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Toelichting



1 IN LEIDING

1.1 AANLEIDING

Voor u Iigt het ontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Almelo.

In de eerste plaats is een herziening noodzakelijk omdat de wettelijke geldigheidstermijn

van 10 jaar voor een aantal geldende bestemmingsplannen verstreken is. Voor het bui

tengebied Almelo gelden momenteel de bestemmingsplannen: Buitengebied Almelo;

Buitengebied Ambt Delden; Buitengebied Borne; BUitengebied Vriezenveen; Buitengebied

Wierden. Daarnaast zijn er diverse partiele herzieningen van de hiervoor genoemde

bestemmingsplannen van kracht. De bestemmingsplannen voor het plangebieden Almelo

en Borne dateren van halverwege de jaren '80. De bestemmingsplannen van de voorma

lige gemeenten Wierden en Vriezenveen hebben halverwege de jaren '90 rechtskracht

verkregen. Het bestemmingsplan van de voormalige gemeente Ambt Delden dateert van

2000.

Daar komt bij dat het ruimtelijk beleid op rijks en provinciaal niveau in de afgelopen jaren

voortdurend in verandering is geweest. Zo is de Reconstructiewet van kracht geworden

en is een nieuwe provinciale omgevingsvisie vastgesteld. De gemeente is verplicht dit

beleid door te vertalen in haar bestemmingsplannen. De gemeente heeft zelf ook nieuw

ruimtelijk beleid ontwikkeld, waaronder het Masterplan Almelo. In dit plan wordt onder

andere ingegaan op de groene longen.

Een tweede belangrijke reden om een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van

de gemeente Almelo op te stellen is de uitbreiding van het gemeentelijk grondgebied.

Door de gemeentelijke herindeling Is de gemeente Almelo uitgebreid met delen van de

gemeenten Wierden, Ambt Delden, Borne en Vriezenveen. Deze gemeenten hadden

allemaal een eigen bestemmingsplan voor het bUitengebied. Het ruimtelijk beleid is dan

ook versnipperd door de vele verschillende piannen, tal van wijzigingen en herzieningen

die zijn toegepast. Dit heeft ertoe geleid dat er, afhankelijk van de ligging, verschillen zijn

in de gebruiks- en bouwmogelijkheden van vergelijkbare percelen en gebouwen in het

buitengebied van de gemeente Almelo.

De derde aanleiding voor het integraal herzien van het bestemmingsplan voor het bui

tengebied komt voort uit de veranderingen die gaande zijn in het landelijk gebied. De

agrarische sector verandert; het aantal bedrijven neemt af, en op de bedrijven die verder

gaan vindt modernisering en schaalvergroting plaats. De bedrijven groeien aanzienlijk in

omvang waarbij ook de productie toeneemt. Dit laatste komt tot uitdrukking in grotere

bedrijfsgebouwen en landbouwpercelen. Naast de ontwikkelingen in de landbouw is het

recreatieve gebruik van het landelijk gebied, als stedelijk uitloopgebied, sterk toegeno

men, en wordt het bUitengebied in toenemende mate bewoond door burgers,

1.2 DE WET RUIMTELIJKE ORDENING EN HET BESTEMMINGSPLAN

Rijk, provincies en gemeenten leggen in rUimtelijke plannen vast hoe Nederland er nu en

in de toekomst uit gaat zien. De Wet rUimtelijke ordening (Wro) regelt hoe deze plan

nen gemaakt en gewijzigd worden. Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument

in de ruimtelijke ordening. In dit plan zijn regels opgenomen ten aanzien van het bebou

wen en gebruiken van gronden. De gemeente is verplicht am voor het gehele grondge-

1



2

bied van de gemeente een bestemmingsplan vast te stellen. Vanaf 1 januari 2010 dient

dit plan digitaal beschikbaar te zijn. Vanaf dat moment is ook het digitale bestemmings

plan het geldige plan en gaat deze met betrekking tot de rechtsbescherming voor het

'papieren' bestemmingsplan. De gemeente is verplicht om het plan elke 10 jaar te her

zien. Er zijn standaarden en regels ontwikkeld die zien op O.a. de naamgeving, volgorde,

kleurweergave en lagen van de bestemmingen en aanduidingen op de verbeelding (voor

heen) plankaart. Deze dienen gevolgd te worden. Dit bestemmingsplan is volgens deze

nieuwe standaarden opgesteld.

1.3 HET PLANGEBIED

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het grootste deel van het buiten

gebied van de gemeente Almelo. Daarbij is gezocht naar logische ruimtelijke eenheden.

Binnen de grenzen van de gemeente Almelo vinden veel ruimtelijke ontwikkelingen

plaats.

Hierbij kan gedacht worden aan woningbouwprojecten als Almelo Noordoost, Waterrijk

en Leemslagen en toekomstige bedrijventerreinen zoals het Regionaal Bedrijfsterrein en

Buitenhaven. Deze gebieden zijn vanzelfsprekend buiten de begrenzing van het plange

bied gelaten. Dit geldt ook voor de Nijreessingel, Doorbraak en de Rijksweg. Een aantal

groene gebieden strekt zich uit tot in de stad, de zogenaamde groene longen. Voor de

westelijke en noordelijke groene longen wordt afzonderlijk beleid geformuleerd. De bete

kenis van deze gebieden is door de ontwikkeling van de verschillende, in deze paragraaf

genoemde projecten aan het veranderen. Deze groene longen zijn buiten de begrenzing

van het plangebied gelaten. De plangrens van dit bestemmingsplan is aangegeven op het

overzicht op de volgende pagina.
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MEERJARIGE ONTWIKKELINGSAGENDA

Het plan is om in de komende periode een meerjarige ontwikkelingsagenda voor het

landelijk gebied van Almelo op te stellen. Aanleiding hiervoor is een motie van de ge

meenteraad. In antwoord hierop is aangegeven dat de raad de meerjarige ontwikkelings

agenda in december 2009 tegemoet kan zien. In de meerjarige ontwikkelingsagenda

worden zowel de gebieden meegenomen die in dit bestemmingsplan zijn opgenomen,

alsook de gebieden die buiten dit bestemmingsplan zijn gehouden (zoals de groene

longen). Voor de meerjarige ontwikkelingsagenda wordt een inventarisatie van functies

in het gebied gemaakt. Daarbij worden ontwikkelingsscenario's besproken. Hieruit voigt

een ontwikkelingsprogramma waarin concrete projecten zijn opgenomen. Gedacht kan

worden aan bijvoorbeeld projecten op sociaal, economisch, educatief en recreatief ge

bied. Het opstellen van de meerjarige ontwikkelingsagenda zal plaatsvinden in verschil

lende fasen. Voorliggend bestemmingsplan speelt op deze beleidsontwikkelingen in

door een flexibele opzet, waarbij ruimte wordt geboden voor ontwikkelingen in het

buitengebied.

1.5 PLANMER

Voor de herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied van Almelo is een

Milieueffectrapportage in de vorm van een pianMER opgesteld. De reden hiervoor is:

• de status van de bestemmingsplan herziening in de Wro;

• vanwege de mogelijke hervestiging of uitbreiding van intensieve veehouderijen op

bestaande locaties met intensieve veehouderij in het buitengebied's tot een omvang

boven de drempelwaarden lOaIs genoemd in bijlage C en D van het Besluit mer;

• het op voorhand niet uit kunnen sluiten van eventuele significante gevolgen voor

natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, vogel- en habitatrichtlijn-gebieden).

De pianMER heeft tot doel om milieuaspecten een volwaardige plaats in het planvor

mingsproces te geven. De procedure van de pianMER loopt parallel aan de bestemmings

planprocedure. De ontwerpen van beide plannen liggen gelijktijdig ter inzage.

1.6 LEESWIJZER

In de toelichting wordt het plangebied nader beschreven en worden de gemaakte be

leidskeuzen uitgewerkt. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het plangebied. In hoofd

stuk 3 worden ontwikkelingen en het beleid voor de verschillende functies die voorkomen

in het plangebied beschreven. Hoofdstuk 4 behandelt de haalbaarheid (en daarmee de

uitvoerbaarheid) van het plan. Hoofdstuk 5 gaat in op de juridische vertaalslag van het

uiteengezette beleid uit de voorgaande hoofdstukken. Hoofdstuk 6 geeft tot slot aan

welke procedure is doorlopen en wat de resultaten van de inspraak, het vooroverleg en

de tervisielegging zijn.

Omdat gekozen is voor een kernachtige opzet van de toelichting is een aantal stukken

opgenornen als bijlage, zoals een overzicht van het meest relevante kaderstellend over

heidsbeleid.



Na de toelichting met bijlagen volgen de regels en bijbehorende bijlagen en de daarbij

behorende verbeelding. De regels vormen tezamen met de verbeelding het juridisch

harde deeI van het bestemmingsplan, maar kunnen voor de toepassing en interpretatie

van de regelgeving niet los worden gezien van de toelichting.
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2 KARAKTERISTIEK PLANGEBIED

2.1 IN LEIDING

Het bUitengebied van de gemeente Almelo ligt als ware als een schil om de stad heen.

Een deel van het buitengebied bestaat uit enkele groene longen die aan verschillende

zijden zijn omsloten door stedelijke uitleggebieden van de stad Almelo.

2.2 HET LANDSCHAP VAN ALMELO

ontstaansgeschiedenis
De natuurlijke gesteldheid van Twente wordt in belangrijke mate bepaald door de aan·

wezigheid van stuwwallen. Deze stuwwallen zijn ontstaan tijdens de derde ijstijd (Riss).

Toen de gletsjers tengevolge van een temperatuurstijging zich naar het noorden terug'

trokken, bleef een geplooid landschap achter met door het ijs meegevoerde en opge·

stuwde morenen (zand, grind en steenblokken). In samenhang met deze ruggen of

stuwwallen is een aantal beeksystemen ontstaan. Tijdens de vierde en laatste ijstijd was

er sprake van een toendraklimaat. Het was koud, droog en stormachtig en er werd een

dik pakket dekzand als een deken over het landschap afgezet. De oostflank van Almelo is

dooraderd met beekdalen. In grote lijnen loopt het gebied af van oost naar west en het

bekenstelsel watert dan ook naar het westen af op de Regge. De beekdalen zijn van

oudsher laag, nat en begroeid met Elzen. Het dekzand is hoog, droog en was begroeid

met onder ander Iep en Linde, veeI later kwamen daar de Beuk en Haagbeuk bij.

cultivering en landschapstypen
Almelo is gelegen in een overgangsgebied van hoge gronden (de stuwwallen) en lage

gronden (de veen· en heidegebieden). Deze overgangen van hoog naar laag en van

droog naar nat zijn dan ook kenmerkend voor het buitengebied van de gemeente Almelo.

Het oorspronkelijke beekdalenlandschap is nagenoeg verdwenen. Nu kenmerken met

name het agrarisch grondgebruik, recreatieve activiteiten vanuit de stad Almelo en infra·

structurele werken het buitengebied. De cultivering bracht en brengt nieuwe landschaps'

beelden en landschappelijke waarden voort.

In de middeleeuwen zijn op de hoger gelegen delen woeste gronden gecultiveerd wat

heeft geleid tot esdorpen met door houtwallen omgeven kleine akkers. Deze situatie is

kenmerkend voor het oostelijke deel van Almelo waar, door aansturing van grootgrond·

bezitters, de ontginningen collectief werden aangepakt.

Ten westen van Almelo werden de ontginningen individueel aangepakt. Hierdoor is hier

een meer verbrokkeld landschap met eenmansessen ontstaan. Deze collectieve en indivi·

duele ontginningen zijn de oude ontginningen.

De heidegebieden ten zuiden van Almelo zijn in een latere periode ontgonnen. Hier is nu

sprake van blokvormige verkavelingen in een half open landschap, de broekgronden.

Ten noorden van Almelo heeft zich in het lage landschap, met een keileemlaag, veen

gevormd. Het hoogveen is het laatst ontgonnen. Hier is nu sprake van een grootschalig

cultuurlandschap. Deze rationele ontginningen van heide en veen behoren tot de jongere

ontginningen die plaatsvonden na 1850.



Op grond van het bovenstaande is het huidige buitengebied van de gemeente Almelo

globaal onder te verdelen in de oude en jonge ontginningen. Deze ontginningen kennen

verschillende landschapstyperingen met gebiedseigen kenmerken.

___==:::;:00__-===5,::::,000 m

undgebieden

2.1 _ essenlands<:hap

2.2 oude ~oevenJa_p

2.3 maten 8n fllerenlendschep

2.4 jonge heide- en broekontglnnlf1llslondscl1ap

v~ng<bIM~

2.6 _ hoogv.."onljllnnlngon

landschapslypering A/mela (bran: Omgevingsvisie Overijssel)

oude ontginningen

Tot de oude ontginningen worden gerekend het:

• maten- en flierenlandschap;

• kampenlandschap/oude hoevenlandschap.
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Het maten- en f1ierenlandschap en het kampenlandschap zijn kenmerkend voor Twente

en komen binnen de gemeente Almelo verspreid voor. Door de collectieve ontginningen

zijn de boerengemeenschappen rand een es kenmerkend, bijvoorbeeld Tusveld aan de

Tusvelder esch.

Ten zuidoosten van Almelo ligt het kampenlandschap. Door de individuele ontginningen

heeft het kampenlandschap een kleinschalig en afwisselend karakter. Kenmerkend zijn

de kampen (eenmansessen), die door beplanting en steilranden als dUidelijke landschap

pelijke eenheden zichtbaar zijn. Oit landschapstype is terug te vinden ten zuidwesten van

Bornerbroek.

jonge ontginningen

Tot de jonge ontginningen (na 1850) worden gerekend het:

• jonge ontginningenlandschap;

• hoogveenontginningenlandschap.

De jonge ontginningenlandschappen zijn met name gelegen ten oosten van Almelo (ge

bied Wateregge). Voordat dit gebied ontgonnen was lagen hier, in de overstromingsvlak

ten van de beken, heidegebieden. Na de ontginning werden dit half open, blokvormige

verkavelde gebieden waarvan de laag gelegen delen braek- of flierontginningen werden

genoemd. Het Nijrees, de vraegere Rietlanden en het Windmolenbroek kunnen hiertoe

worden gerekend. Oak ten westen van het Twentekanaal in het zuidwesten van de ge

meente is dit grootschalige landschap te herkennen. Ten noorden van Almelo heeft op

grate schaal veenontginning plaatsgevonden. De ontginningen begonnen vanuit Almelo

ten hoogte van de Aadijk. Op elke slag in noordelijke richting ontstond een nieuwe

nederzetting. Op de laatste slag ligt het huidige Vriezenveen. Kenmerkend voor de jonge

ontginningen is het stelsel van rechte wegen en rechte kavels.

beken en kana/en

Rond en door Almelo lopen verschillende beken en kanalen, waaronder het Twente

kanaal, het Overijssels Kanaal, het kanaal Almelo-Nordhorn, het Lateraal kanaal, de

Almelose Aa en de Loolee.

kernkwaliteiten van het buitengebied
De kernkwaliteiten die voortkomen uit bovenstaande beschrijving zijn:

• openheid in het noorden, ten westen van Bornerbroek en op de karakteristieke

essen;
• relief in de vorm van overgang van haag naar laag en steilranden langs essen dat

zichtbaar is in het noordelijk, oostelijk en zuidoostelijk deel van de gemeente;

• beplantingselementen in de vorm van houtwallen die met name te vinden zijn rand

de landgoederen in het oosten en westen van de gemeente en ten oosten van

Bornerbroek;

• de verschillende beken en kanalen.



3 BELEID VOOR HET BUITENGEBIED

3.1 INLEIDING

Het buitengebied wordt steeds dynamischer. Er is in toenemende mate sprake van func

ties in het bUitengebied die geen directe binding met het buitengebied hebben. Zo is er

in toenemende mate behoefte aan recreatief (mede)gebruik en wonen in het buitenge

bied. Deze verschuiving is mede het gevolg van de veranderende rol en positie van de

landbouw. In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de verwachte en mogelij

ke ontwikkelingen en wordt toegelicht wat dit betekent voor het ruimtelijk beleid voor het

bUitengebied.

3.2 GROENE LONGEN

Het buitengebied van Almelo reikt in de vorm van de zogenoemde 'groene longen' tot

diep in de stad. Deze hebben een belangrijke waarde voor de leefkwaliteit. In het Struc

tuurplan Almelo wordt gesproken van een vlinderstructuur. Een structuur waarbij het

groene bUitengebied tot diep in de stad reikt. Het gevaar bestaat dat de longen op lange

termijn de stedelijke druk niet aan kunnen aangezien er voortdurend aan de randen

wordt geknabbeld. De oostelijke long is nog gaaf, maar staat tevens onder druk door

de ontwikkelingen in de landbouw. De zuidelijke long bestaat vooral uit bossen gecombi

neerd met een coulisselandschap. Een veiliger en betere toegankelijkheid kan de beteke

nis voor leefomgeving en recreatie vergroten.

De westelijke long is opgebouwd uit meerdere landgoederen en enkele agrarische bedrij

ven en staat onder invloed van de aanleg van de snelweg en de ontwikkelingen bij

Wierden. Ook de woningbouwontwikkeling bij de Leemslagenplas, de uitbreiding van het

bedrijventerrein Buitenhaven en de flexlocatie voor sportvoorzieningen spelen een rol bij

de be"invloeding van de westelijke groene long. De noordelijke long wordt ingesloten door

de ontwikkeling van het woningbouwproject Waterrijk.

Gelet op de beoogde ontwikkelingen zijn de twee laatste groene longen buiten het plan

gebied gelaten en wordt voor deze gebieden een eigen planvormingtraject doorlopen.

3.3 ECONOMISCH BELANG VAN HET LANDSCHAP

De afgelopen decennia heeft het landschap van de gemeente Almelo onder druk gestaan.

Enerzijds door de ontwikkelingen in de landbouw die gericht waren op schaalvergroting

en anderzijds door de ruimtelijke claims die door het stedelijk gebied op het landelijk

gebied worden gelegd. Naar verwachting zal het landschap ook in de toekomst onder

druk blijven staan. Maar tegelijkertijd neemt het (economische) belang van een aantrek

kelijk landschap toe, met name voor de toeristische en recreatieve sector, en voor de

plaatselijke bevolking, die steeds dUidelijker het belang van een aantrekkelijk landschap

onder de aandacht brengt. Daarom is het nodig waardevolle landschappen te bescher

men en zonodig te herstellen. Dit bestemmingsplan biedt de kaders om dit mogelijk te

maken door bestaande landschapswaarden te beschermen en de ontwikkelingen van

nieuwe waarden mogelijk te maken.
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3·4 RUIMTELIJKE KWALITEIT

10

In het plangebied wordt gestreefd naar een verbetering van de rUimtelijke kwaliteit. In

dit plan komt dit tot uitdrukking door bij een groot aantal ontwikkelingen een investering

van de initiatiefnemer te vragen in het landschap. Alvorens toepassing wordt gegeven

aan diverse wijzigingsbevoegdheden, bijvoorbeeld voor de vergroting van een agrarisch

bouwperceel, wordt een inpassingsplan van de aanvrager verlangd. In dit plan dienen

maatregelen opgenomen te zijn die een goede landschappelijke inpassing van de nieuwe

ontwikkeling waarborgen.

3.5 AGRARISCH GEBIED

Binnen de gemeente Almelo is het agrarisch gebied momenteel in de vigerende bestem

mingsplannen onderverdeeld in agrarisch gebied, agrarisch gebied met (grote) land

schappelijke waarde en agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwetenschappelij

ke waarde. Deze onderverdeling en het onderscheid is nagenoeg aileen in de aanlegver

gunningenstelsels terug te vinden en niet in de bouwmogelijkheden (aangezien GS hier

aan goedkeuring hebben onthouden).
~
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~ In het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied wordt de volgende indeling qua

~ bestemmingen gehanteerd: 'Agrarisch' en 'Agrarisch met waarden' (hierbinnen vallen

de gebieden met landschappelijke en natuurlijke waarde).

Het gebied met de bestemming 'Agrarisch' bestaat uit de grootschalige open gebieden

die op basis van de landschapstypering en de aanwezige landschapswaarden te onder

scheiden zijn.

Het gebied met de bestemming 'Agrarisch met waarden' bestaat uit de kleinschalige

gebieden die gekenmerkt worden door het voorkomen van landschapswaarden in de

vorm van bijvoorbeeld beplantingselementen, hoogteverschillen en openheid. Op de

verbeelding wordt per begrensd vlak een lettercode aangegeven waaruit blijkt welke

waarden daar beschermd worden. De indeling is gebaseerd op de vigerende bestem

mingsplannen. Uitgangspunt daarbij is dat aileen waarden worden beschermd die ook

daadwerkelijk aanwezig zijn waardoor de indeling niet altijd aansluit op de landschapsty

pering uit de Omgevingsvisie. Deze indeling geeft een vereenvoudiging van de vigerende

regelingen en regelt in de gebieden waar waarden voorkomen de bescherming van deze

waarden middels een aanlegvergunningenstelsel.

3.5.1 aanlegvergunningen in de bestemming Agrarisch met waarden

Behoud en bescherming van de karakteristieke landschappelijke en natuurlijke waarden

is belangrijk om in het agrarisch gebied te regelen. Zo blijft het landschap herkenbaar en

behoud zijn eigen karakteristiek. Binnen de bestemming wordt deze bescherming vorm

gegeven via een aanlegvergunningenstelsel. Dit betekent dat ingrepen buiten het agra

risch bouwvlak, die kunnen leiden tot aantasting van de gebiedskwaliteiten vooraf moe

ten worden getoetst. Hiermee wordt een afweging gemaakt of de ingreep kan worden

uitgevoerd met behoud van de kwaliteiten.

Bij het bepalen van de te beschermen waarden is uitgegaan van de waarden zoals die al

eerder zijn bestemd en een analyse van de eventuele wijzigingen in de aanwezige waar

den in het plangebied op basis van Iiteratuur en veldonderzoek (zie hoofdstuk 2).



Het gaat om de volgende landschapswaarden:

• houtopstanden:

In de oude ontginningen (kampenlandschap en maten- en flierenlandschap) is de

aanwezigheid van aaneengesloten beplantingselementen essentieel. Door het rooien

en vellen van opgaande beplanting kan de karakteristieke kleinschaligheid van het

landschap afnemen. In grote delen van het plangebied is dit juist een zeer waarde

vol landschapskenmerk dat moet worden behouden. In deze gebieden dienen de

aanwezige houtsingels behouden te blijven, dan wei na verwijdering elders te wor

den herplant waarbij eventueel kwaliteitsverlies wordt gecompenseerd.

• hoogteverschi//en:

Lokaal komt er veel variatie in microrelief in de vorm van overgang van hoog naar

laag en steilranden langs essen. Het microrelief is deels natuurlijk ontstaan en deels

het gevolg van het in cultuur brengen van de gronden. Deze bestaande hoogtever

schillen dienen behouden te blijven.

• openhe/d:

Met name in de escomplexen ten oosten en zuiden van Almelo is openheld een be

langrijke landschapswaarde.

• waterhuishouding:

In een deeI van het gebied is de waterhuishouding van belang om natuurlijke waar

den te behouden. In deze gebieden moet zorgvuldig worden omgegaan met ingre

pen in de waterhuishouding.

In de gebieden met landschappelijke waarden kunnen binnen aile categorieen door het

aanbrengen van verhardingen en leidingen landschapswaarden worden vernietigd. Deze

activiteiten zijn dan ook verbonden aan een aanlegvergunning. Verhardingen met een

geringe omvang ten dienste van de bestemming zijn wei toegestaan.

Vanwege de voorkomende waarden: openheid, hoogteverschillen, houtopstanden en

waterhuishouding, geldt, daar waar dit op de verbeelding nader wordt aangeduid, de

plicht een aanlegvergunning aan te vragen. Het gaat hierbij om de volgende landschaps

waarden met bijbehorende werkzaamheden:

aanduiding werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

aile aanduidingen • aanbrengen van verhardingen groter dan 100 m'

• aanleg van boven- en ondergrondse leidingen

openheid • aanplanten van houtopstanden

hoogteverschillen • egaliseren, afgraven en ophogen van gronden

houtopstanden • vellen en rooien van houtopstanden

waterhuishouding • aanleggen, vergraven en verruimen van waterlopen

opgaande teeltvormen
Binnen de aanduidingen openheid en hoogteverschillen dient terughoudend omgegaan te

worden met opgaande teeltvormen .Onder de opgaande teeltvormen vallen de boom- en

sierteelten en houtteelt. Houtteelt wordt gezien als een agrarische activiteit. Met name in

ter plaatse van essen heeft dit nogal wat rUimtelijke gevolgen. Gezien het karakter van

het landschap in het buitengebied van Almelo, voert de gemeente in bepaalde waarde

volle open gebieden een terughoudend beleid ten aanzien van boomteelt, houtteelt en

overige meerjarige opgaande beplanting. Het terughoudend beleid is gericht op het

behoud van de landschappelijk waardevolle gebieden. De uit te sluiten gebieden zijn de

herkenbare essen en kampen met de aanduidingen openheid en hoogteverschillen.
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3.6 AGRARISCHE BEDRIJVEN

3.6.1 basisregeling voorgrondgebonden agrarische bedrijven

bouwvlak
De bedrijfsgebouwen en overige bouwwerken dienen in principe binnen het bouwvlak te

worden opgericht. Per bedrijf is een bouwvlak op maat toegekend waarbij als uitgangs

punt de grootte is gehanteerd zodat er ten opzichte van de aanwezige bebouwing in de

toekomst een zekere uitbreiding mogelijk is. De ligging en vorm van het bouwvlak wor

den individueel bepaald aan de hand van de luchtfoto's en de huidige situering van de

gebouwen en verhardingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de omgeving en de

vigerende rechten. In de regel zal een omvang van een bouwvlak van 1 hectare voldoen

de zijn. Voor bedrijven die nu reeds een omvang hebben van circa 1 hectare of meer is

een omvang van maximaal 1,5 hectare aangehouden. De kuilvoeropslag, zoals sleufsilo's,

zijn binnen het bouwvlak gesitueerd, wat een vergroting van het bouwvlak kan beteke

nen.

De bebouwing van een agrarisch bedrijf moet binnen het agrarisch bouwvlak worden

opgericht. De bouwvlakgrenzen kunnen met ontheffing onder voorwaarden in geringe

mate (maximaal 25 meter) worden overschreden. Aanvragen voor een ontheffing worden

altijd aan de bestaande waarden en overige in de regels van toepassing verklaarde crite

ria getoetst. Daarbij wordt in het bijzonder getoetst aan de waarden die op de verbeel

ding zijn aangeduid in de bestemming 'Agrarisch - met waarden'.

De vorm of de oppervlakte van een bouwvlak kan na een wijzigingsprocedure worden

veranderd of vergroot tot een omvang van maximaal 2 hectare in het verwevingsgebied.

Hiervoor is gekozen om het mogelijk te maken sleufsilo's binnen het bouwvlak op te

nemen. In het landbouwontwikkelingsgebied en op sterlocaties voor intensieve veehou

derij in het verwevingsgebied kan het bouwvlak vergroot worden tot 3 hectare. De uit

eindelijke omvang is afhankelijk van de noodzaak tot uitbreiding, reele groeimogelijkhe

den van het bedrijf en de kwetsbaarheid van de omgeving waarin het bedrijf is gelegen.

toegestane hoofdactiviteiten
• grondgebonden landbouw;

• intensieve veehouderij uitsluitend daar waar dat in de regels is vastgelegd.

nieuwvestiging en omschakeling
am het landelijk karakter te behouden is een toename van bebouwing in het landschap

in principe voorbehouden aan functies die noodzakelijkerwijs in het bUitengebied zijn

gevestigd zoals de agrarische bedrijven. am de toename van bebouwing te beperken

worden in het bestemmingsplan geen mogelijkheden geboden voor nieuwe bouwlocaties

(met uitzondering van het landbouwontwikkelingsgebied in het kader van het Recon

structieplan, zie paragraaf 3.3.3). Nieuwe agrarische bedrijven kunnen vrijgekomen be

staande agrarische bebouwing hergebruiken om agrarische activiteiten in te ontwikkelen.

Dit hergebruik door agrariers wordt van belang geacht om het karakter van het buiten

gebied in stand te houden. In uitzonderlijke gevallen kan voor nieuwvestiging maatwerk

worden geboden via een partiele herziening van het bestemmingsplan.

Omschakeling is binnen de agrarische bestemming mogelijk van intensieve veehouderij

naar grondgebonden landbouw en in het landbouwontwikkelingsgebied van grondgebon-



den landbouw ook naar intensieve veehouderij. Omschakeling naar een ander niet

grandgebonden agrarisch bedrijf is niet toegestaan.

niet-grondgebonden agrarische bedrijven

De bestaande zelfstandige niet-grondgebonden bedrijven (zoals champignon- en witlof

teelt en andere intensieve kwekerijen) zijn bestemd als 'Bedrijf'. Karakteristiek voor deze

bedrijven is dat de hoeveelheid bebouwing niet is gerelateerd aan een areaallandbouw

grand dat in gebruik is. Zij worden daarom gelijk behandeld aan niet-agrarische bedrijven

die geen binding hebben met agrarische grand en daarom niet noodzakelijkerwijs in het

landelijk gebied zijn gevestigd. Zie paragraaf 3.12 bedrijvigheid. Een uitzondering wordt

gemaakt voor geringe niet-grandgebonden agrarische bedrijven die een neventak vor

men bij een agrarisch bedrijf. Deze zijn in geringe omvang mogelijk als nevenactiviteit bij

een agrarisch bedrijf.

bedrijfswoning

Vrijwel aile agrarische bedrijven hebben de beschikking over een bedrijfswoning. De

maximaIe inhoudsmaat van een bedrijfswoning mag 750 m3 bedragen. Sommige bedrij

yen beschikken reeds over een tweede bedrijfswoning.

bouwwerken op het bouwvlak

Op het agrarisch bouwvlak zijn bouwwerken toegestaan, zoals:

• agrarische bedrijfsgebouwen;

• het bestaande aantal bedrijfswoningen;

• bijgebouwen bij de bedrijfswoning;

• paardenbak;

• mestbassin;
• mestsilo's;
• kunstmestsilo's;

• hooibergen, voedersilo's;

• sleufsilo's en kuilvoerplaten;

• teeltondersteunende voorzieningen, zoals kassen en boogkassen.

De hUidige ontwikkeling en schaalvergrating in de agrarische sector vertaalt zich ook

door in de bebouwing. Agrarische bedrijfsgebouwen moeten echter wei blijven passen bij

de schaal van het landschap. De gemeente Almelo speelt hier op in door een goothoogte

van 6 meter en een bouwhoogte van 10 meter toe te staan die middels een ontheffing

kan worden verhoogd tot 12 meter.

teeltondersteunende voorzieningen
Teeltondersteunende voorzieningen zijn voorzieningen die toegepast worden om de teelt

van groente, fruit, bomen of potplanten te bevorderen en te beschermen.

De aanwezigheid van kassen wordt toegestaan als ondersteunende voorziening bij een

agrarisch bedrijf. Zelfstandige glastuinbouwbedrijven met grootschalige glasconcentraties

worden landschappelijk niet wenselijk geacht. Deze worden provinciaal geconcentreerd in

een of enkele gebieden binnen de pravincie. Teelt onder glas wordt echter ook gebruikt

ter ondersteuning van de volle grond teelt. Gelet op het voorgaande mag de omvang van

kassen maximaal 500 m' bedragen. De kassen moeten zoveel mogelijk aansluitend aan

de bestaande bebouwing en binnen de bouwkavel worden opgericht. Omdat kassen
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3.6.2

landschappelijk zeer aanwezig zijn worden deze aileen binnen de bestemming 'Agrarisch'

toegestaan.

Naast reguliere kassen worden ook hoge en lage boogkassen gebruikt als teeltondersteu

nende voorziening. Hoge en lage boogkassen kunnen ook de visuele kwaliteiten van het

landschap aantasten. Verwacht wordt dat het gebruik van deze boogkassen in de toe

komst nog verder toeneemt. Gezien de ruimtelijke consequenties worden aileen lage

boogkassen tot een hoogte van 1,20 meter toegestaan, Deze lage boogkassen dienen

voor tijdelijk (seizoensgebonden) gebruik als bescherming tegen vorst en neerslag en

voor het verruimen van het oogstseizoen, Het plaatsen van de lage boogkassen wordt

beperkt tot een bepaalde periode van het jaar (september tim april). Het plaatsen van

lage boogkassen is toegestaan tot maximaal 20% van het totale bedrijfsareaal voor de

teelt in de open lucht. De boogkassen moeten zoveel mogelijk aansluiten op de aanwe

zige bedrijfsbebouwing. Omdat voor de lage, tijdelijke boogkassen geen bouwvergunning

nodig is, wordt het gebruik van boogkassen geregeld in de gebruiksbepalingen van dit

bestemmingsplan.

Aile teeltondersteunende voorzieningen dienen op het agrarisch bouwvlak te worden

gerealiseerd. Buiten het agrarisch bouwvlak zijn deze aileen met een ontheffing toege

staan, waarbij toetsing plaatsvindt aan de in de regels opgenomen criteria. Teeltonder

steunende voorzieningen zijn niet toegestaan binnen gebieden met de aanduiding 'Open

heid·. Containerteelt is bij recht mogelijk op enkele percelen die daarvoor specifiek zijn

aangeduid.

f/exibiliteitsbepalingen voor agrarische bedrijven

tweede bedrijfswoning

Bij uitzondering kan een tweede bedrijfswoning worden toegestaan als deze blijvend

noodzakelijk is voor een duurzame en doelmatige voortzetting van het agrarisch bedrijf.

Dit moet worden aangetoond. Het dient te gaan om agrarische bedrijven gericht op het

houden van dieren. Gedacht wordt aan grote bedrijven met melkvee, zoogkoeien, fok

zeugen, fokschapen, fokgeiten, fokpaarden en dergelijke. Agrarische bedrijven als akker

bouwbedrijven, fruitteeltbedrijven, intensieve veehouderij, pluimveebedrijven, glastuin

bouw, champignonteelt en dergelijke komen ongeacht het aanwezige arbeidspotentieel

niet in aanmerking voor een tweede bedrijfswoning.

Bij intensieve bedrijven wordt daarop een positieve uitzondering gemaakt voor bedrijven

met fokzeugen en boerderijen voor pluimvee. In deze bedrijven kan gelet op de activitei

ten meer toezicht noodzakelijk zijn. Voor de bouw van een tweede bedrijfswoning is een

ontheffing vereist. Deze wordt uitsluitend verleend wanneer aan aile toetsingscriteria uit

de regels wordt voldaan. Criteria zijn:

• de noodzaak voor een bedrijfsvoering met 2 volwaardige arbeidskrachten moet

worden aangetoond. Deze kan worden aangetoond bij een bedrijfsomvang

>120 Nge's. Beide medewerkers moeten daarbij fulltime werkzaam zijn op het

bedrijf;

• het dient te gaan om een agrarisch bedrijf met zicht op een duurzame voortzetting

(voldoende toekomstperspectief);

• de situering van de tweede bedrijfswoning moet een dUidelijke relatie hebben met

het agrarisch bedrijf. Dit komt het best tot uiting door de tweede bedrijfswoning te

situeren op dan wei direct aangrenzend aan het agrarisch bouwvlak,



tijdelijk extra toezicht en inwoning ten behoeve van mantelzorg
Situaties waarin eventueel (tijdelijk) extra toezicht is vereist kunnen met inwoning wor

den opgelost. Wanneer er gelet op de leeftijdsopbouw van de ondernemers eigenlijk

meer sprake is van een zogenaamde "seniorenafbouw" rnet een (beperktere) bijdrage in

arbeid en toezicht, kan voor de huisvesting van de toekomstig rustende boer woonruimte

gevonden worden in een uitbreiding van de bestaande eerste bedrijfswoning. Deze rnag

hiertoe worden verruimd tot maximaal 1.000 m'- Deze uitbreiding mag echter nooit

leiden tot twee afzonderlijke woningen. De verschijningsvorm van de woning blijft onge

wijzigd: geen twee clusters van bebouwing maar een bouwmassa met het uiterlijk van

een woning. Woningen, deels in gebruik voor inwoning, kunnen later niet worden be

stemd tot een dubbele woning.

afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg
Onder de noemer van 'Afhankelijke woonruirnte' kunnen bestaande bijgebouwen (tot 75

m2), gastenverblijven of recreatiewoningen (bestaande oppervlakte) bij (bur

ger)woningen in het buiten-gebied, zolang er aantoonbaar behoefte is aan mantelzorg,

worden gebruikt als woonruimte. Het is de bedoeling dat na het verdwijnen van de nood

zaak het betreffende gebouw niet meer voor wonen gebruikt wordt.

wijzigingsbevoegdheid voor veranderen/vergroten bouwvlak
Voor kleine overschrijdingen van het bouwvlak is overschrijding van de zogenaamde

indicatieve bouwgrens met 25 meter via ontheffing mogelijk. Voor verandering van de

vorm of vergroting van het bouwvlak is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (zie ook

paragraaf 3.6.1 onder het kopje bouwviak).

biomassavergistingsintallaties
Het opwekken van energie door middel van biornassavergisting is mogelijk als nevenacti

viteit bij een agrarisch bedrijf. Hierin wordt een viertal situaties onderscheiden:

a Het bedrijf verwerkt eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van derden

afkomstige co-substraten (bijv. ma'is) toe. Het digestaat (restproduct) wordt op de

tot het bedrijf behorende gronden gebruikt.

b Het bedrijf verwerkt eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van derden

afkomstige co-substraten toe. Het digestaat wordt op de tot het bedrijf behorende

gronden gebruikt of naar derden afgevoerd.

c Het bedrijf verwerkt aangevoerde mest geproduceerd door derden en voegt eigen

en/of van derden afkomstige co-substraten toe. Het digestaat wordt op de tot het

bedrijf behorende gronden gebruikt.

d Het bedrijf verwerkt aangevoerde mest van derden en voegt eigen en/of van derden

afkomstige co-substraten toe. Het digestaat wordt als meststof afgeleverd aan der

den.

Uitgangspunt is om categorie d uit te sluiten en categorie a tim c toe mogelijk te maken

middels een ontheffng indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

• de vergistingsinstallatie dient landschappelijk te worden ingepast, deze landschappe

lijke inpassing dient te worden afgestemd op het LOP;

• de gebouwen dienen binnen het bouwvlak van een agrarisch bedrijf worden ge

bouwd;

• de vergistingsinstallatie dient zich te bevinden in de nabijheid van een geschikt we

genstelsel in verband met de waarschijnlijke toename van (zwaar) verkeer.
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3.6.3 beleid voor intensieve veehouderij

definitie intensieve veehouderij
In het Reconstructieplan Salland - Twente wordt onder intensieve veehouderij het vol

gende verstaan: 'Een agrarisch bedrijf of een deel daarvan met ten minste 250 m' be

drijfsvloeroppervlak dat wordt gebruikt voor veehouderij volgens de Wet milieubeheer

en waar geen melkrundvee, schapen, paarden, of dieren 'biologisch' en waar geen dieren

worden gehouden uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer'.

Op grond van het Reconstructieplan wordt het landelijk gebied ingedeeld in een drietal

zones, namelijk: landbouwontwikkelingsgebied, verwevingsgebied en extensiverings

gebied. Binnen de gemeente Almelo liggen aile drie de reconstructiezones. Deze zones

zijn bepalend voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Het landbouwontwik

kelingsgebied biedt de meeste ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij

en. Binnen het verwevingsgebied kunnen verschillende functies zich naast elkaar ontwik

kelen. In het extensiveringsgebied ligt daarentegen de nadruk op de beeindiging van de

intensieve veehouderij. Binnen het extensiveringsgebied dat is gelegen in de gemeente

Almelo zijn echter geen agrarische bedrijven gelegen.

Op de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande bedrijven binnen deze zone wordt dan

ook niet ingegaan. Hierna is een kaartfragment opgenomen waarop de reconstructiezo

nering voor het plangebied en omgeving is weergegeven.

landbouwontwlkkellngsgebl
verwevlngsgebled
extenslvertngsgebled

over1ge funetfes
stedeltjk gebled

fragment zoneringskaart reconstructie

landbouwontwikkelingsgebied

In het uiterste noorden van het plangebied is een klein gebied aangemerkt als landbouw

ontwikkelingsgebied. In dit gebied heeft landbouw het primaat en wordt voorzien in de

mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging en nieuwvestiging van intensieve veehouderij.

Voor de bedrijven geldt het volgende beleid:

• voor de bestaande agrarische bedrijven, inclusief de intensieve veehouderijen, is een

bouwvlak op maat opgenomen;



• intensieve veehouderijen zijn op ieder bestaand agrarisch bouwvlak bij recht toege

staan;

• via toepassing van de wijzigingsbevoegdheid kunnen bouwpercelen vergroot worden

tot maximaal 3 hectare.

Indien een bedrijf reeds de aangegeven bouwvlakgrootte overschrijdt wordt uitgegaan

van de werkelljke grootte.

In het bestemmingsplan Is een wljzigingsbevoegdheid opgenomen om nieuwe agrarische

bouwvlakken, onder voorwaarden, toe te kunnen voegen in het landbouwontwikkelings

gebled.

verwevingsgebied

Sinnen de agrarische bestemming geldt voor bedrijven in het verwevingsgebied het

volgende beleid:

• aan bestaande bedrijven met ten minste 250 m' staloppervlak ten behoeve van

intensieve veehouderij is een agrarisch bouwvlak toegekend met een omvang van

maximaal 1 hectare, dan wei de bestaande grotere omvang;

• het bouwvlak is opgenomen In een adressenlijst in de regels waaruit blijkt dat ter

plaatse een intensieve veehouderlj is toegestaan;

• via toepassing van een wijzigingsbevoegdheid kan het bouwvlak worden vergroot tot

maximaal 1,5 hectare.

Nieuwvestiging van intensieve veehouderijen is in verwevingsgebied uitgesloten en ook

(her)vestiging van een Intensieve veehouderlj op een bestaand bouwvlak zonder inten

sieve veehouderij is niet mogelijk. Hervestiglng van een intensieve veehouderij op een

bouwvlak, waar al een intensieve veehouderij aanwezig is, is wei mogelijk.

ster/ocaties in het verwevingsgebied

Sinnen het verwevingsgebied staat de provincie op grond van het Reconstructieplan toe

dat de gemeente Almelo naar aanleiding van een concreet verzoek van initiatiefnemers

zogenaamde sterlocaties aanduidt. Op een sterlocatie wordt een doorgroei van intensieve

bedrijven toegestaan. De omvang van het bouwvlak mag hierbij maximaal 3 hectare

bedragen. Om te beoordelen of een intensief bedrijf aangewezen kan worden als ster

locatie gelden de volgende criteria die voortvloeien uit het Reconstructieplan:

• aileen intensieve veehouderijbedrijven met geldige milieuvergunning en met mini

maal 250 m' bebouwd oppervlak voor de intensieve veehouderij kunnen in aanmer

king komen voor de aanwijzing tot sterlocatie;

• de beschikbare omgevingsrulmte moet minimaal 175 Nge zijn, dan wei 140 Nge bij

een gemengd bedrijf;

• in de PEHS en in robuuste verblndingszones mogen geen sterlocaties komen;

• binnen 250 meter van voor verzuring gevoelige gebieden binnen PEHS overeenkom

stig Wet ammoniak en veehouderij mogen geen sterlocaties komen;

• onder voorwaarden kunnen sterlocaties in grondwaterbeschermlngsgebieden/

intrekgebieden (aantoonbare verbetering waterkwaliteit) aangewezen worden;

• onder voorwaarden kunnen sterlocaties in een gebled met natuurgerichte waterhuis

houding (mestbelasting mag niet toenemen) aangewezen worden;

• onder voorwaarde mogen sterlocaties in risicogebieden voor wateroverlast (aanvul

lende maatregelen met betrekking tot schadevrij bouwen, compensatie) aangewezen

worden;
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• rekening moet worden gehouden met aile andere belangen In de omgeving van de

locatie;

• voldaan moet worden aan ander relevant beleid en wetgeving.

