 Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 25-jun-19
geheel in 

werking
25-jul-19 25-jul-19  -

stcrt-2019-

42172

gmb-2019-

184739

Heldenseweg ong. Neer BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP19NeHeldenseweg-VG01 aanleg van een nieuw vrijliggend fietspad 25-jun-19

geheel 

onherroepelijk in 

werking

26-aug-19 15-jul-19 25-aug-19
stcrt-2019-

39625

gmb-2019-

173463

Brigittastraat 31 Ittervoort WK

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV19ItBrigittast31-VG01 Uitbreiding aantal camperplaatsen van 5 naar 30 (permanent) 13-jun-19

geheel 

onherroepelijk in 

werking

13-jun-19 12-jul-19 22-aug-19
stcrt-2019-

39271

gmb-2019-

171814

Ondersteweg ong. Neer WK

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV19NeOnderstweg0-VG01 bouw van een kapel 6-jun-19

geheel 

onherroepelijk in 

werking

6-jun-19 28-jun-19 8-aug-19
stcrt-2019-

36092

gmb-2019-

157973

woonkernen  - Leudal WK gerechtelijke uitspraak NL.IMRO.1640.GU19Woonkernen-VG02

uitspraak Raad van State op beroepen tegen NL.IMRO.1640.BP17Woonkernen-VG02

verwerkt in NL.IMRO.1640.BP17Woonkernen-VG03

13-mrt-19

geheel 

onherroepelijk in 

werking

13-mrt-19 nvt nvt nvt nvt 

Blenkert 16 Roggel BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP18RoBlenkert16-VG01 renovatie van de woningen Blenkert 16 en 16a tot één nieuw woning 12-mrt-19

geheel 

onherroepelijk in 

werking

13-mei-19 1-apr-19 12-mei-19
stcrt-2019-

18030

gmb-2019-

75150

Horckerstraat 7 Baexem BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV19BaHorckerstr7-VG01 realiseren honden- en kattenpension 8-jan-19

geheel 

onherroepelijk in 

werking

4-mrt-19 21-jan-19 3-mrt-19
stcrt-2019-

3081

gmb-2019-

12276

Rozenhof ong. Heythuysen WK uitwerkingsplan NL.IMRO.1640.UP18HyRozenhof-VG01 bouw van 2 woningen 18-dec-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

7-feb-19 27-dec-18 6-feb-19
stcrt-2018-

73606

gmb-2018-

278872

Thoorderstraat ong. Grathem WK uitwerkingsplan NL.IMRO.1640.UP18GrThoorderstr-VG01 bouw van een woning 18-dec-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

18-dec-18 27-dec-18 6-feb-19
stcrt-2018-

73611

gmb-2018-

278903

Kerkpad-

Raadhuisplein
 - Horn WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP18HoKerkpad-VG01 bouw van 22 gestapelde woningen 11-dec-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

7-feb-19 27-dec-18 6-feb-19
stcrt-2018-

73605

gmb-2018-

278849

Smidstraat 8 Hunsel BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV18HuSmidstraat8-VG01 bouw spoelbassin 11-dec-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

7-feb-19 27-dec-18 6-feb-19
stcrt-2018-

73482

gmb-2018-

277847

Steeg 52 Neer WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP18NeSteeg52-VG01 wijzigen bestemming 'Wonen' in bestemming 'Kantoor' 6-nov-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

27-dec-18 15-nov-18 26-dec-18
stcrt-2018-

64951

gmb-2018-

243152

Grathemerweg 13 Kelpen-Oler BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP18KoGrathemer13-VG01 wijzigen bouwvlak ten behoeve van bouw nieuwe loods 6-nov-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

6-nov-18 15-nov-18 26-dec-18
stcrt-2018-

64948

gmb-2018-

243150

Lancasterstraat - 

Burgemeester 

Geurtslaan

 - Heythuysen WK

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV18HyLancasterstr-VG01 bouw van 14 woningen in gebied Aan de Kreppel 16-okt-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