Vanwege de grote hoeveelheid woningen in het buitengebied van Almelo, zal slechts op

enkele locaties aan deze voorwaarden kunnen worden voldaan. In het bestemmingsplan

is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de gemeente op verzoek van een

initiatiefnemer bevoegd is een sterlocatie aan te wijzen. In het toepassen van herzienin

gen en wijzigingen van het bestemmingsplan wordt zorggedragen dat milieugevoelige

functies zoals woningen, en intensieve recreatieve activiteiten niet in de omgeving van

het intensieve veehouderijbedrijf kunnen worden opgericht c.q. uitgebreid. Binnen het

plangebied zijn reeds een aantal sterlocaties opgenomen. Dit zijn de adressen Keursweg

2, Zomerdijk 2 en Hoeselderdijk 14.

3.6.4 paardenhouderijen en maneges

Het houden van paarden in Nederland is een snel opkomende trend. Daarbij gaat het niet

aileen om hobbymatige activiteiten maar ook om het bedrijfsmatig houden van paarden.

Veel nieuwe bedrijven zijn gestart, agrariers vinden in de paardenhouderij een nieuwe

(neven)activiteit en er vindt specialisatie plaats.

Deze ontwikkeling is ook in Almelo onderkend en heeft geleid tot het opnemen van beleid

ten aanzien van paardenhouderijen en maneges in dit bestemmingsplan.

agrarische paardenhouderijen

Agrarische paardenhouderijen in de vorm van fok- en opfokbedrijven, hengstenhouderij

en en paardenmelkerijen hebben een zuiver agrarisch karakter en krijgen op grond daar

van een agrarische bestemming. Deze bedrijfsvorm is bij recht mogelijk binnen de be

staande agrarische bouwvlakken. Nieuwvestiging op nieuwe agrarische bouwvlakken is,

evenals voor andere agrarische bedrijven, binnen dit bestemmingsplan aileen middels

een wijzigingsbevoegdheid mogelijk binnen het landbouwontwikkelingsgebied.

maneges

Maneges, of bedrijven waar sprake is van manegeachtige activiteiten, zijn in dit bestem

mingsplan specifiek bestemd als een dagrecreatieve activiteit (zie ook paragraaf 3.14.2)

met de aanduiding 'Manege'. De activiteiten zijn immers hoofdzakelijk gericht op sport en

recreatie. Voor de vestiging van een nieuwe manege is in dit bestemmingsplan geen

regeling opgenomen. Nieuwvestiging vraagt om maatwerk, waarvoor een buitenplanse

procedure dient te worden dooriopen.

overige paardenhouderijen

Aile overige paardenbedrijven worden aangemerkt als 'Paardenhouderij'. Daarbij kan

gedacht worden aan handelsstallen, paardenpensions en trainingsstallen. Nieuwe bouw

kavels ten behoeve van de paardenhouderij zijn mogelijk tot een maximum oppervlak

van 1 hectare. De behoefte voor deze nieuwbouw moet zijn aangetoond in het bedrijfs

plan. Aile gebouwen en bouwwerken moeten binnen het bouwvlak worden opgericht,

dus ook paardenbakken. Een bouwvlak groter dan 1 hectare is soms noodzakelijk. Hier

voor dient een binnenplanse procedure te worden doorlopen.

Nieuwe overige paardenbedrijven kunnen zich aileen vestigen op vrijkomende agrarische

bedrijven na een wijziging van het bestemmingsplan. Mits de landschappelijke kwaliteiten



niet worden aangetast, kan blj vestiging in de bestemming 'Agrarlsch' een bestemmings

vlak tot maxlmaal 1 hectare worden toegekend. Bij ligglng in de bestemming 'Agrarisch 

met waarden' moet de paardenhouderij zich beperken tot de aanwezlge gebouwen.

In aile bovengenoemde gevallen is behoud en versterklng van de rUimtelijke kwaliteit

een randvoorwaarde. Daarbij wordt gestreefd naar hoge kwaliteit op het nlveau van

landschap, erf en gebouwen.

Bestaande paardenhouderijen die deel uitmaken van een agrarisch bedrijf, maar nlet zijn

ger'lcht op het fokken, opfokken op melken van paarden, zljn aangeduid op de verbeel

ding. Het gaat hierbij om paardenhouderijen die worden aangemerkt als nevenactiviteit.

ontheffing voorpaardenbakken

Paardenbakken leiden in de regel tot een schaalverkleinlng van het landschap. Deze

schaalverkleinlng hangt samen met het hekwerk dat rondom de bak wordt geplaatst en

met de, in verhoudlng tot de akker- of weilandpercelen, kleine oppervlakte van dit type

grondgebruik. Tevens draagt het recreatieve karakter bij aan een (subjectieve) belevlng

dat het landschap onder druk staat van stedelijke Invloed.

Vanwege dlt landschappelljke aspect verdient de locatiekeuze van een paardenbak aan

dacht. De ruimtelijke uitstrallng van de activiteiten vraagt om een koppellng van de paar

denbak aan het hulsperceel en aan de bestaande bebouwing. Een bijzonder aandachts

punt voor de locatiekeuze is dat het zicht op het vrlje veld niet belemmerd mag worden

door (teveel) langs de weg gelegen paardenbakken. Bij bouwpercelen die aan de weg

zUn gelegen geldt daarom in het algemeen dat de paardenbakken het best achter de

bestaande bebouwing kunnen worden gereallseerd.

In uitzonderlngsgevallen is niet zozeer het zicht loodrecht op de weg, maar evenwijdig

aan de weg het meest bepalend voor de belevlng van het agrarische landschap. In die

gevallen verdient nlet een plaatsing achter, maar naast de bestaande bebouwing de

voorkeur.
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achter bouwpercee/ naast bouwpercee/

Een landschappelijke Inpassing in de vorm van hoogopgaande erfbeplantlng is doorgaans

af te raden. Het landschappelijke effect van een paardenbak is niet te vergelijken met het

effect van bebouwlng. De extra beplantlng zal actlvlteiten eerder accentueren of uitver

groten dan verhullen. Wei Is eventueel inpasslng door heggen of hagen mogelijk.

Paardenbakken worden tot een oppervlakte van maxlmaal 1.000 m' toegestaan op het

bouwvlak van agrarische bedrijven. Lichtmasten bij paardenbakken worden binnen het

bouwvlak toegestaan tot maximaal 6 meter hoogte. Een paardenbak wordt aileen toege

staan ten behoeve van eigen, hobbymatig gebruik. Het gebrulk of de omschakellng naar

een manege is niet toegestaan.
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3.7 NEVENACTIVITEITEN EN FUNCTIEVERANDERING

3.7.1. inleiding

De afgelopen decennia is de dynamiek in het bUitengebied sterk toegenomen. Naast de

agrarische sector leggen ook andere functies als recreatie, wonen en infrastructuur een

toenemende claim op het rUimtegebruik. Deze ontwikkelingen vragen om een specifiek

beleid, dat ruimte biedt aan gewenste ontwikkelingen zonder de deur open te zetten voor

ontwikkelingen die de bestaande waarden onherstelbaar vernietigen. Hierna wordt kort

een beeld van enkele ontwikkelingen geschetst, waarop de gemeente Almelo haar eigen

beleid heeft ontwikkeld.

agrarisch bedrijfaangevuld met andere bedrijvigheid

Doordat de inkomsten uit agrarische bedrijfsactiviteiten onder druk staan wordt gezocht

naar aanvullende inkomstenbronnen. Een van de mogelijkheden om agrarische bedrijvig

heid te behouden is het bieden van ruimte aan parttime agrariers. Naast het agrarisch

bedrijf, moet op hetzelfde erf ruimte geboden worden aan niet-agrarische bedrijvigheid

waarmee de agrarier of zijn/haar partner het inkomen kan aanvullen.

behoefte aan /ande/ijk wonen

Er is een toenemende behoefte aan 'Iandelijk wonen'. Er wordt gezocht naar een woon

omgeving die gekenmerkt wordt door rust, ruimte en groen. Zeker in de omgeving van

grotere steden zoals Almelo is een vraag naar een dergelijk woonmilieu aanwezig. AI

jaren zijn verbouwde boerderijen aantrekkelijke woningen.

Een ontwikkeling is dat ook karakteristieke1 schuren worden verbouwd tot woningen

of dat ontsierende schuren worden gesloopt in rui! voor nieuw te bouwen woningen.

k/einscha/ige en ambachte/ijke bedrijvigheid

Het landelijk gebied is in trek als vestigingsplaats voor kleinschalige en/of ambachtelijke

bedrijvigheid. In het landelijk gebied zijn relatief eenvoudig bestaande locaties te vinden

waar een woning met potentiele bedrijfsruimte kan worden gerealiseerd. Te denken vaIt

aan vrijgekomen boerderijen of landelijk gelegen woningen met een grote hoeveelheid

bijgebouwen. Doordat bebouwing vaak op relatief grote afstand van buren is gelegen,

kan bedrijvigheid worden gestart binnen de geldende milieunormen en zonder anderen

te hinderen. Bovendien is de bebouwing in het landelijk gebied vaak goedkoper te ver

werven dan bebouwing op bedrijventerreinen. Het landelijk gebied is daardoor in trek

voor zogenaamde 'wQon-werk combinaties'.

recreatie" toerisme en wei/ness

Toerisme en recreatie in het landelijk gebied zijn reeds jaren in opkomst. Centraal daarbij

staat het terugtreden uit het drukke stadsleven. In toenemende mate richt bedrijvigheid

zich op het bieden van recreatieve of toeristische attracties en onderdak. In opkomst zijn

tevens wellness activiteiten zoals beautyfarms en sauna's. Passend bij het zoeken naar

rust in het landelijk gebied zijn ook initiatieven voor zorgboerderijen.

1 Onder karakteristieke bebouwing worden gebouwen verstaan die zijn aangewezen als Rijksmonu

ment of gemeentelijk monument en gebouwen die staan op de lijst van het gemeentelijk Monu

menten Inventarisatie Programma alsmede gebouwen met een typisch Twentse bouwstijl of schu

ren die deel uitmaken van een beeldbepalend ensemble.



be/eidgemeente A/me/o

De gemeente Almelo wi! in haar ruimtelijke beleid op deze ontwikkelingen Inspelen. Zij

wil kansen scheppen voor nieuwe vormen van gebruik voor bestaande gebouwen met als

doeI de economische kracht en de leefbaarheld in het landelljk gebied te behouden.

Het beleid voor de hierboven genoemde ontwikkelingen wordt in de volgende paragrafen

uitgewerkt:

• paragraaf 3.7.2: her- en nevengebruik door niet-agrarische bedrijvigheid

nevenaeliviteiten bij het agrarische bedrijf;

hergebruik van voormalige agrarische bebouwing voor bedrijvigheid;

• paragraaf 3.7.4: rood voor rood (sioop van bedrijfsgebouwen en realisatie van com

pensatiewoningen);

• paragraaf 3.7.5: hergebruik van vrijgekomen bebouwing voor bewoning.

3.7.2 her- en nevengebruik door bedrijvigheid

In deze paragraaf wordt het beleid van de gemeente Almelo beschreven ten aanzien van

niet-agrarische nevenactiviteiten op het agrarische bedrijf en ten aanzien van hergebruik

van voormalige agrarische bebouwing (VAB) door bedrijvigheid.

versterken sociaa/ en economisch draagv/ak

De gemeente Almelo streef! met het VAB-beleid naar het versterken van de sociaIe en

economische waarden van het landelijk gebied. Het doel is het leveren van een bijdrage

aan de versterking van de vitaliteit van het landelijk gebied door het behouden en ver

sterken van de socia Ie structuren, het realiseren van nieuwe economische dragers en het
benutten van de resterende economische waarde van VAB voor andere bedrijvigheid.

Het buitengebied kan hierdoor een streekgebonden werkgebied worden.

Het gaat bij het formuleren om beleid voor hergebruik door bedrijvigheid zowel om het

ondersteunen van bestaande agrarische bedrijven met het bieden van mogelijkheden

voor niet-agrarische nevenactivlteiten, als om hergebrulk van vrljgekomen agrarische

panden in verband met de stopzetting van een agrarlsch bedrljf.

Het VAB-beleid is van toepassing op funelionerende agrarlsche bedrijven in de vorm van

een nevenfunelie in voormalige agrarische bebouwing en op agrarische bedrijven die hun

bedrljfsvoering stopzetten of reeds gestopt hebben. Ook vrijgekomen agrarische bebou

wing die in het verleden reeds is omgezet in een woonbestemming valt onder het VAB

beleid, aangezien in veel gevallen nog schuren aanwezig zljn. Het VAB-beleld geldt aileen

voor bedrijfsgebouwen die zljn opgericht drie jaar voor de aanvraag tot deelname aan

het VAB-beleld en aantoonbaar minlmaal drie jaar In agrarisch gebruik zijn geweest.

BedrijvIgheid die niet plaatsvindt in een vrijgekomen agrarisch gebouw maar In een regu

Iier bedrijfspand komt niet in aanmerklng voor het VAB-beleid.

Om nlet-agrarische bedrijvigheid als hoofdfunctie mogelijk te maken Is een wijziglngsbe

voegdheid in het bestemmlngsplan opgenomen. Voormalige agrarische opstallen kunnen

hierdoor worden hergebruikt voor een breed scala aan funelles. Nabijgelegen andere

functies, waaronder de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven, mogen

door de nieuwe bedrijvigheid binnen bestaande gebouwen niet worden geschaad.

21



22

versterking ruimteiijke kwaiiteit

Naast de sociaal-economische en sociale doelstelling heeft het VAB-beleld ook tot doel

de rUimtelljke kwaliteit in het landelijk gebled waar mogelijk te versterken.

Dlt wordt als eerste bereikt door, voorzover het hergebruik een hoofdfunctle betreft, aile

vrijkomende agrarische bebouwing die niet wordt hergebruikt te slopen. Karakteristieke

gebouwen en monumenten mogen echter niet worden gesloopt. Van geval tot geval zal

beoordecld worden welke gebouwen voor sloop in aanmerking komen (maatwerk).

Voor de te slopen oppervlakte kan het Rood voor rood-beleid worden toegepast (zie

paragraaf 3.7.4)

De landschappelijke inpassing van de locatie dient bijzondere aandacht te krijgen, zodat

de gebouwen en de erven hun landelijke uitstraling versterken. Zonodig worden op grond

van een landschapsplan aanvullende voorzleningen gevraagd zoals bijvoorbeeld de aan

leg van erfbeplanting.

Het vervangen van bestaande bedrijfsgebouwen door nieuwe kan worden toegestaan,

mits er een aanzienlijke reductie van de oppervlakte bebouwing plaatsvindt. Door het

toepassen van maatwerk wordt, rekenlng houdend met de landschappelijke inpassing en

de hoeveelheid gesloopte bebouwing, bepaald welke oppervlakte aan nieuwbouw wordt

toegestaa n.

In de regel zal het bouwvlak van het voormallge agrarische bedrijf aanzienlijk worden

verklelnd waarbij een deeI wordt bestemd tot agrarisch gebied of natuur (afhankelijk

van de situatle).

Ais nevenfunctie blj een agrarlsch bedrljf wordt niet-agrarische bedrijvigheld mogelijk

gemaakt via een onthefflng. Ook hierbij geldt als voorwaarde dat omliggende functies

niet mogen worden gehinderd en het garanderen van een acceptabele landschappelijke

inpassing. Sloop van bebouwing en verkleining van het bouwvlak is in dit geval niet aan

de orde.

aard van de niet-agrarische activiteiten

De provincle geeft in haar beleld aan dat uitslultend bedrijfsactiviteiten kunnen worden

toegestaan die in de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' van 16 april 2007 zljn

ondergebracht in categorie 1 en 2. Bij ledere concrete aanvraag dient te worden beoor

deeld of de betreffende activiteit is In te passen in de omgeving, gezien de nabijgelegen

waarden en functies. Het hergebruik mag er nlet toe lelden dat het milieu extra worden

belast ten opzichte van het gestopte agrarische bedrljf (zoals stank, geluid, luchtkwalltelt,

verkeersaantrekkende werking veiligheld, et cetera).

Voor aile bedrijvigheid geldt dat er geen sprake mag zijn van een grote verkeersaantrek

kende werking. De verkeersaantrekkende werking mag hooguit vergelijkbaar zijn met

een gangbaar agrarisch bedrijf.

Om de verkeersaantrekkende werking te beperken worden geen andere detailhandels

activlteiten toegestaan dan de verkoop van ter plaatse geproduceerde artlkelen. Activitei

ten die verspreid over de gehele dag veel verkeer aantrekken zijn nlet acceptabei. Indien

de verkeersbewegingen zich concentreren op bepaalde momenten van de dag (zoals bij

kinderopvang of een kleinschalig congrescentrum) is dit aanvaardbaar mits de verkeers

veiligheid niet in het gedrang komt.

De toegestane actlvltelten bestaan uit een selectie van de bedrijfsactiviteiten binnen de

categorle 1 en 2, waarbij activiteiten met een industrieel karakter of bedrijven met een



hoge verkeersaantrekkende werking niet worden toegestaan (zie bijlage 3 van de regels).

De overblijvende Iijst van categorie 1 en 2 activiteiten kan in principe binnen de gehele

gemeente worden toegestaan, met uitzondering van het landbouwontwikkelingsgebied

vanwege milieugevoeligheid. Voor het overige wordt geen onderscheid gemaakt in deel

gebieden. Een dergelijk onderscheid is niet nodig omdat voor iedere locatie geldt dat

bestaande functies of waarden niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden mogen worden

geschaad. Van geval tot geval wordt dus beoordeeld of bijvoorbeeld omliggende locaties

hinder van de bedrijvigheid kunnen ondervinden.

Het voordeel van deze regeling is dat in gebieden waar relatief goede kansen zijn voor

agrarische bedrijvigheid, incidentele vrijgekomen agrarische bebouwing toch voor een

zo breed mogelijk palet aan bedrijfsactiviteiten kan worden hergebruikt.

Loonbedrijven worden niet zonder meer toegestaan. Hierbij is sprake van een toename

van de verkeersbewegingen en verkeerstechnisch gezien heeft de komst van een loonbe

drijf in het buitengebied invloed op de omgeving. Zodra een initiatief zich voordoet, kan

deze beoordeeld worden en eventueel middels een partiele herziening van het bestem

mingsplan ingepast worden.

omvang van de niet-agrarische activiteiten
De omvang van niet-agrarische activiteiten die als hoofdfunctie kunnen worden toege

staan is afhankelijk van de aard en omvang van de aanwezige bebouwing, de aard van

de bedrijvigheid en de mate waarin sloop gewenst is om te komen tot ruimtelijke kwali

teit of een goede landschappelijke inpassing van de betreffende locatie. De maximaie

omvang wordt daarom niet in dit generieke bestemmingsplan buitengebied opgenomen,

maar van geval tot geval beoordeeld en vastgelegd in een wijzigingsplan of de partiele

herziening.

Nadat een concreet verzoek is ingediend wordt beoordeeld welke omvang op de betref

fende locatie gezien de kenmerken van de locatie en de omgeving acceptabel is. Getoetst

wordt tevens op bijvoorbeeld de geluidsbelasting, verkeersaantrekkende werking en

veiligheid. De maximaIe omvang wordt indien het een hoofdfunctie betreft vastgelegd in

het op te stellen wijzigingsplan of de partiele herziening. Tevens wordt in het plan expli

ciet vastgelegd dat het gaat om een bedrijfsbestemming, welke door toepassing van het

VAB-beleid is toegestaan waarbij geen uitbreiding van bebouwing is toegestaan.

Niet-agrarische bedrijvigheid is ook mogelijk als een nevenactiviteit bij agrarische bedrij

yen. Hiertoe is een ontheffing in het bestemmingsplan opgenomen. Gegarandeerd dient

te worden dat de nevenactiviteit niet uitgroeit tot een hoofdactiviteit. Er wordt daarom

als voorwaarde aan verbonden dat maximaal 30% van de oppervlakte bedrijfsgebouwen

mag worden gebruikt voor nevenactiviteiten.

Indien de nevenactiviteit na stopzetting van het agrarisch bedrijf zelfstandig wordt voor

gezet dient te worden beoordeeld of omliggende agrarische bedrijven niet gehinderd

zuilen worden en is een wijziging van de bestemming noodzakelijk.

Voldaan dient te worden aan aile toetsingscriteria. Deze zijn afgestemd op de voorwaar

den die vanuit het provinciaal beleid worden gesteld. In principe dienen aile bedrijfsactivi

teiten inpandig plaats te vinden, met uitzondering van het inrichten en gebruiken van een

gedeelte van de buitenruimte voor zaken als tuin of terras.
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3·7·3 recreatieve nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijfofeen burgerwoning

Ais nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf vormen recreatieve voorzieningen kansrijke

activiteiten om de inkomstenbronnen te verbreden. De relatief kleinschalige recreatieve

voorzieningen vormen in principe geen belemmering voor nabijgelegen bedrijven en

worden via een ontheffing toegestaan. Toch verdienen recreatieve nevenactiviteiten extra

aandacht. Bij een te grote intensiteit zijn het namelijk activiteiten die eenvoudig kunnen

leiden tot hinder voor omwonenden of voor kwetsbare natuurwaarden. Ook bestaat het

risico op permanente bewoning van recreatieve appartementen. Dit vormt de reden om

het beleid voor recreatieve nevenactiviteiten hierna nader uit te werken.

Voor aile activiteiten die hierna worden beschreven geldt dat zij niet bij 'recht' zijn toe

gestaan, maar dat het college de bevoegdheid heeft een ontheffing voor deze activiteiten

te verlenen. Deze ontheffingsbevoegdheid biedt de mogelijkheid om van geval tot geval

een nadere afweging te maken. Voor aile recreatieve nevenactiviteiten geldt dat zij on

dergeschikt dienen te zijn aan het agrarisch bedrijf en dus geen zelfstandige functie

mogen vormen. Tevens geldt als algemene voorwaarde dat nabijgelegen functies, waar

onder de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven, niet door de recreatieve

activiteiten mogen worden geschaad.

vakantieappartementen

In bestaande hoofdgebouwen of in karakteristieke bijgebouwen bij agrarische bedrijven

kan via een ontheffing het gebruik als vakantieappartement worden toegestaan.

Er gelden de volgende voorwaarden:

per adres zijn maximaal 3 vakantieappartementen toegestaan in bestaande hoofd

gebouwen of karakteristieke bijgebouwen, met een (woon)oppervlak van maximaal

150 m2 per appartement;

het erf moet zijn voorzien van een goede landschappelijke inpassing en op het erf

worden voldoende parkeervoorzieningen ingericht;

permanente bewoning is niet toegestaan.

Voor die situaties waarin meer dan drie vakantieappartementen gewenst zijn, kan maat

werk worden geleverd. Deze situaties worden niet geregeld via dit generieke bestem

mingsplan bUitengebied, maar zullen afzonderlijk worden beoordeeld en via partiele

herzieningen worden geregeld.

k/einscha/ige extensieve dagrecreatie

Via een ontheffing kan kleinschalige dagrecreatie worden toegestaan bij agrarische be

drijven. Onder dagrecreatie wordt bijvoorbeeld verstaan:

• het exposeren van kunst en/of (historische) machines, interieur- of gebruiksvoor

werpen;
• het houden van demonstraties van bijvoorbeeld ambachten of kunstuitingen;

• het geven van lessen of workshops voor het uitoefenen van ambachten of

kunstuitingen;

• sport- en spelactiviteiten;

• een beeldentuin of een andere bijzondere tuin;

• een kleinschalige terrasvoorziening (bijvoorbeeld een theetuin waar niet-alcoholische

dranken geschonken mogen worden) in en rondom bestaande gebouwen.

Ander gebruik, zoals verblijfsrecreatie maakt geen onderdeel uit van de mogelijkheden

binnen deze ontheffing.



Er gelden de volgende voorwaarden:

• het gebruik wordt uitsluitend toegestaan in en random bestaande hoofd- of bijge

bouwen;

• de binnenruimte die voor de dagrecreatieve voorziening wordt ingericht mag maxi

maal 450 m2 bedragen;

• maximaal 250 m2 van de buitenruimte intensief (concentratie van activiteiten zoals

de opstelling van speeltoestellen, terras, enzovoort) ten behoeve van de kleinschali

ge extensieve dagrecreatie met bijbehorende terrasvoorziening wordt gebruikt en

de overige granden slechts extensief (zoals wandelen, boerengolf, beeldentuin

et cetera,);

• het gehele erf dient voorzien te zijn van een streekeigen landschappelijke inpassing,

dit komt tot uitdrukking in het overleggen van een inpassingsplan;

• voor het parkeren dient op het erf een parkeerruimte te worden ingericht;

• opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig plaatsvin

den;

• de activiteit mag niet noodzaken tot aanpassing of verharding van de infrastructuur

buiten het agrarisch bouwvlak,

groepsaccommodatie

In bestaande hoofdgebouwen of bijgebouwen bij een agrarisch bedrijf kan via een ont

heffing een groepsaccommodatie worden toegestaan,

Er gelden de volgende voorwaarden:

• de groepsaccommodatie mag een oppervlak hebben van maximaal 1.000 m2
;

• het gehele erf dient voorzien te zijn van een streekeigen landschappelijke inpassing;

• voor het parkeren dient op het erf een parkeerruimte te worden ingericht;

• de activiteit mag niet noodzaken tot aanpassing of verharding van de infrastructuur,

bed & breakfast

Bij 'recht' is bij burgerwoningen en agrarische bedrijven een bed & breakfast-voorziening

toegestaan,

Er gelden de volgende voorwaarden:

• er wordt gebruik gemaakt van de bestaande hoofdgebouwen of karakteristieke

bijgebouwen;

• per adres worden maximaal een gemeenschappelijke huiskamer en vier slaapkamers

toegestaan met een oppervlakte van maximaal 30 m2 per kameL

trekkershutten

Trekkershutten bestaan uit een eenvoudig bouwwerk van beperkte omvang ingericht

voor recreatief nachtverblijf, Deze trekkershutten kunnen via een ontheffing uitsluitend

bij functionerende agrarische bedrijven worden opgericht. Het betreft hier geen herge

bruik maar wei een inkomstverhogende bran als nevenactiviteit.

Er gelden de volgende voorwaarden:

• maximaal 3 trekkershutten van maximaal 18 m2 vloeroppervlakte per hut, ieder voor

maximaal 5 personen;

• de trekkershutten moeten binnen 50 meter van de overige gebouwen worden opge

richt binnen het bouwvlak;
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• het gehele erf dient voorzien te zijn van een streekeigen landschappelijke inpassing;

• voor het parkeren dient op het erf een parkeerruimte te worden ingericht.

Het toestaan van trekkershutten bij agrarische bedrijven levert een bijdrage aan het

zoeken naar nieuwe economische dragers in het bUitengebied en het behoud van de

agrarische functie in het gebied. Trekkershutten bieden een uitgelezen kans om de recre

ant, die uit is op de beleving van het agrarische cultuurlandschap op een kleinschalige

wijze onderdak te bieden bij agrariers die als beheerders van het landschap worden

gezien. Deze combinatie van beheerders en recreatieve gebruikers is van belang in ver

band met de voorlichting en educatie die hierbij vrijwel vanzelfsprekend gepaard gaat.

Het toestaan van trekkershutten wordt in deze situatie dan ook niet gezien als extra

recreatieve bebouwing die de landschappelijke kwaliteit aantast, maar als middel om

landschapsbeheer te belonen en aantrekkelijk te houden.

De mogelijkheid om in kleine trekkershutten te overnachten zorgt ervoor dat het toeris

tisch seizoen verlengd wordt, wat, in een aantrekkelijke recreatief-toeristische omgeving

als het bUitengebied van Almelo, zorgt voor een extra inkomstenbron.

Door de kleinschaligheid van deze bouwwerken en de beperking van het aantal toegesta

ne trekkershutten is geen sprake van verstening van het landschap.

De plaatsing van de trekkershutten op het agrarisch bouwvlak tussen de agrarische be

drijfsbebouwing en de landschappelijke inpassing van het hele erf zorgt ervoor dat geen

negatieve invloed op de omgeving ontstaat.

k/einscha/ig kamperen

Via een ontheffng kan een kleinschalig kampeerterrein worden toegestaan bij functione

rende agrarische bedrijven op of aansluitend aan het bouwvlak.

Er gelden de volgende voorwaarden:

• maximaal 25 kampeermiddelen;

• buiten de periode van 1 april tot en met 30 september mogen geen kampeermidde

len op het terrein aanwezig zijn;

• het gehele erf en het kleinschalige kampeerterrein dient voorzien te zijn van een

streekeigen landschappelijke inpassing;

• maximaal 75 m' aan bebouwing mag worden opgericht ten behoeve van sanitaire

voorzieningen en dergelijke, uitsluitend binnen het bouwvlak of het bestemmings

perceel;

• voor het parkeren dient op het erf een parkeerruimte te worden ingericht;

• de activiteit mag niet noodzaken tot aanpassing of verharding van de infrastructuur.

combinatie van recreatieve nevenactivltelten

Om te voorkomen dat door een stapeling intensieve recreatieve functies ontstaan die

leiden tot een te grote druk op het landelijk gebied of leiden tot zelfstandige bedrijven

wordt de mogelijkheid om nevenactiviteiten te combineren beperkt. Bij een combinatie

van de ontheffing voor trekkershutten en de ontheffing voor kleinschalig kamperen wordt

het aantal trekkershutten in mindering gebracht op het aantal toegestane kampeermid

delen.

kwa/itatieve criteria

5amenvattend wordt aan de volgende kwalitatieve criteria getoetst:

• de activiteiten moeten, met uitzondering van kleinschalig kamperen en trekkershut

ten, binnen de bestaande gebouwen plaatsvinden;

• er mag geen buitenopslag plaatsvinden;



• de nieuwe functie moet leiden tot een verbetering van de rUimtelijke kwaliteit en

mag geen ongewenste verstedelijking of aantasting van de landschappelijke waar

den veroorzaken (dit kan gepaard gaan met sloop van bebouwing);

• de gebouwen moeten een agrarische uitstraling houden;

• er mag geen sprake zijn van een industriele uitstraling;

• er moet sprake zijn van landschappelijke inpassing (middels het overleggen van een

inpassingsplan voor het totale erf en de directe omgeving);

• er mag geen sprake zijn van detailhandel, anders dan ter plaatse vervaardigde pro

ducten waarbij geen sprake is van tussenhandel;

• de nieuwe activiteit mag geen agrarische bedrijven in de omgeving belemmeren in

de bedrijfsvoering;

• het milieu mag niet extra worden belast ten opzichte van de milieubelasting van het

stoppende of gestopte (deeI van het) agrarische bedrijf met betrekking tot stank, ge

luid, luchtkwaliteit, verkeersaantrekkende werking veiligheid, etc;

• er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;

• de bestaande infrastructuur moet berekend zijn op de nieuwe activiteit;

• parkeerplaatsen moeten worden ingepast in het groen op het betreffende erf.

bedrijfs- en inpassingsp/an

Om de haalbaarheid van een plan te toetsen is het, voor nieuwe hoofdfuncties, noodza

kelijk dat een bedrijfs- en inpassingsplan wordt ingediend. Dit bedrijfs- en inpassingsplan

moet inzicht geven in de landschappelijke inpassing, sloop en/of behoud van bebouwing,

vorm van hergebruik en de economische haalbaarheid. Door het bedrijfs- en inpassings

plan wordt inzichtelijk gemaakt of de te ontwikkelen activiteit een blijvende versterking

van de locatie en de omgeving in zich heeft.

Uitgangspunt van het beleid is dat criteria en afspraken zoveel mogelijk worden vastge

legd in het wijzigingsplan. Vaak zal een privaatrechtelijke overeenkomst als aanvulling

noodzakelijk zijn. Hierin worden afspraken vastgelegd over de beeldkwaliteit, te slopen

schuren en aan te leggen erfbeplanting en eventueel aan te leggen parkeervoorzienin

gen. Door middel van het opnemen van een kettingbeding is ook de rechtsopvolger

gehouden aan de overeenkomst. Bij het niet nakomen van de afspraken zal een bedrag

verschuldigd zijn aan de gemeente, dat middels een boetebeding in de overeenkomst

wordt opgenomen.

3.7.4 Rood voor rood

Het gemeentelijk beleid Rood voor rood met gesloten beurs in de gemeente Almelo is

gebaseerd op het provinciaIe uitvoeringskader dat is opgenomen in de bijlage bij dit

bestemmingsplan.

Voor de gemeente Almelo geldt als uitgangspunt dat bij de toepassing van Rood voor

rood, niet aileen getracht wordt te komen tot de sloop van ontsierende bebouwing, maar

tevens tot een concentratie van burgerwoningen in het landelijk gebied. Achterliggend

doel is het voorkomen dat de ontwikkeling van agrarische bedrijven wordt gehinderd

door de toevoeging van burgerwoningen.

compensatie ter p/ekke ofelders

De situatie na de toepassing van Rood voor rood dient de ruimtelijke kwaliteit blijvend te

garanderen. Allereerst wordt daarom beoordeeld of bestaande nabijgelegen agrarische

bedrijven in hun groeimogelijkheden worden belemmerd door de realisatie van een com-
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pensatiewoning. In de regel is geen belemmering te verwachten omdat de compensatie

woningen volgens de Wet geurhinder en veehouderij gelijk worden gesteld aan agrari

sche bedrijfswoningen.

Indien er geen sprake is van een belemmering, is het uitgangspunt dat de compensatie

woning wordt gerealiseerd op het erf waar de sloop plaatsvindt. Hiertoe is een wijzi

gingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen.

Indicn er wei sprake is van belemmering van agrarische bedrijven, of als de locatie is

gelegen in het landbouwontwikkelingsgebied, dient de compensatiewoning elders te

worden gerealiseerd. Dit kan middels een partiele herziening planologisch-juridisch wor

den vastgelegd.

Ook vanuit landschappelijk oogpunt wordt beoordeeld op welke locatie de compensatie

woning kan worden gerealiseerd. Ais uitgangspunt geldt dat de compensatiewoning bij

voorkeur op het erf wordt gerealiseerd waar de sloop van bebouwing plaatsvindt. Binnen

dit erf wordt gestreefd naar een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Uitsluitend indien de realisatie van een compensatiewoning ter plekke niet is te verenigen

met de aanwezige waarden vanuit landschap, natuur en cultuurhistorie op het erf, kan de

compensatiewoning elders binnen de gemeente Almelo worden gerealiseerd.

Hierbij zal in de vorm van een partiele herziening van het bestemmingsplan maatwerk

plaatsvinden. De locatie zal in principe moeten aansluiten aan woonbebouwing van ste

delijke gebieden of concentraties van bebouwing in het landelijk gebied. Daarbij wordt in

eerste instantie aansluiting gezocht bij de, in de Dorpsvisie Bornerbroek en het Master

plan Almelo aangegeven mogelijkheden voor nieuwe woningen.

Ook hierbij geldt de voorwaarde dat de groei van bestaande agrarische bedrijven niet

mag worden gehinderd en dat landschappelijke waarden, natuurwaarden en cultuurhisto

rische waarden niet mogen worden aangetast.

De sloop van (niet monumentale en/of karakteristieke) bebouwing mag op meerdere

adressen binnen de gemeente Almelo plaatsvinden, mits het bebouwing betreft op loca

ties van vrijkomende agrarische bedrijven. Tevens dienen bij gecombineerde aanvragen

aile deelnemers te voldoen aan aile voorwaarden (sloop van aile bedrijfsgebouwen, aan

passing van de bestemming en intrekking van de milieuvergunning'). De bouwmogelijk

heden op de verschillende locaties worden in kader van de bestemmingswijziging terug

gebracht zodat de gesloopte bebouwing niet kan worden teruggebouwd. De compensa

tiewoning wordt in principe toegekend op een van de locaties waar de sloop plaatsvindt,

waarbij mede wordt meegewogen welke landschappelijk het meest aanvaardbaar is.

Een overwegingen die daarbij een rol speelt is of het landschappelijk gezien logisch is dat

de betreffende locatie van extra bebouwing wordt voorzien (bijvoorbeeld niet op een es,

maar wei aan de randen). Tevens speelt de kwaliteit van de erfbeplanting een rol en de

mogelijkheid om hierbinnen een compensatiewoning te realiseren.

2 In plaats van stopzetting en intrekking van vergunningen mag oak sprake zijn van verplaatsing

van een agrarisch bedrijf mits die voldoet aan de volgende voorwaarden:

het betreft de verplaatsing van een (gemengd) veehouderijbedrijf uit een extensiveringsgebied

naar een landbouwontwikkelingsgebied of sterlocatie, met een omvang van meer dan 70 Nge

totaal, waarvan minder dan 40 Nge intensieve veehouderij (en derhalve buiten de toepassing

van de provinciale VIV valt).

het betreft de verplaatsing van een (gemengd) veehauderijbedrijf uit een verwevingsgebied

binnen een 250 meter Way-zone naar een landbouwontwikkelingsgebied of sterlocatie.



het nieuwe percee/

De locatie van het voormalige agrarisch bouwvlak krijgt in het wijzigingsplan of bestem

mingsplan een passende gebiedsbestemming (bijvoorbeeld agrarisch gebied). De locaties

van de compensatiewoning en de voormalige agrarische bedrijfswoning worden bestemd

tot wonen.

De oppervlakte van de kavel waar de compensatiewoning op wordt gerealiseerd bedraagt

minimaal 500 m' en maximaai 1.000 m'. Uitgaande van compensatie ter plekke van de

slooplocatie, wordt het perceel van de compensatiewoning gesitueerd aansluitend aan

het perceel van de te handhaven bedrijfswoning, zodat de erfstructuur en de daarbij

behorende clustering van bebouwing (ensemble) zoveel mogelijk behouden blijft.

In uitzonderlijke situaties (wanneer buitengewoon veel kosten worden gemaakt door

het slopen van bebouwing of voor de landschappelijke versterking) kunnen meerdere

compensatiewoningen worden toegestaan.

Het heeft de voorkeur de compensatiewoningen samen te voegen tot een woongebouw

met meerdere eenheden, waarmee aansluiting wordt gezocht bij het beeld van relatief

grote bouwmassa's van karakteristieke boerderijcomplexen. Voor deze uitzonderlijke

situaties dient een herziening van het bestemmingsplan plaats te vinden.

bee/dkwa/iteit

Speciale aandacht bij Rood voor rood gaat uit naar behoud van het agrarische karakter

van het erf als geheel en de toepassing van bouwstijlen die verwijzen naar het agrarische

verleden van de locatie. Dit houdt in dat het materiaalgebruik bij voorkeur dient te be

staan uit natuurlijke materialen zoals hout of rode baksteen. Voorts is het gewenst grote

daken toe te passen gedekt met dakpannen en voorzien van een relatief f1auwe dakhel

ling. Een en ander dient nadrukkelljk te worden afgestemd op de op het erf aanwezige

voormalige bedrijfswoning en te handhaven karakteristieke bebouwing. De welstandsnota

vormt hiervoor de basis. Indien noodzakelijk wordt in aanvulling op de welstandsnota een

beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Karakteristlek voor een boerenerf is dat de bebouwing bestaat uit een afzonderlijke be

drijfswoning en een of meerdere schuren die in de regel een groter volume hebben dan

de woning of minstens een even groot volume hebben, indien het een woning met aan

gebouwde deel betreft. Dit beeld dient bij de nieuwbouw van de compensatiewoning

zoveel mogelijk te worden benaderd.

Om het karakter van het boerenerf te benadrukken dient de compensatiewoning bij

voorkeur niet naast de voormalige bedrijfswoning aan de straatzijde te worden gereali

seerd, maar op het achtererf. Het heeft de voorkeur de compensatiewoning via een

centrale toegang op het voormalige erf te ontsluiten.

De hierboven gestelde beeldkwaliteitseisen zijn indicatief. Voor iedere situatie afzonderlijk

zal moeten worden bepaald wat het meest wenselijk is, rekening houdend met de over

blijvende bebouwing en met de aanwezig erfbeplanting, ontsluiting enzovoorts.

Aile bebouwing die niet als woning of bijgebouw wordt hergebruikt dient te worden ge

sloopt. Het gaat om overblijvende schuren, maar ook om mest- of voedersilo's, kuilvoer

platen en dergelijke. Karakteristieke of monumentale schuren, hooibergen, hekwerken

en dergelijke behoeven vanzelfsprekend niet te worden gesloopt.
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In een inpassingsplan dient te worden uitgewerkt op welke wijze wordt bijgedragen aan

een versterking van de ruimtelijke kwaliteit op de locatie. Daarbij dient naast de locatie

van de verschillende gebouwen ook aandacht te worden geschonken aan de erfbeplan

ting en aan de totale opzet van het erf, zoals de parkeergelegenheid, de indeling in ver

schillende eigendommen/tuinen en vooral de wijze waarop privacy geboden wordt waar

bij bijvoorbeeld wei heggen/hagen kunnen worden toegepast, maar schuttingen onge

wenst zijn omdat deze niet passen in het landschapsbecld.

stopzetting intensieve veehouderij en realisatie van een compensatiewoning

Het recht op een compensatiewoning kan ook worden verkregen door de stopzetting van

een intensieve veehouderijtak (en intrekking van de vergunning) op een locatie waar de

overige agrarische activiteiten worden voortgezet.

De compensatiewoning kan worden gerealiseerd op een andere locatie (met een agrari

sche bestemming zonder bouwvlak) aansluitend aan bestaande woonbebouwing zoals

reeds is geschetst onder het kopje 'compensatie terplekke ofelders:

De locatie waar de intensieve veehouderijtak wordt verwijderd houdt zijn agrarische

bestemming met agrarisch bouwvlak. Indien de intensieve veehouderijtak beeindigd

wordt, mogen er ten behoeve van de continuering van de extensieve tak geen nieuwe

bedrijfsgebouwen worden gebouwd.

sloop solitaire bedrijfsbebouwing en realisatie van een compensatiewoning

Indien sloop plaatsvindt van minimaal 850 m' solitaire niet-agrarische bedrijfsgebouwen

(zonder bedrijfswoning) kan elders, aansluitend aan bestaande woonbebouwing, een

compensatiewoning worden gerealiseerd zoals reeds is geschetst onder het kopje 'com

pensatie ter plekke ofeiderS:

De locatie van de voormalige bedrijfsbestemming krijgt in het wijzigingsplan een passen

de gebiedsbestemming (agrarisch gebied, natuur of bos), afhankelijk van de situatie.

hergebruik van vrijgekomen agrarisch bebouwing voor bewoning

De gemeente Almelo acht het mede vanuit het oogpunt van behoud van cultureel erf

goed, van belang dat voormalige agrarische bebouwing kan worden hergebruikt voor

bewoning. Het splitsen van de bestaande bedrijfswoning in meerdere woningen of het

verbouwen van karakteristieke bedrijfsgebouwen tot woningen is een kans om de finan

cieringslast van het onderhoud van grote karakteristieke boerderijen te verdelen over

meerdere huishoudens en verval tegen te gaan.

splitsing van voormalige bedrijfswoningen

In de oude bestemmingsplannen bestond reeds de mogelijkheid om een agrarische be

drijfswoning om te zetten naar een burgerwoning. Aanvullend hierop wordt het mogelijk

gemaakt voormalige agrarische bedrijfswoningen (eventueel reeds met een bestemming

'Wonen') met de aanwezige inpandige bedrijfsruimte (de zogenaamde deel) te splitsen in

meerdere afzonderlijke burgerwoningen.

Er gelden de volgende voorwaarden:

• een woning met een inhoud van minimaal 1.000 m3 mag gesplitst worden in twee

woningen en een woning met een inhoud van minimaal 1.500 m3 mag in drie wonin

gen worden gesplitst, waarbij de woningen die na splitsing ontstaan een inhoud heb

ben van minimaal 400 m3 per woning;

• na de splitsing is geen verdere vergroting van de woning meer mogelijk;



• gesplitste woningen mogen niet worden gesloopt en worden teruggebouwd als

vrijstaande waning;

• uitsluitend de bestaande woongebouwen met eventueel aanwezige inpandlge be

drijfsruimten, die minimaal gedurende drie jaar In agrarlsch gebruik zljn geweest,

mogen worden gesplitst;

• omdat splltsing vanwege de Wet geurhinder en veehouderij geen rlsico's voor nablj

gelegen agrarlsche bedrijven inhoudt, wordt splltsing ook toegestaan in het land

bouwontwlkkellngsgebied;

• wanneer het oppervlak aan bijgebouwen per wonlng meer dan 100 m2 bedraagt

geldt een sloopverplichting voor het meerdere, tenzij het monumentale of karakterls

tleke bebouwlng betreft. De sloopverplichtlng houdt In dat overtollige (bedrljfs)bljge

bouwen zo veel mogelijk worden gesloopt om de ruimtelijke kwalitelt van het bul

tengebled te verbeteren. Van geval tot geval wordt bepaald of een bijgebouw ge

sloopt dient te worden. Bouwstijl, karakteristiek van het landschap en de bebouwing

in het buitengebled, situering ten opzichte van de overige bebouwlng, schaal en

maat van het bljgebouw In relatie tot het hoofdgebouw en detailieringen zullen blj

de toets een ral spelen;

• de gebouwen moeten een agrarlsche ultstraling houden;

• er moet sprake zijn van landschappelijke inpassing;

• parkeerplaatsen moeten worden ingepast in het graen op het betreffende erf.

Dlt beleid is in de vorm van een wijziglngsbevoegdheid In het bestemmlngsplan opgeno

men.

hergebruik van voormalige bedrljfsgebouwen

Aanvullend op het beleld voor de splltsing van voormalige bedrijfswoningen, wordt ook

het verbouwen van karakteristieke voormallge bedrljfsgebouwen (boerenschuren) tot

woningen toegestaan mlddels een wijziglngsbevoegdheld in het bestemmingsplan. Dlt

beleld is nadrukkelijk voorbehouden aan karakteristleke of monumentale voormalige

agrarische panden.

Er gelden de volgende voorwaarden:

• de te reallseren woningen dlenen leder een inhoud hebben van minimaal 400 m3 per

wonlng, waarbij per complex maximaal drie wonlngen (incluslef de voormalige be

drijfswonlng) worden toegestaan;

• er is ten behoeve van de verbouwing, maar ook In de toekomst, geen vergratlng van

de gebouwen mogelijk;

• uitsluitend karakterlstleke gebouwen die minimaal gedurende drie jaar in agrarisch

gebrulk zljn geweest, mogen worden verbouwd tot woningen;

• het hergebruik door wonlngen mag niet lelden tot een beperking voor nabijgelegen

agrarlsche bedrljven en wordt niet toegestaan In het landbouwontwlkkellngsgebled;

• per wonlng is 100 m2 aan bijgebouwen toegestaan hetgeen bij voorkeur dlent te

bestaan uit hergebrulk van bestaande gebouwen;
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• er geldt een sloopverplichting voor de bebouwing die niet wordt hergebruikt, tenzij

het monumentale of karakteristieke bebouwing betreft. De sloopverplichting houdt in

dat overtollige (bedrijfs)bijgebouwen zo veel mogelijk worden gesloopt om de ruim

telijke kwaliteit van het buitengebied te verbeteren. Van geval tot geval wordt be

paald of een bijgebouw gesloopt dient te worden. Bouwstijl, karakteristiek van het

landschap en de bebouwing in het buitengebied, situering ten opzichte van de overi

ge bebouwing, schaal en maat van het bijgebouw in relatie tot het hoofdgebouw en

detailleringen zullen bij de toets een rol spelen;

• de gebouwen moeten een agrarische uitstraling houden;

• er moet sprake zijn van landschappelijke inpassing waartoe een inrichtings- en

beeldkwaliteitsplan voor het totale erf wordt opgesteld;

• parkeerplaatsen moeten worden ingepast in het groen op het betreffende erf.

nieuwe iandhuizen

Middels een wijzigingsbevoegdheid wordt het in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt

om een landhuis te realiseren ter plaatse van een voormalig agrarisch bedrijf. Uitgangs

punt daarbij is dat zowel de voormalige bedrijfswoning en de voormalige bedrijfsgebou

wen worden gesloopt.

Er gelden de volgende voorwaarden:

• de inhoud van het landhuis bedraagt maximaal 2.000 m3 ;

• het aantal woningen bedraagt maximaal 1;

• de afstand van een landhuis tot bestaande agrarische bouwpercelen, of;

• aile bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen die niet als monumentaal of karakteris

tiek kunnen worden aangemerkt worden gesloopt met dien verstande dat minimaal

800 m2 aan bedrijfsgebouwen moet worden gesloopt;

• de bestaande bijgebouwen worden gesloopt met dien verstande dal:

maximaal 150 m2 aan bestaande bijgebouwen worden behouden;

bijgebouwen worden niet gesloopt, voor zover het monumentale of karakteris

tieke bebouwing betreft;

• minimaal 1,5 ha van het aansluitend gebied wordt ingezet voor het versterken van

de landschappelijke waarden van het gebied;

• de afstand van bijgebouwen, met uitzondering van bestaande monumentale of ka

rakteristieke bebouwing, tot het landhuis bedraagt maximaal 25 m;

• er sprake is van een landschappelijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld.

CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE

cultuurhistorische landschapswaarden

De cultuurhistorie uit zich in het landschapsbeeld en zit verweven in de eigenheid van

een gebied. De mate waarin cultuurhistorische structuren nog herkenbaar zijn in het

huidige landschap geeft een cultuurhistorische waarde aan een gebied. In het buitenge

bied van Almelo zijn een aantallandschapstypen onderscheiden met elk hun eigen karak

tereigenschappen.

Binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden' is hieraan aandacht geschonken (in de

vorm van het beschermen van beplantingselementen en openheid in de vorm van essen).



3.8.2 monumentale bebouwing

Fysiek komt de cultuurhistorie tevens tot uitdrukking in de bebouwde omgeving. Een

belangrijke kwaliteit in het buitengebied wordt gevormd door panden en elementen met

cultuurhistorische waarde. Monumenten worden beschermd in het kader van de

Monumentenwet 1988 en via de gemeenteiijke monumentenverordening. In het bestem

mingsplan is daarom geen beschermende regeiing opgenomen.

3.8.3 beschermdstads- en dorpsgezicht

Ten zuidoosten van de stad Almelo is een deel van het plangebied aangewezen als ge

meentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht genaamd de Solkshoek. Het betreft een

agrarisch, open gebied met (in het centrum) hoger geiegen bouwlanden en rondom

voornameiijk weilanden (hooilanden) met houtwallen en aan de westzijde van de bouw

landen verspreid gelegen boerenerven, ontsloten door een kronkelende weg. Op de in

oorsprong uit de middeleeuwen stammende erven staan veelal gave 19' eeuwse boerde

rijen, bijgebouwen uit verschillende periodes en karakteristieke erfbeplanting. Van de

oorspronkeiijke elf agrarische bedrijven hebben de meeste momenteel uitsluitend een

woonfunctie. Ais er sprake is van sloop van een pand gelegen binnen het beschermd

stads- en dorpsgezicht is er een vergunning nodig krachtens de gemeentelijke monumen

tenverordening. De meest waardevolle en karakteristieke elementen zijn:

• het open agrarische karakter van het gebied met in bouw- en weiland verspreid

liggende boerenerven, dat aan de westzijde wordt ontsloten door een kronkelende

landweg, aan de noord- en oostzijde omsloten door water in een open landschap;

• het landschapspatroon/verkaveling;

• de aanwezigheid van in aanleg 19' eeuwse boerenerven met een dUideiijke, histori

sche bepaalde hierarchie (bepalend voor de plaatsing van de gebouwen, de voor- en

achterzijde van het erf) met karakteristieke beplanting (van belang voor silhouetten

in landschap);

• de aanwezigheid van veel gave 1ge eeuwse boerderijen, waarvan met name de
hoofdvorm, voorgevels en kleurgebruik beeldbepalend in het landschap zijn.

De instandhouding van de (karakteristiek van de) bebouwing geschied op grond van de

monumentenwet, de gemeentelijke monumentenverordening en de welstandsnota. Het

waardevolle karakter wordt echter niet aileen door de bebouwing bepaalt maar ook door

de aanwezige erfbeplanting. In dit bestemmingsplan is binnen de dubbelbestemming

'Seschermd stads- en dorpsgezicht'daarom het verwijderen van erfbeplanting aan een

aanlegvergunning verbonden. De aanwezige hoogteverschillen in het landschap worden

beschermd middels een aanlegvergunningsstelsel waarbinnen het afgraven, ophogen en

egaiiseren van gronden is gekoppeld aan een aanlegvergunning.

3.8.4 bescherming van archeologische waarden

Naast gebouwde cultuurhistorische waarden zijn er ook in de bodem aanwijzingen uit het

verieden aanwezig. In beleidsmatige zin hebben de archeologische waarden de afgelopen

jaren meer aandacht gekregen. Dit heeft onder andere geresulteerd in internationale

verdragen over het behoud van bodemschatten (Verdrag van Valletta).

De archeologische waarden in de ondergrond worden beschermd door een aanlegver

gunningenstelsel. In dit bestemmingsplan is met betrekking tot een hoge archeologische

verwachtingswaarde, op basis van de Archeologische verwachtingswaardenkaart voer het

grondgebied van Almelo (2007), een zonering opgenomen. Aan deze zone is een aanleg-
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vergunningenstelsel gekoppeld, Het aanlegvergunningenstelsel geldt voor activiteiten

zoals graaf- en egaliseerwerkzaamheden dieper dan 0,50 meter, het aanleggen of ver

harden van paden en het aanbrengen en verwijderen van diepwortelende beplanting,

Op de bouwpercelen binnen gebieden met een hoge archeologische verwachting of een

hoge archeologische waarde geldt dat 250 m' aan bebouwing mag worden opgericht

zonder aanlegvergunning, of de grondwerkzaamheden niet dieper dan 0,50 meter plaats

vinden, Ditzelfde geldt ook voor sloop en (ver)nieuwbouw van gebouwen of het uitvoeren

van een aantal andere werken, zoals: het verlagen grondwaterpeil, het aanplanten of

rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd, het aanleggen van

ondergrondse leidingen en installaties en het opgraven van archeologische vondsten en

relicten,

Het is mogelijk dat een ontheffing wordt verieend van deze regels als kan worden aange

toond, door een rapport van een archeologisch deskundige, dat bouwwerken of andere

werken niet leiden tot een verstoring van de archeologische verwachtingen in de bodem,

Voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek binnen een plangebied wordt onder

scheid gemaakt in vier processtappen:

• Stap 1: bureauonderzoek, waarbij de bekende archeologische waarden dienen te

worden ge'inventariseerd en vertaald naar een verwachtingsmodel (het voorliggende

rapport legt hiervoor de belangrijkste basis), Hiervoor is geen Programma van Eisen

(PvE) of Plan van Aanpak (PvA) vereist.

• Stap 2: inventariserend veldonderzoek (niet gravendl, waarbij met prospectieve

technieken (bijvoorbeeld: boren, grondradar, weerstandsmeting en remote sensing)

en conform een goedgekeurd PvA nieuwe veldgegevens worden verzameld, Doel is

1) het onderzoeken van de mate van intactheid van het bodemprofiel, 2) het vast

stellen van aanwezigheid of afwezigheid van archeologische indicatoren en 3) even

tueel begrenzen van vindplaatsen,

• Stap 3: inventariserend veldonderzoek (gravendl, waarbij conform een goedgekeurd

PvE door middel van proefsleuven veldgegevens worden verzameld over aanwezig

heid van spoor- en vondstlagen, Doel is het waarderen van vindplaatsen, ter voorbe

reiding van de selectie (afvoeren, begeleiden, opgraven of in situ behouden),

• Stap 4: behoud in situ (fvsiek beschermen of inpassen in ruimteliike plannenl, op

graven of begeleiden, Bij opgraven worden aile sporen en vondsten van de vind

plaats binnen het plangebied gedocumenteerd op tekening, foto en lijsten, Bij be

houd in situ wordt het de vindplaats niet verstoord, maar middels passende maatre

gelen (fysieke en planologische) voor de toekomstige generaties in de bodem be

houden, Bij archeologische begeleiding wordt niet vooraf onderzoek verricht, maar

vindt gedurende de looptijd van de bodemingreep regelmatige archeologische veld

inspectie plaats, Ook voor deze processtap is een goedgekeurd PvE vereist.

Ais uit onderzoek door een archeologisch deskundige blijkt dat wei een verstoring plaats

vindt kan de ontheffing verleend worden onder oplegging van een of meerdere verplich

tingen als het treffen van technische maatregelen am archeologische resten te behouden

of begeleiding bij de bodemverstorende activiteiten door een archeologisch deskundige,

Of er al dan wei of niet een ontheffing kan worden verleend is afhankelijk van de aange

troffen archeologische waarden en de beoogde ontwikkeling waardoor deze worden

verstoord, Per situatie zal hiervoor een afweging plaats moeten vinden, In deze afweging

kan oak gekeken worden of er reele alternatieven aanwezig zijn, .Bijvoorbeeld door een

agrarisch bedrijf in een andere richting uit te breiden,



3.9 NATUUR

3.9.1 bestaande natuurgebieden

In het plangebied zijn diverse natuurgebieden gelegen. Geen van deze gebieden maakt

deel uit van een beschermd natuurgebied op grond van de Europese Vogel- en Habita

trichtliin of de Natuurbeschermingswet. Ten zuidwesten van het plangebied is wei een

natuurgebied gelegen dat is aangewezen in het kader van de Natuurbeschermingswet,

namelijk Heideterreinen Landgoed Twickel. Dit is weergegeven op het onderstaande

kaartbeeld. De grens van het plangebied is aangegeven met een stippellijn. De be

schermde gebieden ziin ingekleurd. Deze gebieden ziin gevoelig voor ammoniakdepositie.

Bij de afweging of nieuwe ontwikkelingen in de nabijheid van dit gebied kunnen worden

toegestaan (onder andere het houden van meer dieren) dient hiermee rekening te wor

den gehouden.

•••"•••••.":
•••

"••

"'..

ligging Nafuurbeschermingswetgebied Heideterreinen Twickel ten opzichte van hetplangebied

Direct onder het Grasbroek te Bornerbroek is een natuurgebied geiegen dat deel

uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en dat is aangewezen als verzurings

gevoelig in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV). Het betreffende

gebied is in het Reconstructiepian aangewezen als extensiveringsgebied. In de Omge

vingsvisie is dit gebied bestemd als zeer kwetsbaar. Verder is de Doorbraak in de Omge

vingsvisie aangegeven als nieuwe EHS. De Doorbraak maakt echter geen deel uit van dit

bestemmingsplan.
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De bestaande natuurgebieden binnen het plangebied hebben een bestemming gekregen

waarin primair het behouden en ontwikkelen van de natuurwaarden is vastgelegd. Aile

gebieden die reeds in de vigerende bestemmingsplannen opgenomen zijn als natuurge

bied worden bestemd als 'Natuur'.

Binnen de bestemming 'Natuur' zijn bouwwerken als terreinafscheidingen toegestaan tot

een maximale hoogte van 1,5 meter.

Tevens is een aanlegvergunningenstelsel van toepassing voor werken die samenhangen

met het ontginnen en ophogen van de bodem, het rooien van gewassen en het vergra

yen en verharden van terreinen.

3.9.2 bestaande bosgebieden

Binnen de bestemming 'Bos' vallen aile bosgebieden. Dit zijn zowel blijvende als produc

tiebossen. Bossen mogen mede gebruikt worden voor extensieve recreatievormen. Bin

nen de bossen is het tevens toegestaan gebouwen op te richten die noodzakelijk zijn

voor onderhoud en beheer van de betreffende gronden.

Binnen de bestemming 'Bos' zijn bouwwerken als terreinafscheidingen, verwijsborden en

banken toegestaan tot een maximale hoogte van 1,5 meter. Voor trimtoestellen is een

maximaIe bouwhoogte van 5 meter toegestaan. Binnen de gemeente Almelo is een trim

baan aanwezig. Deze is aangeduid op de verbeelding.

3.10 BURGERWONINGEN

3.20.:1 wonen in het buitengebied

Voor de regeling voor burgerwoningen in het bUitengebied wordt uitgegaan van een

drietal bestemmingen waarbinnen burgerwoningen vallen. Er is onderscheid gemaakt

tussen reguliere woningen met een maximaIe inhoudsmaat van 750 m3 , villa's die reeds

een grotere inhoud kennen dan 750 m3 (zie paragraaf 3.10.3) en voormalige recreatie

woningen met een kleinere inhoud.

Binnen de bestemming 'Wonen' vallen ook de tuin en het erf. De inhoudsmaat voor regu

liere woningen in het buitengebied bedraagt maximaal 750 m3. In het provinciaal streek

plan werd dit als maximale provinciale maat voor woningen in het buitengebied gehan

teerd. In de provinciaIe Omgevingsvisie is geen maximaIe maat opgenomen.

De maximale goothoogte is 5 meter en de maximale hoogte is 9 meter. Bestaande grote

re inhoud, goot- en/of nokhoogte worden hierbij gerespecteerd. Een uitzondering hierop

vormen de voormalige recreatiewoningen bij het Tusveld die een woonbestemming heb

ben gekregen (zie paragraaf 3.10.2).

De oppervlakte van aile bijgebouwen mag gezamenlijk maximaal 100 m' bedragen.

Middels een ontheffing is het mogelijk om dit onder voorwaarden te verruimen tot

150 m3 . Dit is een verruiming ten opzichte van de vorige bestemmingsplannen. Deze

verruiming wordt wenselijk geacht in verband met de benodigde ruimte die nodig is voor

het hobbymatig houden van dieren, het op een behoorlijke wijze kunnen stallen van



landbouwwerktuigen en ten behoeve van de verruimde mogelijkheden voor nevenactivi

teiten.

Binnen woningen is inwoning mogelijk waarbij twee of meer huishoudens een woning

bewonen. Daarbij mogen echter geen zelfstandige woningen ontstaan. Wanneer er spra

ke is van gemeenschappelijk gebruik van een of meerdere voorzieningen of (ver

blijfs)ruimten van de woning en de woning een hoofdtoegang behoudt en de voorzienin

gen c.q. (verblijfs)ruimten onderling vrij toegankelijk zijn, blijft er sprake van een woning.

3.10.2 (voormalige) recreatiewoningen Tusveld

In het gebied tussen de horecagelegenheden Liedenbaum en 't Maatveld (Tusveld 95

en 33) liggen diverse recreatiewoningen, woningen en bedrijven. De meeste recreatie

woningen vallen volgens het geldende plan, onder de bepalingen van het overgangs

recht. Ook enkele woningen vallen onder het overgangsrecht.

In totaal gaat het om ongeveer 12 objecten. Hoewel hiermee halverwege de jaren tachtig

is uitgesproken dat deze recreatiewoningen op termijn weg zouden moeten zijn, staan ze

er nog steeds en worden ze al geruime tijd permanent bewoond.

Uit het vigerende bestemmingsplan kan niet afgeleid worden waarom het gebied de

functies heeft gekregen, zoals ze nu voor het gebied zijn vastgelegd. Evenmin is duidelijk

waarom de meeste woningen en recreatiewoningen destijds onder het overgangsrecht

zijn gebracht.

Niet is gebleken dat nadere actie is ondernomen om de betreffende locaties in overeen

stemming te brengen met het recht. Naast de recreatiewoningen die onder het over

gangsrecht zijn gebracht, is ook een incidentele woning onder het overgangsrecht ge

bracht. Omdat de objecten nog steeds aanwezig zijn en niet wordt voorzien dat de situa

tie de komende 10 jaar wijzigt is het niet reeel zijn, en juridisch zeer discutabel, deze

(recreatie)woningen weer onder het overgangsrecht te brengen.

Met een positieve bestemming van de (recreatie)woningen ontstaat er een situatie waar

bij de recreatiewoningen recreatief gebruikt mogen worden en de woningen permanent

bewoond mogen worden. Dit wordt niet juist geacht, omdat voor beide objecten dezelfde

eindsituatie was beschreven (beiden vallen onder het overgangsrecht). Met het schrap

pen van het overgangsrecht zouden deze objecten verschillend gebruikt mogen worden.

Het permanente en dus met het bestemmingsplan strijdige gebruik van de recreatiewo

ningen is daarmee echter niet opgeheven. Voor die situaties dient een oplossing gevon

den te worden.

Vanuit het Rijk is destijds aandacht gevraagd voor het onrechtmatig bewonen van recrea

tiewoningen. Oplossingen die vanuit de visie van het Rijk naar voren zijn gebracht luiden:

• Het gebruik van de recreatiewoning handhaven.

• De huidige bewoners een zogenaamde persoonsgebonden beschikking geven. Deze

bewoners mogen de recreatiewoning dan blijven bewonen. Bij beeindiging mogen de

nieuwe bewoners de recreatiewoning niet permanent bewonen.

• Legaliseren.

Handhaven is lastig. Niet aileen door het objectief vast moeten leggen van het strijdige

gebruik, maar ook vanwege het huidige en onlogische ruimtelijke kader wat voor het

gebied geldt. Daarnaast hebben de betrokkenen de vaste lasten die de gemeente (Borne

en Almelo) heeft opgelegd verschillende jaren voldaan. Sterker nog, een van de betrok

kenen heeft door middel van een bezwaarschrift tegen een belastingheffing een uitspraak
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van burgemeester en wethouders ontvangen waarin aangegeven is dat de betreffende

woning permanent bewoond wordt.

Een persoonsgebonden gedoogbesehikking is eveneens een optie. Eehter na beeindiging

van het persoonsgebonden karakter, kan de noodzaak tot handhaving opnieuw de kop

opsteken. Dit behoeft niet bezwaarlijk te zijn, mits het ruimtelijke kader voor het betref

fende gebied helder is. Op dit moment liggen er eehter geen iogisehe ruimtelijke en

funetionele verbanden. Opgemerkt wordt dat het gebied is gelegen in het overgangsge

bied van het stedelijk naar het landelijk gebied. Gelet op de eigendomssituatie behoort

een bedrijfsmatige verhuur redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar het verplaatsen van sportvelden. Op ter

mijn wordt het sportveld bij horeeagelegenheid 't Maatveld verplaatst. Ter eompensatie

van die verplaatsingskosten wordt een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling beoogd. Hoewel

het onderzoek gaande is, lijkt het in dat verband niet reeel bestaande reereatiewoningen

als reereatiewoningen te bestemmen.

Met het legaliseren van het gebruik van de (reereatie)woningen wordt riehtingen betrok

kenen de gewenste dUidelijk gegeven. De bestemming (reereatie)woning (onder het

overgangsreeht) wordt gewijzigd in bestemming wonen. De ruimtelijke samenhang tus

sen de versehillende funeties en de toekomstige ontwikkelingen komt dan ook overeen.

Gelet op de ligging van de woningen in een bosrijk gebied, is het niet wenselijk dat zon

der meer overal in het gebied een nieuwe grote woning mogelijk is. Omdat het overgrote

deeI van Tusveld uit bos bestaat, blijft de bestemming 'Bos' zovee! mogelijk gehand

haafd. Omringd door de bestemming 'Bos' zijn daarbinnen kleine vlakken gelegen met de

bestemming 'Wonen'. Om te voorkomen dat de bestaande opstallen gesloopt worden en

grote woningen (maximaal 750 m3 ) teruggebouwd worden, waardoor bos verloren gaat,

is de maximaal toegestane inhoud beperkt.

De huidige woonbestemmingen krijgen de mogelijkheid tot 750 m3 uit te breiden, even

als nieuwe woningen op een pereeel groter dan 3000 m'. Voor nieuwe woonbestemmin

gen op een pereeel kleiner dan 3000 m' geldt ter behoud van de lokale waarden een

beperkte maximaIe inhoudsmaat van 450 m3.

!ndien er sprake is van uitbreiding waarvoor bomen moeten worden gekapt, dient aan de

natuurregelgeving en de daarbij behorende zorgplieht te worden voldaan.

3.:10.3 villa's

Naast de bestemming als 'Wonen' is in dit plan ook een regeling Wonen-Villa opgenomen.

Er is gekozen voor een regeling Wonen-Villa omdat er diverse woningen binnen het be

stemmingsplan Buitengebied vallen die op dit moment de toegestane 750 m3 bij burger

woningen al oversehrijden. Om het overgrote deel van deze woningen positief te kunnen

bestemmen is gekozen voor een regeling Wonen-Villa. Woningen die beduidend groter

zijn dan 750 m3 en daarmee niet binnen de bestemming "Wonen" vallen krijgen de be

stemming "Wonen-Villa. De inhoud van woningen binnen de bestemming "Wonen-Villa"

mag maximaal 1250 m3 bedragen. Woningen die op het moment van terinzagelegging

van het ontwerpplan groter zijn dan 1250 m3 zijn gehouden aan de inhoudsmaat die zij

op het moment van de terinzagelegging bezitten en vallen hiermee binnen de regeling

via het overgangsreeht.



De maximaIe goothoogte voor deze woningen is maximaal 5 m en de maximaIe bouw

hoogte is 9 m. Bestaande grater inhoud, goot- en/of bouwhoogte worden hierbij geres

pecteerd. Bijgebouwen bij de woningen moeten binnen 25 meter van het hoofdgebouw

worden opgericht. De oppervlakte van bijgebouwen mag maximaal 150 m2 bedragen. Dit

is een verruiming ten opzichte van andere bestemmingsplannen. Deze verruiming wordt

wenselijk geacht in verband met de benodigde ruimte die nodig is voor het hobbymatig

houden van dieren en het op een behoorlijke wijze kunnen stallen van landbouwwerktui

gen.

Binnen woningen is inwoning mogelijk waarbij twee of meer huishoudens een woning

bewonen. Daarbij mogen echter geen zelfstandige woningen ontstaan. Wanneer er spra

ke is van gemeenschappelijk gebruik van een of meerdere voorzieningen of (ver

blijfs)ruimten van de woning en de woning een hoofdingang behoudt en de voorzienin

gen c.q. (verblijfs)ruimten onderling vrij toegankelijk zijn, blijft er sprake van een woning.

3.10.4 afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg

Onder de noemer van 'Afhankelijke woonruimte' kunnen bestaande bijgebouwen (tot 75

m2), gastenverblijven of recreatiewoningen (bestaande oppervlakte) bij (bur

ger)woningen in het bUiten-gebied, zoiang er aantoonbaar behoefte is aan mantelzorg,

worden gebruikt als woonruimte. Het is de bedoeling dat na het verdwijnen van de nood

zaak het betreffende gebouw niet meer voor wonen gebruikt wordt.

3.1005 splitsen van woningen

Om het onderhoud van relatief grote panden in het bUitengebied te kunnen financieren is

het soms gewenst om het pand te splitsen zodat meerdere huishoudens het als woning

kunnen gebruiken. De splitsing van de woning houdt verband met de instandhouding van

aanwezige cuituurhistorische waarde. Tevens wordt hiermee ruimte bespaart doordat

elders geen woning hoeft te worden betrokken.

Het splitsen van grate panden in meerdere woningen wordt, evenals bij agrarische be

drijfswoningen, bij burgerwoningen mogelijk gemaakt. Voor de randvoorwaarden wordt

verwezen naar paragraaf 3.7.5.

3.10.6 paardenbakken

Binnen de agrarische bestemming is een de mogelijkheid opgenomen om paardenbakken

te realiseren. Deze mogelijkheid wordt ook geboden binnen de bestemmingen 'Wonen'

en 'Wonen - villa'. Voor een onderbouwing en de randvoorwaarden wordt verwezen naar

paragraaf 3.6.4. met dien verstande dat binnen de bestemming 'Wonen' geen lichtmas

ten zijn toegestaan. De bebouwing binnen de woonbestemming is veelal kleinschaliger

dan binnen agrarische bestemmingen waardoor de lichtmasten meer in het oog zullen

springen. Daarnaast kan door de lichtmasten lichthinder ontstaan.

3.11 WATER

Het oppervlaktewater in Almelo valt onder het beheer van Waterschap Regge en Dinkel.

In de Keur van het waterschap zijn reeds vele voorschriften over de omgang met water

en waterlopen opgenomen. In dit bestemmingsplan zijn zaken die in de Keur zijn vastge-
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legd niet geregeld. De Keur is dus onverkort van kracht naast hetgeen in dit bestem

mingsplan met betrekking tot water wordt vermeld.

3.11.1 kana/en

De kanalen die door het plangebied lopen en waar verkeer te water plaatsvlndt, hebben

de bestemming 'Water - Kanaal'. Binnen deze bestemming zijn uitsluitend bouwwerken

toegestaan tot een maximale hoogte van 3 meter en waterbouwkundige kunstwerken.

Bruggen en viaducten mogen een maximale hoogte hebben van 12 meter.

3.11.2 hoofdwater/open

Om de ontwatering van het gebied veilig te stellen zijn aile hoofdwaterlopen en opper

vlaktewateren voorzien van een op de functie toegesneden bestemming en worden op de

verbeelding opgenomen. Langs de waterlopen zijn onderhouds- en beschermingszones

gelegen, waar beperklngen gelden ten aanzien van het bouwen en het gebruik. Het

beleid voor deze zones is in de Keur van het waterschap beschreven. Standaard geldt

een maat van S meter voor de beschermingszone.

Blnnen de bestemming zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan tot een maximaIe hoogte

van 3 meter met uitzondering van bruggen en viaducten. Deze laatste waterbouwkundlge

kunstwerken mogen maximaal 8 meter hoog zijn.

Op en langs de waterlopen is extensief recreatlef medegebrulk toegestaan. Daarbij kan

gedacht worden aan wandelen over schouwpaden en kanovaren. Gemotoriseerde ple

zlervaart is niet toegestaan. In het widen van het plangebied is de recreatleplas 't Gras

braek gelegen. Dit water is geschikt als zwemwater en zodanig aangeduld op de verbeel

ding.

3.11.3 afvoer van heme/water

Om water vast te houden en piekafvoeren te voorkomen dienen grate toevoegingen van

gesloten verharding of grate toevoegingen van bebouwing in principe gecombineerd te

worden met de aanleg van extra waterberging ter plaatse. In dit bestemmlngsplan Bui

tengebled zijn echter geen grate toevoeglngen van gesloten verharding of grote toevoe

gingen van bebouwing voorzien. Het gaat uitsluitend om de uitbreiding van bestaande

bedrijven en woningen. Over het algemeen zijn slechts geringe uitbreldingen mogelljk.

Het afdwingen van de realisatie van extra waterberging is via het bestemmlngsplan niet

mogelijk.

Wei zal een toename van de afvoer van hemelwater via het riool kunnen worden voor

komen. Bij de realisatle van nleuwe bebouwlng wordt verplicht gesteld de afvoer van

het hemelwater van het rloleringstelsel af te koppelen, dan wei nlet aan te koppelen,

en ter plaatse in de ondergrond te infiltreren, of aan het oppervlaktewater toe te voegen.

Dit beleid wordt nlet via het bestemmlngsplan, maar bij het beoordelen van aanvragen

voor bouwvergunningen ten ultvoering gebracht.



3.11.4 afvoer van afva/water

De gemeente Almelo heeft vrijwel overal in het buitengebied riolering aangelegd, In

principe dienen aile nieuwe of uit te breiden lozingen aangesloten te worden op deze

riolering, In sommige gevallen kan volstaan worden met een individuele voorziening

voor de zuivering van afvalwater.

3.11.5 overige ontwikkelingen

Grootschalige ingrepen in de waterhuishouding worden binnen het plangebied niet voor

zien. Voor de beek en ecologische verbindingszone van 'De Doorbraak' wordt een eigen

bestemmingsplan opgesteld.

3.12 BEDRIJVIGHEID EN EVENEMENTEN

3.12.1 bedrijvigheid

Aile niet-agrarische bedrijven hebben een passende bedrijfsbestemming gekregen.

De aard van de bedrijvigheid en de maximaal toegestane oppervlakte bebouwing is

vastgelegd. Hoveniersbedrijven zijn tevens onder de bestemming 'Bedrijf' gebracht.

Elk bedrijf heeft een passende aanduiding met betrekking tot de aard van de bedrijfsacti

viteiten gekregen. De bedrijven zijn ingedeeld op grond van de volgende aanduidingen:

• agrarische hulpbedrijven;

• agrarisch verwante bedrijven;

• nutsvoorzieningen;

• overige bedrijvigheid.

In bijlage 2 van de regels is een lijst met aile bedrijven opgenomen. In deze bijlage is

ook het toegestane bebouwingsoppervlak per bedrijf aangegeven. Dit komt overeen met

de bestaande oppervlakte.

Een bedrijf kan middels een ontheffing (eenmalig) tot maximaal 15% van de bestaande

oppervlakte bedrijfsbebouwing uitbreiden. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid;

de uitbreiding moet noodzakelijk zijn vanuit bedrijfstechnische, logistieke, ruimtelijke of

milieutechnische redenen, Ook de mogelijkheid van bedrijfsverplaatsing naar een bedrij

venterrein wordt hierbij in ogenschouw genomen.

Uitsluitend de bestaande bedrijfswoningen zijn toegestaan met een inhoud van maximaal

750 m3 en maximaal 100 m' aan bijgebouwen. Tweede bedrijfswoningen worden bij niet

agrarische bedrijven niet toegestaan. De bedrijfsmatige noodzaak hiervoor is niet aan

wezig. Afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg is wei toegestaan (zie para

graaf 3.10.3),

3.12.2 detai/hande/

Binnen het plangebied komt op het perceel Bornsestraat 7 en Lange Voort 5 detailhandel

voor. In principe wordt detailhandel geconcentreerd in de kernen. Er worden in dit be

stemmingsplan dan ook geen mogelijkheden geboden om nieuwe detailhandel te vesti

gen. Aan de bestaande vestiging wordt onder voorwaarden een uitbreidingsruimte gege

ven van maximaal 15%,
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3.12.3 horeca

De bestaande horecabedrijven hebben een bijzondere plaats in het buitengebied. Zij

vervullen een belangrijke sociaIe functie en doen onder andere dienst als pleisterplaats

voor recreanten. De bestaande horecabedrijven zijn in dit bestemmingsplan positief

bestemd. De bestaande bebouwingsoppervlakte mag onder voorwaarden maximaal 15%

worden vergraot. Binnen het plangebied zijn horecagelegenheden gelegen aan Tusveld

33 en 95. Het betreffen een restaurant met midgetgolf en kegelcentrum en een cafe/

restaurant.

3.12.4 evenementen

Jaarlijks terugkerende evenementen die buiten plaatsvinden op granden met een agrari

sche bestemming zijn in principe in strijd met de geldende bestemming. Om deze voor

de regio vaak belangrijke evenementen toch mogelijk te maken is een ontheffingsbepa

ling opgenomen voor evenementen ter plaatse van de daarvoor aangeduide granden.

Binnen dit bestemmingsplan is ten zuidoosten van Bornebraek een evenemententerrein

aangeduid voor de jaarlijks terugkerende dorpsfeesten in Bornerbraek.

"~ Incidentele evenementen worden niet in het bestemmingsplan geregeld, maar kunnenz

~ worden geregeld met een Aigemene Plaatselijke Verordening CAPV).
ro
<
~

3.13 SPORTVOORZIENINGEN

In het buitengebied zijn een aantal sportvoorzieningen gelegen. Deze zijn bestemd als

'Sport'. Bij 't Brook wordt een kleine groei van leden verwacht. Een uitbreiding van de

tennis- en voetbalaccommodatie is in de toekomst mogelijk gewenst. De huidige bebou

wing mag binnen de bouwvlakken van de verschillende sportvoorzieningen beperkt toe

nemen. Indien een gratere uitbreiding gewenst is dient een buitenplanse procedure te

worden doorlopen.

3.14 RECREATIE EN TOERISME

3.14.1 bestaande verblijfsrecreatieterreinen

De bestaande verblijfsrecreatieterreinen, een camping en een kampeerboerderij zijn

bestemd als 'Recreatie - verblijf'. Dit bestemmingsplan voorziet niet in uitbreidingsmoge

Iijkheden voor bebouwing en terreinen. Ten aanzien van mogelijke uitbreidingsinitiatieven

vindt een afweging buiten dit plan plaats in een buitenplanse procedure.

3.14.2 bestaande dagrecreatieve voorzieningen

Bestaande dagrecreatieve voorzieningen zijn bijvoorbeeld de sportvelden, volkstuinen en

maneges. Deze voorzieningen hebben een recreatieve bestemming gericht op dagrecrea

tie. Daarbij is middels een aanduiding per locatie aangegeven wat voor soort dagrecrea

tieve functie het betreft. Voor aile locaties is de bestaande omvang van de bebouwing

toegestaan. Deze mag onder voorwaarden maximaal 15% worden uitgebreid indien dit

noodzakelijk is voor het functioneren van de recreatieve functie ter plaatse.



3.15 MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

Aan de Bavinkelsweg 4/6 is een verenigingsgebouw geprojecteerd. Dit perceel heeft de

bestemming 'Maatschappelijk' gekregen. In de regels is aangegeven wat de maximale

oppervlakte aan bebouwing mag bedragen en wat de specifieke goot- en/of bouwhoog

ten zijn. De bebouwing moet worden opgericht binnen het bouwvlak.

De inhoud van de aanwezige dienstwoning mag evenals bij burgerwoningen maximaal

750 m3 bedragen. Oak voor de overige bouwregels van de waning en bijgebouwen is

aangesloten op de bestemming 'Wonen'.

3.16 VERKEER

Bestaande wegen hebben in dit bestemmingsplan de bestemming Verkeer gekregen.

5poorwegen hebben de bestemming Verkeer - 5poorweg. Binnen beide bestemming is

het mogelijk am middels een ontheffing een geluidsscherm op te richten. Onverharde

wegen hebben een landschappelijke en recreatieve waarde. Deze wegen zijn aangeduid

op de verbeelding. Onverharde wegen mogen niet worden verhard. In de regels is een

wijzigingsbevoegdheid opgenomen am de aanduiding onverhard onder voorwaarden te

verwijderen.
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4 HAALBAARHEID VAN HET PLAN

4.1 BELEID

Het hogere overheidsbeleid, zoals dat is vastgelegd in diverse nota's, rapporten en visie

van het rijk en de provincie Overijssel zijn van invloed geweest bij het opstellen van het

voorliggend bestemmingsplan voor het landelijk gebied van de gemeente Almelo (zie ook

bijlage).

Op rijksniveau is dit met name de Nota Ruimte; op provinciaal niveau vormen het Omge

vingsplan Overijssel, het Streekplan Overijssel 2000+ en het Reconstructieplan Salland

Twente de belangrijkste beleidskaders waarbinnen dit bestemmingsplan is opgesteld.

Het regionale plan dat voor het opstellen van voorliggend bestemmingsplan van belang is

geweest, is de nota Verblijfsrecreatie in het landelijk gebied van de Regio Twente.

Tevens is rekening gehouden met het gemeentelijke Masterplan, het gemeentelijk

archeologiebeleid en overige sectorale beleidsnotities van de gemeente.

4.2 PLANMER

Zowel in het buitengebied als in het resterende deel van het bUitengebied kunnen be

staande veehouderijen doorgroeien en kunnen zich (bij omschakeling) nieuwe intensieve

veehouderijen vestigen. Daarnaast kan er in het buitengebied sprake zijn van natuuront

wikkeling en recreatieve activiteiten waaronder grootschalige evenementen. AI deze

activiteit zijn in de bijlage van het Besluit Mer 1994 genoemd als mogelijk Mer-plichtige

activiteit. Voor plannen zoals bestemmingsplannen waarin een mogelijk mer plichtige

activiteit wordt opgenomen dient een pianMER te worden opgesteld. Deze is ook uitge

voerd voor dit bestemmingsplan. In de pianMER is met name gekeken naar de effecten

van de ontwikkeling van de intensieve veehouderij op het gebied.

In de plan MER wordt aangegeven dat de ontwikkeling van nieuwe intensieve veehoude

rijen en doorgroei van bestaande veehouderijen in het bUitengebied van Almelo zorgvul

dig dient te gebeuren. Hierbij moet rekening gehouden worden met uiteenlopende be

langen, waaronder de wensen van de ondernemer (veehouder), de bewoners en gebrui

kers, het landschap, natuur en milieu.

De pianMER geeft inzicht in criteria voor inplaatsing van nieuwe bedrijven (bouwblokken)

en de doorgroei van bestaande veehouderijen. Deze criteria zijn gebaseerd op de vol

gende peilers:

gebieden ontzien waar een toevoeging van relatief grote intensieve veehouderijen

leidt tot een belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en de omgeving;

gebieden waar de milieueffecten van nieuwvestiging het geringst zijn optimaal be

nutten.

Hierna wordt kort ingegaan op de thema's die in de pianMER aan de orde zijn gekomen.



landschap

Landschappelijk gezien wordt nadruk gelegd op de rUimtelijke kwaliteit van het land

schap. Daarnaast is echter ook de milieugebruiksruimte bepalend voor de locaties waar

her- en nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven kan plaatsvinden.

Het beleid is er op gericht om ruimte te bieden voor intensieve veehouderij met behoud

van de landschappelijke kwaliteiten van het huidige landschap. Dit betekent dat de uit

breiding van bedrijven en de ontwikkeling van nieuwe bedrijven moeten passen bij de

schaal en de korrelgraotte van het gebied. In dit bestemminsplan wordt nieuwvestiging in

een beperkt deel van het plangebied mogelijk gemaakt zonder specifieke landschappelij

ke waarden. In de regels is een goede landschappelijke inpassing gewaarborgd door een

inpassingsplan verplicht te stellen.

archeologie

Bij mogelijke afwijking van de zoekgebieden voor nieuwvestiging dient voorkomen te

worden dat archeologisch waarden worden aangetast. Derhalve is nader onderzoek op

perceelsniveau nodig zodra een aanvraag voor een concreet individueel initiatief wordt

ingediend. Ten behoeve van de bescherming van archeologische (verwachtings)waarden

zijn specifieke regels in het plan opgenomen.

geur

Specifiek geurbeleid voor het bUitengebied is in beginsel niet nodig, zolang niet aile be

drijven de theoretische geurruimte zullen gaan 'opvullen'. Om niet minder ontwikkelings

ruimte voor veehouderijen te krijgen, dient voorkomen te worden dat er random veehou

derijen meer burgerwoningen bijkomen, aangezien deze belemmeringen kunnen opleve

ren vanuit het aspect geurhinder. Door inzet van luchtwassers kan tot 70% reductie

worden behaald. Dit kan ervoor zorgen dat bedrijven kunnen groeien en de geurbelasting

acceptabel blijft. Nieuwe woningen worden op grand van het bestemmingsplan mogelijk

gemaakt op bestaande erven.

lucht
De stofemissie vanuit stallen kan op verschillende manieren worden gereduceerd. Hier

voor zijn in het bestemmingsplan geen regels opgenomen. Dit loopt via het spoor van de

milieuvergunning.

natuur / ammoniak

Op dit moment is er nog geen nieuw toetsingskader voor ammoniak. Bij nieuwe ontwik

kelingen zoals uitbreidingen van intensieve veehouderij waarbij een ontheffing- of wijzi

gingsprocedure nodig is wordt getoetst aan de Natuurbeschermingswet en de Flora en

faunawet. In de nabijheid van het gebied waarin nieuwvestiging van intensieve veehou

derijen mogelijk wordt gemaakt zijn geen natuurgebieden gelegen die worden beschermd

op grond van de Natuurbeschermingswet.

conclusie

Uit de planMER komen geen belemmeringen naar voren voor het bestemmingsplan. Voor

een nadere toelichting en onderbouwing wordt verwezen naar de planMER.
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4.3 MILIEUASPECTEN PER THEMA

Voorliggend bestemmingsplan is een plan waarmee geen grote ruimtelijke veranderingen

bij recht worden toegestaan. Het accent ligt op behoud van bestaande functies, waarden

en belangen op de bestaande locaties. De f1exibiliteitbepalingen die zijn opgenomen om

ruimte te bieden voor wenselijke ontwikkelingen zijn gekoppeld aan toetsingscriteria die

ten tijde van de werkelijke ontwikkeling toetsing op maat mogelijk maken.