6-dec-18 25-okt-18 5-dec-18
stcrt-2018-

60468

gmb-2018-

226448

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.UP19HyRozenhof-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.UP19HyRozenhof-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.UP19HyRozenhof-VG01/vb_NL.IMRO.1640.UP19HyRozenhof-VG01.pdf
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https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP19KoSportparkHEG-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP19KoSportparkHEG-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP19KoSportparkHEG-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2918.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2918.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-8856.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-8856.html
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http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP19HnBurgAquarius-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP19HnBurgAquarius-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2921.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2921.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-8864.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-8864.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV19RoBevelantstr3-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV19RoBevelantstr3-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV19RoBevelantstr3-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV19RoBevelantstr3-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-68427.htm
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-68427.htm
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-300882.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-300882.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV19HyOpDeBos5-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV19HyOpDeBos5-VG01
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-42172.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-42172.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-184739.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-184739.html
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http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP19NeHeldenseweg-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP19NeHeldenseweg-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP19NeHeldenseweg-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-39625.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-39625.html
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Ophoven 31 Roggel BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP18RoOphoven31-VG01 bouw van een bergingsloods 25-sep-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

25-sep-18 29-okt-18 9-dec-18
stcrt-2018-

61168

gmb-2018-

228691

Kloppe-ven  - Horn WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP18HoKloppeven-VG01 bouw van max. 25 woningen - afbouw  woongebied Kloppeven 25-sep-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

29-nov-18 18-okt-18 28-nov-18
stcrt-2018-

59583

gmb-2018-

222721

Kasteelweg 12 Baexem BU wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP18BaKasteelweg12-VG01
binnen de bestemming 'Agrarisch' aanduiding 'Plattelandswoning' ter plaatse van de aanwezige 

bedrijfswoning 
25-sep-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

13-nov-18 2-okt-18 12-nov-18
stcrt-2018-

55295

gmb-2018-

206897

Kerkstraat 35 Nunhem BU wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP17NuKerkstraat35-VG01
wijzigen bestemming 'Agrarisch met waarden - 4' in bestemming 'Wonen' met aanduiding 'specifieke 

vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijf'
25-sep-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

25-sep-18 23-okt-18 3-dec-18
stcrt-2018-

59695

gmb-2018-

223105

Kanaaldijk 3a-b-c Neer BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV18NeWPKookepan-VG01
bouw drie windturbines 

(Wabo-2017-257)
29-aug-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

17-okt-18 5-sep-18 16-okt-18
stcrt-2018-

50298

gmb-2018-

188496

Staldijk 1a-b-c Heibloem BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV18HbWPZuidenwind-VG01 bouw twee windturbines & electriciteitsgebouw (Wabo 2018-102) 14-aug-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

4-okt-18 23-aug-18 3-okt-18
stcrt-2018-

48720

gmb-2018-

183002

Kraakstraat 11 Hunsel WK wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP17HuKraakstr11-VG01 wijzigen bestemming 'Detailhandel' in bestemming 'Wonen' 10-jul-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

12-jul-18 13-jul-18 23-aug-18
stcrt-2018-

39975

gmb-2018-

150213

buitengebied Leudal BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied-OH01
Verwerking uitspraak Raad van State d.d. 4 september 2019, no 201807453/1/R1 in het 

bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied-VG02, 
3-jul-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

4-sep-19 nvt nvt nvt  rb10

Graven 2 Neer BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP17NeGraven2-VG01 opnemen functieaanduiding 'ondersteunend glas' binnen bestemming 'Agrarisch met waarden - 1' 3-jul-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

6-aug-18 7-aug-18 17-sep-18
stcrt-2018-

45013

gmb-2018-

168965

Maasfront Neer BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP17NeMaasfront-VG01 herinrichting gebied Maasfront, bedrijfsbeëindiging Vitelia en bouw 13 wooneenheden 3-jul-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

23-aug-18 12-jul-18 22-aug-18
stcrt-2018-

39996

gmb-2018-

150253

Reijndersstraat 9 Baexem WK

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV17BaReijnderstr9-VG01 bed & breakfast voorziening in voormalige agrarische bedrijfsopstallen (Wabo-2016-165) 5-jun-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

8-okt-18 27-aug-18 7-okt-18
stcrt-2018-

48475

gmb-2018-

182402

Wijnaerden Neer BU

bestemmingsplan & 

omgevingsvergunning

(coördinatieregeling)