Deze milieuparagraaf heeft daarom een beschouwend karakter, wat inhoudt dat er geen

onderzoeken zijn verricht en dat de benoemde milieuthema's algemeen beschreven,

maar wei gemotiveerd, zijn.

4.3.1 geluid

wegverkeerslawaai

Binnen de 48 dB contour langs wegen zijn geen nieuwe geluidsgevoelige objecten (waar

onder wonlngen) toegestaan binnen dit bestemmingsplan. Aangezien in dit bestem

mingsplan geen nieuwe geluidsgevoelige functles worden toegestaan, anders dan via

ontheffings- en wijzigingsbevoegdheden, is ten behoeve van dit plan geen akoestisch

onderzoek uitgevoerd. De exacte locatie van de 48 dB contour Is dan ook niet bepaald.

In die situatie dat nleuwe woningen of andere geluidgevoellge objecten (via een onthef

fing of een wijzigingsplan) planologisch mogelljk worden gemaakt zal moeten worden

voldaan aan de Wet geluidhinder. Ais men nieuwe geluidgevoelige bebouwing wil realise

ren dan kan dat wanneer er wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of

voor een bestemming met een hogere gevelbelasting waarbij een hogere grenswaarde

wordt vastgesteld. Voor geluidsgevoelige vervangende nieuwbouw met eenzelfde be

stemming als de oude bestemming geldt dat deze gerealiseerd mag worden op 'dezelfde'

plek als waar de oude geluldsgevoelige bebouwing staat. Belangrljk hierbij is dat het

aantal geluidsgehinderden niet wezenlijk toeneemt.

railverkeerslawaai
Binnen het plangebled loopt een spoorlljn (Hengelo-Deventer). Deze is voorzien van een

beschermingszone. Binnen deze zone is het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing

aileen met een ontheffing mogelijk waarbij wordt getoetst of aan de voorkeursgrens

waarde of de verkregen hogere grenswaarde wordt voldaan. De voorkeursgrenswaarde

uit de Wet geluidhinder bij spoorlljnen voor nieuw te bouwen woningen is 55 dB.

4.3.2 milieuhinder

Indlvlduele bedrijven of bedrijventerreinen kunnen een bepaalde milieuzonering hebben.

Afhankelljk van de activiteiten die bij een bedrijf of op een terrein plaatsvinden gelden er

zones voor bijvoorbeeld geluid, stof of geur. Sommige bedrljven vallen onder het Besluit

Externe Veiligheid Inrichtingen, wat een eigen zonering met zich meebrengt. Hiervoor

wordt verwezen naar paragraaf 4.3.4

industriezonering bedrijventerreinen

Aan de randen van de kern Almelo bevinden zich een aantal bedrijventerreinen. De zone

industrielawaai van het toekomstig Regionaal Bedrijventerrein Iigt gedeeltelijk over het

plangebied en is daarom op de verbeelding opgenomen. Binnen deze zone mogen geen

nieuwe of extra geluidsgevoelige objecten worden geplaatst. Een toename van het aantal

geluidsgevoelige objecten of gehinderden is binnen deze zone, niet acceptabel.



agrarische bedrijven

In het bUitengebied zijn diverse agrarische bedrijven aanwezig. Op grond van het milieu

beleid is het niet toegestaan stankgevoelige objecten binnen de stankcirkels van deze

bedrijven te situeren. De individuele stankcirkels zijn niet in het voorliggende plan opge

nomen. Ook de grensoverschrijdende hindercirkels van agrarische bedrijven gelegen in

de buurgemeenten zijn niet in het voorliggende plan opgenomen.

Zodra zich ontwikkelingen voordoen in de directe omgeving van deze bedrijven is het

noodzakelijk aile milieuaspecten te onderzoeken alvorens een besluit te nemen. Een van

deze aspecten is nagaan of agrarische bedrijven in hun ontwikkeling worden beperkt

door de nieuwe rUimtelijke ingreep. Op het moment van een concreet verzoek wordt

de situatie ter plekke bekeken.

4.3.3 luchtkwaliteit

De Wet luchtkwaliteit richt zich op het behalen van de Europese grenswaarden in 2015.

De afweging of er sprake is van een goede luchtkwaliteit op de ontwikkellocatie moet bij

nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen in de afweging of sprake is van een goede

rUimtelijke ordening, waarbij een goede motivering belangrijk is. Het doeI van deze wet is

het verbeteren van de luchtkwaliteit zodat aan de Europese eisen wordt voldaan en

huidige belemmeringen voor gewenste ontwikkelingen zoveel mogelijk worden wegge

nomen.

Een klein project is een project dat in geringe mate of 'niet in betekenende mate' leidt tot

een verslechtering van de luchtkwaliteit. Deze projecten hoeven niet langer afzonderlijk

te worden getoetst aan de grenswaarde, tenzij een dreigende overschrijding van een of

meer grenswaarden te verwachten is.

Voor het jaar 2006 is voor de gemeente Almelo een rapportage luchtkwaliteit opgesteld.

De plandrempels voor NO, en PM IO, worden binnen de gemeente Almelo niet overschre

den.

Ais gevolg van de geringe ontwikkelingsmogelijkheden die worden geboden in dit be

stemmingsplan wordt geen verslechtering van de luchtkwaliteit 'in betekenende mate'

verwacht.

4.3.4 externe veiligheid

Externe veiiigheid betreft de risica's die bepaalde gebruiksvormen opleveren voor de

omgeving.

Achtereenvolgens worden de volgende thema's toegelicht:

• gasleidingen;
• hoogspanningsleidingen;

• transport gevaarlijke stoffen over de weg;

• bedrijven.

gasleidingen

Het plangebied wordt doorsneden door een aantal ondergrondse gasleidingen. Het minis

terie heeft beleid ontwikkeld voor aan te houden afstanden tot ondergrondse buisieidin

gen. Dat beleid is vastgelegd in circulaires. In de circulaire Regels inzake de zonering

langs hogedruk aardgastransportleidingen van 26 november 2008 zijn afstanden opge

nomen die tussen verschillende objecten en hoge druk aardgastransportleidingen moeten

worden aangehouden.
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Op 19 augustus 2009 is het Ontwerp-besluit externe veiligheid buisleidingen naar de

Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het Besluit externe veiiigheid bUisieidingen (Bevb)

regelt op vergelijkbare wijze als in het Bevi de externe veiligheidsaspecten van buisleidin

gen. Dit besluit is nog niet inwerking getreden. Zodra deze in werking treedt, worden de

bestaande circulaires ingetrokken.

Bij brief van 29 april 2009 heeft de directeur-inspecteur van de VROM-Inspectie Regio

Oost gereageerd op het voorontwerpbestemmingplan. De inspecteur adviseert om voor

uitlopend op de vaststelling van het Bevb (de AMvB Buisleidingen), het bestemmingsplan

"Buitengebied" te toetsen aan de toekomstige normen.

De VROM-Inspectie heeft toestemming verleend om op grond van de zogenaamde ont

snappingsclausule af te wijken van de circulaire indien het bestemmingsplan voldoet aan

het Bevb.

De VROM-Inspectie verzoekt in haar advies om vooruitlopend op de inwerkingtreding van

het Besluit:

De Gasunie risicoberekeningen voor het plaatsgebonden risico, de ill6 perjaar-contoUl;

en het groepsrisico te iaten uitvoeren.

Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico bij de besluitvorming te betrekken.

De beiemmeringenstrook in het bestemmingspian op te nemen.

Artikel 19 van de regels is gewijzigd ten opzichte van het artikel 19 van de voorschriften

van het voorontwerpbestemmingsplan. De verbeelding is gewijzigd ten opzichte van de

verbeelding bij het voorontwerpbestemmingsplan.

Teneinde te voldoen aan artikel 14 van het ontwerp-Bevb is in de verbeelding de ligging

van de in het plangebied aanwezige buisleidingen weergegeven. Artikel 19 van de regels

bevat voor een strook van 5 meter vanaf de weergegeven buisleidingen:

• een verbod tot het oprichten van bouwwerken, behoudens ontheffing van burge

meester en wethouders als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet rUimtelijke ordening,

mits advies is verkregen van de leidingbeheerder;

• een aanlegvergunningenstelsel als bedoeld in artikel 3.3 van de Wet rUimtelijke

ordening, voor werken of werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de integri

teit en werking van de buisleiding, niet zijnde werken en werkzaamheden die nodig

zijn voor onderhoud of beheer dan wei werken die al worden verricht of mogen wor

den verricht op grand van een verleende aanlegvergunning.

Op de verbeelding zijn de in het plangebeid aanwezige 10.6 per jaar-contouren met be

trekking tot het plaatsgebonden risico veroorzaakt door buisleidingen weergegeven. In

artikei 19 is een verbod opgenomen voor het oprichten van nieuwe kwetsbare objecten

binnen deze contouren. Verder bevat artikel 19 een verbod om binnen deze contouren

maar buiten de beiemmeringen straok, van 2 * 5 meter, beperkt kwetsbare objecten of

risico verhogende objecten op te richten behoudens ontheffing. Hiermee wordt voldaan

aan het artikel 11 van het ontwerp-Bevb.

De definities van de begrippen kwetsbaar object en beperkt kwetsbaar object in artikel i

van het Bevb verwijzen naar de begripsbepaling in artikel 1 van het Besluit externe vei

ligheid inrichtingen (Bevi). Uit de definitie voor "beperkt kwetsbaar object" in het ont

werp-Bevb blijkt dat het de bedoeling is om kruisende lintbebouwing als beperkt kwets

baar te beschouwen. Dit blijkt ook uit de nota van toelichting. In de definitie voor kwets

bare objecten is echter enkel verwezen naar het Bevi en is kruisnende lintbebouwing niet



uitgezonderd. Overeenkomstig de huidige redactie van het Bevb kan kruisende Iintbe

bouwing lOwel een kwetsbaar als beperkt kwetsbaar object zijn. Dit is ons inziens niet de

bedoeling. Wij gaan ervan uit dat in het kader van het Bevb kruisende lintbebouwing

enkel als beperkt kwetsbaar object moet worden beschouwd. Gelet op het feit dat het

Bevd nog niet in werking is getreden en dat de regeling in het ontwerp besluit nog niet is

aangepast, achten wij het echter voorbarig om hierop vooruitlopend, deze regeling te

verwerken in dit bestemmingsplan. Wei adviseren wij om rekening te houden met de

bedoeling van de besluit-wetgever met betrekking tot lintbebouwing in het kader van een

eventuele ontheffing van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel van het bestem

mingsplan.

Artikel 19 van de regels heeft geen betrekking op bestaande en reeds geprojecteerde

objecten. Artikel 16 van het ontwerp-Bevb bepaalt dat het de exploitant van de leiding er

lOrg voor draagt dat op deze objecten het plaatsgebonden risico niet meer gaat bedra

gen dan 10'6 per jaar. Indien hieraan niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan is

het verboden gevaarlijke stoffen in de buisleiding te hebben of te vervoeren.

Artikel 12 van het ontwerp Bevb regelt de plicht om het groepsrisico van een buisleiding

mee te wegen en te verantwoorden bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Onder

havig plan heeft een conserverend karakter. Er worden geen nieuwe kwetsbare of be

perkt kwetsbare objecten toegelaten nabij buisleidingen toegelaten. Ondermeer omdat

voor het groepsrisico geen norm geldt maar enkel een orienterende waarde zal een

eventuele berekening van het groepsrisico geen gevolgen hebben voor onderhavig plan.

De berekening van het groepsrisico kan ook niet leiden tot een saneringsplicht.

Gelet op bovenstaande en artikel17 van het ontwerp-Bevb waarin is bepaald dat artikel

12 niet van toepassing is op een bestemmingsplan waarvan het ontwerp voor het tijdstip

van inwerkingtreding van dit besluit ter inzage is gelegd, hebben wij het groepsrisico niet

berekend.

Het ministerie van VROM is in 2008 begonnen met voorbereidingen voor een nieuwe

structuurvisie buisleidingen. Hierin wordt ruimte aangewezen toekomstige bUisleidingen

voor gevaarlijke stoffen in Nederland. De structuurvisie wordt de opvolger van het Struc

tuurschema Buisleidingen (SBUI).

In de "concept visiekaart transportleidingen" behorende bij de Structuurvisie buisleidin

gen is o.a. de basisstructuur voor bUisleidingen weergegeven. Dat betekent dat er vol

gens de concept visiekaart transportleidingen ruimte is voor meer dan 6 extra leidingen.

De precieze invulling van de reservering dient door provincies en gemeenten te geschie

den omdat zij de lokale situatie kennen.

De basisstructuur is niet gelegen in of nabij het plangebied. De Structuurvisie buisleidin

gen heeft geen gevolgen voor onderhavig plan.

hoogspanningsleidingen

Door het plangebied lopen hoogspanningsleidingen van 110 kV en een hoogspanningslei

ding van 380 KV. Deze laatste leiding loopt van Zwolle naar Enschede. Ais veiligheidszone

voor deze leiding van 110 kV dient aan weerszijden van het hart van de hoogspannings

leiding een zone van 17,50 meter aangehouden te worden.

In totaal is deze zone dus 35 meter breed onder de hoogspanningsleiding. Ais veilig

heidszone voor de leiding van 380 kV dient aan weerszijden van het hart van de hoog

spanningsleiding een zone van 36 meter aangehouden te worden. In totaal is deze zone

dus 72 meter breed onder de hoogspanningsleiding. Gevoelige functies zoals woning-
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bouw worden binnen deze stroken niet toegestaan, tevens gelden beperkingen ten aan

zien van de bouwhoogte.

transport gevaarlijke stotten over de weg
De regelgeving voor externe veiligheid met betrekking tot transport van gevaarlijke stof

fen Is geregeld in de circulaire "Risieonormering vervoer gevaarlijke stoffen". Deze clrcu

laire kan worden gezien als voorloper van een eventuele wettelijke verankering van

risiconormen.

Blj de berekening van de rlsico's van transporten van gevaarlijke stoffen wordt onder

scheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risieo (PR) en groepsgebonden risieo (GR).

De normen die hlervoor gelden hebben als doel een voldoende veiligheidsniveau te

garanderen voor de burger als persoon of als deel van een groep.

Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een

plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident

met het vervoer van gevaarlijke stoffen. In nieuwe sltuaties bedraagt de grenswaarde

10-6. Het GR Is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van tien of

meer personen in de omgeving van de transportroute In een keer het dodelijk slachtoffer

wordt als gevolg van een ongeval met gevaarlljke stoffen op die transportroute. In dit

risieo wordt rekening gehouden met de aard en dichtheid van de bebouwing in de nabij

heid van die route.

Aigemeen geldt dat het plaatsgebonden risico langs wegen niet als probleem wordt ge

zien. Het groepsgebonden rislco wordt aileen een probleem daar waar de gebrulksinten

siteit van een gebied erg hoog is.

Binnen het plangebied zijn aileen de rijkswegen Al en A35 aangewezen als route voor

vervoer van gevaarlljke stoffen. Blnnen het plangebied zal dit niet voor problemen zorgen

met betrekking tot het PR en GR aangezien dit plan niet rechtstreeks potentieel conflicte

rende ontwlkkellngen toestaat.

Gezien het bovenstaande en gezlen het feit dat geen ontwikkelingen in het plan plaats

vinden die de persoonsdichtheid langs de wegen sterk befnvloeden, treden vanuit externe

veiligheid geen belemmeringen op. Zodra er zich ontwikkelingen In de directe nabljheid

van de route voor gevaarlijke stoffen voordoen, zal moeten worden bekeken wat het

effect van de route voor gevaarlljke stoffen op de eventuele ontwlkkeling zal kunnen zijn.

Het Twentekanaal loopt door het plangebied. Het Twentekanaal heeft geen plaatsgebon

den rlsieocontour en vormt geen (mogelljk) aandachtspunt vormt voor het groepsrisico.

Er loopt een spoorlljn door het buitengebied van de gemeente van Almelo. De spoorlijn

Deventer-Enschede. Dit baanvak heeft geen 10-6 plaatsgebonden rislcocontour. Er wordt

geen knelpunt voor het plaatsgebonden rlsieo verwacht.

bedrijven
Voor bedrljven is bij planologische procedures het Besluit externe velligheid inrichtingen

(Bevi) van toepassing. Met betrekklng tot risico's wordt in het Bevi onderscheld gemaakt

tussen plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). Het PR is de kans dat lemand

overlljdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen die in de inrichting aanwezig

zijn. Het GR is de kans dat gelljktljdig een aantal mensen overlijden als gevolg van een

ramp.



Binnen het plangebied is een bedrijf aanwezig dat valt onder het Bevi. Oit is het garage

bedrijf aan de Pastoor Ossestraat 45 te Bornerbroek. Dit bedrijf beschikt over een Ipg

installatie, welke onder het Bevi vall. De risicocontour van dit bedrijf is op de plankaart

weergegeven.

Op grond van het gestelde in artikel 5, derde lid van het Besluit externe veiligheid inrich

tingen junctis artikei 4, vijfde lid, aanhef en onder a van het besluit, artikel 2, eerste lid

onder a van de Regeling externe veiligheid inrichtingen en bijlage 1, tabel 1 van de rege

ling moet bij de vaststelling van een bestemmingsplan op grand waarvan de bouw of

vestiging van kwetsbare objecten wordt toegelaten voor het plaatsgebonden risico (W'

per jaar-contour) afstanden van 40 vanaf het vulpunt, 25 meter vanaf het reservoir en 15

meter vanaf de afleverzuil in acht worden genomen tot kwetsbare objecten. Voor beperkt

kwetsbare objecten geldt dat rekening gehouden moet worden gehouden met deze

afstanden.

De afstand tot de grens van het invloedsgebied voor de verantwoording van het groeps

risieo is vastgelegd in bijlage 2, tabel 1 van de regeling en deze bedraagt 150 meter.

Onder groepsrisieo wordt verstaan: cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100

of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het in

vloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij

een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is.

Binnen de genoemde 10" per jaar-contouren bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare

objecten. Binnen deze contouren zijn ook geen (beperkt) kwetsbare projecten geprojec

teerd.

In het invloedsgebied van het graepsrisico zijn 5 woningen gelegen. Uitgaande van het

standaard aantal personen per woning van 2,4 zijn binnen het invloedsgebied 12 perso

nen aanwezig. Omdat het groepsrisico betrekking heeft op de kans dat ten minste 10,

100 of 1000 personen per jaar kan geteld worden dat het groepsrisico ter plaatse van het

LPG-tankstation nihil is. Het groepsrisico blijft ver onder de orienterende waarde.

Een nadere berekening van het groepsrisico heeft in casu geen toegevoegde waarde. Ten

overvloede kan nog worden opgemerkt dat het gaat om twee bestaande woningen gaat.

Omdat aan de woning buiten de 10"-contouren voor het plaatsgebonden risico zijn gele

gen kan van een saneringsplicht geen sprake zijn.

Aan de Stobbenhorst Sa is een meet- en regelstation gelegen. Dit is geen bevi-inrichting

maar de locatie kent wei een veiligheidscontour die op de plankaart is weergegeven.

Nieuwe bevi-inrichtingen worden in de voorschriften van dit bestemmingsplan uitge

sloten.

4.4 LAAGVLIEGROUTES VAN DEFENSIE

Binnen het plangebied ligt een laagvliegroute van het ministerie van Defensie. Deze route

is bedoeld voor het laag laten vliegen van jacht- en transportvliegtuigen. De minimale

vlieghoogte op deze route is 75 meter. Onder de laagvliegroute dient bij de voorgenomen

bouw van obstakels boven de 30 meter, contact te worden opgenomen met het ministe

rie van Defensie. Het gaat om een strook van circa 3.700 meter breed die centraal in
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noord-zuidrichting loopt over de gemeente Almelo. Op grond van dit bestemmingsplan

worden bij recht geen nieuwe gebouwen of bouwwerken toegestaan die hoger zijn dan

30 meter. De bestaande bouwwerken die hager zijn bestaan uit een antennemast en

enkele hoogspanningsmasten.

4.5 WATERTOETS

In het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) wordt gestreefd naar duurzame,

veerkrachtige watersystemen met minimale risleo's op wateroverlast of watertekorten.

Belangrijk instrument hierbij is de in de wet verankerde watertoets. Gelet op het conser

verende karakter van dit bestemmingsplan worden geen ingrijpende ingrepen in de wa

terhuishouding verwacht.

Over het waterbeleid in dit bestemmingsplan is afstemming gelOcht met het waterschap

door betrokkenheid in de klankbordgroep. Het waterschap heeft een positief wateradvies

afgegeven.

De eerste en tweede soort watergangen zijn conform de wens van het waterschap posi

tief bestemd. Binnen de agrarische bestemmingen zijn water en voorzieningen voor de

waterhuishouding mogelijk gemaakt. Daarmee ontstaat voor het waterschap voldoende

flexibiliteit voor het waterbeheer.

FLORA EN FAUNA

In het kader van soortenbescherming lOals geregeld in de Flora- en faunawet dient bij

rUimtelijke ingrepen te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op moge

lijk aanwezige beschermde soorten. Het voorliggende plan is vooral gericht op het doel

matig bestemmen van de hUidige situatie, maar biedt tevens ruimte voor kleinschalige

ontwikkelingen. Zo kunnen agrarische bedrijven binnen hun bouwperceel bebouwing

oprichten en is natuurontwikkeling in bepaalde gebieden mogelijk. Deze ingrepen hebben

mogelijk invloed op beschermde planten en dieren die ter plaatse voorkomen.

De rUimtelijke ingrepen die in dit bestemmingsplan buitengebied mogelijk worden ge

maakt, hebben over het algemeen een beperkte schaal en zullen met name in het agra

risch gebied en bovendien op bestaande bouwpercelen plaatsvinden. Deze ingrepen

zullen plaatselijk mogelijk leiden tot negatieve effecten op beschermde soorten, bijvoor

beeld door verontrusting van de soorten of het aantasten van holen of broedplaatsen.

Hiervoor zal in het kader van de Flora- en faunawet een ontheffing moeten worden aan

gevraagd. Verwacht mag worden dat het in het agrarisch gebied van Almelo doorgaans

soorten betreft die zo algemeen voorkomen dat zij door de beperkte ingrepen niet in hun

voortbestaan (op populatieniveau) worden bedreigd. Een ontheffing kan in die gevallen

doorgaans worden verleend. Voor veel soorten kan zelfs worden volstaan met een alge

mene ontheffing. Er zijn daarom op voorhand geen aanwijzingen dat deze recente wet

geving zal leiden tot onoverkomelijke problemen. Toch kan het voorkomen dat een in

greep op basis van de Flora- en faunawet niet kan worden uitgevoerd (omdat er alterna

tieven zijn die minder of geen schade aan beschermde flora en fauna aanbrengen) of dat

verzachtende of compenserende (inrichtings)maatregelen moeten worden getroffen.



Bij de ontheffings- en wijzigingsbevoegdheden is als toetsingscriterium opgenomen dat

functies en waarden in de nabijheid van het initiatief niet in onevenredige mate mogen

worden geschaad. Dit betreft ook flora en fauna en zal per initiatief aannemelijk moeten

worden gemaakt en/of door middel van onderzoek moeten worden aangetoond.

4.7 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

De gemeente dient de uitvoerbaarheid van bestemmingen die in de naaste toekomst

zullen worden gerealiseerd aan te tonen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de finan

cieel-economische uitvoerbaarheid en de maatschappelijke uitvoerbaarheid.

Het bestemmingsplan bUitengebied is een plan dat met name is gericht op het beheer

van de bestaande rUimtelijke situatie. Er worden met dit bestemmingsplan dan ook geen

(grootschallge) ontwikkelingen In het landelijk gebied geregeld waarvan de economische

uitvoerbaarheid ter discussle zou kunnen staan.

In het plan zijn echter bouwregels, ontheffingen en wijzigingsbevoegdheden opgenomen

waar, op basis van de lijst met bouwplannen opgenomen in artikel 6.2.1 Bro, in beginsel

kosten verzekerd dienen te worden middels een exploitatieplan.

De verschillende bouwmogelijkheden (direct of via ontheffing- dan wei wijzigingsbe

voegdheid) in het bestemmingsplan, die bouwplannen mogelijk maken zoals hierboven

verwoord, zijn beoordeeld op financiele haalbaarheid. De financiele haalbaarheid wordt

als voigt geborgd:

• de ambtelijke kosten worden verhaald op basis van de legesverordening van de

gemeente;

• indien een ontwikkeling als opgenomen in een ontheffing- of wijzigingsbevoegdheid

een risica op planschade tot gevolg heeft, zullen kosten betreffende planschade op

basis van een planschadeovereenkomst verhaald worden op de initiatiefnemer;

• de bouwmogelijkheden zoals opgenomen in het bestemmingsplan brengen voor de

gemeente geen kosten met zich mee als gevolg van aanpassingen in het openbaar

gebied;

• de kosten voor het opstellen van een wijzigingsplan en het uitvoeren van onderzoe

ken am de haalbaarheid van een ontwikkeling aan te tonen komen te allen tijde voor

rekening van de initiatiefnemer.

Op basis hiervan kan geconciudeerd worden dat de gemeenteraad bij vaststelling van dit

bestemmingsplan niet tevens een exploitatieplan dient vast te stellen. De gemeenteraad

zal daarom bij vaststelling dienen te besluiten dat de kosten anderszins verzekerd zijn

waardoor een exploitatieplan niet noodzakelijk wordt geacht.

Hieraan kan nag worden toegevoegd dat wanneer op basis van een wijzigingsbevoegd

heid gecanstateerd wordt dat wei locatie-eisen gesteld dienen te worden dit in beginsel

via een exploitatieovereenkomst zal worden geregeld. Blijkt dit niet mogelijk dan zal bij

vaststelling van het wijzigingsplan tevens een exploitatieplan worden vastgesteld voor dit

aspect.

Indien particuliere ontwikkelingen in het bestemmingsplan zijn doorvertaald dan kan

worden opgenomen dat het kostenverhaal voor deze ontwikkelingen als voigt is geregeld:

• leges ten behoeve van de ambtelijke kosten;

• de kosten voor het opstellen van de rUimtelijke onderbouwing en de onderzoeken

liggen bij de initiatiefnemer;
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• indien er een risico op planschade bestaat is een planschadeovereenkomst gesloten

met de initiatiefnemer op basis waarvan de initiatiefnemer mogelijke planschade

dient te vergoeden;

• in beginsel zijn er geen kosten voor aanpassingen in de openbare ruimte. Daar waar

hiervan welke sprake is, zal een exploitatieovereenkomst met de initiatiefnemer wor

den gesloten.

Bij vaststelling van dit bestemmingsplan door de gemeenteraad, zal door de gemeente

raad tevens het besluit worden genomen dat, voor die gevallen waar op basis van artikel

6.12 Wro juncto artikel 6.2.1 Bra een exploitatieplan verplicht is, geen exploitatieplannen

worden vastgesteld omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Ten aanzien van de maatschappelijke uitvoerbaarheid is voldoende draagvlak voor het

plan van belang. Hiertoe is overleg gepleegd met een klankbordgraep, waarin maat

schappelijke vertegenwoordigers gezeten zijn en zijn inloopdagen georganiseerd waarap

in contact is getreden met belanghebbenden en gernteresseerden.

Inhoudelijk is het voor de maatschappelijke uitvoerbaarheid van belang te constateren

dat de bestaande waarden en belangen waar mogelijk worden gerespecteerd en dat er

middels f1exibiliteitbepalingen ruim aandacht wordt besteed aan ontwikkelingsmogelijk

heden binnen het plangebied welke bijdragen aan de versterking van het sociaal

economisch draagvlak en de omgevingswaarden in het buitengebied.

HANDHAVING

Voor een goede handhaafbaarheid dient het bestemmingsplan heldere en eenduidige

regelgeving te bevatten, in het bijzonder ten aanzien van bouw- en gebruiksregels.

Daarbij dient het plan -zeker gezien de vergrate toegankelijkheid voor burgers via inter

net- in begrijpelijke taal te zijn geschreven en overzichtelijk te zijn van opzet (conform

nationale standaard (SVBP).

Een goede handhaving vereist een goede organisatie en c06rdinatie van de handhaving.

De handhaving op de bouwregels vindt plaats vanuit het reguliere bouw- en woningtoe

zicht. De handhaving van het gebruik Iigt daarnaast tevens op het terrein van het milieu

toezicht.

Over het algemeen is handhaving op de benodigde bouw- en milieuvergunningen niet het

grootste probleem. De meest relevante aandachtsgebieden voor het bestemmingsplan

BUitengebied is de handhaving van de in een bestemmingsplan opgenomen gebruiksre

gels en het aanlegvergunningenstelsel.

Handhaving op het gebruik van gebouwen is lastig omdat overtredingen van de gebruiks

regels vaak niet direct zichtbaar zljn doordat het gebruik inpandig plaatsvindt. Handha

ving op het gebruik van gronden heeft doorgaans betrekking op het beschermen van

natuurlijke en landschappelijke waarden in het buitengebied. Strijdigheid hiermee is vaak

nog moeilijker te constateren en tijdig te beoordelen. De uitgangssituatie is vaak aan

discussie onderhevig, bijvoorbeeld na het verwijderen van (delen van) houtopstanden

langs wegen of het dempen van kleinere watergangen.

Ook al wordt het afwijkende gebruik pas na verloop van tijd geconstateerd, toch dient

bij overtreding van de regels direct te worden opgetreden om geen gedoogsituatie te



laten ontstaan. Eventueel kan worden onderzocht in welke mate het afwijkende gebruik

gelegaliseerd kan/moet worden.

Strijdig gebruik van gebouwen of gronden hoeft niet altijd risico's met zich mee te bren

gen. Maar het kan ook zo zijn dat de locatie niet geschikt is voor het gerealiseerde ge

bruik, waardoor veiligheids- en gezondheidsrisico's ontstaan, schade ontstaat aan te

beschermen waarden (zoals flora en fauna), of hinder en overlast wordt veroorzaakt.

Specifieke aandacht behoeft de handhaving van de middels aanlegvergunningen be

schermde waarden. De uitvoering van (grond)werken is in delen van het buitengebied

gekoppeld aan een aanlegvergunning. Het ongeoorloofd handelen in strijd met het in het

bestemmingsplan opgenomen aanlegvergunningenstelsel kan direct of indirect leiden tot

schade of vernietiging van waarden op het gebied van natuur, landschapswaarden,

archeologische of cultuurhistorie.

Vanzelfsprekend is voldoende bekendheid met het bestemmingsplan buitengebied bij

toetsers en gebruikers een vereiste voor een goede handhaving.

4.9 RETROSPECTIEVE TOETS

In het bestemmingsplan zijn doorgaans dezelfde functies (bijvoorbeeld 'Bedrijven', 'Wo

nen', 'Recreatie') bestemd die ook in de vorige bestemmingsplannen buitengebied aan

wezig waren of sindsdien via een ruimtelijk-planologische procedure als zodanig zijn

bestemd.

Diverse iocaties hebben in voorliggend bestemmingsplan bUitengebied een nieuwe be

stemming gekregen ten opzichte van het voorgaande plan. Deels komt dit door het be

stemmen conform de 'Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen' (SVBP) en hiertoe

gelijktrekken van de uiteenlopende wijzen van bestemmen van gelijksoortige functies in

de verschillende voormalige bestemmingsplannen. Daarnaast betreft het overwegend

locaties waar het gewijzigde gebruik reeds via een artikel 19 vrijstelling als bedoeld in de

Wet op de Ruimtelijke Ordening of een partieIe herziening van het bestemmingsplan was

toegestaan.

Een groot aantal agrarische bedrijven is de afgelopen jaren gestopt. Waar de milieuver

gunning is ingetrokken, of burgers om herbestemming hebben verzocht, zijn deze loca

ties herbestemd tot burgerwoning of het eventuele andere gebruik, mits passend binnen

de regelgeving van voorliggend bestemmingsplan.

De voormalige recreatiewoningen aan het Tusveld waar al zeer lange tijd sprake is van

permanente bewoning zijn bestemd tot (kleine) burgerwoning zoals beschreven in para

graaf 3.10.2. omdat tegen het strijdige gebruik redelijkerwijs niet meer kan worden

opgetreden.

De gemeente beschikt over een overzicht van locaties waar geen herbestemming heeft

plaatsgevonden hoewel het huidig gebruik naar verwachting in strijd is met het vergunde

gebruik.
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5 WIJZE VAN BESTEMMEN

5.1 PLANUITGANGSPUNTEN

Het plan sluit aan bij de doelstellingen en de mogelijkheden van de Wet rUimtelijke orde

ning. Het beoogt niet meer regeis te bevatten dan noodzakelijk is voor een goede ruimte

lijke ordening binnen het plangebied. Anderzijds tracht het plan eenduidige, duidelijke en

ook handhaafbare regels te geven.

Het plan vormt geen statisch eindbeeld maar kent een zekere globaliteit en tevens vol

doende flexibiliteit om onder voorwaarden in beperkte mate ruimtelijke ontwikkelingen

mogelijk te maken en te sturen.

5.2 JURIDISCHE OPZET VAN HET PLAN

5.2.1 opbouw van het plan

Het bestemmingsplan omvat een verbeelding, regels en een toelichting. Verbeelding en

regels vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. Beide planonderde

len kunnen niet los van elkaar worden gezien en dienen te allen tijde in onderlinge sa

menhang te worden toegepast. De toelichting heeft geen eigen rechtskracht, maar vormt

wei een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van het plan, aangezien hierin het beleid

achter de juridische regeling nader wordt toegelicht

5.2.2 de verbeelding

De verbeelding bestaat uit vier kaartbladen inclusief een verklaring. Op de verbeelding

hebben aile binnen het plangebied gelegen gronden een bestemming gekregen. Ais

uitgangspunt geldt daarbij dat de bestemming overeenstemt met het bestaande gebruik

van de betreffende gronden.

Binnen de bestemmingen zijn op de plankaart diverse aanduidingen aangegeven. Aan

dUidingen hebben slechts juridische betekenis voor zover daar regels aan zijn gekoppeld.

Een aantal aanduidingen heeft geen enkele juridische betekenis en is uitsluitend op de

verbeelding aangegeven ter informatie of ten behoeve van de leesbaarheid van de kaart

(bijvoorbeeld topografische gegevens, de gemeentegrens, en dergelijke).

Naast bestemmingen en aanduidingen komen op de verbeelding zogenaamde zones

(dubbelbestemmingen) voor. Zones zijn gebieden waarbinnen bijzondere beperkende

en/of aanvullende regels gelden ten behoeve van de bescherming van een specifiek

belang of een specifieke waarde (bijvoorbeeld een zone ter bescherming van een aard

gasleiding of ter bescherming van archeologische waarden). Zones vallen niet samen met

bestemmingen, maar Iiggen over (een gedeelte van) een of meer bestemmingen heen.



5.2.3 de regels

algemeen

De regels van het plan zijn ondergebracht in vier hoofdstukken.

• Hoofdstuk 1 (artikelen 1 en 2) bevat inleidende regels. Deze regels beogen een

eenduidige interpretatie en toepassing van de overige, meer inhoudelijke voorschrif

ten en van de plankaart te waarborgen.

• Hoofdstuk 2 (artikelen 3 tot en met 27) bevat de regels in verband met de bestem

mingen, indusief de dubbelbestemmingen. Per op de verbeelding aangegeven be

stemming bevat dit hoofdstuk inhoudelijke regels, welke specifiek voor die bestem

ming gelden.

• Hoofdstuk 3 (artikelen 28 tot en met 34) bevat de algemene regels van het

plan waaronder een aantal algemene ontwikkelingsbepalingen die zijn opgenomen

in de vorm van wijzigingsbevoegdheden voor het college van burgemeester en wet

houders.

• Hoofdstuk 4 (artikelen 35 tot en met 36) bevat overgangs- en slotregels.

bestemmingen

Om recht te doen aan het uitgangspunt dat het plan niet meer dient te regelen dan

noodzakelijk is, kent het plan slechts een beperkt aantal bestemmingen. Ook de bijbe

horende bouw- en gebruiksregels zijn waar mogelijk beperkt in aantal en in mate van

gedetailleerdheid. De regels zijn opgesteld conform de '5tandaard vergelijkbare Bestem

mingsplannen' (SVBP 2008) en hebben voor elke bestemming dezelfde opbouw met

achtereenvolgens, voor zover aanwezig, de volgende leden:

• bestemmingsomschrijving;

• bouwregels;

• ontheffing van de bouwregels (indien aanwezig);

• ontheffing van de gebruiksregels (indien aanwezig);

• wijzigingsbevoegdheid (indien aanwezig);

• aanlegvergunning (indien aanwezig).

Centraal staat de bestemmingsomschrijving. Daarin worden Iimitatief de functies en

waarden genoemd, die binnen de bestemming zijn toegestaan respectievelijk worden

beschermd. In een aantal gevallen geeft de bestemmingsomschrijving daarbij nog een

nadere beperking in de vorm van een bestemmingscategorie of bijvoorbeeld een ge

biedsbegrenzing, een maximaIe oppervlakte- of inhoudsmaat dan wei een beperking tot

de bestaande bebouwing.

De bouwregels zijn direct aan de bestemmingsomschrijving gerelateerd. Deze regels

geven de bouwmogelijkheden aan.

De ontheffings- en wijzigingsregels geven burgemeester en wethouders bevoegdheden

om onder voorwaarden ontheffing te verlenen van een regel dan wei onder voorwaarden

het plan te wijzigen.
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flexibiliteitsbepalingen

Zoals uit het voorgaande al bleek, zijn in de regels verschillende ontheffings- en wijzi

gingsbevoegdheden opgenomen voor burgemeester en wethouders. In aile gevallen gaat

het om afwijkingsmogelijkheden van in de bestemmingsbepalingen opgenomen regels.

Indien een van deze bevoegdheden door het gemeentebestuur wordt gebruikt,

zal een (belangen)afweging moeten plaatsvinden. Het gaat immers om de toepassing

van bevoegdheden voor het gemeentebestuur. Dat wil zeggen, dat de geboden afwij

kingsmogelijkheden mogen worden gebruikt, maar dat er ook voor kan worden gekozen

geen gebruik te maken van de bevoegdheid. Dit laatste houdt in dat een eventueel ver

zoek om toepassing te geven aan een bevoegdheid wordt afgewezen. Teneinde richting

te geven aan de (belangen)afweging, zijn bij elke ontheffings- of wijzigingsbevoegdheid

een of meerdere afwegingscriteria opgenomen. De criteria liggen dus vooraf vast, dit in

tegenstelling tot buitenplanse procedures waarbij meer maatwerk mogelijk is.

De individuele belangen van de betrokkenen en de betrokken waarden en het algemene

belang wilen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Een enkele keer is bepaald dat

door de verzoeker of door burgemeester en wethouders het een en ander moet worden

aangetoond. Wanneer iets voldoende is aangetoond is het aan burgemeester en wethou

ders om de aanvraag te beoordelen. Het is overigens niet ongebruikelijk dat ten behoeve

van de uitoefening van een bevoegdheid separaat beleid wordt ontwikkeld omtrent die

uitoefening.

De bevoegdheden zijn concreet begrensd om dUidelijk te maken waar de scheiding ligt

tussen de bevoegdheid van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Deze

begrenzing is uitgedrukt in bijvoorbeeld een maximaIe oppervlakte, inhoud enzovoorts.

Bij de toepassing van de bevoegdheid wordt niet standaard de maximale ruimte gebo

den, maar vindt maatwerk plaats waarbij de concrete situatie ter plekke bepalend is.



6 PROCEDURE

6.1 INSPRAAK

Het voorontwerpbestemmingsplan heef! met ingang van 29 oktober 2008 gedurende zes

weken ter visie gelegen. Daarnaast is een drietal inspraakavonden gehouden. De beant

woording van de ingediende inspraakreacties is in een separate nota opgenomen. De

wijzigingen die uit de beantwoording voortvloeien zijn in het ontwerpbestemmingsplan

verwerk!.

6.2 VOOROVERLEG

In het kader van het van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit rUimtelij

ke ordening zijn door verschillende instanties vooroverlegreacties kenbaar gemaak!. De

beantwoording van de ingediende vooroverlegreacties is in een separate nota opgeno

men. De wijzigingen die uit de beantwoording voortvloeien zijn in het ontwerpbestem

mingsplan verwerk!.

6.3 ZIENSWIJZEN

p.m.
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BIJLAGE: BELEIDSKADER





BELEIDSKADER

RIJKSBELEID

Nota Ruimte

De planologische beleidsuitspraken van de Vijfde Nota en het Tweede Structuurschema

Groene Ruimte worden ge',ntegreerd in een nota: de Nota Ruimte. Een vitaal platteland

en sterke steden vragen om inspanningen op een breed front. De steden moeten voldoen

aan de eisen die bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers stellen aan een stad:

vellig en aantrekkelijk. Het platteland vraagt om ruimte voor een meer multifunctioneel

gebruik. Op het platteland kunnen woningen gebouwd worden voor tenminste de eigen

bevolkingsgroei en het areaal van door het rijk aangewezen stringent beschermde groene

gebieden wordt verminderd. Aileen voor natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur,

Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en gebieden die vallen onder de Natuurbeschermings

wet) schrijft het rijk nog een planologische bescherming voor.

Niet langer wordt aan elke gemeente opgedragen met voorstellen te komen voor rode

contouren. Het instrument van de rode contour zal aileen nog in specifieke situaties van

toepassing zijn. Het is niet meer per definitie nodig de kern met een rode contour te

omsluiten. Het aantal kwaliteitseisen voor de rode contour wordt sterk beperkt. Het

landelijk gebied moet niet vollopen met verstedelijking en de steden moeten aantrekkelij

ker worden voor inwoners met midden- en hoge inkomens. De wensen om wonen en

werken te bundelen in stedelijke gebieden en ruimte op het platteland te bieden, kunnen

met elkaar op gespannen voet staan. Het kabinet zal aan elke provincie vragen een voor

stel te doen voor het aandeel van nieuwe verstedelijking dat in de bundelingsgebieden

van stedelijke netwerken terechtkomt en voor het aandeel van het landelijk gebied. Het

Rijk beoordeelt de voorstellen van de provincies voor bundeling van wonen en werken en

neemt na bestuurlijk overleg deze gegevens over in de Nota Ruimte. Provincies bepalen

in overleg met (samenwerkende) gemeenten de verstedelijkingsmogelijkheden in het

landelijk gebied. Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om de eigen bevol

kingsgroei op te vangen en aan de woonwensen van de eigen bevolking tegemoet te

komen. Ze zullen onder andere hun bestemmingsplannen hierop moeten inrichten.

De gemeenten hebben het voortouw bij het bepalen van het precieze aantai woningen.

De komende jaren zal het aantal vrijkomende gebouwen in het buitengebied blijven

stijgen. Het gaat hierbij niet aileen om vrijkomende agrarische bebouwing, maar ook

bijvoorbeeld zorginstellingen en kazernes die hun functie verliezen. De Nota Ruimte

maakt onderscheid in de volgende categorieen:

Hergebruik van vrijkomende bebouwing: vrijkomende bebouwing kan worden omge

zet naar een woonbestemming of dienen als vestigingsruimte voor kleinschalige be

drijvigheid. Het kan hierbij gaan om aan het bUitengebied gelieerde functies zoals

recreatie, maar ook om niet direct aan het buitengebied gebonden activiteiten zoals

galerieen, kinderdagverblijven advies- en architectenbureaus of mantelzorg;

'Ruimte voor ruimte': om te voorkomen dat gebouwen langdurig leegstaan en ver

pauperen, is er de mogelijkheid om, naast hergebruik, deze gebouwen te slopen en

in rull daarvoor woningen terug te bouwen. Hierbij gaat het om een substantiele ver

mindering van het bebouwde oppervlak;
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Nieuwbouw in het bUitengebied: soms kan voor verbetering van het bUitengebied

nieuwbouw van woningen en mogelijkheden voor werken wenselijk zijn. Zo kunnen

bijvoorbeeld met behulp van woningbouw financiele middelen worden gegenereerd

voor de aanleg van recreatie- en/of natuurgebieden of voor de creatie van ruimte

voor waterberging.

Het rijk vraagt de provincies am een planologisch kader op te stellen voor het thema

bebouwing in het buitengebied am het hergebruik van leegstaande gebouwen te stimu

leren en de mogelijkheden te benutten die nieuwbouw biedt am de kwaliteit en vitaliteit

van de greene ruimte te vergroten.

De provincies voeren ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen en bovenlokale voorzienin

gen. Voor de uitvoering van dit beleid zijn gemeenten verantwoordelijk. Bedrijventerrei

nen moeten goed in het landschap zijn ingepast en optimaal aansluiten op de infrastruc

tuur.

In het verkeers- en vervoersbeleid zal centraal blijven staan dat de groei van de mobiliteit

wordt geaccommodeerd en dat tegelijkertijd bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van

de leefomgeving worden verbeterd.

Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur (2000)
Deze nota van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een integrale

vervanging van vier groene nota's, namelijk het Natuurbeleidsplan, de Nota Landschap,

het Bosbeleidsplan en het Strategisch Plan van Aanpak biodiversiteit. Tevens biedt de

nota het kader voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in tal van sectoren

(onder meer landbouw, visserij, toerisme, water). De nota 'Natuur voar mensen, mensen

voor natuur' staat binnen het rijksbeleid niet op zichzelf, maar bouwt voort op de Start

nota RUimtelijke Ordening, de vierde Nota Waterhuishouding en de nota Belvedere.

Tezamen met de nota 'Voedsel en Groen' vormt de nota het beleidskader voor het lande

lijk gebied.

De nota bestaat uit twee delen, een strategisch deel en een beleidsprogramma. Beide

delen vormen voor de komende tien jaar het beleidskader voor natuur, bas, landschap en

biodiversiteit. Het deeI beleidsprogramma geeft een programmatische uitwerking van de

strategische hoofdlijnen. Dit deel benoemd concreet de doelen en maatregelen en midde

len die daaraan worden gekoppeld.

natuurwetgeving; Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet
Bij planvorming moet rekening worden gehouden met bestaande natuurwaarden. Na

tuurbeschermingswetgeving vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is in de Neder

landse situatie gescheiden in soortenbescherming en gebiedsbescherming.

Wettelijk kader voor de soortenbescherming in Nederland is de Flora- en Faunawet, die

bescherming biedt aan vrijwel aile voorkomende diersoorten en sommige plantensoorten.

Deze wet is altijd van toepassing. Bij rUimtelijke ontwikkelingen zal rekening moeten

worden gehouden met de bepalingen van de Flora- en Faunawet; voorafgaand aan de

ontwikkeling dient te zijn getoetst of er sprake is van effecten op meer strikt beschermde

soorten. Is dit het geval, dan moet er een ontheffing worden aangevraagd. Voor sommi

ge strikt beschermde diersoorten zijn aan het toekennen van deze ontheffing strenge

eisen verbonden.

Naast soortsbescherming heeft de Flora- en faunawet betrekking op jacht en de handel

in dieren en planten. Dit is in het kader van het bestemmingsplan niet relevant.



Gebiedsbescherming in het kader van de Natura 2000-regeling, waarbinnen Vogel- en

Habitatrichtlijngebieden zijn aangewezen, is in de Nederlandse situatie opgenomen in de

Natuurbeschermingswet 1998. Binnen de gemeente Aimelo zijn geen gebieden aangewe

zen in het kader van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn.

vierde nota waterhuishouding
De vierde nota Waterhuishouding (Min. VROM en LNV, 1997) beschrijft het landelijke

integrale waterbeheer. Hoofddoelstelling is het ontwikkelen en in stand houden van een

gezond waterhuishoudkundig systeem dat een meervoudig duurzaam gebruik garan

deert. De belangrijkste beleidsdoelen zijn weergegeven door middel van streefbeelden

per type waterhuishoudkundig systeem en vinden hun verdere uitwerking in de provincia

Ie waterhuishoudingsplannen.

Belangrijke doelen zijn in dit verband:

bij elk ingrijpen in het watersysteem rekening houden met meerdere belangen en

met het functioneren van het systeem;

invullen van de ecologische (hoofd)structuur, ondermeer door de aanleg van milieu

vriendelijke oevers, de aanleg van passages en het opheffen van barrieres voor die

ren;
gebiedsgericht aanpakken van eutrofiering en verdroging;

zonering van gebruiksvormen.

waterbeleid 21e eeuw
In Nederland verscheen in het najaar van 2000 het rapport "Waterbeleid voor de 21'

eeuw", een advies van de Commissie Waterbeheer 21' eeuw (Commissie WB21). Deze

door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Unie van Waterschappen ingestelde

commissie doet aanbevelingen over hoe in de komende eeuw met water moet worden

omgegaan. De Commissie WB21 stelt dat de 21' eeuw om een andere aanpak van het

waterbeleid vraagt dan de 20' eeuw.

Er moet minder accent op het technische beheer komen te liggen. Het water moet niet

langer als vijand, maar veel meer als bondgenoot worden gezien. Het waterbeheer dient

te worden gebaseerd op:

stroomgebiedsbenadering;

ruimte geven aan water;

vasthouden en tijdelijk bergen van water, alvorens af te voeren;

kansen benutten voor meervoudig ruimtegebruik;

geen afwenteling van problemen in het watersysteem zelf, noch van bestuurlijke

verantwoordelijkheden of kosten;

te ontwikkelen normenstelsel per stroomgebied.

Bij grootschalige en/of ingrijpende locatiebesluiten dienen de kwantitatieve en kwalitatie

ve gevolgen voor het watersysteem te worden onderzocht aan de hand van een zoge

naamde watertoets. Zonodig moeten compensatiemaatregelen worden getroffen. Het

huidige regime van schadevergoeding door de Rijksoverheid moet worden vervangen

door een verzekeringsstelsel voar schade door regenval en, eventueel, overstroming van

boezems. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie dienen op respectie

velijk nationaal en regionaal niveau een sterkere regierol te vervullen.

Naar verwachting zal de door de Commissie WB 21 voorgestane aanpak belangrijke

voordelen opleveren, zoals een toegenomen veiligheid van mens en dier en een betere

bescherming van materiele goederen.
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Een snelle implementatie van de maatregelen voorkomt bovendien dat op termijn duur

dere oplossingen voor de steeds nijpender problemen moeten worden gezocht.

Ruimte voor water heeft tevens een positieve invloed op de natuurontwikkeling, de land

bouw en de ruimtelijke kwaliteit in zowel stedelijk als landelijk gebied.

nationaal milieubeleidsplannen (3 en 4)

In het Nationaal Milieubeleidsplan 3 worden doelstellingen ten aanzien van milieukwaliteit

geformuleerd. Het beleid is gericht op de instandhouding, het herstel of de ontwikkeling

van functies en eigenschappen van bepaalde gebieden. Integraal waterbeheer wordt

steeds belangrijker bij de inrichting van gebieden.

Door de watersysteembenadering worden de verschillende functies (Iandbouw, natuur en

stedelijk gebied) aan elkaar gekoppeld. De waterschappen zijn in algemene zin verant

woordelijk voor het oplossen van lokale en regionale milieuproblemen die te maken heb

ben met integraal waterbeheer. De gemeente staat als overheid het dichtst bij de burger

en heeft daarom een speciale verantwoordelijkheid om de burger bij het milieubeleid te

betrekken.

NMP 3 blijft ook na het uitkomen van NMP 4 (juni 2001) onverkort van kracht. NMP 4

heeft echter een andere opzet waarbij de beleidshorizon in het jaar 2030 is gelegd, dertig

jaar vooruit. Centraal staat daarbij "een gezond en veilig leven in een aantrekkelijke

leefomgeving en temidden van een vitale natuur zonder de mondiale biodiversiteit aan te

tasten en hulpbronnen uit te putten".



PROVINCIAAL BELEID

Reconstructieplan Salland-Twente

Op 15 september 2004 is het Reconstructieplan 5alland-Twente door Provincia Ie Staten

vastgesteld. Verwevenheid en verbondenheid zijn volgens dit plan de belangrijkste ken

merken van Twente. Landschap, landbouw en natuur kunnen niet zonder elkaar. Twente

is een gevarieerd gebied dat qua landschap, cultuurhistorie en rust veeI te bieden heeft.

Een rijke historie van landbouw, textielindustrie en landgoederen gecombineerd met een

grote variatie aan landschappen, rivieren, weteringen en beken, veenontginningen,

stuwwallen en eeuwenoude coulissenlandschappen kenmerkt dit gevarieerde gebied.

Twente heeft, net als andere zandgebieden in Nederland, te maken met een hoge vee

dichtheid. In deze zogenaamde concentratiegebieden is de intensieve veehouderij sterk

vertegenwoordigd en doen zich verschillende problemen voor die nauw met elkaar sa

menhangen. Kern van de problematiek is dat landbouw, wonen, werken, mobiliteit, re

creatie, natuur en landschap elkaar te vaak in de weg zitten. Gevolg is dat de economi

sche functies in het landelijk gebied beperkt worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden,

met aile nadelige gevolgen van dien voor de sociaal-economische vitaliteit en leefbaar

heid van het gebied. Veel veehouderijen kunnen zich op hun huidige plek niet meer

ontwikkelen vanwege de geur- en ammaniakregels. De laatste jaren is gebleken dat de

grate veedichtheid en de rUimtelijke structuur van de (intensieve) veehauderij kan leiden

tat grote veterinaire prablemen voar de sector. Bavendien zijn de financiele en maat

schappelijke gevalgen van een veterinaire crisis groat.

De belangrijkste maatregelen en vaorzieningen die in het Reconstructieplan worden

aangegeven, zijn:

verplaatsen, beeindigen of omschakelen van bedrijven enl of woningen, om ruimte

lijke en milieutechnische problemen op te lossen;

sloop van ontsierende stallen (middels Rood voor rood-regeling; zie hoofdstuk 4);

realisering van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS);

uitvoeren van watermaatregelen;
extensiveren van melkveebedrijven in kwetsbare gebieden door herverkaveling en

kavelruil;

inspelen op en stimuleren van initiatieven voor nieuwe economische dragers in het

landelijk gebied (middels VAB-beleid; zie hoofdstuk 3);

stimuleren van initiatieven ter versterking van sociale leefbaarheid;

actualiseren van verleende vergunningen en vigerende ruimtelijke plannen ten aan

zien van de intensieve veehouderij, met prioriteit voar het extensiveringsgebied.

Hoofdlijn van het beleid is dat de intensieve veehouderij langzaam uit het extensiverings

gebied zal verdwijnen en zich (verder) zal concentreren in het landbouwontwikkelingsge

bied en op aan te wijzen sterlocaties in het verwevingsgebied.

In het Reconstructieplan wordt onder intensieve veehouderij het volgende verstaan: een

agrarisch bedrijf of een deel daarvan met ten minste 250 m' bedrijfsvloeroppervlak dat

wordt gebruikt voor veehouderij volgens de Wet milieubeheer en waar geen melkrund

vee, schapen, paarden, of dieren 'biologisch' en waar geen dieren worden gehouden

uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer.

Op grond van de Reconstructiewet concentratiegebieden is het plangebied ingedeeld in

drie zones: landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsge-
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bieden. Dit wardt de reconstructiezonering genaemd. Binnen de gemeente Almela kamen

aile drie de zones voor. In het reconstructieplan is per zone in detail bepaald welke ruim

te er wordt geboden aan intensieve veehouderijen. Gemeenten zijn verplicht dit beleid

een op een in het bestemmingsplan over te nemen.
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reconstructiezonering in de

gemeente A/melo

gee! = landbouw

ontwikkelingsgebied

bruin = verwevingsgebied

groen = extensiveringsgebied

Voor het landbouwontwikkelingsgebied geldt het valgende beleid:

de intensieve veehauderij een duurzaam perspectief ap bedrijfsantwikkeling geven

binnen de geldende wettelijke randvoorwaarden;

uitbreiding van andere functies, zoals (verspreide) woningen en recreatie en taeris

me wordt zoveel mogelijk tegengegaan;

ruimte bieden voor de uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijbedrijven en

nieuwvestiging van intensieve veehouderij toestaan;

de ontwikkeling van andere landbouwfuncties ruimte bieden en waar mogelijk stimu

leren.

Het landbauwontwikkelingsgebied heeft het primaat landbouw dat geheel of gedeeltelijk

voorziet in de mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging en nieuwvestiging van intensieve

veehouderij. De ontwikkeling van een duurzame intensieve veehouderij staat in deze

zone vaorap. Het beleid is gericht ap clustering van bedrijven. Voor ieder initiatief voor

vestiging is een beleidsafweging noodzakelijk en zullen aile wettelijke procedures gevalgd

moeten worden.

Ais uitbreidingsplannen van andere fundies niet belemmerend zijn vaor (toekamstige)

uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij, bestaat er geen

bezwaar om hieraan medewerking te verlenen. Ais de voorgenomen ontwikkeling wei

belemmerend werkt voor de intensieve veehouderij, dan geldt als uitgangspunt dat be

staande rechten ap grand van vigerende bestemmingsplannen of verleende vergunnin

gen worden gewaarborgd.



Bouwvlakken voor een intensieve veehouderij in het landbouwontwikkelingsgebied kun

nen door de gemeente in het bestemmingsplan worden opgenomen met een reguiiere

omvang van 1 ha met een wijzigingsbevoegdheid voor het college van burgemeester en

wethouders voor vergroting tot 3 ha. Indien een bedrijf reeds de aangegeven bouwvlak

grootte overschrijdt wordt uitgegaan van de werkelijke grootte. Voor bestaande en nieuw

te vestigen bedrijven met een (nog uit te breiden) bouwvlak van meer dan 1,5 ha moet

ruimte worden gereserveerd voor een goede landschappelijke inpassing van de bestaan

de en nieuw te stichten bebouwing.

Voor het verwevingsgebied geidt het volgende beleid:

het mogeiijk maken van en handhaven van veel functies naast elkaar en in combina

tie met elkaar;

ruimte bieden aan meerdere functies;

de landbouw, waaronder intensieve veehouderij, ruimte bieden;

extra kansen bieden door de ontwikkeling van sterlocaties voor de intensieve vee

houderij.

Het verwevingsgebied is gericht op verweving van landbouw, wonen en natuur, waar

hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij mogeiijk is, zolang de rUimtelij

ke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten.

Nieuwvestiging van intensieve veehouderij is uitgesloten. Bestaande bedrijven dienen wei

hervestigings- en uitbreidingsmogelijkheden te houden. Het agrarisch bouwperceel mag

in principe 1 ha bedragen. Het bouwvlak mag, na wijziging, maximaal 1,5 hectare groot

zijn.

(Her)vestiging op een bestaand bouwvlak zonder intensieve veehouderij is niet mogeiijk.

Hervestiging van een intensieve veehouderij op een bouwvlak waar al een intensieve

veehouderij aanwezig is, is in principe mogelijk.

Bij uitbreiding van de intensieve veehouderij en zeker bij vergroting van bouwvlakken en

bij sterlocaties worden hoge eisen gesteld aan vormgeving en landschappelijke inpassing.

Gemeenten moeten hiervoor een passend toetsingskader opstellen.

steriocatie binnen het verwevingsgebied

Een aantal bedrijven in het verwevingsgebied kan worden aangewezen als sterlocatie.

Het Reconstructieplan Salland-Twente verstaat onder een 'sterlocatie intensieve veehou

deri)' het volgende: een bestaand agrarisch bouwvlak binnen het verwevingsgebied waar

een perspectiefvol bedrijf met uitsluitend intensieve veehouderij is gevestigd, dat over

voldoende omgevingsruimte beschikt om door te kunnen groeien tot een omvang van

minimaal 175 Nge, of een perspectiefvol gemengd bedrijf dat kan doorgroeien tot mini

maal 175 Nge en waarbij de intensieve tak tot minimaal 140 Nge kan groeien.

Sterlocaties bieden bedrijven een zekere garantie voor continu·iteit. Dit is van beiang in

verband met groeiende aanspraken van andere functies op het gebruik van de ruimte

binnen het verwevingsgebied.

Om te beoordelen of een intensief bedrijf aangewezen kan worden als sterlocatie gelden

de volgende criteria:

aileen intensieve veehouderijbedrijven met geldige milieuvergunning en met mini

maal 250 m2 bebouwd oppervlak voor de intensieve veehouderij kunnen in aanmer

king komen voor de aanwijzing tot sterlocatie;

7
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de beschikbare omgevingsruimte moet minimaal 175 Nge zijn;

in de PEHS en in robuuste verbindingszones mogen geen sterlocaties komen;

binnen 250 meter van voor verzuring gevoelige Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- en

Natuurbeschermingswetgebieden mogen geen sterlocaties komen;

binnen 250 meter van voor verzuring gevoelige gebieden binnen PEHS overeenkom

stig Wet ammoniak en veehouderij mogen geen sterlocaties komen;

onder voorwaarden kunnen sterlocaties in grondwaterbeschermingsgebiedenl

intrekgebieden (aantoonbare verbetering waterkwaliteit) aangewezen worden;

onder voorwaarden kunnen sterlocaties in een gebied met natuurgerichte waterhuis

houding (mestbelasting mag niet toenemen) aangewezen worden;

onder voorwaarde mogen sterlocaties in risicogebieden voor wateroverlast (aanvul

lende maatregelen met betrekking tot schadevrij bouwen, compensatie) aangewezen

worden;

rekening moet worden gehouden met aile andere belangen in de omgeving van de

locatie;

voldaan moet worden aan ander relevant beleid en wetgeving.

Voor het extensiveringsgebied geldt het volgende beleid:

bevorderen van de ontwikkeling van landschaps- en natuurwaarden, de realisatie

van natuurdoelen, en -waar mogelijk- van recreatief medegebruik;

de intensieve veehouderij beeindigen of verplaatsen.

Sinnen het extensiveringsgebied ligt het primaat bij wonen of natuur, waar uitbreiding,

hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval een intensieve veehouderij onmogelijk

is of in het kader van de reconstructie onmogelijk wordt gemaakt.

In deze gebieden zal de intensieve veehouderij gedurende de uitvoeringsperiode van de

reconstructie onder meer met behulp van ruimtelijke regelgeving en inzet van subsidies

worden beeindigd. De inzet van dit beleid wordt, rond natuurgebieden, gerechtvaardigd

omdat het om zeer kwetsbare natuur gaat en er ook andere doelen gerealiseerd moeten

worden.

In het extensiveringsgebied wordt nieuwvestiging, hervestiging en uitbreiding van inten

sieve veehouderij tegengegaan. Sinnen het extensiveringsgebied in de gemeente Almelo

zijn geen bestaande bedrijven gelegen.

Tevens biedt het Reconstructieplan ruimte voor verbreding van de plattelandseconomie

in vooral extensiverings- en verwevingsgebieden.

aangepaste samenvatting provinciaal beleid: Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel is op 1 juli 2009 vastgesteld door Provinciale Staten. De

Omgevingsvisie heeft de status van structuurvisie en presenteert en agendeert de pro

vinciale visie, beleidskeuzes en uitvoeringsstrategie op het hele ruimtelijk-fysieke domein.

Voor dit bestemmingsplan is met name het beleid voor de groene omgeving, het buiten

gebied, en het stadsrandgebied, de overgang tussen bebouwd gebied en groene omge

ving, van belang.



In de groene omgeving staat de volgende uitdaging centraal: behoud en versterking van

landschap en het realiseren van de groen-blauwe hoofdstructuur samen laten gaan met

ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw en andere economische dragers. In de

groene omgeving zijn de volgende ontwikkelingsperspectieven terug te vinden:

1 Realisatie groene en blauwe hoofdstructuur

Dit ontwikkelingsperspectief omvat gebieden met als hoofdaccent de ontwikkeling

van natuur en versterking van het watersysteem.

2 Buitengebied, accent productie

Dit ontwikkelingsperspectief omvat twee aspecten. Enerzijds open gebieden waar

verdere modernisering en schaalvergroting van de landbouw royaal de ruimte krijgt.

Anderzijds landbouwontwikkelingsgebieden die voorkomen in diverse landschapsty

pen en waar ruimte is voor ontwikkeling van intensieve veehouderij.

3 BUitengebied, accent veelzijdige gebruiksruimte

In dit ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving van functies. Aan de ene

kant melkveehouderij en akkerbouw als belangrijke vorm van landgebruik. Aan de

andere kant gebruik voor landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, re

creatie, wonen en andere bedrijvigheid.

Op het buitengebied van Almelo zijn hoofdzakelijk ontwikkelingsperspectieven 2 en 3 van

toepassing.

Streekp/an Overijsse/2000+ (oud)

Het Streekplan Overijssel 2000+ is op 13 december 2000 vastgesteld door ProvinciaIe

Staten. Het Streekplan geeft de hoofdlijnen van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelin

gen voor de lange termijn aan voor Overijssel. Voor dit bestemmingsplan is met name

het beleid voor het landelijk gebied en de relatie tussen stad en groene ruimte van be

lang.

Het Streekplan geeft aan dat de overgang tussen stad en groene ruimte zorgvuldig ont

wikkelden ingericht moet worden, waarbij het accent ligt op het versterken van de func

ties voor de stad en haar bewoners.

Het ruimtelijk beleid voor de groene ruimte is gericht op het bieden van ontwikkelings

ruimte voor economische functies zoals landbouw en recreatie naast het koesteren en

ontwikkelen van de natuur en het cultuurlandschap. Het landelijk gebied is ingedeeld in

een viertal zones, nl.:

Zone Ilandbouw

Deze zone bestaat uit voor de landbouw goed ingerichte, relatief grootschalige gebieden,

deels met karakteristieke openheid.

Zone II landbouw en cultuurlandschap

Deze zone bestaat uit landbouwgebied met waarden van landschap en cultureel erfgoed.

Zone III natuur, landschap, cultureel erfgoed, landbouw

Sterk verweven gebieden met waarden van cultureel erfgoed, landgoederen, kleinere

bestaande natuur- en bosgebieden, gebieden met potenties voor de ontwikkeling van

nieuwe natuur, kleinschalige landbouw vormen tezamen Zone III.

9
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Zone IV natuur
De grotere bestaande natuur- en bosgebieden en rietvelden; incidenteel afgewisseld met

agrarisch en recreatief grondgebruik zijn gelegen in deze zone,

Het bUitengebied van Almelo is hoofdzakelijk aangemerkt als Zone I en II. Zone IV komt

op het grondgebied in Almelo niet voor.
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Naast het beleid dat is gericht op de zonering is in het Streekplan en in Streekplanherzie

ningen en ontwikkelingskaders op basis van het Streekplan ook thematisch beleid opge

nomen. Dit is weergegeven in de onderstaande paragrafen.

Uitvoeringskader Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen
De provincie Overijssel heeft het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) uit

het streekplan nader uitgewerkt in een beleidsregel als bedoeld in de Aigemene wet

bestuursrecht.

Het hoofddoel van het VAB-beleid is sociaal-economisch: het draagt bij aan het realiseren

van nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied ofwei het benutten van de

resterende economische waarde van vrijkomende agrarische bebouwing voor andere

functies; hergebruik in plaats van kapitaalsvernietiging. Startende bedrijven worden

gestimuleerd. Het bUitengebied als streekgebonden werkgebied. De terugloop in de

landbouw maakt het voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het landelijk

gebied noodzakelijk dat er andere functies gevestigd kunnen worden. Een bijkomende

doelstelling is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Het beleid geldt voor vrijgekomen of vrijkomende agrarische bebouwing. Het gaat om

gebouwen die als agrarisch gebouw zijn opgericht met een agrarische bestemming en

ook agrarisch in gebruik zijn (geweest), ook als die inmiddels een andere functie hebben.

Het beleid is dus niet van toepassing op vrijkomende of vrijgekomen niet-agrarische

bedrijfsbebouwing die nooit (eerder) in agrarisch gebruik is geweest.

Nieuwe functies kunnen worden toegelaten afhankelijk van de situering in het landschap,

aanwezige natuur- en landschapswaarden, Iigging ten opzichte van een woonkern. De

landbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden mogen niet worden beperkt.

De criteria zijn hard en gemeenten dienen dit in haar beleidskaders over te nemen. Hier

onder staan de criteria aangegeven.

afbakening

het beleid is van toepassing op vrijgekomen of vrijkomende agrarische bebouwing

om nieuwe functies mogelijk te maken. Het gaat om gebouwen die als agrarisch ge

bouw zijn opgericht met een agrarische bestemming en ook agrarisch in gebruik zijn

(geweest);

het beleid is niet van toepassing in landbouwontwikkelingsgebieden;

het beleid gaat uit van sloop van aile vrijkomende agrarische bebouwing die niet

wordt hergebruikt;

het beleid kan ook toegepast worden op gedeelten van gebouwen van een blijvend

agrarisch bedrijf. Dit mag niet leiden tot een groter (totaal) bouwvlak voor het agra

rische en niet-agrarische deel van het bedrijf;

bij nieuwe bedrijvigheid gaat het om een combinatie van wonen - werken. Er bestaat

geen recht op een extra (bedrijfs)woning, ook niet als de bedrijfswoning wordt ver

vreemd (verhuur/verkoop);

het beleid is van toepassing op gebouwen die minstens 3 jaar oud zijn en in agra

risch gebruik zijn (geweest) voor de aanvraag tot deelname aan dit beleid;

agrarische bedrijfswoningen kunnen worden gesplitst in twee wooneenheden als de

inhoud van de voormalige bedrijfswoning tenminste 1.000 m' is. Bij een inhoud bo

ven 1.500 m' zijn maximaal drie wooneenheden toegestaan;



splitsing in meerdere woningen is ook toegestaan bij karakteristiekejmonumentaie

voormalige boerderijen. Ook karakteristieke bedrijfsgebouwen kunnen hiervoor in

aanmerking komen;

de combinatie met toepassing van het Rood voor rood beleid is, op een erf, mogelijk

(zie hoofdstuk 4);

het VAB-beleid is aileen van toepassing op legale bouwwerken die met vergunning

zijn gerealiseerd.

aard en omvang bedrijvigheid in VAS

de hergebruikfunctie moet qua aard en omvang passen binnen de bestaande voor

malige agrarische bedrijfsgebouwen.

kwalitatieve criteria

het toestaan van nieuwe functies is sterk afhankelijk van de zonering van het lande

lijk gebied, de situering in het landschap, de aanwezige natuur- en landschapswaar

den en de ligging ten opzichte van de woonkern;

de nieuwe functie moet leiden tot behoud of de verbetering van de ruimtelijke kwali

teit en mag geen ongewenste visuele verstedelijking of aantasting van landschappe

lijke waarden veroorzaken. Reclame-uitingen mogen niet leiden tot aantasting van

de beeldkwaliteit en de landelijke uitstraling;

het milieu mag niet extra worden belast ten opzichte van de voorgaande situatie,

mag geen onaanvaardbare verkeersaantrekkende werking hebben, de agrarische

bedrijfsvoering in de omgeving mag niet worden gehinderd;

er mag geen opslag of activiteiten buiten de gebouwen plaatsvinden; aile activiteiten

vinden binnen de gebouwen die worden hergebruikt plaats.

sloop, toekomstige nieuwbouw

hergebruik vindt plaats binnen de bestaande bebouwing. De gemeente toetst of dit

kan. Zo niet, dan kan Rood voor rood worden toegepast (zie hoofdstuk 4);

de maximaIe omvang en de inpassing in de omgeving moet op grond van kwalitatie

ve criteria onderbouwd worden en vastgelegd worden in bestemmingsplan. Het

bouwvlak voor de nieuwe bedrijfsbestemming moet vastgelegd worden;

sloop en nieuwbouw is mogelijk als hiermee de ruimtelijke kwaliteit wordt gediend of

als het noodzakelijk is om functionele of bouwtechnische redenen;

sloop en nieuwbouw moeten leiden tot versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Hier

bij dient gestreefd te worden naar een substantiele reductie van het bouwvolume.

Streekplanherziening en uitvoeringskader Rood voor rood

Op 15 maart 2005 is de partiele streekplanherziening Rood voor rood vastgesteld. De

herziening is in december 2006 verder uitgewerkt in een uitvoeringskader Rood voor rood

(beleidsregel zoals bedoeld in de Aigemene wet bestuursrecht).

Het aantal vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen zal de komende jaren nog sterk

toenemen. Toename van aantal en omvang van vrijkomende agrarische bedrijfsgebou

wen kan leiden tot verpaupering, verval en leegstand. De aanpak is erop gericht de land

schappelijke kwaliteiten en de sociale en economische vitaliteit van het landelijk gebied te

behouden en waar mogelijk te versterken. Landschapsontsierende agrarische bebouwing

dient bij voorkeur afgebroken te worden, waarbij Rood voor rood voor de financiering

kan zorgen.
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Het hoofddoel van Rood voor rood met gesloten beurs is het verbeteren van de rUimtelij

ke kwaliteit van het landelijk gebied door sloop van landschapsontsierende agrarische

bedrijfsgebouwen. Om dit doel te bereiken mogen in ruil voor het definitief en substanti

eel slopen van overtollige bedrijfsgebouwen een of meer kwalitatief hoogwaardige com

pensatiewoningen worden gebouwd. De compensatiewoning kan zowel ter plekke als

elders worden gesitueerd.

Rood voor rood heeft betrekking op reeds gestopte of stoppende bedrijven. Uitgangspunt

is de sloop van het gehele complex met voormalige agrarische gebouwen. Wanneer

binnen het reconstructiegebied sprake is van een gemengd bedrijf in het extensiverings

gebied waarbij het onderdeel intensieve veehouderij wordt beeindigd, kan Rood voor

rood worden toegepast.

Voor de sloop van minimaal 850 m' bedrijfsbebouwing kan een compensatiewoning

worden toegekend. Wanneer een veelvoud van 850 m' bedrijfsgebouwen wordt gesloopt

kan een extra compensatiewoning worden verkregen (indien dit mogelijk is voor de fi

nanciele kant van het verhaal). In het geval er sprake is van sloop van kassen die dienst

deden ten behoeve van de hoofdactiviteit van een bedrijf, moet maatwerk worden gebo

den. Ais uitgangspunt geldt hierbij dat het moet gaan om de sloop van minimaal

4.500 m' glasopstanden.

De sloop van agrarische gebouwen kan plaatsvinden door gebruik te maken van het

uitvoeringskader Rood voor rood met gesloten beurs, mits er geen sprake is van waarde

volle karakteristieke en! of monumentale agrarische bebouwing.

De compensatiewoning die in het kader van Rood voor rood wordt toegekend, mag een

maximale inhoud van 750 m3 krijgen.

De compensatle kan ter plekke of elders. Compensatie ter plekke is in landbouwontwikke

lingsgebied niet wenselijk. Het is wei mogelijk om in landbouwontwikkelingsgebied en in

de nabijheid van sterlocatles in verwevingsgebied ook de voormalige bedrijfswoning bij

de sloop te betrekken. In die gevallen mag elders een extra compensatiewoning worden

toegekend. Bij compensatie elders moet zoveel mogelijk aansluiting gezocht worden bij

bestaande woonkernen of buurtschappen, met aansluiting op de bestaande bebouwing.

De verbetering van de rUimtelijke kwaliteit ter plekke moet blijken uit een aanzienlijke

reductie van het bouwoppervlak en volume en uit een goede landschappelijke en archi

tectonische inpassing. Medewerking aan de realisatie van een compensatiewoning wordt

aileen verleend, indien de sloop van de agrarische bebouwing voldoende is gewaarborgd.

Het vrijkomende agrarische of woonperceel dient een passende herbestemming te krij

gen in een herziening van het bestemmingsplan. De milieuvergunning dient in overeen

stemming met de nieuwe situatle te worden gebracht c.q. ingetrokken te worden. De

compensatiewoning mag geen onevenredige aantasting van agrarische en andere belan

gen in de omgeving veroorzaken.

Gemeenten hebben het voortouw bij de toepassing van Rood voor rood die in principe

ook geldt voor solitaire niet-agrarische gebouwen in het buitengebied.

De provincie hanteert de volgende harde criteria.

relatie sloop en bouwkavel

ter compensatie van de sloop van minimaal 850 m' landschapsontsierende bedrijfs

gebouwen kunnen onder voorwaarden een of meer compensatiewoningen worden

toegekend;



als er een veelvoud van 850 m' wordt gesloopt kan een extra compensatiewoning

worden verkregen (voor het afdekken van de kosten);

de inhoudsmaat van de compensatiewoning mag niet meer bedragen dan 750 m'

(exclusief erfbebouwing met een maximum van 75 m'), deze inhoudsmaat geldt niet

binnen de begrenzing van het stads- en dorpsgebied;

het grootste deeI van het oorspronkelijke bouwperceel blijft agrarisch bestemd zan

der bouwmogelijkheden, of krijgt een passende bestemming die samenhangt met de

landschappelijke inpassing, zaals 'natuur' of 'bos'.

situering bouwkavei en gebiedsdifferentiatie

gemeenten moeten aangeven in welke delen van het buitengebied nieuwbouw van

compensatiewoningen mogelijk is en waar niet. Ais sprake is van compensatie elders

zal aangegeven moeten worden waar dit dan mogelijk is (dus zonering en gebieds

differentiatie);

toekenning van een compensatiewoning ter plekke is mogelijk als geen bijzondere

waarden aanwezig zijn of aangetast worden. Het gaat om landschappelijke waarden,

natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. Ais uit een rUimtelijke onderbouwing

blijkt dat er waarden aanwezig zijn, maar niet worden aangetast en de ruimtelijke

kwaliteit verbetert, kan een compensatiewoning worden toegekend;

de compensatiewoning mag geen onevenredige aantasting tot gevolg hebben voor

agrariers en andere belangen in de omgeving en er moet worden voldaan aan de

wettelijke kaders;

de situering van een compensatiewoning elders dient geconcentreerd te worden aan

of aansluitend aan een kern of buurtschap, waarbij aansluiting wordt gezocht op de

aanwezige bebouwing.

tegenprestatiejcompensatie

gemeenten dlenen in beleid nadere criteria op te nemen voor gewenste beeldkwali

teit en de toetsing van ruimtelijke kwaliteitswinst;

verbetering van de rUimtelijke kwaliteit door aanzienlijke reductie van het bouwop

pervlak en volume, goede landschappelijke inpassing en architectonische inpassing;

aspecten die hierbij een rol spelen zijn: zichtlijnen, ritme van bestaande bebouwing

en afstand tot de weg, cultuurhistorie, erfinrichting, groene inpassing, et cetera.

afbakening

de regeling geldt voor ai gestopte of stoppende agrarische bedrijven;

de regeling geldt ook voor solitaire niet-agrarische gebouwen in het bUitengebied;

de regeling geldt voor legale bouwwerken die met een bouwvergunning voor

1 januari 2004 zijn opgericht;

de regeling geldt niet voor sloop van karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle

bebouwing (rijks- en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende bebouwing);

de regeling gaat uit van sloop van het gehele complex met voormalige agrarische

gebouwen, inclusief erfverharding, mestplaten, hobbykassen, sleufsilo's. Deze laatste

vier tellen niet mee bij de berekening van de sloopoppervlakte, torensllo's wei;

de regeling geldt ook wanneer er binnen het reconstructiegebied sprake is van een

gemengd bedrijf in het extensiveringsgebied, waarbij de intensieve veehouderij

wordt beeindigd;

de regeling geldt ook voor grootschalige kassen waarin een hoofdactiviteit plaats

vindtj-vond. Daarbij geldt als vertrekpunt dat 4.500 m' sloop een compensatiewo

ning oplevert;
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de regeling geldt ook voor situaties waarbij verplaatsing van een (gemengd) bedrijf

met intensieve veehouderij aan de orde is, met uitzondering van dergelijke situaties

in het landbouwontwikkelingsgebied. Daarbij mag maximaal een extra compensatie

woning toegekend worden ten opzichte van de compensatiewoning die nodig is voor

de bekostiging.

Proceduree/ kader

bij totale bedrijfsbeeindiging moet in een bestemmingsplan geregeld worden dat er

geen nieuwe bebouwing mag worden opgericht, met uitzondering van de compensa

tiewoning;

voor het vrijgekomen bouwperceel moet een passende bestemming worden gevon

den en worden vastgelegd;

bij een gemengd bedrijf dat de intensieve veehouderij beeindigt, moet in het be

stemmingsplan geregeld worden dat geen nieuwvestiging! omschakeling naar inten

sieve veehouderij mogelijk is.

beleid Waterschap Regge en Dinkel

Afkoppelen of het niet-aankoppelen van verharde oppervlakken wordt gezien als een

maatregel met milieuhygienische en hydrologische voordelen. Door af te koppelen redu

ceert de vuiluitworp via rioolstelsels en verbetert het zuiveringsrendement van RWZI's.

Verder draagt afkoppelen bij aan het bereiken van een veerkrachtig watersysteem en het

realiseren van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime.

In de zogenaamde 'Afkoppelnota' van het waterschap is een van de doelstellingen dat bij

vernieuwing van bestaand bebouwd gebied gestreefd wordt naar het afkoppelen van

zovee! mogelijk vierkante meters schoon verhard oppervlak. Ook in de 'Beleidsnota

Retentie' wordt de noodzaak tot het vasthouden en bergen van water onderstreept.

Voor het onderhoud en beheer van wateren beschikt het Waterschap over de keur. In de

keur zijn onder andere regels opgenomen voar wateren en oevers van wateren om te

zorgen dat onderhoud kan worden uitgevoerd en ter bescherming van het profiel van

wateren;

beleid Regia Twente

verbl/jfsrecreat/e in het Landei/jk Gebied

De huidige ontwikkelingen in het landelijk gebied en de intrekking van de Wet op de

openluchtrecreatie zijn aanleiding voor de gezamenlijke Twentse gemeenten om het

toeristisch-recreatieve beleid op het gebied van kampeerbeleid en overige verblijfsrecrea

tie in het landelijk gebied in regionale samenhang uit te werken. Dit heeft geresulteerd in

de beleidsnota Verblijfsrecreatie in het Landelijk Gebied.

Het hoofddoel van de nota Verblijfsrecreatie in het Landelijk Gebied is het ontwikkelen

van een regionale beleidsaanbeveling voor verblijfsrecreatie om het toeristische product

Twente te versterken. Verblijfsrecreatie moet per gemeente worden ontwikkeld en vast

gelegd in een beleidsnota en een speciale verordening, die wordt vastgesteld door de

gemeenteraad. Ter versterking van het recreatief-toeristisch product worden, mede om

nieuwe doelgroepen te bereiken, daarnaast nieuwe ! vernieuwende initiatieven op het

gebied van verblijfsrecreatie gestimuleerd.



Regels





1 INLEIDENDE REGELS

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

In deze regels wordt verstaan onder:

hetplan

het bestemmingsplan BUitengebied Almelo van de gemeente Almelo;

bestemmingsplan

de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand

NL.IMRO.0141.BP00034-0301 met bijbehorende regels en bijlagen;

de verbeelding

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan/inpassingsplan opge

nomen digitale ruimtelijke informatie;

aan~ en uitbouw
een aan een hoofdgebouw gebouwd bouwwerk, dat architectonisch/bouwkundig onder

geschikt is aan het hoofdgebouw, doordat de bouwhoogte van de aan- en/of uitbouw

minimaal 1 meter onder de nok van het hoofdgebouw wordt gebouwd.

Het verschil tussen een aanbouw en een uitbouw is erin gelegen dat met een aanbouw

een afzonderlijke ruimte aan het hoofdgebouw wordt toegevoegd, die al dan niet toe

gankelijk is vanuit het hoofdgebouw, terwijl met een uitbouw een bestaande ruimte in

het hoofdgebouw of aanbouw wordt vergroot.