NL.IMRO.1640.BP17NeWijnaerden-VG01
ontgronding, hoogwaterbescherming, bedrijfssanering, natuurontwikkeling en recreatieve 

ontwikkelingen
13-mrt-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

7-mei-18 26-mrt-18 6-mei-18
stcrt-2018-

17400

gmb-2018-

61251

Napoleonsweg 3 Ittervoort BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV18ItNapoleonswg3-VG01 toestaan recreatieve functie (groepsaccommodatie) binnen bestemming 'Horeca'  (Wabo-2015-117) 25-jan-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

15-mrt-18 1-feb-18 14-mrt-18
stcrt-2018-

5811

gmb-2018-

20448

Kraakstraat ong. Hunsel WK wijzigingsplan NL.IMRO.1640.WP16HuKraakstrong-VG01 wijzigen bestemming A in W ten behoeve van bouw van 2 woningen 2-jan-18

geheel 

onherroepelijk in 

werking

24-mei-18 12-apr-18 23-mei-18
stcrt-2018-

20878

gmb-2018-

74993

Kelperweg 26 Kelpen-Oler BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP17KoKelperweg26-VG01 verbouw bedrijfsgebouw tot woning en verbouw bestaande woning tot garage/berging 12-dec-17

geheel 

onherroepelijk in 

werking

1-feb-18 21-dec-17 31-jan-18
stcrt-2017-

74092

gmb-2017-

226511

woonkernen Leudal WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP17Woonkernen-VG03
nieuw digitaal plan voor alle 16 woonkernen, waarin uitspraak RvSt dd. 13 maart 2019 is verwerkt 

(N.B. :   data t.v.l. & publicatie  zijn van versie VG02)
14-nov-17

geheel 

onherroepelijk in 

werking

13-mrt-19 12-dec-17 22-jan-18
stcrt-2017-

71766

gmb-2017-

217599

Hanssum Neer WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP17RpKernNeer-VG01 reparatieplan kern Neer n.a.v. uitspraak Raad van State 14-nov-17

geheel 

onherroepelijk in 

werking

5-jan-18 24-nov-17 4-jan-18
stcrt-2017-

67876

gmb-2017-

205940

Strubben 5a Roggel BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP17RoStrubben5a-VG01 woningbouw Strubben 5a i.c.m. sloop woning Nijken 16 14-nov-17

geheel 

onherroepelijk in 

werking

5-jan-18 24-nov-17 4-jan-18
stcrt-2017-

67853

gmb-2017-

205910

Asbroek 11d Heibloem BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV17HbAsbroek11d-VG02 realiseren zorg-dagverblijf 29-aug-17

geheel 

onherroepelijk in 

werking

19-okt-17 7-sep-17 18-okt-17
stcrt-2017-

50839

gmb-2017-

153933

Heide 19b Roggel BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV17RoHeide19b-VG01 realiseren verharding en 2 nieuwe laaddocks bolbloemenkwekerij 26-aug-17

geheel 

onherroepelijk in 

werking

14-okt-17 1-sep-17 13-okt-17
stcrt-2017-

49969

gmb-2017-

151487

Kraakstraat 26 Hunsel BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP16HuKraakstr26-VG01 bouw bedrijfswoning en nieuwe loods 4-jul-17