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge

de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van

deze gronden;

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

aan huis verbonden beroep

een dienstverlenend beroep op zakelijk, maatschappelijk, juridisch, medisch, ontwerp

technisch of kunstzinnig gebied, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de

hoofdbewoner van de woning, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie

behoudt en dat een rUimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in

overeenstemming is;

aanlegvergunning

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen

van gewassen en/of het houden van dieren;
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agrarisch hulpbedrijf

een bedrijf dat is gericht op het verlenen van diensten ten behoeve van de uitoefening

van een agrarisch bedrijf;

agrarisch verwant bedrijf

een bedrijf dat qua aard van de bedrijfsuitoefening vergelijkbaar is met het agrarisch

bedrijf;

ander-werk

een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid;

archeologische maatregelenkaartbuitengebied

de als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaart met

archeologische waarden;

archeologische verwachting

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen

van archeologische relicten;

archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende

archeolog ische relicten;

bebouwing

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

bedrijfsmatige exploitatie

het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een lOdanig beheer c.q.

exploitatie, dat in de in de regels aangegeven recreatieverblijven daadwerkelijk recreatief

verblijf plaatsvindt;

bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een (dienstverienend)

bedrijf of instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

bedrijfswoning

een woning, bedoeld voor de huisvesting van een of meer hUishouden(s), welk huishou

den gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

beperkt kwetsbaar objed

a verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee

woningen per hectare, dienst- en bedrijfswoningen van derden, sporthallen,

zwembaden en speeltuinen;

b kantoorgebouwen, hotels en restaurants, winkels en bedrijfsgebouwen, voor lOver

zij niet onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder c, vallen;

c sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor

lOver zij niet onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder d, vallen;



d objecten die met de onder a en b genoemde gelijkgesteid kunnen worden uit hoofde

van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aan

tal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfred

zaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn;

e objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteits

centrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten we

gens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen,

bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval;

beschermd stads- en dorpsgezicht

groepen van onraerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid,

hun onderlinge rUimtelijke of structurele samenhang dan wei hun wetenschappelijke of

cultuurhistorische waarde en in welke graepen zich een of meer monumenten bevinden;

bestaand

a bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het

ontwerp van het plan bestaat of wordt gebouwd, dan wei nadien kan worden ge

bouwd krachtens een bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van

terinzagelegging is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;

b bij gebruik: het gebruik dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp

van het plan bestaat, tenzij in de regels anders is bepaald;

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

bijgebouw
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden

kan worden van het hoofdgebouw;

boomteelt

de teelt van boomkwekerijgewassen, zoals bomen, struiken, (tuin)planten en aanverwan

te gewassen;

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het

vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen

of veranderen van een standplaats;

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane

grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grand, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar

behorende bebouwing is toegelaten;
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bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke

hetzij direct of indirect met de grand verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in

of op de grond;

containerteelt
niet grondgebonden agrarische bedrijfsvoering ten behoeve van het telen van gewassen;

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor ge

bruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfs

activiteit;

dienstverlening
het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten

aan derden, met of zonder rechtstreeks contact met het publiek;

eerste bouwlaag
de bouwlaag op de begane grand;

evenemententerrein
terrein ten behoeve van het organiseren van periodieke en/of incidentele manifestaties

zoals sportmanifestaties, concerten, bijeenkomsten, voorstellingen, tentoonstellingen,

shows, thematische beurzen en markten;

extensieve (dag)recreatie
recreatief medegebruik van granden zoais wandelen, paardrijden, netsen, varen,

zwemmen en vissen;

gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met

wanden omsloten ruimte vormt;

gebruiken
gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;

gebruiksgerichte paardenhouderij
een agrarisch aanverwant bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het africhten, het oplei

den en het trainen, alsmede het opvangen en stallen van paarden en/of pony's in de

vorm van een paardenpension, al dan niet in combinatie met elkaar;

geluidsbelasting vanwege een industrieterrein
de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats,

veraorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen en toestellen, aanwezig op het industrie

terrein, het geluid van niet tot de inrichtingen behorende motorvoertuigen op het terrein

daaronder niet begrepen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;



geluidsbelasting vanwege een spoorweg

de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats,

veroorzaakt door het gezameniijke spoorwegverkeer of op een bepaald spoorweggedeel

te of een combinatie van spoorweggedeelten, zoals bedoeid in de Wet geluidhinder c.q.

het Besluit geluidhinder spoorwegen;

geluidsgevoelige functies

bewoning of andere geluidsgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, het

Besluit grenswaarden binnen zones rand industrieterreinen, het Besluit grenswaarden

binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen;

geluidsgevoelige gebouwen

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere geluidsgevoeiige

functie als bedoeld in de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones rond

industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit

geluidhinder spoorwegen;

geluidszoneringsplichtige inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder random het terrein van vestiging

in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;

gemengd bedrijf

een combinatie van een grandgebonden agrarisch bedrijf en intensieve veehouderij;

grondgebonden agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf waarvan de bedrijfsvoering volledig of nagenoeg volledig is gericht

op het gebruik maken van grand als praductiemiddel;

handelsgerichte paardenhouderij

een bedrijf, niet zijnde een agrarisch bedrijf, gericht op de stalling en handel van paar

den;

hogere grenswaarde

een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaar

de en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grand van de Wet geluid

hinder, het Besluit grenswaarden binnen zones rand industrieterreinen, het Besluit

grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen;

hoofdgebouw

een gebouw dat, gelet op de bestemming en verschijningsvorm, als het belangrijkste

bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

horeca

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter

plaatse worden verstrekt en/of bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;

inpassingsplan

een plan bij realisering van nieuwe bouw- en/of gebruiksmogeiijkheden waarin de ruim

telijke inpassing hiervan in de bestaande situatie wordt beschreven;
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ill

5
<
a

intensieve veehouderij
een agrarisch bedrijf of een deel daarvan met ten minste 250 m' bedrijfsvloeroppervlak

dat wordt gebruikt voor veehouderij volgens de Wet milieubeheer en waar geen melk

rundvee, schapen, paarden, of dieren 'biologisch' en waar geen dieren worden gehouden

uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer;

inwoning
twee of meer huishoudens die een waning bewonen met gemeenschappelijk gebruik van

een of meerdere voorzieningen of (verblijfs)ruimten van die waning en waarbij de waning

een hoofdtoegang behoudt en de voorzieningen c.q. (verblijfs)ruimten onderling vrij

toegankelijk zijn;

kampeermiddel
tent, tentwagen, kampeerauto of caravan, dan wei enig ander onderkomen of enig ander

voertuig, gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde,

waarvoor ingevolge artikel 40 van de Woningwet een bouwvergunning vereist is; een en

ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend bestemd of

opgericht dan wei worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

kantoor
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werk

zaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstel

Iingen, het bankwezen en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen/ het be

drijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte

mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

karakteristieke I monumentale bebouwing
gebouwen die zijn aangewezen als Rijksmonument of gemeentelijk monument en ge

bouwen die staan op de lijst van het gemeentelijk Monumenten Inventarisatie Program

ma, alsmede gebouwen met een typisch Twentse bouwstijl of schuren die deel uitmaken

van een beeldbepalend ensemble;

kas
een gebouw waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of

ander licht doorlatend materiaal ten behoeve van het kweken van vruchten, bloemen

en/of planten;

kweektunnel
een halfrond of nagenoeg halfrond verplaatsbaar bouwwerk overtrokken met lichtdoorla

tend materiaal en bestemd voor de kweek van gewassen en de bescherming van gewas

sen tegen neerslag;

kwetsbaar object
a woningen, niet zijnde woningen als bedoeld bij de deflnitie voor beperkt kwetsbare

objecten, onder a;
b gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van

de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:

1 ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;

2 scholen;
3 gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;



c gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeel

te van de dag aanwezig zijn, lOals:

1 kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan

1.500 m2 per object;

2 complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamen

lijk bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m' bedraagt en winkels met een totaal

bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m' per winkel, voor lOver in die com

plexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;

d kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan

50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;

landschappelijke waarden

de aan een gebied toegekende waarde in visueel-ruimtelijk en/of cultuurhistorisch en/of

ecologisch en/of geomorfologisch opzicht;

loonbedrijf

een agrarisch hulpbedrijf dat beschikt over gespecialiseerde machines en vakmensen die

tegen betaling ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de uitoefening van een

agrarisch bedrijf;

Ipg-doorzet

de doorzet van Ipg in m3 per jaar;

maaiveld

a de gemiddelde hoogte van het terrein dat een bouwwerk omgeeft;

b de gemiddelde hoogte van het grasland in een open gebied;

maatschappelijke voorzieningen

culturele, educatieve, medische, sociaIe en levensbeschouwelijke voorzieningen, vQorzie
ningen ten behoeve van openbare dienstverlening;

mantelzorg

het bieden van zorg in een woning aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke,

psychische en/of socia Ie vlak waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie

behoudt en dat een rUimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in

overeenstemming is;

manege
bedrijf waar paarden worden gehouden en rijlessen worden gegeven;

natuurwaarden

de aan een gebied toegekende waarde, die bepaald wordt door het voorkomen van

planten en dieren die zichzelf onder invloed van klimaat, geomorfologie, bodemkundige

en waterhuishoudkundige gesteldheid en al dan niet beYnvloed door menselijke aanwe

zigheid, in stand houden;

Nge

Nederlandse grootte-eenheden; zijnde een maat waarmee de economische productieom

vang van agrarische activiteiten wordt weergegeven;
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niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

de agrarische bedrijfsvoering die niet geheel of hoofdzakelijk van de open grond als

agrarisch productiemiddel afhankelijk is, maar waarvan de productie geheel of overwe

gend in gebouwen plaatsvindt, zoals varkens-, kalver- of pluimveefokkerij, eendenmeste

rij of -fokkerij en champignonkwekerij;

normaalonderhoud, gebruik en beheer

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het

voortbestaan van deze objecten op tenminste het bestaande kwaliteitsniveau wordt

bereikt;

onderbouw

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant

minder dan 1,20 m boven het pell is gelegen;

ontheffing

een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder c van de Wet ruimtelijke orde

ning;

overkapping

een bouwwerk op het erf van een gebouw of standplaats, dat strekt tot vergroting van

het woongenot van het gebouw of de standplaats en dat, voor zover gebouwd vaar (het

verlengde van) de voorgevel van een gebouw, geen tot de constructie zelf behorende

wanden heeft en, voor zover gebouwd achter (het verlengde van) de voorgevel van een

gebouw, maximaal drie wanden heeft waarvan maximaal twee tot de constructie be

horen;

paardenbak

een omheind terrein waarvan de natuurlijke bovenlaag is vervangen door zand of ander

doorlatend materiaal ten behoeve van het africhten, trainen en berijden van paarden en

pony's en het anderszins beoefenen van de paardensport;

peil

a voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte

van de weg ter piaatse van die hoofdtoegang;

b voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de

hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van

het meest nabij gelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;

permanente bewoning

bewoning door een persoon of door groepen van personen van een voar recreatieve

bewoning bedoelde ruimtejgebouw als hoofdverblijf c.q. vaste woon- of verblijfplaats;

prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander

tegen vergoeding;

recreatiewoning
een gebouw dat naar de aard en inrichting is bedoeld voor recreatieve bewoning;



recreatieve bewoning

de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of verblijfsrecreatie;

regenkap

een bouwwerk met een hoogte van maximaal 4 m en bestemd voor de bescherming van

gewassen tegen neerslag;

rolkas

een kas waarbij kenmerkend is, dat deze over een zekere afstand over rails kan worden

verplaatst;

seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van

erotische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan

een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksauto

matenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

Staat van Bedrijfsactiviteiten

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van

bedrijven en instellingen;

sterlocatie

een agrarische bouwperceel waarop de doorgroei van intensieve veehouderij word! toe

gestaan;

teeltondersteunende voorzieningen

constructies bedoeld ter tijdelijke ondersteuning van open grondteelt, zoals kweektun

nels, regenkappen, tunnel-, boog- en rolkassen;

uitvoeren

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;

vakantieappartement

een ruimte dat naar aard en inrichting bedoeld is voor recreatieve bewoning;

verwevingsgebied

het gebied dat niet is aangeduid als 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' of

'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied';

volwaardig agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf waar sprake is van een bedrijfsomvang van minimaal 70 Nederland

se grootte-eenheden (Nge);

voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met

meer dan een naar de weg gekeerde gevel, de gevel die op het moment van terinzage

legging van het ontwerp van het plan kennelijk als zodanig diende te worden aange

merkt;

9
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ARTIKEL 2

2.1

wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3,6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke orde

ning;

woning

een complex van intern met elkaar in verbinding staande ruimten in een (gedeelte van
een) gebouw, inclusief aan- en uitbouwen, bedoeld voor de permanente huisvesting van
een of meer huishouden(s) waarbij de meerdere huishoudens gemeenschappelijk gebruik

dienen te maken van een of meerdere voorzieningen of (verblijfs)ruimten van de woning

en waarbij de woning een hoofdtoegang behoudt en de voorzieningen c.q, (verblijfs)

ruimten onderling vrij toegankelijk zijn;

zendmast

een mast met ontvangst- en zendmogelijkheden voor elektromagnetische golven ten

behoeve van bijvoorbeeld draadloze telegrafie en telefonie;

zorgboerderij

een (deel van een) agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een dag

besteding hebben of meewerken, waarbij tevens de mogelijkheid voor nachtverblijf wordt

geboden,

WIlZE VAN METEN

Bij toepassing van deze regels wordt als voigt gemeten:

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goat c.q. de druiplijn, het boeibord of een

daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het

hart van de scheidsmuren) en de bUitenzijde van daken en dakkapellen;

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerl<, geen

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoor

stenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van

het bouwwerk;

de hoogte van een windmolen

vanaf het pei! tot aan de (wieken)as van de windmolen;

de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk,

waar die afstand het kortst is;



de oppervlakte van een overkapping
tussen de bUitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op

het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping.

2.2 Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte

bouwonderdelen, als pllnten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen,

schoorstenen, IIftschachten, gevel- en kroonlijsten, IUifels, balkons en overstekende

daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen niet meer

dan 1 m bedraagt.

2.3 Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de

kaart en op de schaal waarin het plan is vastgesteld.

2.4 Daar twee of meer bestemmingsvlakken dan wei bouwvlakken ter plaatse van de

aanduiding 'relatie' met elkaar zijn verbonden, gelden die bestemmingsvlakken dan wei

bouwvlakken bij de toepassing van deze regels als cen bestemm',ngsvlak respectievelljk

een bouwvlak.

11
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2 BESTEMMINGSREGELS

ARTIKEL 3 AGRARISCH

3.1 bestemmingsomschrijving
De voor Agrarisch aangewezen granden zijn bestemd voor:

a de uitoefening van een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat de uitoefening van:

1 zelfstandige niet-grandgebonden agrarische bedrijven niet is toegestaan;

2 intensieve veehouderij uitsluitend is toegestaan:

ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikke

lingsgebied';

op de adressen zoals aangegeven in de tabel in bijlage 1;

been gebruiksgerichte paardenhouderij ter plaatse van de aanduiding 'paardenhoude

rij';

c nevenactiviteiten in de vorm van een loonbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'agra-

risch loonbedrijf';

d de bestaande bedrijfswoning(en);

e maximaal een paardenbak binnen het bouwvlak;

f bed & breakfast (bestaande uit maximaal vier slaapkamers en een gemeenschappe

lijke huiskamer met een maximaIe oppervlakte van 30 m' per kamer) binnen de be

staande hoofdgebouwen en/of karakteristieke bijgebouwen;

g het bestaande kleinschalig kampeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'specifieke

vorm van recreatie - kleinschalig kamperen';

h een evenemententerrein ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';

wegen en paden;

j water en voorzieningen voar de waterhuishouding;

k teeltondersteunende voor2ieningen binnen het bouwvlak, met dien verstande dat

boogkassen met een bouwhoogte van maximaal 1,20 m uitsluitend 2ijn toegestaan

in de periode van oktober tot en met april;

extensieve dagrecreatie;

m medegebruik voor een ijsbaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van

recreatie - medegebruik ijsbaan';

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ontsluitingsvoorzie

ningen, parkeervoorzieningen binnen het bouwvlak, groenvoorzieningen, tuinen en erven

en bestaande nutsvoor2ieningen.

3.2 bouwregels
3.2.1 Bedrijfsgebouwen, kassen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

a gebouwd binnen het bouwvlak;

b ge2amenlijke oppervlakte van teeltondersteunende voorzieningen met minimale

bouwhoogte van 1,20 m en kassen maximaal 500 m';

c goothoogte van

1 bedrijfsgebouwen maximaal 6 m;

2 bedrijfswoningen maximaal 5 m;



d bouwhoogte van

1 bedrijfsgebouwen 10 m;

2 bedrijfswoningen maximaal 9 m;

e inhoud van een bedrijfswoning maximaal 750 m3
;

f dekhelling van bedrijfsgebouwen minimaal 20°.

3.2.2 Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan

de volgende kenmerken:

a gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 100 m';

b goothoogte is:

1 bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m dan wei de hoogte van

de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning +0,25 m;

c bouwhoogte is:

bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 6 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal de bouwhoogte van de bedrijfs

woning - 2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedra

gen en maximaal 6 m.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voldoen aan de volgende kenmerken:

a sleufsilo's, silo's, hooibergen, windmolens en mestopslagplaatsen mogen niet buiten

het bouwvlak worden gebouwd;

b bouwhoogte van silo's, hooibergen en windmolens maximaal 15 m;

c bouwhoogte sleufsilo's en mestopslagplaatsen maximaal 4 m;

d oppervlakte paardenbak maximaal 1.000 m' ;

e bouwhoogte lichtmasten ten behoeve van de paardenbak binnen het bouwvlak

maximaal 6 m;
f bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak

maximaal 3 m;
g bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak maximaal

3 m.

3.2.4 Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kleinschalig kamperen'

mag binnen het bouwvlak maximaal 75 m' aan bebouwing wordt opgericht ten behoeve

van sanitaire voorzieningen.

3.3 ontheffing van de bouwregels

3.3.1 overschrijding bouwgrens

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti

kel 3.2.1 onder a voor het overschrijden van de bouwgrenzen, mits:

a de bouwgrenzen met maximaal 25 m worden overschreden;

b de overschrijding noodzakelijk is in verband met een doelmatige uitoefening van het

bedrijf;

c niet reeds eerder een ontheffing voor het overschrijden van de bouwgrenzen is

verleend;
d geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en

waarden;
e geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden.

13
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3.3.2 bouwhoogte bedrijfsgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 3.2.1 onder d sub 1 voor het verhogen van de maximale bouwhoogte van bedrijfsge

bouwen tot 12 m.

ontheffing van de gebruiksregels

eerste bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.1

onder d ten behoeve van het realiseren van een bedrijfswoning daar waar geen bestaan

de bedrijfswoning aanwezig is, mits:

a wordt aangetoond dat de bedrijfswoning noodzakelijk is voar de agrarisehe bedrijfs-

voering;
b de bedrijfswoning wordt gerealiseerd binnen het bouwvlak;

e voor het overige wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 3.2.1 en 3.2.2;

tweede bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.1

onder d ten behoeve van het realiseren van een tweede bedrijfswoning, mits:

a het een agrariseh bedrijf betreft gerieht op het houden van dieren;

b wordt aangetoond dat de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor de agrarisehe

bedrijfsvoering met twee volwaardige arbeidskraehten;

e wordt aangetoond dat het gaat om een agrariseh bedrijf met een redelijk zieht op

een duurzame voortzetting;

d de tweede bedrijfswoning wordt gerealiseerd binnen of aansluitend aan het bouw

vlak;

e voor het overige wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 3.2.1 en 3.2.2.

3-4.3 inwoning

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.1

onder d voor het gebruik van een woning dan wei de daarbij behorende bijgebouwen

voor inwoning, uitsluitend ten behoeve van mantelzorg, met dien verstande dat:

a inwoning is toegestaan in maximaal een woning per bouwvlak;

b de inhoud van de woning mag worden uitgebreid tot maximaal 1.000 m';

e het vloerappervlak van bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg maximaal 75 m'

mag bedragen;

d geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden.

3-4.4 teeltondersteunende voorzieningen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verienen van het bepaalde in artikel 3.1

onder k voor het bouwen van teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak

uitsluitend gedurende de periode 1 september tot en met 30 april, mits:

a de voorzieningen aansluitend aan het bouwvlak worden gebouwd;

b de gezamenlijke oppervlakte per bedrijf maximaal 500 m' bedraagt;

e de bouwhoogte maximaal 1,20 m bedraagt.

3.4.5 nevenactiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verienen van het bepaalde in artikel 3.1

voor het toelaten van bij het agrariseh bedrijf behorende en daaraan ondergesehikte

nevenaetiviteiten met bijbehorende voorzieningen, met uitzondering van de granden ter

plaatse van de aanduiding 'reconstruetiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied', mits:



a het de vestiging van een bedrijf betreft als bedoeld in de categorieen 1 en 2 van de

in bijlage 3 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, dan wei bedrijven die voor wat

betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaken daaraan gelijk

kunnen worden gesteld, met dien verstande dat het milieu niet extra mag worden

belast ten opzichte van de milieubelasting van het agrarische bedrijf;

b er geen sprake is van detailhandel anders dan verkoop van ter plaatse gepraduceer

de artikelen;

c maximaal 30% van de oppervlakte van de op het moment van het nemen van het

onthefflngsbesiuit bestaande en met bouwvergunning gebouwde bedrijfsbebouwing,

die mlnimaal drie jaar in agrarisch gebruik zijn geweest, hiervoor wordt gebruikt en

geen nieuwbouw ten behoeve hiervan plaatsvindt;

d opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig plaatsvin-

den;

e er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;

f voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

g geen onevenredige aantasting piaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies

en waarden;

h geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui

kers van omliggende gronden.

3-4.6 biomassavergistingsinstallaties

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.1

voor het toestaan van een nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf in de vorm van een

biomassavergistingsinstallatie, mits:

a de vergistingsinstallatie landschappelijk wordt ingepast;

b gebouwen ten behoeve van de vergistingsinstallatie binnen het bouwvlak worden

gebouwd;

c ter voorkoming van een onevenredige verkeersaantrekkende werking aan de onthef

fing voorschriften worden verbonden waarin is opgenomen in welke mate biomassa

van derden mag worden verwerkt en in welke mate het digestaat mag worden gele

verd aan derden;

d geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies

en waarden;

e geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui

kers van omliggende granden.

3.4.7 recreatieve nevenactiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.1

voor het toestaan van bij het agrarisch bedrijf behorende en daaraan ondergeschikte

recreatieve nevenactiviteiten, uitsluitend binnen het bouwvlak, in de vorm van:

a vakantieappartementen, mits:

1 gerealiseerd in de op het moment van het nemen van het ontheffingsbesluit be

staande en met bouwvergunning gebouwde woning, die minimaal drie jaar in

agrarisch gebruik zijn geweest;

2 maximaal drie appartementen worden gerealiseerd met een woonoppervlak van

maximaal 150 m' per woning of appartement;

3 er een inpassingsplan wordt overlegd;

4 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

5 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

6 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;
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7 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden;

kleinschalige extensieve dagrecreatie met bijbehorende terrasvoorziening, mits:

1 maximaal 450 m' van de bedrijfsvloeroppervlakte van de op het moment van

het nemen van het ontheffingsbesluit bestaande en met bouwvergunning ge

bouwde bedrijfsbebouwing, die minimaal drie jaar in agrarisch gebruik is ge

weest, wordt gebruikt;

2 maximaal 250 m' van de buitenruimte intensief ten behoeve van de kleinschali

ge extensieve dagrecreatie met bijbehorende terrasvoorziening wordt gebruikt

en de overige gronden slechts extensief;

3 er een inpassingsplan wordt overlegd;

4 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

5 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

6 er geen aanpassing of verharding van de infrastructuur buiten het bouwvlak

noodzakelijk is;

7 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;

8 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden;

groepsaccommodatie, mits:

1 maximaal 1.000 m' van de bedrijfsvloeroppervlakte van de op het moment van

het nemen van het ontheffingsbesluit bestaande en met bouwvergunning ge

bouwde bedrijfsbebouwing, die minimaal drie jaar in agrarisch gebruik is ge

weest, wordt gebruikt;

2 er een inpassingsplan wordt overlegd;

3 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

4 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

5 er geen aanpassing of verharding van de infrastructuur buiten het bouwvlak

noodzakelijk is;

6 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;
7 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden;

d trekkershutten, mits:

1 maximaal drie trekkershutten met een maximale oppervlakte van 18 m' ieder

voor maximaal vijf personen per hut worden opgericht;

2 opgericht binnen het bouwvlak met een maximale afstand van 50 m tot overige

gebouwen;

3 er een inpassingsplan wordt overlegd;

4 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

5 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

6 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;

7 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden;

e kleinschalig kamperen, mits:

1 maximaal 25 kampeermiddelen per bedrijf worden opgericht;
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2 het kampeerterrein binnen dan wei direct aansluitend aan het bouwvlak wordt

gesitueerd;

3 buiten de periode van 1 april tot en met 30 september geen kampeermiddelen

op het terrein aanwezig zijn;

4 maximaal 75 m2 aan bebouwing wordt opgericht ten behoeve van sanitaire

voorzieningen binnen het bouwvlak;

5 er een inpassingsplan wordt overlegd;

6 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

7 er geen aanpassing of verharding van de infrastructuur buiten het bouwvlak

noodzakelijk is;

8 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;

9 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden.

Stapeling van ontheffingen uit artikel 3.4.6.

Bij een combinatie van de ontheffing voor trekkerhutten en de ontheffing voor kleinscha

lig kamperen, wordt het aantal trekkershutten in mindering gebracht op het aantal toe

gestane kampeermiddelen.

wijzigingsbevoegdheid

wijziging vorm en/of vergroting bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het wijzigen van

het bouwvlak en/of vergroten van de oppervlakte van het bouwperceel, mits:

a de wijziging en/of vergroting noodzakelijk is in het kader van een doelmatige

uitoefening van het agrarisch bedrijf;

b het bouwperceel hierdoor geen groter aaneengesloten oppervlak krijgt dan:

3 ha voor zover het een intensieve veehouderijbedrijf betreft ter plaatste van

de aanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied';

1,5 ha voor zover het een intensieve veehouderijbedrijf betreft ter plaatse van

het verwevingsgebied;

2 ha voor aile agrarische bedrijven niet zijnde intensieve veehouderijbedrijven;

c geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en

waarden;

d geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui

kers van omliggende gronden;

e er een compacte bouwperceelsvorm blijft bestaan;

f uit een inpassingsplan de ruimtelijke inpassing van het bouwvlak in de omgeving

blijkt, waarbij in ieder gevai aandacht dient te worden besteed aan de beeldkwaliteit

van de totale erfinrichting en de landschappelijke inpassing in de vorm van aanleg

van streekeigen erfbeplanting plaatsvindt;

g de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden dat

1 bodemsanering niet noodzakelijk is dan wei vaar uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zullen worden

verricht;

3 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;
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4 met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefl<limaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

5 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

6 beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden

geschaad;

7 het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.

3.5.2 nieuw agrarisch bouwvlak

Burgmeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het opnemen van

een nieuw agrarisch bouwvlak ten behoeve van een intensieve veehouderijbedrijf ter

plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied', mits:

a het een volwaardig agrarisch bedrijf betreft;

b de omvang van het nieuwe bouwperceel maximaal 3 ha bedraagt;

c er maximaal een bedrijfswoning wordt gerealiseerd;

d het nieuwe bouwvlak niet tot verkeerskundige aanpassingen in de vorm van de

aanleg van nieuwe wegen noodzaakt;

e de locatie en vorm van het bouwvlak wordt afgestemd op de landschappelijke karak

teristiek ter plaatse;

f uit een inpassingsplan de ruimtelijke inpassing van het bouwvlak in de omgeving

blijkt, waarbij in ieder geval aandacht dient te worden besteed aan de beeldkwaliteit

van de totale erfinrichting en de landschappelijke inpassing in de vorm van aanleg

van streekeigen erfbeplanting plaatsvindt;

g geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en

waarden, waaronder in ieder geval wordt gereken het (Ieef)milieu en het landschap;

h geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui

kers van omliggende granden;

de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden dat:

1 bodemsanering niet noodzakelijk is dan wei voor uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zullen worden

verricht;

3 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;

4 met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefl<limaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

5 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

6 beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden

geschaad;

7 het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.

3.5.3 toekenning sterlocatie

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het toekennen van een

sterlocatie op een perceel waarvan het ad res is opgenomen in de tabel in bijlage 1, even

tueel in combinatie met de vergroting van het agrarisch bouwperceei, mits:

a het bedrijf de omgevingsruimte heeft om door te groeien tot een omvang van mini

maal175 Nge indien het een intensieve veehouderij betreft en een omvang van mi

nimaal 140 Nge indien het een gemengd bedrijf betreft;



b na vergroting de oppervlakte van het agrarisch bouwperceel maximaal 3 ha be

draagt;

c de vergroting noodzakelijk is in het kader van een doelmatige uitoefening van het

agrarisch bedrijf;

d de ruimtelijke inpassing van het bouwperceel in de omgeving uit een inpassingsplan

blijkt, waarbij in ieder geval aandacht dient te worden besteed aan de beeldkwaliteit

van de totale erfinrichting en de landschappelijke inpassing in de vorm van aanleg

van streekeigen erfbeplanting;

e geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en

waarden, waaronder in ieder geval wordt gerekend het (Ieef)milieu en het land

schap;
f geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui

kers van omliggende gronden;

g een compacte bouwperceelsvorm blijft bestaan;

h de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden:

1 bodemsanering niet noodzakelijk is dan wei voor uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zullen worden

verricht;

3 in gebieden met een natuurgerichte waterhuishouding de mestbelasting niet

toeneemt;
4 in risicogebieden voor wateroverlast aanvullende maatregelen met betrekking

tot schadevrij bouwen en compensatie worden getroffen;

5 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;

6 met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

7 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

8 beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredlg worden

geschaad;

9 het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.

3.5.4 omschakeling van agrarisch bedrijf naar niet-agrarisch bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het na bedrijfsbeeindiging

omzetten van een agrarisch bouwvlak in de bestemming Bedrijf, met uitzondering van de

gronden ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelings

gebied', mits:

a het de vestiging van een bedrijf betreft als bedoeld in de categorieen 1 en 2 van de

in bijlage 3 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, dan wei bedrijven die voor wat

betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaken daaraan gelijk

kunnen worden gesteld, met dien verstande dat het milieu niet extra mag worden

belast ten opzichte van de milieubelasting van het gestopte agrarische bedrijf;

b er geen sprake is van detailhandel anders dan verkoop van ter plaatse geproduceer

de artikelen;

c uitsluitend de bestaande met bouwvergunning gebouwde bedrijfsgebouwen, die

minimaal gedurende drie jaar in agrarisch gebruik zijn geweest, worden gebruikt ten

behoeve van de bedrijfsactiviteiten;
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d aile bedrijfsgebouwen die niet worden hergebruikt en niet als monumentaal of karak

teristiek kunnen worden aangemerkt worden gesloopt;

e vervangende nieuwbouw uitsluitend mogelijk is, indien er een substantiele reductie

van het bouwvolume plaatsvindt;

f opslag en stalling uitsluitend inpandig plaatsvinden;

g er sprake is van een landschappelijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld;

h er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;

voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

k de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrakken en nabijgelegen

gronden niet onevenredig worden geschaad;

de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden:

1 bodemsanering niet noodzakelijk is dan wei v66r uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zullen worden

verricht;

3 in risicogebieden voor wateroverlast aanvullende maatregelen met betrekking

tot schadevrij bouwen en compensatie worden getraffen;

4 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;

5 met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

6 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

7 beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden

geschaad;

8 het wijzigingsplan finandeel uitvoerbaar is,

3,5.5 omschakeling van agrarisch bedrijf naar paardenhouderij

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het na bedrijfsbeeindiging

omzetten van een agrarisch bouwvlak in de bestemming Bedrijf - Paardenhouderij ten

behoeve van een gebruiksgerichte paardenhouderij, met uitzondering van de granden ter

plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied', mits:

a vergroting van de omvang van het bouwvlak tot 1 hectare is toegestaan, indien

wordt aangetroond dat de vergroting noodzakelijk is voor een doelmatige uitoefe

ning van de bedrijfsactiviteiten;

b er sprake is van een landschappelijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld;

c er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;

d voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

e in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

f de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

gronden niet onevenredig worden geschaad;



g de uitvoerbaarheid van het wijzlgingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden:

bodemsanering niet noodzakelljk is dan wei vaar uitvoerlng van het wljzi

glngsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grand eigen zijnde areheologisehe

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zullen worden

verricht;

3 in risieogebieden voor wateraverlast aanvullende maatregelen met betrekking

tot sehadevrij bouwen en compensatle worden getroffen;

4 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gereaiiseerd;

5 met betrekklng tot de luehtkwaiitelt een aanvaardbaar leefkllmaat wordt

gereallseerd, dan wei dat geen onevenredige versleehtering plaatsvlndt;

6 met betrekking tot de externe veiiigheid een aanvaardbaar leefkllmaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige versleehtering plaatsvindt;

7 besehermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredlg worden

gesehaad;

8 het wijzigingsplan finaneieel uitvoerbaar is.

3.5.6 omsehakeiing van agrariseh bedrijf naar wonen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wljzigen voor het na bedrijfsbeeindlging

omzetten van een agrariseh bouwvlak in de bestemming Wonen, met inaehtneming van

de volgende voorwaarden:

a voor bewoning mag worden gebruikt de bestaande bedrijfswoning(en);

b het aantal wonlngen beperkt dient te biijven tot een dan wei tot het aantal woningen

gelijk aan het aantal bedrijfswoningen zoals aanwezig op het moment van vaststel

iing van het wijzigingsplan, met dien verstande dat woningsplltsing is toegestaan,

mits:

splltsing in twee woningen is toegestaan Indien de te splltsen woning met even

tueel bestaande inpandige bedrijfsruimten, die minlmaal gedurende drie jaar in

agrariseh gebruik zijn geweest, een inhoud heeft van minimaal 1.000 m' en

splitslng in drle woningen Is toegestaan Indlen de te spiitsen wonlng met even

tueel bestaande Inpandige bedrljfsrulmten, die minimaal gedurende drie jaar in

agrarlseh gebrulk zljn geweest, een Inhoud heeft van minimaal 1.500 m', met

dien verstande dat het gebouw waarln de gesplitste woningen zijn opgenomen

niet mag worden gesloopt ten behoeve van de herbouw van de gespiitste wo

ningen op een andere loeatie;

2 de gespiitste woningen een inhoud hebben van minimaal 400 m';

3 de oppervlakte of inhoud van de gespiitste wonlngen niet wordt vergraot;

4 de bljgebouwen zodanig worden gespiitst dat iedere woning maximaal 100 m'

krijgt en het meerdere wordt gesloopt, tenzij het monumentale of karakteristie

ke bebouwing betreft;

5 er sprake is van een landsehappelijke inpassing, waartoe een Inpassingsplan

dient te worden opgesteld;

c in de nabijheid gelegen funeties en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wlkkelingsmogelijkheden worden gesehaad;

d de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

gronden niet onevenredig worden gesehaad.
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3.5.7 omschakeling van agrarisch bedrijf naar landhuis

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het na bedrijfsbeeindiging

omzetten van een agrarisch bouwvlak in de bestemming Wonen ten behoeve van de

realisatie van een landhuis, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a een landhuis mag worden gebouwd met dien verstande dat:

1 de inhoud van het landhuis bedraagt maximaal 2.000 m3 ;

2 het aantal woningen bedraagt maximaal 1;

b aile bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen die niet als monumentaal of karakteris

tiek kunnen worden aangemerkt worden gesloopt met dien verstande dat minimaal

800 m' aan bedrijfsgebouwen moet worden gesloopt;

c de bestaande bijgebouwen worden gesloopt met dien verstande dat:

1 maximaal 150 m' aan bestaande bijgebouwen worden behouden;

2 bijgebouwen worden niet gesloopt, voor zover het monumentale of karakteris

tieke bebouwing betreft;

d minimaal 1,5 ha van het aansluitend gebied wordt ingezet voor het versterken van

de landschappelijke waarden van het gebied;

e de instandhouding alsmede ontwikkeling van de aldaar voorkomende dan wei daar

aan eigen landschaps- en natuurwaarden, waarander begrepen geomorfologische,

bodemkundige, landschapsvisuele, ecologische en biologische waarden, wordt gega

randeerd;

f er sprake is van een landschappelijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld;

g in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

h de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

granden niet onevenredig worden geschaad.

3.5.8 wonen in vrijstaande voormalige agrarische bedrijfsgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het toestaan van woningen

in vrijstaande voormalige agrarische bedrijfsgebouwen met uitzondering van de gronden

ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied', met

inachtneming van de volgende voorwaarden:

a deze wijzigingsbevoegdheid is aileen van toepassing is op karakteristieke bebouwing,

die minimaal gedurende drie jaar in agrarisch gebruik zijn geweest, met uitzondering

van voor bewoning ongeschikt gemaakte woningen;

b maximaal drie woningen zijn toegestaan inciusief de voormalige bedrijfswoning;

c elke woning een inhoud heeft van minimaal 400 m3
;

d de oppervlakte of inhoud van de gebouwen mag niet worden vergraot;

e bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zijn toegestaan tot een geza

menlijke oppervlakte maximaal 100 m';

f aile bedrijfsgebouwen die niet worden hergebruikt en niet als monumentaal of karak

teristiek kunnen worden aangemerkt worden gesloopt;

g er sprake is van een landschappelijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld;

h in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrakken en nabijgelegen

granden niet onevenredig worden geschaad;



de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden:

1 bodemsanering niet noodzakelijk is dan wei voor uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grand eigen zijnde archeologische

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zullen worden

verricht;

3 in risicogebieden voor wateroverlast aanvullende maatregelen met betrekking

tot schadevrij bouwen en compensatie worden getraffen;

4 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;

5 met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

6 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

7 beschermde planten- en diersoorten en biotapen niet onevenredig worden

geschaad;

8 het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.

3.5.9 extra woningen bij sloop van bedrijfsbebouwing

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het na bedrijfsbeeindiging

omzetten van een agrarisch bouwvlak in de bestemming Wonen, waarbij de bouw van

een of meerdere extra woningen wordt toegestaan, in verband met sloop van voormalige

agrarische bebouwing, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a ter compensatie van de sloop van minimaal 850 m2 voormalige bedrijfsbebouwing

en/of bijgebouwen bij de bedrijfswoning, niet zijnde karakteristieke bebouwing en

opgericht met een bouwvergunning voor 1 januari 2004, kan een compensatiewo

ning worden toegestaan;

b de sloop mag voor een deer plaatsvinden op de locatie van een ander voormalig

agrarisch bedrijf, mits op de locatie van dit andere voormalige bedrijf oak aile voor

malige bedrijfsbebouwing met uitzondering van karakteristieke bebouwing wordt ge

sloopt;

c bij sloop op meerdere locaties wordt de compensatiewoning op een van beide loca

ties toegestaan;

d de compensatiewoning mag niet worden teruggebouwd ter plaatse van de aandui

ding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied';

e de compensatiewoning mag een inhoud van maximaal 750 m3 hebben met daarbij

bijgebouwen met een oppervlakte van maximaal 100 m2 per woning;

f de bebouwing dient te worden gesitueerd op een kavel van minimaal 500 m2 en

maximaal 1.000 m2 per waning;

galle bebouwing die niet ten behoeve van het wonen wordt gebruikt dient te worden

gesloopt;

h er sprake is van een landschappelijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld;

in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

gronden niet onevenredig worden geschaad;
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k de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden dat:

1 bodemsanering niet noodzakelijk is dan wei v66r uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grand eigen zijnde archeologische

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zullen worden

verricht;

3 in risicogebieden voor wateroverlast aanvullende maatregelen met betrekking

tot schadevrij bouwen en compensatie worden getroffen;

4 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;

5 met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

6 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

7 beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden

geschaad;

8 het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.

"wI
Z

"
~ ARTIKEL 4 AGRARISCH MET WAARDEN
~

4.1 bestemmingsomschrijving

4.1.1 De voor Agrarisch met waarden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a de uitoefening van een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat de uitoefening van:

1 zelfstandige niet-grondgebonden agrarische bedrijven niet is toegestaan met

uitzondering van containerteelt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'speci

fieke vorm van agrarisch - containerteelt';

2 intensieve veehouderijbedrijven uitsluitend is toegestaan op de adressen zoals

aangegeven in de tabel in bijlage 1;

been zorgboerderij ter plaatse van de aanduiding 'zorgboerderij';

c de bestaande bedrijfswoning(en);

d het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van landschappelijke en/of natuur

waarden ter plaatse van de aanduidingen:

'specifieke vorm van agrarisch met waarden - hoogteverschillen' hoogteverschillen;

'specifieke vorm van agrarisch met waarden - houtopstanden' houtopstanden;

'specifieke vorm van agrarisch met waarden - openheid' openheid;

'specifieke vorm van agrarisch met waarden - waterhuishouding' waterhuishouding;

e maximaal een paardenbak binnen het bouwvlak;

f bed & breakfast (bestaande uit maximaal vier slaapkamers en een gemeenschappe

lijke huiskamer met een maximale oppervlakte van 30 m' per kamer) binnen de be

staande hoofdgebouwen en/of karakteristieke bijgebouwen;

g het bestaande kleinschalig kampeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'specifieke

vorm van recreatie - kleinschalig kamperen';

h wegen en paden;

water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

j extensieve dagrecreatie;

k teeltondersteunende voorzieningen binnen het bouwvlak, met dien verstande dat

boogkassen met een bouwhoogte van maximaal 1,20 meter uitsluitend zijn toege

staan in de periode van oktober tot en met april;



4·1.2

4·2
4·2.1

4·2.2

4·2·3

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ontsluitingsvoorzie

ningen, parkeelVoorzieningen binnen het bouwvlak, groenvoorzieningen, tuinen en erven

en de bestaande nutsvoorzieningen.

Boomteelt is niet toegestaan ter plaatse van de aanduidingen 'specifleke vorm van

agrarisch met waarden - hoogteverschillen' en 'specifieke vorm van agrarisch met waar

den - openheid'.

bouwregels
Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

a gebouwd binnen het bouwvlak;

b goothoogte van

1 bedrijfsgebouwen maximaal 6 m;

2 bedrijfswoningen maximaal 5 m;

c bouwhoogte van

1 bedrijfsgebouwen maximaal 10 m;

2 bedrijfswoningen maximaal 9 m;

d inhoud van een bedrijfswoning maximaal 750 m3
;

e dekhelling van bedrijfsgebouwen minimaal 20 0
•

Kassen mogen niet worden gebouwd.

Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan

de volgende kenmerken:

a gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 100 m';

b goothoogte is:

1 bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m dan wei de hoogte van

de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning +0,25 m;

c bouwhoogte is:

1 bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 6 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal de bouwhoogte van de bedrijfs

woning -2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedra

gen en maximaal 6 m.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voldoen aan de volgende kenmerken:

a sleufsilo's, silo's, hooibergen, windmolens en mestopslagplaatsen mogen niet buiten

het bouwvlak worden gebouwd;

b bouwhoogte van silo's, hooibergen en windmolens maximaal 15 m;

c bouwhoogte sleufsilo's en mestopslagplaatsen maximaal 4 m;

d oppervlakte paardenbak maximaal 1.000 m';

e bouwhoogte lichtmasten ten behoeve van de paardenbak binnen het bouwvlak

maximaal 6 m;

f bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak

maximaal 3 m;

g bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten het bouwvlak maximaal

3 m.

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kleinschalig kamperen'

mag binnen het bouwvlak maximaal 75 m' aan bebouwing wordt opgericht ten behoeve

van sanitaire voorzieningen.
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4·3
4·3·1

4·3·2

4-4·3

ontheffing van de bouwregels

overschrijding bouwgrens

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti

kel 4.2.1 onder a voor het overschrijden van de bouwgrenzen, mits:

a de bouwgrenzen met maximaai 25 m worden overschreden;

b de overschrijding noodzakelijk is in verband met een doelmatige uitoefening van het

bedrijf;

c niet reeds eerder een ontheffng voor het overschrijden van de bouwgrenzen is

verleend;

d geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en

waarden;
e geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden.

bouwhoogte bedrijfsgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffng verlenen van het bepaalde in artikel

4.2.1 onder c sub 1 voor het verhagen van de maximaIe bouwhoogte van bedrijfsgebou

wen tot 12 m.

ontheffing van de gebruiksregels

eerste bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel

4.1.1 onder c ten behoeve van het realiseren van een bedrijfswoning daar waar geen

bestaande bedrijfswoning aanwezig is, mits:

a wordt aangetoond dat de bedrijfswoning noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfs-

voering;
b de bedrijfswoning wordt gerealiseerd binnen het bouwvlak;

c voor het overige wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 4.2.1 en 4.2.2.

tweede bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffng verlenen van het bepaalde in artikel 4.1

onder c ten behoeve van het realiseren van een tweede bedrijfswoning, mits:

a het een agrarisch bedrijf betreft gericht op het houden van dieren;

b wordt aangetoond dat de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor de agrarische

bedrijfsvoering met twee volwaardige arbeidskrachten;

c wordt aangetoond dat het gaat am een agrarisch bedrijf met een redelijk zicht op

een duurzame voortzetting;

d de tweede bedrijfswoning wordt gerealiseerd op of aansluitend aan het bouwvlak;

e voor het overige wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 4.2.1 en 4.2.2.

inwoning

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel

4.1.1 onder c voor het gebruik van een waning dan wei de daarbij behorende bijgebou

wen voor inwoning, uitsluitend ten behoeve van mantelzorg, met dien verstande dat:

a inwoning is toegestaan in maximaal een waning per bouwvlak;

b de inhoud van de waning mag worden uitgebreid tot maximaal 1.000 m3;

c het vloeroppervlak van bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg maximaal 75 m'

mag bedragen;

d geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden.



4-4.4 teeltondersteunende voorzieningen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel

4.1.1 onder j voor het bouwen van teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouw

vlak uitsluitend gedurende de periode 1 april tot en met 31 augustus, mits:

a de voorzieningen aansluitend aan het bouwvlak worden gebouwd;

b de gezamenlijke oppervlakte per bedrijf maximaal 500 m2 bedraagt;

c de bouwhoogte maximaal 1,20 m bedraagt;

4.4.5 nevenactiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 4.1

voor het toelaten van bij het agrarisch bedrijf behorende en daaraan ondergeschikte

nevenactiviteiten met bijbehorende voorzieningen, mits:

a het de vestiging van een bedrijf betreft als bedoeld in de categorieen 1 en 2 van de

in bijlage 3 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, dan wei bedrijven die voor wat

betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaken daaraan gelijk

kunnen worden gesteld, met dien verstande dat het milieu niet extra mag worden

belast ten opzlchte van de milieubelasting van het agrarische bedrijf;

b er geen sprake is van detailhandel anders dan verkoop van ter plaatse geproduceer

de artikelen;

c maximaal 30% van de oppervlakte van de op het moment van het nemen van het

ontheffingsbesluit bestaande en met bouwvergunning gebouwde bedrijfsbebouwing,

die minimaal drie jaar in agrarisch gebruik zijn geweest, hiervoor wordt gebruikt en

geen nieuwbouw ten behoeve hiervan plaatsvindt;

d opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig plaatsvin-

den;
e er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;

f voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

g geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies

en waarden;
h geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui

kers van omliggende gronden.

4.4.6 biomassavergistingsinstallaties

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 4.1

voor het toestaan van een nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf in de vorm van een

biomassavergistingsinstallatie, mits:

a de vergistingsinstallatie landschappelijk wordt ingepast;

b gebouwen ten behoeve van de vergistingsinstallatie binnen het bouwvlak worden

gebouwd;

c ter voorkoming van een onevenredige verkeersaantrekkende werking aan de onthef

fing voorschriften worden verbonden waarin is opgenomen in welke mate biomassa

van derden mag worden verwerkt en in welke mate het digestaat mag worden gele

verd aan derden;

d geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies

en waarden;

e geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui

kers van omliggende granden.
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4.4.7 recreatieve nevenactiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 4.1

voor het toestaan van bij het agrarisch bedrijf behorende en daaraan ondergeschikte

recreatieve nevenactiviteiten, uitsluitend binnen het bouwvlak, in de vorm van:

a vakantieappartementen, mits:

1 gerealiseerd in de op het moment van het nemen van het ontheffingsbesluit be

staande en met bouwvergunning gebouwde woning, die minimaal drie jaar in

agrarisch gebruik zijn geweest;

2 maximaal drie appartementen worden gerealiseerd met een woonoppervlak van

maximaal 150 m' per woning of appartement;

3 er een inpassingsplan wordt overlegd;

4 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

5 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

6 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;

7 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden;

b kleinschalige extensieve dagrecreatie met bijbehorende terrasvoorziening, mits:

1 maximaal 450 m' van de bedrijfsvloeroppervlakte van de op het moment van

het nemen van het ontheffingsbesluit bestaande en met bouwvergunning ge

bouwde bedrijfsbebouwing, die minimaal drie jaar in agrarisch gebruik is ge

weest, wordt gebruikt;

2 maximaal 250 m' van de buitenruimte intensief ten behoeve van de kleinschali

ge extensieve dagrecreatie met bijbehorende terrasvoorziening wordt gebruikt

en de overige gronden slechts extensief ;

3 er een inpassingsplan wordt overlegd;

4 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

5 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

6 er geen aanpassing of verharding van de infrastructuur buiten het bouwvlak

noodzakelijk is;

7 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;

8 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende granden;

c groepsaccommodatie, mits:

1 maximaal 1.000 m' van de bedrijfsvloeroppervlakte van de op het moment van

het nemen van het ontheffingsbesluit bestaande en met bouwvergunning ge

bouwde bedrijfsbebouwing, die minimaal drie jaar in agrarisch gebruik is ge

weest, wordt gebruikt;

2 er een inpassingsplan wordt overlegd;

3 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

4 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

5 er geen aanpassing of verharding van de infrastructuur buiten het bouwvlak

noodzakelijk is;

6 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;



7 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende granden;

d trekkershutten, mits:

1 maximaal drie trekkershutten met een maximaIe oppervlakte van 18 m' ieder

voor maximaal vijf personen per hut worden opgericht;

2 opgericht binnen het bouwvlak met een maximaIe afstand van 50 m tot overige

gebouwen;

3 er een inpassingsplan wordt overlegd;

4 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

5 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

6 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;

7 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende granden;

e kleinschalig kamperen, mits:

1 maximaai 25 kampeermiddelen per bedrijf worden opgericht;

2 het kampeerterrein binnen dan wei direct aansluitend aan het bouwvlak wordt

gesitueerd;

3 buiten de periode van 1 april tot en met 30 september geen kampeermiddelen

op het terrein aanwezig zijn;

4 maximaal 75 m' aan bebouwing wordt opgericht ten behoeve van sanitaire

voorzieningen binnen het bouwvlak;

5 er een inpassingsplan wordt overlegd;

6 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

7 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

8 er geen aanpassing of verharding van de infrastructuur buiten het bouwvlak

noodzakelijk is;

9 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;

10 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden.

4.4.8 Stapeling van ontheffingen uit artikel 4.4.6.

Bij een combinatie van de ontheffing voor trekkerhutten en de ontheffing voor kleinscha

lig kamperen, wordt het aantal trekkershutten in mindering gebracht op het aantal toe

gestane kampeermiddelen.

4.5 aanlegvergunning
4.5.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en

wethouders op de in artikel 4.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te

voeren:

a op aile gronden:

1 het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, parkeervoorzienin

gen en andere oppervlakteverhardingen, grater dan 100 m';

2 het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of

communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties

en apparatuur;
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b op granden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waar

den - hoogteverschillen': het ontgranden, vergraven, afgraven, egaliseren en opho

gen van gronden;

c op de granden ter plaatse van de aanduiding 'spedfieke vorm van agrarisch met

waarden - houtopstanden': het vellen en raoien van houtopstanden;

d op granden ter plaatse van de aanduiding 'spedfieke vorm van agrarisch met waar

den - openheid': het aanbrengen van beplanting en houtopstanden en het bebossen;

e op gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waar

den - waterhuishouding': het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van slo

ten, watergangen en overige waterpartijen.

4.5.2 Een aanlegvergunning mag aileen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren

van het ander-werk dan wei door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen

blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en/of natuurwaar

den van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan

worden tegemoet gekomen.

4.5.3 Geen aanlegvergunning is nodig voor:

a andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;

b andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uit

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aan

gevraagde dan wei verleende vergunning;

c andere-werken die worden uitgevoerd binnen het bouwvlak.

4.6 wijzigingsbevoegdheid
4.6.1 wijziging vorm en/of vergroting bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het wijzigen van

het bouwvlak en/of vergroten van de oppervlakte van het bouwperceel, mits:

a de wijziging noodzakelijk is in het kader van een doelmatige uitoefening van het

agrarisch bedrijf;

b het bouwperceel hierdoor geen groter aaneengesloten oppervlak krijgt dan:

- 1,5 ha voor zover het een intensieve veehouderijbedrijf betreft ter plaatse van

het verwevingsgebied;

- 2 ha voor aile agrarische bedrijven niet zijnde intensieve veehouderijbedrijven;

c geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en

waarden, waarander in ieder geval wordt gereken het (Ieef)milieu en het landschap;

d geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui

kers van omliggende gronden;

e er een compacte bouwperceelsvorm blijft bestaan;

f uit een inpassingsplan de rUimtelijke inpassing van het bouwvlak in de omgeving

blijkt, waarbij in ieder geval aandacht dient te worden besteed aan de beeldkwaliteit

van de totale erfinrichting en de landschappelijke inpassing in de vorm van aanleg

van streekeigen erfbeplanting plaatsvindt;

g de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden dat:

1 bodemsanering niet noodzakelijk is dan wei voor uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zullen worden

verricht;

3 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;



4 met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

5 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

6 beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden

geschaad;

7 het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.

4.6.2 toekenning sterlocatie

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het toekennen van een

sterlocatie op een perceel waarvan het adres is opgenomen in de tabel in bijlage 1, even

tueel in combinatie met de vergroting van het agrarisch bouwperceel, mits:

a het bedrijf de omgevingsruimte heeft om door te groeien tot een omvang van mini

maal 175 Nge;

b na vergroting de oppervlakte van het agrarisch bouwperceel maximaal 3 ha be

draagt;

c de vergroting noodzakelijk is in het kader van een doelmatige uitoefening van het

agrarisch bedrijf;

d de ruimtelijke inpassing van het bouwperceel in de omgeving uit een inpassingsplan

blijkt, waarbij in ieder geval aandacht dient te worden besteed aan de beeldkwaliteit

van de totale erfinrichting en de landschappelijke inpassing in de vorm van aanleg

van streekeigen erfbeplanting;

e geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgevlng aanwezige functies en

waarden, waarander in leder geval wordt gerekend het (Ieef)mllieu en het land

schap;
f geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui

kers van omliggende gronden;

g een compacte bouwperceelsvorm blijft bestaan;

h de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, In verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden:

1 dat de milieuhygienische situatie van de bodem de ontwikkeling geregeld in het

bodemsanering niet noodzakelijk is dan wei voor uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grand eigen zijnde archeologische

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem lOlien worden

verricht;

3 in gebieden met een natuurgerichte waterhuishouding de mestbelasting niet

toeneemt;
4 in risicogebieden voor wateroverlast aanvullende maatregelen met betrekking

tot schadevrij bouwen en compensatie worden getroffen;

5 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;

6 met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

7 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

8 beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden

geschaad;

9 het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.
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4.6.3 omschakeling van agrarisch bedrijf naar niet-agrarlsch bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzlgen voor het na bedrijfsbeeindiging

omzetten van een agrarisch bouwvlak in de bestemming Bedrijf, mits:

a het de vestiglng van een bedrijf betreft als bedoeld in de categorieen 1 en 2 van de

in bijlage 3 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, dan wei bedrijven die voor wat

betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaken daaraan gelijk

kunnen worden gesteld, met dien verstande dat het milieu niet extra mag worden

belast ten opzichte van de milieubelasting van het gestopte agrarische bedrijf;

b er geen sprake is van detailhandel anders dan verkoop van ter plaatse geproduceer

de artikelen;

( uitsluitend de bestaande en met bouwvergunning gebouwde bedrijfsgebouwen, die

minimaal gedurende drie jaar in agrarisch gebruik zijn geweest, worden gebruikt ten

behoeve van de bedrijfsactiviteiten;

d aile gebouwen die niet worden hergebruikt en nlet als monumentaal of karakterlstiek

kunnen worden aangemerkt worden gesloopt;

e vervangende nieuwbouw uitsluitend mogelijk is, Indien er een substantiele reductie

van het bouwvolume plaatsvindt;

f er sprake is van een landschappelijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld;

g er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;

h voorzlen wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

in de nabijheid gelegen functles en waarden nlet in onevenredlge mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabljgelegen

gronden niet onevenredig worden geschaad;

k de uitvoerbaarheld van het wljzigingspian is gewaarborgd, in verband waarmee In

elk geval aangetoond moet worden:

1 bodemsanering niet noodzakelijk Is dan wei v66r uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zullen worden

verricht;

3 in risicogebieden voor wateroverlast aanvullende maatregelen met betrekking

tot schadevrij bouwen en compensatie worden getroffen;

4 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;

5 met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

6 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

7 beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden

geschaad;

8 het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.

4.6.4 omschakeling van agrarisch bedrijf naar paardenhouderij

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het na bedrijfsbeeindiging

omzetten van een agrarisch bouwvlak In de bestemming Bedrljf met de aanduiding 'paar

denhouderij', met ultzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'recon

structiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied', mits:

a uitslultend de bestaande en met bouwvergunnlng gebouwde bedrijfsgebouwen

worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten;



b vervangende nieuwbouw uitsluitend mogelijk is, indien er een substantiele reductie

van het bouwvolume plaatsvlndt;

c er sprake is van een landschappelijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld;

d er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;

e voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

f in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

g de belangen van de eigenaren en/of gebru'lkers van betrokken en nabijgelegen

gronden niet onevenredig worden geschaad;

h de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden:

1 bodemsanering niet noodzakelijk is dan wei voor uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zullen worden

verricht;

3 in risicogebieden voor wateroverlast aanvullende maatregelen met betrekking

tot schadevrij bouwen en compensatie worden getroffen;

4 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;

5 met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

6 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

7 beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden

geschaad;

8 het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.

4.6.5 omschakeling van agrarisch bedrijf naar wonen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het na bedrijfsbeeindiging

omzetten van een agrarisch bouwvlak in de bestemming Wonen, met uitzondering van de

gronden ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelings

gebied', met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a voor bewoning mag worden gebruikt de bestaande bedrijfswoning(en);

b het aantal woningen beperkt dient te blijven tot een dan wei tot het aantal woningen

gelijk aan het aantal bedrijfswoningen zoals aanwezig op het moment van vaststel

ling van het wijzigingsplan, met dien verstande dat woningsplitsing in ten hoogste

twee woningen is toegestaan, mits:

splitsing in twee woningen is toegestaan indien de te splitsen woning met even

tueel bestaande inpandige bedrijfsruimten, die minimaal gedurende drie jaar in

agrarisch gebruik zijn geweest, een inhoud heeft van minimaal 1.000 m3 en

splitsing in drie woningen is toegestaan indien de te splitsen woning met even

tueel bestaande inpandige bedrijfsruimten, die minimaal gedurende drie jaar in

agrarisch gebruik zijn geweest, een inhoud heeft van minimaal 1.500 m3, met

dien verstande dat het gebouw waarin de gesplitste woningen zijn opgenomen

niet mag worden gesloopt ten behoeve van de herbouw van de gesplitste wo

ningen op een andere locatie;

2 de gesplitste woningen een inhoud hebben van minimaal 400 m3;

3 de oppervlakte of inhoud van de gesplitste woningen niet wordt vergroot;
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4 de bijgebouwen zodanig worden gespiitst dat iedere woning maximaal 100 m'

krijgt en het meerdere wordt gesloopt, tenzlj het monumentale of karakteristle

ke bebouwing betreft;

5 er sprake is van een landschappeiijke inpassing, waartoe een inpassingsplan

dient te worden opgesteld;

c in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

d de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrakken en nabijgelegen

gronden niet onevenredig worden geschaad;

4.6.6 omschakeling van agrarisch bedrijf naar landhuis

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het na bedrijfsbeeindiging

omzetten van een agrarisch bouwvlak in de bestemming Wonen ten behoeve van de

realisatie van een landhuis, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a een landhuis mag worden gebouwd met dien verstande dat:

1 de inhoud van het landhuis bedraagt maximaal 2.000 m3 ;

2 het aantal woningen bedraagt maximaal 1;

b aile bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen die niet als monumentaal of karakteris

tiek kunnen worden aangemerkt worden gesloopt met dien verstande dat minimaal

800 m' aan bedrijfsgebouwen moet worden gesloopt;

c de bestaande bijgebouwen worden gesloopt met dien verstande dat:

1 maximaal 150 m' aan bestaande bijgebouwen worden behouden;

2 bijgebouwen worden niet gesloopt, voor zover het monumentale of karakteris

tieke bebouwing betreft;

d minimaal 1,5 ha van het aansluitend gebied wordt ingezet voor het versterken van

de landschappelijke waarden van het gebied;

e de instandhouding alsmede ontwikkeiing van de aldaar voorkomende dan wei daar

aan eigen landschaps- en natuurwaarden, waaronder begrepen geomorfologische,

bodemkundige, landschapsvisuele, ecologische en biologische waarden, wordt gega

randeerd;

f er sprake is van een landschappeiijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld;

g in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkeiingsmogeiijkheden worden geschaad;

h de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

granden niet onevenredig worden geschaad.

4.6.7 wonen in vrijstaande voormalige agrarische bedrijfsgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het toestaan van woningen

in vrijstaande voormaiige agrarische bedrijfsgebouwen met uitzondering van de gronden

ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied', met

inachtneming van de volgende voorwaarden:

a deze wijzigingsbevoegdheid is aileen van toepassing is op karakteristieke bebouwing,

die minimaal gedurende drie jaar in agrarisch gebruik zijn geweest, met uitzondering

van voor bewoning ongeschikt gemaakte woningen;

b maximaal drie woningen zijn toegestaan inclusief de voormalige bedrijfswoning;

c elke woning een inhoud heeft van minimaal 400 m3
;

d de oppervlakte of inhoud van de gebouwen mag niet worden vergroot;

e bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zijn toegestaan tot een geza

menlijke oppervlakte maximaal 100 m';

f aile bedrijfsgebouwen die niet worden hergebruikt en niet als monumentaal of karak

teristiek kunnen worden aangemerkt worden gesloopt;



g er sprake is van een landschappelijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld;

h in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

gronden niet onevenredig worden geschaad;

de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden:

1 bodemsanering niet noodzakelijk is dan wei voor uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grand eigen zijnde archeologische

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zullen worden

verricht;

3 in risicogebieden voor wateraverlast aanvullende maatregelen met betrekking

tot schadevrij bouwen en compensatie worden getroffen;

4 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;

5 met betrekking tot de luchtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

6 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige verslechtering plaatsvindt;

7 beschermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden

geschaad;

8 het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.

4.6.8 extra woningen bij sloop van bedrijfsbebouwing

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het na bedrijfsbeeindiging

omzetten van een agrarisch bouwvlak in de bestemming Wonen, waarbij de bouw van

een of meerdere extra woningen wordt toegestaan, in verband met sloop van voormalige

agrarische bebouwing, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a ter compensatie van de sloop van minimaal 850 m' voormalige bedrijfsbebouwing

en/of bijgebouwen bij de bedrijfswoning, niet zijnde karakteristieke bebouwing en

opgericht met een bouwvergunning voor 1 januari 2004, kan een compensatiewo

ning worden toegestaan;

b de sloop mag voor een deel plaatsvinden op de locatie van een ander voormalig

agrarisch bedrijf, mits op de locatie van dit andere voormalige bedrijf oak aile voor

malige bedrijfsbebouwing met uitzondering van karakteristieke bebouwing wordt ge

sloopt;

c bij sloop op meerdere locaties wordt de compensatiewoning op een van beide loca

ties toegestaan;

d de compensatiewoning mag een inhoud van maximaal 750 m3 hebben met daarbij

bijgebouwen met een oppervlakte van maximaal 75 m';

e de bebouwing dient te worden gesitueerd op een kavel van minimaal 500 m' en

maximaal 1.000 m' per waning;

f aile bebouwing die niet ten behoeve van het wonen wordt gebruikt dient te worden

gesloopt;

g er sprake is van een landschappelijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld;

h in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
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ARTIKEL 5

de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgeiegen

gronden niet onevenredig worden gesehaad;

de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden:

1 bodemsanering niet noodzakelijk is dan wei v66r uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde areheologisehe

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zuilen worden

verricht~

3 in risicogebieden voor wateroverlast aanvullende maatregelen met betrekking

tot sehadevrij bouwen en eompensatie worden getroffen;

4 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;

5 met betrekking tot de luehtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige versleehtering plaatsvindt;

6 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige versleehtering plaatsvindt;

7 besehermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden

gesehaad;

8 het wijzigingsplan finaneieel uitvoerbaar is.

BEDRIJF

bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a bedrijven ter plaatse van de aanduidingen:

'speeifieke vorm van bedrijf - agrariseh hulpbedrijf'

'speeifieke vorm van bedrijf - agrariseh verwant bedrijf'

'nutsvoorziening'

'speeifieke vorm van bedrijf - overige bedrijvigheid'

een agrariseh hulpbedrijf;

een agrarisch verwant

bedrijf;

een nutsvoorziening;

een bedrijf als bedoeld in

bijlage 2 kolom 'type

bedrijf';

b de bestaande bedrijfswoning(en);

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden,

parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voar de waterhuis

houding, tuinen en erven.

5.1.2 Het parkeren van bedrijfsvoertuigen is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding

'parkeerterrein uitgesloten'.

5.2 bouwregels
5.2.1 Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

a goothoogte van

1 bedrijfsgebouwen maximaal 6 m;

2 bedrijfswoningen maximaal 5 m;

b bouwhoogte van:

1 bedrijfsgebouwen maximaal 8 m;

2 bedrijfswoningen maximaal 9 m;



5. 2 . 2

5·2·3

5·3
5·3·1

5·3·2

C oppervlakte bedrijfsgebouwen maximaal de in bijlage 2 kolom 'toegestaan m' bij

recht' per bedrijf aangegeven oppervlakte;

d inhoud van de bedrijfswoning maximaal 750 m3

Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de

volgende kenmerken:

a gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 100 m';

b goothoogte is:

1 bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m;

2 b',j een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m dan wei de hoogte van de

eerste bouwlaag van de bedrijfswoning +0,25 m;

c bouwhoogte is:

1 bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 6 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal de bouwhoogte van de bedrijfs

woning -2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedra

gen en maximaal 6 m.

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

a bedrijfsinstallaties en lichtmasten 6 m;

b overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.

ontheffing van de bouwregels

bouwhoogte bedrijfsgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffng verlenen van het bepaalde in artikel

5.2,1 onder b sub 1 voor het verhogen van de maximaie bouwhoogte van bedrijfsgebou

wen tot 10 m.

vergroting oppervlakte

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 5.2.1 onder c voor het (eenmalig) vergroten van de oppervlakte met maximaal 15%,

mits:

a noodzakelijk in het kader van een doelmatige uitoefening van het bedrijf;

b in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

c de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

gronden niet onevenredig worden geschaad.
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5.4 wijzigingsbevoegdheid
LPG

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen:

a voor het verkleinen van de maximale Ipg-doorzet als aangegeven in bijlage 2 waarbij

de aanduiding 'veilgheidszone - lpg' mede verkleind kan worden, mits het woon- en

leefmilieu van de aangrenzende gronden niet verslechtert;

b voor het verplaatsen van het Ipg-vulpunt, mits het woon- en leefmilieu van de aan

grenzende granden niet verslechtert,

ARTI KEL 6 BOS

6.1 bestemmingsomschrijving

De voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a bos en bebossing;

b houtproductie;
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6.2
6.2.1

6.2.2

6·3
6·3·1

ARTIKEL 7

7. 1

7·1.1

7.2

7·2.1

c de bescherming van natuurwaarden;

d extensieve dagrecreatie;

e een trimbaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - trimbaan';

f water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en verhardingen, par

keervoorzieningen en met inachtneming van de keur van het waterschap.

bouwregels

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

a ten behoeve van de trimbaan 5 m;

b overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 1,5 m.

aanlegvergunning

Het is verboden zander of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en

wethouders op de in artikel 6.1 bedoelde granden de navolgende andere-werken uit te

voeren:

a het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzie

ningen en andere oppervlakteverhardingen;

b het aanleggen van ondergrandse of bovengrandse transport-, energie- en/of com

municatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en appa

ratuur;

c het verwijderen van diepwortelende beplantingen en het raoien en/of kappen van

bos of andere houtgewassen.

Een aanlegvergunning mag aileen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren

van het ander-werk dan wei door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen

blijvend inbreuk wordt gedaan aan de instandhouding van het bos en natuurwaarden en

hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet

gekomen.

Geen aanlegvergunning is nodig voor:

a andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;

b andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uit

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grand van een voor dat tijdstip aange

vraagde dan wei verleende vergunning.

DETAILHANDEL

bestemmingsomschrijving

De voor Detaiihandel aangewezen granden zijn bestemd voor:

a detailhandel;

b de bestaande bedrijfswoning (en);

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden,

parkeervoorzieningen, water en voorzieningen voar de waterhuishouding, tuinen en

erven.

bouwregels

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a goothoogte van:

1 gebouwen ten behoeve van detailhandel maximaal 4,5 m;



2 bedrijfswoningen maximaal 5 m;

b bouwhoogte van:

1 gebouwen ten behoeve van detailhandel maximaal 7 m;

2 bedrijfswoningen maximaal 9 m;

c oppervlakte gebouwen maximaal de in bijlage 2 kolom 'toegestaan m' bij recht' per

detailhandelsbedrijf aangegeven oppervlakte;

d inhoud bedrijfswoning maximaal 750 mJ •

7.2.2 Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de

volgende kenmerken:

a gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 100 m';

b goothoogte is:

1 bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m dan wei de hoogte van

de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning +0,25 m;

c bouwhoogte is:

bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 6 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal de bouwhoogte van de bedrijfs

woning -2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedra

gen en maximaal 6 m.

7.2.3 Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m.

7.3 ontheffing van de bouwregels

vergroting oppervlakte

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 7.2.1 onder b voor het (eenmalig) vergroten van de oppervlakte met maximaal 15%,

mits:

a de vergroting noodzakelijk is in het kader van een doelmatige uitoefening van het

bedrijf;

b in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

c de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

gronden niet onevenredig worden geschaad.
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ARTIKEL 8

8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

HORECA

bestemmingsomschrijving
De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a horeca;

b de bestaande bedrijfswoning(en);

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden,

parkeervoorzieningen, speelvQorzieningen, water en voorzieningen voar de waterhuis

houding, tuinen en erven.

bouwregels

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

a goothoogte van:

1 gebouwen ten behoeve van horeca maximaal 4,5 m;

2 bedrijfswoningen maximaal 5 m;



40

b bouwhoogte van:

1 gebouwen ten behoeve van horeca maximaal 7 m;

2 bedrljfswoningen maxlmaal 9 m;

c oppervlakte bedrijfsgebouwen maximaal de in bijlage 2 kolom 'toegestaan m2 blj

recht' per bedrijf aangegeven oppervlakte;

d inhoud bedrljfswoning maxlmaal 750 m3
•

8.2.2 Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkapplngen bij de bedrijfswoning voldoen aan de

volgende kenmerken:

a gezamenlijke oppervlakte per bedrljfswoning maximaal 100 m2;

b goothoogte is:

1 bij een Inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m;

2 bij een niet-inpandlge bedrljfswoning maximaal 3 m dan wei de hoogte van

de eerste bouwlaag van de bedrljfswoning +0,25 m;

c bouwhoogte Is:

1 bij een Inpandige bedrijfswoning maximaal 6 m;

2 bij een niet-inpandlge bedrljfswoning maxlmaal de bouwhoogte van de bedrijfs

woning -2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedra

gen en maximaal 6 m.

8.2.3 Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

a lichtmasten 6 m;

b overlge bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.

8·3

ARTIKEL 9

ontheffing van de bouwregels

vergroting oppervlakte

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde In artlkel

8.2.1 onder a voor het (eenmalig) vergroten van de oppervlakte met maximaal 15%,

mits:

a de vergrotlng noodzakelijk is in het kader van een doelmatige uitoefening van het

bedrljf;

b in de nabljheld gelegen functies en waarden nlet In onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

c de belangen van de eigenaren en/of gebrulkers van betrokken en nabljgelegen

gronden niet onevenredlg worden geschaad.

MAATSCHAPPELIJK

bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a een verenigingsgebouw;

b de bestaande bedrijfswoning;

c agrarische activitelten ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch';

met bljbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zljnde, wegen en paden,

speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en voorzieningen voar de waterhuis

houding, tulnen en erven.

bouwregels

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a goothoogte van:

1 gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen maxlmaal 4,5 m;



2 bedrijfswoningen maximaal 5 m;

b bouwhoogte van:

1 gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen maximaal 8 m;

2 bedrijfswoningen maximaal 9 m;

c oppervlakte gebouwen maximaal de in bijlage 2 kolom 'toegestaan m' bij recht' per

maatschappelijke instelling aangegeven oppervlakte;

d inhoud bedrijfswoning maximaal 750 m3

9.2.2 Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de

volgende kenmerken:

a gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 100 m';

b goothoogte is:

1 bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m dan wei de hoogte van

de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning +0,25 m;

c bouwhoogte is:

1 bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 6 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal de bouwhoogte van de bedrijfs

waning -2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedra

gen en maximaal 6 m.

9.2.3 Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

a lichtmasten 6 m;

b overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.

9.3 ontheffing van de bouwregels

vergroting oppervlakte

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 9.2.1 onder a voor het (eenmalig) vergroten van de oppervlakte met maximaaI15%,

mits:

a de vergroting noodzakelijk is in het kader van een doelmatige uitoefening van de

maatschappelijke voorziening;

b in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

c de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

granden niet onevenredig worden geschaad.

ARTIKEL 10 NATUUR

10.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van natuurwaarden;

b waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

c extensieve dagrecreatie;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden.

10.2 bouwregels

10.2.1 Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

10.2.2 Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 1,5 m.
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sen;

f andere-werken die een verandering van de waterhuishouding of het grondwaterpeil

tot gevolg hebben, zoals drainage en (onder)bemal',ng.

10.3.2 Een aanlegvergunning mag aileen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren

van het ander-werk dan wei door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen

blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurwaarden van het gebied en

hieraan door het steilen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet

gekomen.

10.3.3 Geen aanlegvergunning is nodig voor:

a andere-werken die het normaIe onderhoud, gebruik en beheer betreffen;

b andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uit

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aan

gevraagde dan wei verleende vergunning.
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10·3

10.3.1

aanlegvergunning

Het is verboden zander of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en

wethouders op de in artikel 10.1 bedoeide gronden de volgende andere-werken uit te

voeren:

a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen

en ophogen van gronden;

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer

voorzieningen en andere opperviakteverhardingen;

c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en

overige waterpartijen;

d het aanieggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of com

municatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en

apparatuur;

e het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en

aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewas-

ARTIKEL 11 RECREATIE

11.1 bestemmingsomschrijving
11.1.1 De voar 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voar:

a recreatieve activiteiten ter plaatse van de aanduidingen:

'dagrecreatie' dagrecreatie;

'ijsbaan' ijsbaan;

'manege' manege;

'specifieke vorm van recreatie - sCQutingterrein' scouting;
'volkstuin' volkstuinen;

b de bestaande bedrijfswoning(en);

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden,

detailhandel, horeca, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvQorzieningen,

water en voorzieningen voar de waterhuishouding, tuinen en erven.

11.2 bouwregels

11.2.1 Gebouwen ter plaatse van de aanduiding dagrecreatie voldoen aan de volgende

kenmerken:

a oppervlakte maximaal 100 m';

b goothoogte maximaal 3 m;



c bouwhoogte maximaal 5 m,

11.2,2 Gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' voldoen aan de volgende kenmerken:

a oppervlakte maximaal 320 m';

b goothoogte maximaal 3 m;

c bouwhoogte maximaal 4,5 m,

11.2.3 Gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'manege' voldoen aan de volgende kenmerken:

a oppervlakte maximaal 1.500 m';

b goothoogte maximaal 6 m;

c bouwhoogte maximaal 10 m.

11.2-4 Gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - scoutingterrein'

voldoen aan de volgende kenmerken:

a oppervlakte maximaal 200 m';

b goothoogte maximaal 3 m;

c bouwhoogte maximaal 4,5 m.

11.2.5 Gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' voldoen aan de volgende

kenmerken:

a deze mogen uitsluitend worden gebouwd op een volkstuin met een oppervlakte van

ten minste 100 m';

b gezamenlijke oppervlakte van plantenkassen per volkstuin maximaal 10 m';

c gezamenlijke oppervlakte van bergingen per volkstuin maximaal 6 m';

d bouwhoogte maximaal 2,5 m.

11.2.6 Bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken

a inhoud maximaal 750 m';

b goothoogte maximaal 5 m;

c bouwhoogte maximaal 9 m.

11.2.7 Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de

volgende kenmerken:

a gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 100 m';

b goothoogte is:

1 bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m dan wei de hoogte van

de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning +0,25 m;

c bouwhoogte is:

1 bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 6 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal de bouwhoogte van de bedrijfs

woning -2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedra

gen en maximaal 6 m.

11.2.8 Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

a iichtmasten, speelvoorzieningen 6 m;

b erf- en terreinafscheidingen 3 m;

c overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.

11.3 ontheffing van de bouwregels

vergroting oppervlakte

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffng verlenen van het bepaalde in arti-

kel 11.2.1 tot en met 11.2.5 onder a voor het (eenmaiig) vergroten van de oppervlakte

met maximaal 15%, mits:

a de vergroting noodzakeiijk is in het kader van een doelmatige uitoefening van de

recreatieve voorziening;
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b in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

c de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

granden niet onevenredig worden geschaad.

ARTIKEL 12 RECREATIE - VERBLIJFSRECREATIE

12.1 bestemmingsomschrijving

12.1.1 De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen granden zijn bestemd voor:

a verblijfsrecreatie in de vorm van de bedrijfsmatige exploitatie van ter plaatse van de

aanduiding:

'kampeerterrein' een kampeerterrein ten behoeve van het be-

staande aantal kampeerplaatsen;

'recreatiewoning' een recreatiewoning;

'specifieke vorm van recreatie een groepsaccommodatie;

- groepsaccommodatie'

b de bestaande bedrijfswoning(en);

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden,

detailhandel, horeca, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, spee!voorzieningen,

water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven,

12.2 bouwregels

12.2.1 Gebouwen ten behoeve van het kampeerterrein voldoen aan de volgende kenmerken:

a oppervlakte maximaal1.400 m2
;

b goothoogte maximaal 5 m;

c bouwhoogte maximaal 6,5 m.

12.2.2 Gebouwen ten behoeve van de groepsaccommodatie voldoen aan de volgende kenmer

ken:

a oppervlakte maximaal 535 m2;

b goothoogte maximaal 4,5 m;

c bouwhoogte maximaal 6,5 m.

12.2.3 Recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

a inhoud maximaal 250 m', met dien verstande dat in afwijking van het bepaalde in

artikel 2.1 de inhoud van ondergrandse gebouwen tevens meetellen voor de bereke

ning van deze inhoud;

b goothoogte maximaai 3 m;

c bouwhoogte maximaal 4 m.

12.2-4 Bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken

a inhoud maximaal 750 m';

b goothoogte maximaal 5 m;

c bouwhoogte maximaal 9 m.

12.2.5 Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de

volgende kenmerken:

a gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 100 m2
;

b goothoogte is:

1 bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 3 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaai 3 m dan wei de hoogte van

de eerste bouwlaag van de bedrijfswoning +0,25 m;



4 m.

16 m;
6 m;

12.2.6

ARTIKEL 13

13.1

13·1.1

13·1.2

13·2

13·2.1

13·2.2

c bouwhoogte is:

1 bij een inpandige bedrijfswoning maximaal 6 m;

2 bij een niet-inpandige bedrijfswoning maximaal de bouwhoogte van de bedrijfs

woning -2 m, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedra

gen en maximaal 6 m.

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

a lichtmasten, speelvoorzieningen 6 m;

b erf- en terreinafscheidingen 3 m;

C overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.

SPORT

bestemmingsomschrijving

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor sportactiviteiten met bijbehorende

gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, horeca, sanitaire

YQorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en vQorzieningen voar

de waterhuishouding, tuinen en erven.

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

bouwregels

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a gebouwd binnen het bouwvlak, met dien verstande, dat buiten het bouwvlak ge

bouwen ten behoeve van opslag, stalling en onderhoud zijn toegestaan met een

gezamenlijke oppervlakte van maximaal 150 m' en een bouwhoogte van maximaal

3 m;

b oppervlakte maximaal 500 m';

c goothoogte maximaal 6 m;

d bouwhoogte maximaal 10 m.

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

a lichtmasten ten behoeve van voetbalvelden

b overige lichtmasten, speelinstallaties, en ballenvangers

C overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
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ARTIKEL 14 VERKEER

14.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a wegen en straten, wandel- en fietspaden met een functie voornamelijk gericht op

de afwikkeling van het doorgaande verkeer;

b het behoud van de landschappelijke waarde van onverharde wegen ter plaatse van

de aanduiding onverharde wegen;

c parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;

d waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende gebouwen, bestaande nutsvoorzieningen en bouwwerken, geen ge

bouwen zijnde, waaronder bruggen.
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14·3

14·4

ARTIKEL 15

15.2

15. 2 .1

15. 2 . 2

bouwregels

Gebouwen mogen niet worden gebouwd, met uitzondering van nutsvoorzieningen, die

voldoen aan de volgende kenmerken:

a bouwhoogte maximaal 3 m;

b inhoud maximaal 36 m3.

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de weg

aanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, maximaal:

a bruggen 5 m;

b overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 2 m.

ontheffing van de bouwregels

geluidsseherm

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel

14.2.2 onder b en toestaan dat een geluidseherm wordt gebouwd met een bouwhoogte

van maximaal 4 m, mits:

a het geluidsseherm noodzakelijk is in verband met een aanvaardbaar woon- en leef

klimaat van de aehter het geluidsseherm gelegen woningen;

b sprake is van een goede landsehappelijke inpassing.

wijzigingsbevoegdheid

verharden onverharde wegen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het verharden van wegen,

mits:

a de verharding geen onevenredige afbreuk doet aan de landsehappelijke waarde van

de onverharde weg;

b de noodzaak van de onverharde weg is aangetoond;

c is aangetoond dat is voldaan aan het bepaalde in de Wet geluidhinder;

d geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige funeties en

waarden;
e geen anevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui

kers van omliggende gronden.

VERKEER - SPOORWEG

bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Spoorweg' aangewezen granden zijn bestemd voor:

a spoorwegen;
b parkeer- en groenvoorzieningen;

c waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en voorzieningen.

bouwregels

Gebouwen magen niet worden gebauwd.

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de geleiding,

beveiliging en regeling van het railverkeer maximaal 8 m.



ARTIKEL 16 WATER

8 m;
3 m.

12 m;
3 m.

16.1

16.2

16.2.1

16.2.2

ARTIKEL 1]

17·1

17·2

17. 2 .1

17·2.2

ARTIKEL 18

18.1

bestemmingsomschrijving
De voor 'Water' aangewezen granden zljn bestemd voor:

a waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

b recreatief medegebruik;

c zwemwater ter plaatse van de aanduiding zwemwater;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen

en/of duikers.

bouwregels
Gebouwen mogen nlet worden gebouwd.

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de waterweg

aanduiding, geleiding of tolheffing, maximaal:

a bruggen en viaducten

b overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

WATER - KANAAL

bestemmingsomschrijving
De voor 'Water - Kanaal aangewezen gronden zijn bestemd voor water ten behoeve van

de scheep- en recreatievaart, met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

waarander bruggen, dammen en/of duikers.

bouwregels
Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de waterweg

aanduiding, geleiding of tolheffing, maximaal:

a bruggen en viaducten

b overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

WONEN

bestemmingsomschrijving
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a de bestaande woningen;

b aan huis verbonden beraepen met dien verstande dat de oppervlakte ten behoeve

van deze functie maximaal 25% van de vloeroppervlakte van de gebouwen bedraagt

tot een maximum van 50 m2;

c bed & breakfast (bestaande uit maximaal vier slaapkamers en een gemeenschappe

Iijke hulskamer met een maximaIe oppervlakte van 30 m' per kamer) blnnen het be

staande hoofdgebouw;

d maximaal een paardenbak;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.
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18.2
18.2.1

18.2.2

18·3
18.3.1

18.3.2

bouwregels

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a goothoogte maximaal 5 m;

b bouwhoogte maximaal 9 m;

c inhoud maximaal 750 m3
, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding

kleine woning een inhoud van maximaal 450 m3 is toegestaan.

Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen voldoen aan de volgende kenmerken:

a afstand tot het hoofdgebouw maximaal 25 m;

b gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m', met dien verstande dat ter plaatse van

de aanduidingen kleine woning en beperking bijgebouwen een maximaIe oppervlakte

van 75 m' is toegestaan;

c goothoogte maximaal 3 m dan wei de hoogte van de eerste bouwlaag van het

hoofdgebouw +0,25 m;

d bouwhoogte maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw -2 m, waarbij geldt dat

de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen en maximaal 6 m.

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

a erf- en terreinafscheidingen v66r (het verlengde van)

de voorgevel van het hoofdgebouw 1 m;

b erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van)

de voorgevel van het hoofdgebouw 2 m;

c overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m;

d oppervlakte paardenbak maximaal 1.000 m' .

Herbouw van een woning is uitsluitend toegestaan op de bestaande locatie binnen het

bestemmingsvlak met inachtneming van het bepaalde in artikel 18.2.1.

ontheffing van de bouwregels

vergroting oppervlakte bijgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 18.2.2 onder b ten behoeve van het toestaan van een gezamenlijke oppervlakte van

bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen van maximaal 150 m', met dien

verstande dat:

a deze ontheffing niet geldt voor woningen ter plaatse van de aanduidingen kleine

woning of beperking bijgebouwen;

b er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige fundies

en waarden;

c er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende granden.

vergroting oppervlakte bijgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 18.2.2 onder b ten behoeve van het toestaan van een gezamenlijke oppervlakte van

bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen van maximaal 250 m', met dien

verstande dat:

a uitbreiding van de oppervlakte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappin

gen uitsluitend is toegestaan in geval van sloop van bestaande bijgebouwen voor

zover de gezamenlijke oppervlakte van de bestaande bijgebouwen groter is dan 100

m2;

b de uitbreiding van de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen, aan- en uitbouwen

en overkappingen 50% van de oppervlakte van de gesloopte bijgebouwen bedraagt,

met een maximum van 150 m2 ;



c deze ontheffing niet geldt voor woningen ter plaatse van de aanduidingen kleine

woning of beperking bijgebouwen;

d er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies

en waarden;
e er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden.

18.3.3 vergrating oppervlakte bijgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffng verlenen van het bepaalde in arti·

kel 18.2.2 onder b ten behoeve van het toestaan van een gezamenlijke oppervlakte van

bijgebouwen, aan· en uitbouwen en overkappingen van maximaal 250 m', met dien

verstande dat:

a uitbreiding van de oppervlakte van bijgebouwen, aan· en uitbouwen en overkappin·

gen uitsluitend is toegestaan in geval van sloop van bestaande bijgebouwen gelegen

op granden binnen de bestemmingen Agrarisch of Agrarisch met waarden, voor zoo

ver gelegen buiten het bouwvlak;

b de uitbreiding van de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen, aan· en uitbouwen

en overkappingen 100% van de oppervlakte van de gesloopte bijgebouwen be·

draagt, met een maximum van 150 m2;

c deze ontheffing niet geldt voor woningen ter plaatse van de aanduidingen kleine

woning of beperking bijgebouwen;

d er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies

en waarden;

e er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden.