geheel 

onherroepelijk in 

werking

28-aug-18 17-jul-17 27-aug-17
stcrt-2017-

41003

gmb-2017-

121324

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP18RoOphoven31-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP18RoOphoven31-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP18RoOphoven31-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP18RoOphoven31-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60468.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60468.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-226448.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-226448.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP18HoKloppeven-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP18HoKloppeven-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP18HoKloppeven-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP18HoKloppeven-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-59583.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-59583.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-222721.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-222721.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.WP18BaKasteelweg12-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP18BaKasteelweg12-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP18BaKasteelweg12-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP18BaKasteelweg12-VG01/vb_NL.IMRO.1640.WP18BaKasteelweg12-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-55295.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-55295.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-206897.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-206897.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.WP17NuKerkstraat35-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP17NuKerkstraat35-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP17NuKerkstraat35-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP17NuKerkstraat35-VG01/vb_NL.IMRO.1640.WP17NuKerkstraat35-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-59695.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-59695.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-223105.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-223105.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV18NeWPKookepan-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV18NeWPKookepan-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV18NeWPKookepan-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV18NeWPKookepan-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV18NeWPKookepan-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-50298.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-50298.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-188496.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-188496.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV18HbWPZuidenwind-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV18HbWPZuidenwind-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV18HbWPZuidenwind-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV18HbWPZuidenwind-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-48720.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-48720.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-183002.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-183002.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.WP17HuKraakstr11-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP17HuKraakstr11-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP17HuKraakstr11-VG01/vb_NL.IMRO.1640.WP17HuKraakstr11-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-39975.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-39975.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-150213.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-150213.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied-OH01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied-OH01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied-OH01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied-OH01/vb_NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied-OH01.pdf
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied-OH01/b_NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied-OH01_rb10.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP17NeGraven2-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17NeGraven2-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17NeGraven2-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP17NeGraven2-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-45013.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-45013.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-168965.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-168965.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP17NeMaasfront-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17NeMaasfront-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17NeMaasfront-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP17NeMaasfront-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-39996.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-39996.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-150253.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-150253.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV17BaReijnderstr9-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV17BaReijnderstr9-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV17BaReijnderstr9-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV17BaReijnderstr9-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-48475.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-48475.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-182402.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-182402.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP17NeWijnaerden-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17NeWijnaerden-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17NeWijnaerden-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17NeWijnaerden-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP17NeWijnaerden-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-17400.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-17400.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-61251.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-61251.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV18ItNapoleonswg3-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV18ItNapoleonswg3-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV18ItNapoleonswg3-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV18ItNapoleonswg3-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-5811.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-5811.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-20448.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-20448.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.WP16HuKraakstrong-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP16HuKraakstrong-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.WP16HuKraakstrong-VG01/vb_NL.IMRO.1640.WP16HuKraakstrong-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-20878.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-20878.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-74993.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-74993.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP17KoKelperweg26-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17KoKelperweg26-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17KoKelperweg26-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP17KoKelperweg26-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-74092.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-74092.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-226511.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-226511.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP17Woonkernen-VG03
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17Woonkernen-VG03
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17Woonkernen-VG03
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17Woonkernen-VG03/vb_NL.IMRO.1640.BP17Woonkernen-VG03.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-71766.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-71766.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-217599.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-217599.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP17RpKernNeer-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17RpKernNeer-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17RpKernNeer-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP17RpKernNeer-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-67876.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-67876.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-205940.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-205940.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP17RoStrubben5a-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17RoStrubben5a-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP17RoStrubben5a-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP17RoStrubben5a-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-67853.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-67853.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-205910.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-205910.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV17HbAsbroek11d-VG02
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV17HbAsbroek11d-VG02
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV17HbAsbroek11d-VG02/vb_NL.IMRO.1640.OV17HbAsbroek11d-VG02.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-50839.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-50839.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-153933.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-153933.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV17RoHeide19b-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV17RoHeide19b-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV17RoHeide19b-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV17RoHeide19b-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-49969.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-49969.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-151487.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-151487.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP16HuKraakstr26-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP16HuKraakstr26-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP16HuKraakstr26-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP16HuKraakstr26-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-41003.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-41003.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-121324.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-121324.html
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Nijken 18 Roggel BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP16RoNijken18-VG01 bouw nieuwe loods tuinbouwbedrijf 18-apr-17

geheel 

onherroepelijk in 

werking

7-jun-17 26-apr-17 6-jun-17
stcrt-2017-

23852

gmb-2017-

67662

Roligt 7 Roggel BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV16RoRoligt7-VG01 bouw nieuwe loods en realisatie tijdelijke regenkappen 18-apr-17

geheel 

onherroepelijk in 

werking

2-jun-27 21-apr-17 1-jun-17
stcrt-2017-

22999

gmb-2017-

65042

Karreveld 10 Heibloem BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP14HbKarreveld10-VG01 vergroten agrarisch bouwvlak 26-sep-17
geheel in 

werking
26-sep-17 17-dec-19 27-jan-20

stcrt-2019-

70349

gmb-2019-

309535

Asbroek 10 Heibloem BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV16HbAsbroek10-VG01

bouw paardenrijhal met stallen en overdekte stapmolen en realiseren 3 zorgappartementen binnen 

bestaande bebouwing

WABO-2015428

11-apr-17
geheel in 

werking
2-jun-17 21-apr-17 1-jun-17

stcrt-2017-

23005

gmb-2017-

65068

Heldensedijk 10,13 Roggel DL bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP16RoHelden10en13-VG01 wijziging bestemming 'Verblijfsrecreatie' met aanduiding bedrijfswoning in de bestemming 'Wonen' 13-dec-16

geheel 

onherroepelijk in 

werking

20-feb-17 9-jan-17 19-feb-17
stcrt-2017-

1323

gmb-2017-

3325

Rijksweg Zuid 9 Kelpen-Oler BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV16KoRijkswegZu9-VG01
bouw van een nieuwe loods

WABO-2014-283
29-nov-16

geheel 

onherroepelijk in 

werking

17-jan-17 6-dec-16 16-jan-17
stcrt-2016-

66496

gmb-2016-

169746

Meijelseweg 1 Heibloem BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV16HbMeijelseweg1-VG01
interne verbouwing t.b.v. vestiging B&W en dag-/logeeropvang

WABO-2015-330
29-sep-16

geheel 

onherroepelijk in 

werking

17-nov-16 6-okt-16 16-nov-16
stcrt-2016-

52952

gmb-2016-

136445

Ghoor 1 Nunhem BU

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV16NuGhoor1-VG01 realiseren extra woning in historische hoeve Ghoor 7-jun-16

geheel 

onherroepelijk in 

werking

4-aug-16 23-jun-16 3-aug-16
stcrt-2016-

33042

gmb-2016-

82582

Scheyvenhofweg 10 Heythuysen BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP15HyScheyvenhw10-VG01 realiseren woon-, zorg- en toerismevoorziening 22-mrt-16

geheel 

onherroepelijk in 

werking

26-mei-16 14-apr-16 25-mei-16
stcrt-2016-

19565

gmb-2016-

45542

Buitenhof de Leistert Roggel DL bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP15RoBuitenhof-VG01 1e herziening uitbreiding Buitenhof De Leistert 13-okt-15

geheel 

onherroepelijk in 

werking

17-dec-16 5-nov-16 16-dec-16
stcrt-2015-

38927

gmb-2015-

103238

bedrijventerrein Ittervoort BT bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP14BtIttervoort-VG01 nieuw digitaal plan voor bedrijventerrein Ittervoort 8-sep-15

geheel 

onherroepelijk in 

werking

5-nov-15 24-sep-15 4-nov-15
stcrt-2015-

31776

gmb-2015-

87612

Roermondseweg 32 Haelen BT

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV15HnRoermweg32-VG01
verhogen hekwerk

WABO-2014-387
25-jun-15

geheel 

onherroepelijk in 

werking

13-aug-15 2-jul-15 12-aug-15
stcrt-2015-

18544

gmb-2015-

58576

Bevelantstraat 5 Roggel BT

omgevingsvergunning met 

afwijkingsbesluit 

bestemmingsplan

NL.IMRO.1640.OV15RoBevelantstr5-VG01
nieuwbouw bedrijfsgebouwen met kantoor e oprichten inrichting - Romar-Voss

WABO-2014-79
2-jun-15

geheel 

onherroepelijk in 

werking

17-jul-15 5-jun-15 16-jul-15
stcrt-2015-

15371

gmb-2015-

48877

Voort 6 Nunhem BU bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP14NuVoort6-VG01 uitbreiding Nunhems Netherlands BV 24-jun-14

geheel 

onherroepelijk in 

werking

29-aug-14 18-jul-14 28-aug-14
stcrt-2014-

20842

gmb-2014-

40440

bedrijventerrein Horn BT bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP13BtHorn-VG01 nieuw digitaal plan voor bedrijventerrein Horn 24-apr-14

geheel 

onherroepelijk in 

werking

4-sep-14 24-jul-14 3-sep-14
stcrt. 2014-

21323

gmb-2014-

41280

bedrijventerrein Roggel BT bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP13BtRoggel-VG01 nieuw digitaal plan voor bedrijventerrein Roggel 25-feb-14

geheel 

onherroepelijk in 

werking

24-apr-14 13-mrt-14 23-apr-14
stcrt. 2014-

7352

gmb-2014-

13276

gebied Maasplassen

Horn, 

Buggenum, 

Neer

BU structuurvisie NL.IMRO.1640.IGSVMAASPLASSEN-VG01
Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen 2030

en bijbehorend Plan-MER
25-feb-14

geheel in 

werking
4-apr-14 3-apr-14  -

stcrt-2014-

9413

gmb-2014-

18266

Buggenumse Veld Buggenum BU structuurvisie NL.IMRO.1640.SV13BuggenumseVeld-VG01 Structuurvisie Buggenumse Veld 11-feb-14
geheel in 

werking
27-feb-14 27-feb-14 9-apr-14

stcrt-2014-

5499

gmb-2014-

9913

bedrijventerrein Haelen BT bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP13BtHaelen-VG01 nieuw digitaal plan voor bedrijventerrein Haelen 25-jun-13

geheel 

onherroepelijk in 

werking

17-okt-13 5-sep-13 16-okt-13
stcrt. 2013-

24783
nvt 

bedrijventerrein Heythuysen BT bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP13BtHeythuysen-VG01 nieuw digitaal plan voor bedrijventerrein Hetyhuysen 25-jun-13

geheel 

onherroepelijk in 

werking

17-okt-13 5-sep-13 16-okt-13
stcrt. 2013-

24783
nvt 

bedrijventerrein Neer BT beheersverordening NL.IMRO.1640.BV13BtNeer-VG01 Beheersverordening bedrijventerrein Neer 16-apr-13

geheel 

onherroepelijk in 

werking

6-jun-13 25-apr-13 5-jun-13
stcrt-2013-

11010
nvt 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP16RoNijken18-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP16RoNijken18-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP16RoNijken18-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP16RoNijken18-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-23852.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-23852.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-67662.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-67662.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV16RoRoligt7-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16RoRoligt7-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16RoRoligt7-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV16RoRoligt7-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-22999.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-22999.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-65042.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-65042.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP14HbKarreveld10-VG01
https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP14HbKarreveld10-VG01/b_NL.IMRO.1640.BP14HbKarreveld10-VG01_rb6.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1640.BP14HbKarreveld10-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP14HbKarreveld10-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-70349.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-70349.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-309535.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-309535.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV16HbAsbroek10-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16HbAsbroek10-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16HbAsbroek10-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16HbAsbroek10-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16HbAsbroek10-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV16HbAsbroek10-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-23005.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-23005.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-65068.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-65068.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP16RoHelden10en13-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP16RoHelden10en13-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP16RoHelden10en13-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP16RoHelden10en13-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-1323.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-1323.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-3325.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-3325.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV16KoRijkswegZu9-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16KoRijkswegZu9-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16KoRijkswegZu9-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16KoRijkswegZu9-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV16KoRijkswegZu9-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-66496.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-66496.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169746.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-169746.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV16HbMeijelseweg1-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16HbMeijelseweg1-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16HbMeijelseweg1-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16HbMeijelseweg1-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV16HbMeijelseweg1-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-52952.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-52952.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-136445.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-136445.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV16NuGhoor1-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16NuGhoor1-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV16NuGhoor1-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV16NuGhoor1-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-33042.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-33042.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-82582.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-82582.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP15HyScheyvenhw10-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP15HyScheyvenhw10-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP15HyScheyvenhw10-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP15HyScheyvenhw10-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-19565.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-19565.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-45542.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-45542.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP15RoBuitenhof-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP15RoBuitenhof-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP15RoBuitenhof-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP15RoBuitenhof-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-38927.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-38927.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-103238.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-103238.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP14BtIttervoort-VG01http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1640.BP14BtIttervoort-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP14BtIttervoort-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP14BtIttervoort-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP14BtIttervoort-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-31776.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-31776.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-87612.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-87612.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV15HnRoermweg32-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV15HnRoermweg32-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV15HnRoermweg32-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV15HnRoermweg32-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV15HnRoermweg32-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-18544.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-18544.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-58576.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-58576.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.OV15RoBevelantstr5-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV15RoBevelantstr5-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV15RoBevelantstr5-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.OV15RoBevelantstr5-VG01/vb_NL.IMRO.1640.OV15RoBevelantstr5-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-15371.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-15371.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-48877.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-48877.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP14NuVoort6-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP14NuVoort6-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP14NuVoort6-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP14NuVoort6-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-20842.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-20842.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-40440.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-40440.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP13BtHorn-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP13BtHorn-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP13BtHorn-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP13BtHorn-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-21323.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-21323.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-41280.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-41280.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP13BtRoggel-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP13BtRoggel-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP13BtRoggel-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP13BtRoggel-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-7352.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-7352.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-13276.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-13276.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.IGSVMAASPLASSEN-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.IGSVMAASPLASSEN-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.IGSVMAASPLASSEN-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.IGSVMAASPLASSEN-VG01/vb_NL.IMRO.1640.IGSVMAASPLASSEN-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-9413.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-9413.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-18266.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-18266.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.SV13BuggenumseVeld-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.SV13BuggenumseVeld-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.SV13BuggenumseVeld-VG01/vb_NL.IMRO.1640.SV13BuggenumseVeld-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-5499.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-5499.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-9913.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-9913.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP13BtHaelen-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP13BtHaelen-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP13BtHaelen-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP13BtHaelen-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-24783.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-24783.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP13BtHeythuysen-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP13BtHeythuysen-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP13BtHeythuysen-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP13BtHeythuysen-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-24783.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-24783.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BV13BtNeer-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BV13BtNeer-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BV13BtNeer-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BV13BtNeer-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-11010.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-11010.html


Adres - locatie - 

gebied
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no.

(Woon-)
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WK-LEU
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Planidentificatienummer (IDN)

(tevens link naar RO-online, mits [nog] actief)

beknopte beschrijving inhoud plan

(tevens link naar bronbestanden)
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(met link 

naar vb)

Dossier-status

Datum

dossier-

status

Ter inzage 

vanaf:

Ter inzage

tot en met:

No.

Staats-

courant

No.

Gemeente-

blad

bedrijventerrein Kelpen-Oler BT bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP12BtKelpenOler-VG02 nieuw digitaal plan voor bedrijventerrein Kelpen-Oler 5-feb-13

geheel 

onherroepelijk in 

werking

1-aug-13 20-jun-13 31-jul-13
stcrt. 2013-

13477-n1
nvt 

woonkern Baexem WK bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP11KernBaexem-VG01 bestemmingsplan kern Baexem 5-feb-13

deels 

onherroepelijk in 

werking

23-okt-14 28-feb-13 10-apr-13
stcrt. 2013-

5129
nvt 

Buitenhof de Leistert Roggel DL bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP12RoBuitenhof-VG01 uitbreiding Buitenhof De Leistert 22-mei-12

deels 

onherroepelijk in 

werking

19-jul-12 7-jun-12 18-jul-12
stcrt-2012-

11216
nvt 

grondgebied Leudal Leudal LEU structuurvisie NL.IMRO.1640.SV10Leudal-VG02 Structuurvisie Gemeente Leudal 2010 2-okt-10
geheel in 

werking
10-apr-12 11-apr-12  - 

stcrt-2012-

7191
nvt 

buitengebied Leudal BU beheersverordening NL.IMRO.1640.BV13Buitengebied-VG01 Beheersverordening Buitengebied Leudal 25-jun-13 deels in werking 3-jul-13 13-aug-13
stcrt-2013-

19359
nvt 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP12BtKelpenOler-VG02
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP12BtKelpenOler-VG02
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP12BtKelpenOler-VG02/vb_NL.IMRO.1640.BP12BtKelpenOler-VG02.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-13477-n1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-13477-n1.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP11KernBaexem-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP11KernBaexem-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP11KernBaexem-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP11KernBaexem-VG01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-5129.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-5129.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP12RoBuitenhof-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP12RoBuitenhof-VG01
http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP12RoBuitenhof-VG01/vb_NL.IMRO.1640.BP12RoBuitenhof-VG01.pdf
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