18.3.4 verplaatsing van de woning

Burgemeester en wethouders kunnen het ontheffing verlenen van het bepaalde in arti·

kel 18.2.4 ten behoeve van het verplaatsen van de woning, mits:

a woning op maximaal 25 m van de bestaande (voormalige) woning wordt gebouwd,

met dien verstande dat wanneer in verband met het bepaalde in artikel 18.3 onder b

een gratere afstand vereist is deze afstand wordt aangehouden;

b met betrekking tot wegverkeergeluid een aanvaardbaar woonklimaat wordt gereali·

seerd;
c er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies

en waarden;
d er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden.

ontheffing van de gebruiksregels

woningsplitsing

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti·

ke118.1 onder a voor het splitsen van woningen in meerdere woningen, mits:

a de te splitsen woning een inhoud heeft van minimaal 1.000 m3;

b de gesplitste woning een inhoud heeft van minimaal 400 m3;

c na splitsing geen verdere vergroting van de gesplitste woningen plaatsvindt;

d de bijgebouwen zodanig worden gesplitst dat iedere woning maximaal 100 m' krijgt

en het meerdere wordt gesloopt, tenzij het monumentale of karakteristieke bebou·

wing betreft;

e in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont·

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
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f de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

gronden niet onevenredig worden geschaad.

inwoning
Burgemeester en wethouders kunnen onthefflng verlenen van het bepaalde in artikel

18.1 onder a voor het gebruik van een woning dan wei de daarbij behorende bijgebou

wen voor inwoning, uitsluitend ten behoeve van mantelzorg, met dien verstande dat:

a het vloeroppervlak van bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg maximaal 75 m'

mag bedragen;

b geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden.

wijzigingsbevoegdheid

extra woningen bij sloop van bedrijfsbebouwing

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor de bouw van een of meer

dere extra woningen, in verband met sloop van voormalige agrarische bebouwing, met

inachtneming van de volgende voorwaarden:

a ter compensatie van de sloop van minimaal 850 m' voormalige bedrijfsbebouwing

en/of bijgebouwen bij de bedrijfswoning, niet zijnde karakteristieke bebouwing en

opgericht met een bouwvergunning voor 1 januari 2004, kan een compensatiewo

ning worden toegestaan;

b de sloop mag voor een deel plaatsvinden op de locatie van een ander voormalig

agrarisch bedrijf, mits op de locatie van dit andere voormalige bedrijf ook aile voor

malige bedrijfsbebouwing met uitzondering van karakteristieke bebouwing wordt ge

sloopt;

c bij sloop op twee locaties wordt de compensatiewoning op een van beide locaties

toegestaan;

d de compensatiewoning mag niet worden teruggebouwd ter plaatse van de aandui

ding 'reconstructiewetzone landbouwontwikkelingsgebied';

e de compensatiewoning mag een inhoud van maximaal 750 m] hebben met daarbij

bijgebouwen met een oppervlakte van maximaal 75 m' per woning;

f de bebouwing dient te worden gesitueerd op een kavel van minimaal 500 m' en

maximaal 1.000 m' per woning;

galle bebouwing die niet ten behoeve van het wonen wordt gebruikt dient te worden

gesloopt;

h er sprake is van een landschappelijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld;

in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden geschaad;

de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

gronden niet onevenredig worden geschaad;

k de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan is gewaarborgd, in verband waarmee in

elk geval aangetoond moet worden dat:

bodemsanering niet noodzakelijk is dan wei voor uitvoering van het wijzi

gingsplan zal plaatsvinden;

2 geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische

waarden zal plaatsvinden dan wei geen ingrepen in de bodem zullen worden

verricht;

3 in risicogebieden voor wateroverlast aanvullende maatregelen met betrekking

tot schadevrij bouwen en compensatie worden getroffen;



4 met betrekking tot (spoor)wegverkeersgeluid een aanvaardbaar woonklimaat

wordt gerealiseerd;

5 met betrekking tot de luehtkwaliteit een aanvaardbaar leefklimaat wordt

gerealiseerd, dan wei dat geen onevenredige versleehtering plaatsvindt;

6 met betrekking tot de externe veiligheid een aanvaardbaar leefklimaat wordt ge

realiseerd, dan wei dat geen onevenredige versleehtering plaatsvindt;

7 besehermde planten- en diersoorten en biotopen niet onevenredig worden

gesehaad;

8 het wijzigingsplan finaneieel uitvoerbaar is,

18,5,2 omsehakeling naar landhuis

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van de realisatie van

een landhuis, met inaehtneming van de volgende voorwaarden:

a een landhuis mag worden gebouwd met dien verstande dat:

1 de inhoud van het landhuis bedraagt maximaal 2,000 m';

2 het aantal woningen bedraagt maximaal 1;

b de bestaande bijgebouwen worden gesloopt met dien verstande dat:

1 maximaal150 m' aan bestaande bijgebouwen worden behouden;

2 bijgebouwen worden niet gesloopt, voor zover het monumentale of karakteris

tieke bebouwing betreft;

e minimaal 1,5 ha van het aansluitend gebied wordt ingezet voor het versterken van

de landsehappelijke waarden van het gebied;

d de afstand van bijgebouwen, met uitzondering van bestaande monumentale of ka

rakteristieke bebouwing, tot het landhuis bedraagt maximaal 25 m;

e de instandhouding alsmede ontwikkeling van de aldaar voorkomende dan wei daar

aan eigen landsehaps- en natuurwaarden, waaronder begrepen geomorfologisehe,

bodemkundige, landsehapsvisuele, ecologisehe en biologisehe waarden, wordt gega

randeerd;
f er sprake is van een landsehappelijke inpassing, waartoe een inpassingsplan dient te

worden opgesteld;

g in de nabijheid gelegen funeties en waarden niet in onevenredige mate in hun ont

wikkelingsmogelijkheden worden gesehaad;

h de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

granden niet onevenredig worden gesehaad,

18,5,3 nevenaetiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor voor het toelaten van bij de

woning behorende en daaraan ondergesehikte nevenaetiviteiten met bijbehorende voor

zieningen, mits:

a het de vestiging van een bedrijf betreft als bedoeld in de eategorieen 1 en 2 van de

in bijlage 3 opgenomen Staat van Bedrijfsaetiviteiten, dan wei bedrijven die voor wat

betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veraorzaken daaraan gelijk

kunnen worden gesteld, met dien verstande dat het milieu niet extra mag worden

belast ten opziehte van de milieubelasting van het gestopte agrarisehe bedrijf;

b er geen sprake is van detailhandel anders dan verkoop van ter plaatse geprodueeer

de artikelen;

e maximaal 30% van de oppervlakte van de op het moment van het nemen van het

ontheffingsbesluit bestaande en met bouwvergunning gebouwde voormalige be

drijfsbebouwing, die minimaal drie jaar in agrariseh gebruik zijn geweest, hiervoor

wordt gebruikt en geen nieuwbouw ten behoeve hiervan plaatsvindt;

d opslag en stalling in verband met de nevenaetiviteiten uitsluitend inpandig plaatsvin

den;
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e er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;

f voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

g geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies

en waarden;

h geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui

kers van omliggende granden.

18.5-4 recreatieve nevenactiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het toestaan van bij de

woning behorende en daaraan ondergeschikte recreatieve nevenactiviteiten in de vorm

van:
a vakantieappartementen, mits:

1 gerealiseerd in de op het moment van het nemen van het ontheffingsbesluit be

staande en met bouwvergunning gebouwde voormalige bedrijfsbebouwing, die

minimaal drie jaar in agrarisch gebruik zijn geweest;

2 maximaal drie appartementen worden gerealiseerd met een woonoppervlak van

maximaal 150 m' per woning of appartement;

3 er een inpassingsplan wordt overlegd;

4 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

5 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

6 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;

7 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden;

b kleinschalige extensieve dagrecreatie met bijbehorende terrasvoorziening, mits:

1 maximaal 450 m' van de bedrijfsvloerapperviakte van de op het moment van

het nemen van het ontheffingsbesluit bestaande en met bouwvergunning ge

bouwde voormalige bedrijfsbebouwing, die minimaal drie jaar in agrarisch ge

bruik is geweest, wordt gebruikt;

2 maximaal 250 m' van de buitenruimte intensief ten behoeve van de kleinschali

ge extensieve dagrecreatie met bijbehorende terrasvoorziening wordt gebruikt

en de overige granden slechts extensief ;

3 er een inpassingsplan wordt overlegd;

4 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

5 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

6 er geen aanpassing of verharding van de infrastructuur buiten het bouwvlak

noodzakelijk is;

7 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden~

8 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden;

c groepsaccommodatie, mits:

1 maximaal 1.000 m' van de bedrijfsvloeroppervlakte van de op het moment van

het nemen van het ontheffingsbesluit bestaande en met bouwvergunning ge

bouwde voormalige bedrijfsbebouwing, die minimaal drie jaar in agrarisch ge

bruik is geweest, wordt gebruikt;

2 er een inpassingsplan wordt overlegd;

3 voorzien wordt in voldoende parkeergeiegenheid op eigen terrein;



4 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

5 er geen aanpassing of verharding van de infrastructuur buiten het bouwvlak

noodzakelijk is;

6 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;

7 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden;

d trekkershutten, mits:

1 maximaal drie trekkershutten met een maximaIe oppervlakte van 18 m' ieder

voor maximaal vijf personen per hut worden opgericht;

2 opgericht binnen het bouwvlak met een maximale afstand van 50 m tot overige

gebouwen;

3 er een inpassingsplan wordt overlegd;

4 voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

5 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitsluitend inpandig

plaatsvinden;

6 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;

7 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden;

e kleinschalig kamperen, mits:

1 maximaal 25 kampeermiddelen per bedrijf worden opgericht;

2 het kampeerterrein binnen dan wei direct aansluitend aan het bouwvlak wordt

gesitueerd;

3 buiten de periode van 1 april tot en met 30 september geen kampeermiddelen

op het terrein aanwezig zijn;

4 maximaal 75 m' aan bebouwing wordt opgericht ten behoeve van sanitaire

voorzieningen binnen het bouwvlak;

5 er een inpassingsplan wordt overlegd;

6 voorzien wordt In voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;

7 opslag en stalling in verband met de nevenactiviteiten uitslultend Inpandlg

plaatsvinden;

8 er geen aanpassing of verharding van de infrastructuur buiten het bouwvlak

noodzakelijk Is;

9 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige func

ties en waarden;

10 geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden.

ARTIKEL 19 WONEN - VILLA

'9.' bestemmingsomschrijving
De voor Wonen - Villa aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a de bestaande woningen met dien verstande dat inwoning is toegestaan;

b aan huis verbonden beroepen met dien verstande dat de oppervlakte ten behoeve

van deze functie maximaal 25% van de vloeroppervlakte van de gebouwen bedraagt

tot een maximum van 50 m2
;
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c bed & breakfast (bestaande uit maximaal vier slaapkamers en een gemeenschappe

lijke huiskamer met een maximaIe oppervlakte van 30 m' per kamer) binnen het be

staande hoofdgebouw;

d maxlmaal een paardenbak;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.

bouwregels

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a goothoogte maximaal 5 m;

b bouwhoogte maximaal 9 m;

c inhoud maximaal 1.250 m3.

Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen voldoen aan de volgende kenmerken:

a gezamenlijke oppervlakte maximaal 150 m';

b goothoogte maximaal 3 m dan wei de hoogte van de eerste bouwlaag van het

hoofdgebouw +0,25 m;

c bouwhoogte maximaal 6 m.

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

a erf- en terreinafscheidingen v66r (het verlengde van)

de voorgevel van het hoofdgebouw 1 m;

b erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van)

de voorgevel van het hoofdgebouw 2 m;

c overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m;

d oppervlakte paardenbak maximaal 1.000 m' .

Herbouw van een woning is uitsluitend toegestaan op de bestaande locatie binnen het

bestemmingsvlak met inachtneming van het bepaalde in artikel 19.2.1.

ontheffing van de bouwregels

vergroting oppervlakte bijgebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 19.2.2 onder a ten behoeve van het toestaan van een gezamenlijke oppervlakte van

bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen van maximaal 250 m2 , met dien

verstande dat:

a uitbreiding van de oppervlakte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappin

gen uitsluitend is toegestaan in geval van sloop van bestaande bijgebouwen gelegen

op gronden binnen de bestemmingen Agrarisch of Agrarisch met waarden, voor zo

ver gelegen buiten het bouwvlak;

b de uitbreiding van de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen, aan- en uitbouwen

en overkappingen 100% van de oppervlakte van de gesloopte bijgebouwen be

draagt, met een maximum van 100 m';

c deze ontheffing niet geldt voor woningen ter plaatse van de aanduidingen kleine

woning of beperking bijgebouwen;

d er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige fundies

en waarden;

e er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende gronden.



19.3.2 verplaatsing van de woning

Burgemeester en wethouders kunnen het ontheffing verlenen van het bepaaide in arti

kel 19.2.4 ten behoeve van het verplaatsen van de woning, mits:

a woning op maximaal 25 m van de bestaande (voormalige) woning wordt gebouwd,

met dien verstande dat wanneer in verband met het bepaalde in artikel 18.3 onder b

een grotere afstand vereist is deze afstand wordt aangehouden;

b met betrekking tot wegverkeergeluid een aanvaardbaar woonklimaat wordt gereali

seerd;
c er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies

en waarden;

d er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en

gebruikers van omliggende granden.

ontheffing van de gebruiksregels

inwoning

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffng verlenen van het bepaalde in artikel

18.1 onder a voor het gebruik van een woning dan wei de daarbij behorende bijgebou

wen voor inwoning, uitsluitend ten behoeve van mantelzorg, mits:

a het vloeroppervlak van bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg bedraagt maximaal

75 m2 ;

b geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui

kers van omliggende gronden.
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ARTIKEL 20 LEIDING - GAS

20.1 bestemmingsomschrijving

20.1.1 De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorko

mende bestemmingen, mede bestemd voor:

a een ondergrandse gasleiding met een diameter van 6 inch en een druk van 40 bar

ter plaatse van de aanduiding hartlijn leiding - gas 1;

been ondergrondse gasleiding met een diameter van 8 inch en een druk van 40 bar

ter plaatse van de aanduiding hartlijn leiding - gas 2;

c een ondergrondse gasleiding met een diameter van 12 inch en een druk van 40 bar

ter plaatse van de aanduiding hartlijn leiding - gas 3;

d een ondergrondse gasleiding met een diameter van 18 inch en een druk van 67 bar

ter plaatse van de aanduiding hartlijn leiding - gas 4;

e een ondergrondse gasleiding met een diameter van 24 inch en een druk van 80 bar

ter plaatse van de aanduiding hartlijn ieiding - gas 5;

f een ondergrondse gasleiding met een diameter van 36 inch en een druk van 80 bar

ter plaatse van de aanduiding hartlijn leiding - gas 6;

g het beheer en onderhoud van de leiding;

h de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

20.1.2 In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 19)

zijn op de in artikel 20.1.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare objecten toege

staan.
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20.2

20·3

20·3·1

20.3. 2

20·4

20·4·1

20·4·4

bouwregels
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 19)

mag:

a binnen een afstand van 5 m aan weerszijden van de gasleiding geen nieuw bouw

werk worden gebouwd;

b op de overige binnen de zone gelegen gronden geen nieuw bouwwerk ten behoeve

van kwetsbare objecten worden gebouwd.

ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 20.2 onder a en/of b en 20.1.2 voor het toestaan van kwelsbare objecten en van het

bouwen van bouwwerken ten behoeve van deze objecten, mits:

a ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd;

b advies is verkregen van de leidingbeheerder.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 20.2 onder a voor het toestaan van de het bouwen van bouwwerken anders dan ten

behoeve van kwetsbare objecten, mils:

a ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd;

b advies is verkregen van de leidingbeheerder.

aanlegvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en

wethouders op de in artikel 20.2 onder a bedoelde granden de volgende andere-werken

uit te voeren:

a het ontgranden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen

en ophogen van gronden;

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer

voorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;

c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overi

ge waterpartijen;

d het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en

aanplanten van granden en het raoien en/of kappen van bos of andere houtgewas

sen.
Een aanlegvergunning mag aileen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren

van het ander-werk dan wei door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen

blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een adequaat

beheer of de veiligheid van de leiding en hieraan door het stellen van voorwaarden niet

of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

Een aanlegvergunning wordt niet verleend dan nadat advies is verkregen van de leiding

beheerder.

Geen aanlegvergunning is nodig voor:

a andere-werken die het normaIe onderhoud en beheer betreffen;

b andere-werken die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van

dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aange

vraagde of verleende vergunning.



ARTIKEL 21 LEIDING - HOOGSPANNINGSVERBINDING

21.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de

andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

a een bovengrandse hoogspanningsverbinding (110(380 Kv) ter plaatse van de aan-

duiding 'hartlijn leiding - hoogspanningsverbinding';

b het beheer en onderhoud van de verbinding;

c de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

21.2 bouwregels

21.2.1 In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 19)

mag aileen ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd.

21.2.2 Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

21.2.3 Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

a hoogspanningsmasten 30 m;

b overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.

21.3 ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde:

a in artikel 21.2.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits

advies is verkregen van de leidingbeheerder;

b in artikel 21.2.3 onder a voor het bouwen van hoogspanningsmasten met een maxi

male bouwhoogte van 40 m, mils advies verkregen van ministerie van defensie.
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21.4·3

21.4·4

aanlegvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en

wethouders op de in artikel 21.1 bedoelde granden de volgende andere-werken uit te

voeren:
a het ophogen van gronden;

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer

voorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;

c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sioten, watergangen en overi

ge waterpartijen;

d het aanbrengen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van

gronden.

Een aanlegvergunning mag aileen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren

van het ander-werk dan wei door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen

blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een adequaat

beheer of de veiligheid van de leiding en hieraan door het stellen van voorwaarden niet

of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

Een aanlegvergunning wordt niet verleend dan nadat advies is verkregen van de leiding

beheerder.

Geen aanlegvergunning is nodig voor:

a andere-werken die het normaIe onderhoud en beheer betreffen;

b andere-werken die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van

dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grand van een voor dat tijdstip aange

vraagde of verleende vergunning.
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ARTIKEL 22 LEIDING - RIOOL

22.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voor

komende bestemmingen, mede bestemd voor:

a een ondergrandse rioolpersleiding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding -

riool';
b het beheer en onderhoud van de leiding;

c de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

22.2 bouwregels

22.2.1 In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 19)

mag aileen ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd.

22.2.2 Gebouwen ten behoeve van de bestemming voldoen aan de volgende kenmerken:

a oppervlakte maximaal 20 m';

b bouwhoogte maximaal 4 m.

22.2.3 Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 3 m.

22.3 ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 22.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is ver

kregen van de leidingbeheerder.

22·4·3

22·4-4

aanlegvergunning
Het is verboden zander of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en

wethouders op de in artikel 22.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te

voeren:
a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen

en ophogen van gronden;

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer

voorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;

c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en

overige waterpartijen;

d het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en

aanplanten van granden en het raoien en/of kappen van bos of andere houtgewas

sen.
Een aanlegvergunning mag aileen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren

van het ander-werk dan wei door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen

blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een adequaat

beheer of de veiligheid van de leiding en hieraan door het stellen van voorwaarden niet

of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

Een aanlegvergunning wordt niet verleend dan nadat advies is verkregen van de leiding

beheerder.

Geen aanlegvergunning is nodig voor:

a andere-werken die het normaIe onderhoud en beheer betreffen;

b andere-werken die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van

dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grand van een voor dat tijdstip aange

vraagde of verleende vergunning.



ARTIKEL 23 LEIDING - WATER

23·2
23. 2.1

23. 2.2

23·2·3

23·3
23·3·1

23·4·3

23-4·4

bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Water aangewezen granden zijn, behalve voor de daar voorkomende

bestemmingen, mede bestemd voor:

a een ondergrondse waterleiding ter plaatse van de aanduiding hartlijn leiding - water;

b het beheer en onderhoud van de leiding;

c de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 19)

mag aileen ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd.

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m.

ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 23.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is ver

kregen van de leidingbeheerder.

aanlegvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en

wethouders op de in artikel 23.1 bedoelde granden de volgende andere-werken uit te

voeren:

a het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen

en ophogen van gronden;

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeer

voorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;

c het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overi

ge waterpartijen;

d het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en

aanplanten van gronden en het raoien en/of kappen van bos of andere houtgewas

sen.

Een aanlegvergunning als bedoeld in artikel 23.4.1 mag aileen en moet worden gewei

gerd indien door het uitvoeren van de andere-werken, dan wei door de daarvan hetzij

direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan

aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse

leidingen en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan

worden gekomen.

Een aanlegvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de

leidingbeheerder.

Geen aanlegvergunning is nodig voor:

a andere-werken die het normale onderhoud en beheer betreffen;

b andere-werken die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van

dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aange

vraagde of verleende vergunning.
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ARTIKEL 24 WAARDE - ARCHEOLOGIE

24·:1

60

3·3
<
8 24·2;;;·0z·C
0
0

z
~
"~
0
z
Z,·~·•""•3
~

z
0

"·IZ
"~
0
<
~

24·3
24.3.1

24·3·2

24·4

24·4·1

bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de aan de grand

eigen zijnde archeologische waarden.

bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen (artike

len 3 tot en met 19) mag op de in artikel 24.1 bedoelde gronden niet worden gebouwd,

tenzij:

a het bouwwerk uitsluitend wordt gebouwd ten behoeve van aanvullend of definitief

archeologisch onderzoek, of;

b op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat

op de betrakken locatie geen behoudenswaardige archeologische reHcten aanwezig

zijn,of;

c het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing,

waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt be

nut, of;

d het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 250 m2 of minder diep steekt dan

0,50 m ten opzichte van het ter plaatse aanwezige maaiveld.

ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 24.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits geen oneven

redige aantasting plaatsvindt van de archeologische waarden van het gebied.

Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een ontheffing als

bedoeld in artikel 24.3.1, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologische deskundige

amtrent de vraag of de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen

worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.

aanlegvergunning

Het is verboden zander of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en

wethouders op de in artikel 24.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te

voeren:

a grandwerkzaamheden dieper dan 0,5 m ten opzichte van het ter plaatse aanwezige

maaiveld of met een oppervlakte grater dan 250 m2
, waartoe worden gerekend het

ophogen, afgraven (oak ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderin

gen), woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede

het (ver)graven, verruimen of dempen van slaten, vijvers en andere wateren en het

aanieggen van drainage;

b het verlagen van het waterpeil;

c het aanleggen of raoien van bas of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

d het aanleggen van ondergrandse transport-, energie-, of telecommunicatieleldingen

en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;

e het werken met opsporingsapparatuur (waarander vallen metaaldetectoren, grand

radar en andere detectieapparatuur) gevolgd door het opgraven van archeologische

vondsten en relicten.



24-4.2 Een aanlegvergunning mag aileen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren

van het ander-werk dan wei door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen

blljvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van het

gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden

tegemoet gekomen.

24.4.3 Geen aanlegvergunning is nodig voor:

a andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;

b locaties waarvoor op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is

aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige areheologisehe re

lieten aanwezig zijn

c andere-werken die op het moment van het van kraeht worden van het plan in uit

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aan

gevraagde dan wei verleende vergunning;

d andere-werken die op aanvullend of definitief areheologiseh onderzoek zijn gerieht;

e andere-werken waarvoor een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 nodig

is.

24.5 wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan en de daarvan onderdeel ultmakende

kaart Areheologie wijzigen voor:

a het toevoegen van de bestemming Waarde -Areheologie 1, indien uit areheologiseh

onderzoek blijkt dat dit wenselljk is;

b het verwijderen van de bestemming Waarde -Archeologie 1, indien uit areheologisch

onderzoek blijkt dat dit mogelljk is.

ARTIKEL 25 WAARDE - ARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGSWAARDE

25.1 bestemmingsomschrijving

De voor Waarde -Areheologisehe verwaehtingswaarde aangewezen gronden zijn, behalve

voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de beseherming

van areheologische waarden.

25.2 bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen (artike

len 3 tot en met 19) mag op de in artikel 25.1 bedoelde gronden niet worden gebouwd,

tenzij:

a het bouwwerk uitsluitend wordt gebouwd ten behoeve van aanvullend of definitief

areheologiseh onderzoek, of;

b op basis van aanvullend en/of definitief areheologiseh onderzoek is aangetoond dat

op de betrokken loeatie geen behoudenswaardige areheologisehe relieten aanwezig

zijn, of;

c het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing,

waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt be

nutt of;
d het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 250 m' of minder diep steekt dan

0,50 m ten opziehte van het ter plaatse aanwezige maaiveld.
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25·3
25.3.1

25·3·2

25·4·3

ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 25.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits geen oneven

redige aantasting plaatsvindt van de archeologische waarden van het gebied.

Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een ontheffing als

bedoeld in artikel 25.3.1, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologische deskundige

omtrent de vraag of de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen

worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.

aanlegvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en

wethouders op de in artikel 25.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te

voeren:

a grondwerkzaamheden dieper dan 0,5 m ten opzichte van het ter plaatse aanwezige

maaiveld of met een oppervlakte groter dan 100 m', waartoe worden gerekend het

ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderin

gen), woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede

het (ver)graven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het

aanleggen van drainage;

b het verlagen van het waterpeil;

c het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen

en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

Een aanlegvergunning mag aileen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren

van het ander-werk dan wei door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen

blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van het

gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden

tegemoet gekomen.

Geen aanlegvergunning is nodig voor:

a andere-werken die het normaIe onderhoud, gebruik en beheer betreffen;

b locaties waarvoor op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is

aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische re

licten aanwezig zijn

c andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uit

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aan

gevraagde dan wei verleende vergunning;

d andere-werken die op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek zijn gericht;

e andere-werken waarvoor een vergunning ingevoige de Monumentenwet 1988 nodig

is.

25.5 wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan en de daarvan onderdeel uitmakende

kaart Archeologie wijzigen voor:

a het toevoegen van de bestemming 'Waarde -Archeologie 2', indien uit

archeologisch onderzoek blijkt dat dit wenselijk is;

b het verwijderen van de bestemming 'Waarde -Archeologie 2', indien uit archeolo

gisch onderzoek blijkt dat dit mogelijk is.



ARTIKEL 26 WAARDE - BESCHERMD STADS- EN DORPSGEZICHT

26.1

26.2
26.2.1

26.2.2

26·3
26·3·1

26.3.2

26·3·3

ARTlKEl27

27·2
27·2.1

bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Besehermd stads- en dorpsgezieht' aangewezen gronden zijn, behalve

voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en

herstel van de aanwezige struetuur en vormkenmerken en van de stedenbouwkundige

versehijningsvorm in zijn historische karakteristiek.

bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 19)

mag aileen bebouwing worden aangebracht indien de aarden van het beschermd stads

gezieht niet worden aangetast.

Ingevolge artikel 37 van de Monumentenwet 1988 is het verboden een bouwwerk geheel

of gedeeltelijk af te breken zander of in afwijking van een schriftelijke vergunning van

burgemeester en wethouders.

aanlegvergunning

Het is verboden zander of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en

wethouders op de in artikel 26.1 bedoelde gronden de volgende andere-werken uit te

voeren:

het aanbrengen of verwijderen van beplantingen en houtgewassen;

het ophogen, afgraven en egaliseren van gronden.

Een aanlegvergunning mag aileen en moet worden geweigerd, indien door het uitvoeren

van het ander-werk dan wei door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen

blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van het besehermd stads

en dorpsgezieht en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan

worden tegemoet gekomen,

Geen aanlegvergunning is nodig voor:

a andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;

b andere-werken die op het moment van het van kraeht worden van het pian in uit

voering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aan

gevraagde dan wei verleende vergunning;

c andere-werken waarvoor een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 nodig

is.

WATERSTAAT - WATERlOPEN

bestemmingsomschrijving
De voor Waterstaat - Waterlopen aangewezen granden zijn, behalve voor de andere daar

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor: de beseherming en het beheer van de

watergang, met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde en met inaehtneming

van de keur van het waterschap.

bouwregels
In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemmingen (artikelen

3 tot en met 19) mag uitsluitend ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd.

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m,
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27.3 ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen onthefflng verlenen van het bepaalde In artl-

kel 27.2 voor het bouwen overeenkomstlg de andere daar voorkomende bestemmlngen,

mlts advies Is verkregen van de beheerder van de watergang.

27·4
27·4·1

27.4.2

27·4·3

aanlegvergunning

Het Is verboden zander of In afwljklng van een aanlegvergunnlng van burgemeester en

wethouders op de In artlkel 27.1 bedoelde granden de volgende andere-werken uit te

voeren:

a het ontgranden, vergraven, afgraven, egaliseren, dlepploegen, woelen en mengen

en ophogen van gronden;

b het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, parkeervoorzlenlngen en

andere oppervlakteverhardlngen;

c het aanleggen, verdlepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overi

ge waterpartljen en het aanbrengen van drainage;

d het aanleggen van ondergrondse of bovengrandse transport-, energle- en/of com

munlcatieleldlngen en daarmee verband houdende constructies, Installatles en appa

ratuur.

Een aanlegvergunnlng wordt nlet eerder verleend dan nadat advles Is verkregen van de

beheerder van de watergang.

Geen aanlegvergunnlng Is nodlg voor:

a andere-werken die het normaIe onderhoud en beheer betreffen;

b andere-werken die In ultvoerlng zljn op het tljdstip van het van kracht worden van

dlt plan of ultgevoerd kunnen worden op grand van een voor dat tljdstlp aange

vraagde of verleende vergunnlng.



3 ALGEMENE REGELS

ARTIKEL 28 ANTIDUBBELTELBEPALING

Grand die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waar

aan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van

latere bouwplannen buiten beschouwing.

ARTIKEL 29 ALGEMENE BOUWREGELS

29.1 bestaande maatvoering

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of

afstand tot enige op de kaart aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming

met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen, minder dan wei meer be

draagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven respectie

velijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of afstand

in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal toegestaan.

29.2 nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetin

gen van de, krachtens dit plan toegestane, bebouwing, ten behoeve van:

a een goede landschappelijke inpassing;

been goede woonsituatie;

c de verkeersveiligheid;

d de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;

e de sociaIe veiligheid;

f een goede milieusituatie;

g de bescherming van de graenstructuur;

h de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende granden.
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ARTIKEL 30

30.1

30.1.1

30.1.2

30·1.3

ALGEMENE AANDUIDINGSREGELS

geluidzone - industrie

aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' zijn, behalve voor de

daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en instandhou

ding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van een inrichting als bedoeld in

artikel 41 van de Wet geluidhinder.

bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 19)

mag geen nieuw geluidsgevoelig gebouw worden gebouwd.

ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 30.1.2 voor het bouwen van nieuwe geluidsgevoelige gebouwen overeenkomstig de

andere bestemmingen, mits de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de
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30·3
30 .3.1

30·3·3

gevels van deze geluidsgevoelige gebouwen niet hager zal zijn dan de daarvoor geldende

voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.

veiligheidszone -Ipg
aanduidingsomschrijving

De granden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' zijn, behalve voor de

daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming van het woon- en

leefklimaat in verband met een LPG-installatie.

bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 19)

mogen geen gebouwen worden gebouwd ten behoeve van nieuwe kwetsbare en beperkt

kwetsbare objecten.

ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in arti-

kel 30.2.2 voor het toestaan van nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten over

eenkomstig de andere bestemmingen ter plaatse, mits ter plaatse een aanvaardbaar

woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.

wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor:

a het verplaatsen of verkleinen van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' in verband

met het verplaatsen van het Ipg-vulpunt c.q. het verkleinen van de Ipg-doorzet als

opgenomen in bijlage 2, mits het woon- en leefmilieu van de aangrenzende gronden

niet verslechtert;

b het verwijderen van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg', mits het gebruik van de

granden en bouwwerken ten behoeve van de Ipg-installatie wordt beeindigd.

veiligheidszone - bevi
aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' zijn, behalve voor de

daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het tegengaan van een te haag

veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten in verband met de risico

volle inrichting.

bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikelen 3 tot en met 19)

zijn op de in artikel 30.3.1 bedoelde granden geen nieuwe kwetsbare en/of beperkt

kwetsbare objecten toegestaan.

ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in de arti

kel 30.3.2 voor het toestaan van nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten over

eenkomstig de andere bestemmingen ter plaatse, mits ter plaatse een aanvaardbaar

woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.

wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het verwijderen van de

aanduiding 'veiligheidszone - bevi', mits het gebruik van de gronden en bouwwerken ten

behoeve van de betreffende risicovolle inrichting wordt beeindigd.



ARTIKEL 31 ALGEMENE GEBRUIKSREGELS

31.1 Onder verboden gebruik als bedoeld In artikel 7.10 eerste lid Wra wordt In elk geval

verstaan:

a een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met

uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte

gebruik en onderhoud;

been gebruik van granden als stallings- en/of opslagplaats van een of meer aan het

gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtulgen, met uitzondering van een

zodanig gebruik voor het normaIe op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

c een gebruik van granden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wei ten be

hoeve van prostitutie.

31.2 Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 eerste lid Wro wordt mede verstaan:

a met betrekking tot de bestemming 'Bedrijf': een gebruik van gronden en bouwwer

ken ten behoeve van geluidzoneringspllchtige bedrljven en bedrijven die vallen onder

het Besluit externe velligheld inrichtingen (Bevl) of het Besluit risico's zware ongeval

len 1999 (Brzo) met uitzondering van een zodanlg gebruik dat uitdrukkelijk is toege

staan in of krachtens deze regels;

b met betrekking tot de bestemming 'Sport': een gebrulk van granden en bouwwerken

ten behoeve van sporten die veel omgevingslawaai tot gevolg hebben, zoals (mo

del)vliegsport en motorcrass;

c met betrekklng tot de bestemming 'Recreatie': een gebruik van recreatiewoningen

en stacaravans ten behoeve van permanente bewoning;

d met betrekking tot de bestemming 'Water': recreatief medegebruik met gemotori

seerde vervoersmiddelen.

ARTIKEL 32 ALGEMENE ONTHEFFINGSREGELS

32.1 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

a In het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten,

percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijdlng is toegestaan tot maximaal

10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percenta

ges en afstandselsen;

b de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een over

schrijdlng is toegestaan tot maxlmaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met

de uitmeting van het terrein of ult een oogpunt van doelmatig gebruik van de gran

den en/of de bebouwing;

c de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

wordt vergroot tot maximaal 10 m en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sire

nemasten wordt vergraot tot maximaal 40 m, met dien verstande dat wanneer hoger

wordt gebouwd dan 30 m advies moet worden verkregen van het ministerie van de

fensie;
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32.2

ARTIKEL 33

d van de regels en de bouw toestaan van niet voor bewoning bestemde

gebouwen met een inhoud van ten hoogste 50 mJ en een bouwhoogte van ten

hoogste 4 m ten dienste van het openbaar nut, zoals schakelhuisjes, wachthuisjeS,

transformatorhuisjes, telefooncellen, alsmede andere bouwwerken, zoals muurtjes,

standbeelden en Iichtmasten; gasdrukmeetstations en verkooppunten voor motor

brandstoffen uitgezonderd.

Ontheffing als bedoeld in artikel 32.1 kan slechts worden verleend, mits:

a de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

gronden niet onevenredig worden geschaad;

b het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig

worden geschaad.

ALGEMENE WIJZIGINGSREGELS

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen

van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmings

grenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven;

b de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen

gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;

c het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet

onevenredig worden geschaad.

ARTIKEL 34 ALGEMENE PROCEDUREREGELS

34.1 Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht ingevolge dit plan is de

uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Aigemene wet bestuurs

recht (Awb) van toepassing.

34.2 Bij de toepassing van een ontheffingsbevoegdheid ingevolge dit plan is de volgende

procedure van toepassing:

a het ontwerp-besluit ligt voor de vaststelling van die ontheffing, gedurende een ter

mijn van tenminste twee weken op het gemeentehuis van Almelo ter inzage voor be

langhebbenden;

b de terinzagelegging wordt vooraf bekendgemaakt op de in de gemeente Almelo

gebruikelijke wijze en door publicatie in een of meer in de gemeente Almelo ver

schijnende dag- of nieuwsbladen;

c de bekendmaking houdt in dat belanghebbenden gedurende de onder a genoemde

termijn aan Burgemeester en Wethouders mondelinge of schriftelijke zienswijzen

omtrent het ontwerp-besluit van de ontheffing naar voren kunnen brengen;

d indien omtrent het ontwerp-besluit zienswijzen zijn ingediend, wordt het besluit met

redenen omkleed;

e Burgemeester en Wethouders delen aan hen die zienswijzen hebben ingediend de

beslissing daaromtrent mee.



4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

ARTIKEL 35

35·:1

35·1.1

35·1,2

35·2
35. 2 •1

35. 2 .2

ARTIKEL 36

OVERGANGSRECHT

overgangsrecht bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan

aanwezig of in uitvoering is, dan wei gebouwd kan worden krachtens een bouwvergun

ning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt

vergroot,

a gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of ver

anderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar

na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde in

artikel 35.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel

35.1.1 met maximaal 10%.

Artikel 35.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met

het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

overgangsrecht gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 35.2.1,

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij

door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 35.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit ge

bruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

Artikel 35.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van

dat plan.

SLOTREGEL

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Buitengebied

Almelo.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

69

De griffier, De voorzitter,



Bijlage



B1J LAGE 1 AD RESS EN MET I NTE NSI EVE VE EHOU D ERIJ

adres nr.
Achterhoeksweq 4A
Boischer Landen 29
Boischer Landen 30
Boischerdwarsweo 7
Bornsestraat 16
Bornsestraat 22
Breeseqqe 4
Bronweq 2A
Entersestraat 12
Entersestraat 53
Grote Bavenkelsweq 7
Het Linschot 2A
Het Linschot 4
Hoeselderdiik 7
Hoeselderdiik 14
Kanaaiweq 5
Keursweq 1
Keursweq 2
Keursweq 4
Lanqe Voort 1
Lohuisstraat 19
Slaqendwarsweq 19
Siampsweq 4
Tusveld 9
Velnerweo 1-3
Weitemansweo 46
Weitemansweq 55
Worker Landen 5
Worker Landen 20
Zomerdiik 1
Zomerdiik 2



BIJLAGE 2 BEDRIJVEN

adres nr. aanduiding toegestaan m2 bij recht

(excl. woning en excl.

bijgebouw bij woning)

Bedrij~ agrarische hulpbedrijven

BOL5CHERDWAR5WEG 3 agrarisch hulpbedrijf (sb-ah) 2.730

KROO5HOOP5WEG 3 loonbedrijf (sb-ah) 2.260

Bedrijf, agrarisch verwante bedrijven

BOLSCHER LANDEN naast 20 hoveniersbedrijf (sb-avb) 140

BORNSESTRAAT 16a hoveniersbedrijf (sb-avb) 400

DELDENSESTRAAT 199 hoveniersbedrijf (sb-avb) 150

Bedrijf, nufsvoorzieningl08

MAATKAMP5WEG 1267b nutsvoorziening Cnv) 108

SLUISKADE ZUIDZIJDE 267005 nutsvoorzienlng Cnv) 126

STOBBENHORST 2265a nutsvQorziening Cnv) 670

TU5VELD 26 nutsvoorziening (nv) 226

Bedrijf, overige bedrijvigheid

BOL5CHERLANDEN 43 dienstverlening en opslag (sb-ob) 400

BORN5E5TRAAT 18 machinefabriek (sb-ob) 525

BREESEGGEWEG 3 grondverzet- en transportbedrijf Csb-ab) 7BO

DOOD5DWARSWEG 4/4a zonwering maatwerk montagebedrijf (sb- 250

ob)

GRA5BROEKWEG 3 rietdekkersbedrijf (sb-ob) 320

GROTE BAVEN KEL5WEG 15 transportbedrijf (sb-ah) 320

GROTE BAVEN KEL5WEG 19 grondverzet- en transportbedrijf Csb-ab) 5BO

KANAALWEG 4 opslagbedrijf (sb-ob) 50

KRIKKENHAAR 17 stucadoorsbedrijf Csb-ab) 265

LOHUISSTRAAT 27 bouwmaterialenhandel Csb-ab) 500

MAATKAMPSDWARSWEG B aannemersbedrijf Csb-ob) 400

PA5TOOR OSSESTRAAT 45 autoreparatiebedrijf incl. wasstraat en 1.500

en LPG met een doorzet van max, 1.000 m3

WOLBE5 LAN DEN 14 (sb-ob)

PEPER5HAAR 2/2a grond/water/wegenbouw, zand en SOO

grindhandel (sb-ob)

SEMMEKROT5WEG 2/2a keukenmontage bedrijf (sb-ob) 225

TUSVELD 5 Rijwielhandel (sb-ob) 220

TUSVELD 15 garagebedrijf (sb-ob) 2.100

TU5VELD 22/24 aannemersbedrijf (sb-ob) 1.050

TU5VELD 73/75 aannemersbedrijf (sb-ob) 700

TU5VELD S9/91 platenmaatschappij/opnamestudio (sb· 270

ob)

Detailhandel

BORN5E5TRAAT 7 detailhandel 270

LANGE VOORT 5 slagerij/slachterij 160

Horeca

TUSVELD 33 horeca 1.500

TUSVELD 95 horeca 500

KRIKKENHAAR I1 jeugdherberg 720



adres or. aanduiding toegestaan m2 bij recht

(excl. woning en excl.

bijgebouw bij waning)

Maatschappelijk

BAVINKELSWEG 4/6 verenigingsgebouw 3.000



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 tIm 2)

Cat,

- --.-- .------ ·1-·-
Vervaardigin!jvan!<:ll!din.f!; bereiden en vervl!.n..".a_n._~b~o~n~t _

___1__V_el'/aardigingv~n_~ledinJ2en:toe.b_e_ho_ren\excLvanleer) 12 .

16
._._----------------_..-

Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk

1 __ ---.-..~............... I e d•••• .. . _

...j_.:':lv62.,9'-'0"'2 ._....... +_--+"K":,u"rk"w."aren:,riet:el1 ,vlechtwerkfabrieken I 2 ....

...._-- --- --_._--

---- - ..__ ._ .. _--
18 14

,,,-,._------_. "'-._._".~-- ----_....~

182 141

L_

20

205

SRI-code SRI-code Nr. Omschrijving

_______ 20fJlL___ _ .. .._________. .

~. . . 10, 11____ _=____ Vl!rvaardi!jil1!l van voedin!jsrniddelen_l!n_c1ranken . I

15.5L_ lQ.SL ._... 2_CQ.nsumptie-ijsfabrie~~n:...2,..o-,-- <= 199m' 2

1581 __ l~_..Il...__l3raodfabriek~n,brood- en banketbakkerijen:______ _

15~____ ...!.IJ71 I 1 .. ::....\i.o.c-'--<..1500i<9_rneel/week, bijgebruik van charge-ovens ~_

~~:: - ~~:~~==l~ -- \/er~:;:~~ge~a~~~~~:::f:~r;::~av~~~n;~~:~o~~e~::c~~~~:~e~~:n 2

1-- .. ___ __ ..rn_~t2,a, <= 200 m'______ .__ ... _

.15~ 10821 6 - sUikerwerkfabrieken...zonder:~uikerbranden: 12,0, <"" 2QQ m' 2
1593 tim 1102 tim 1104 Vervaardiging van wijn, cider e,d, 2

1595

L-
22 58 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen

media

A
-------------

___ 8

..~-----_._-----

........ Uitgeverijen. (kantaren) .._____ .

Kleine drukkerijene.n.kopieerinrichtingen __

Grafische afwerklng _... ._ . ._ .__._._l.-_
__ J3inderijen___ .. .. ....__ __L_

Grafische reproductieenz-".tt~._____ 1.._
______ . Overige..9raflsche activiteiten ._._ _.__._.______ ... __.1 __

4__--4~R."e:j:p"ro,ductiebe~rijv_en...op.genomenmedia 1.1 .

221 581.•...._._----

2222.6 18129
--------- . _.~,.~ --- -----_.._.. ,,,

2223 1814
-----_..,~----_ ..

2223 1814
---------_.~ ..•- - -'--_...,

2224 1813
", ._--- ----_...•._.. -

2225 1814

223 182

2

_~o___ .. __-__-""rvaardi!jing van chernisch~J)r_o_dllcten

2120__... ° Farmaceutischepr()c1.ucte.[1fabrieken_:_.__._.__

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken
- --._------ _.. _.... ~._~._------ - ------~..~-

24

2442--".--_...

2442

~~263__

..zg 263.

26----2'3--- ·-1 ve~~-;'rdigi~g van glas, aa~d~";'~~k,-ceme~t:,k~lk:englp;:----------

...__...._. .J'roductel1 . --------- ..._._.----
2321 234 .__0....__Aardewerkfabrieken:_______ .. _._. . _

122,23_'1..__ ..1 _ -=__~"r.mogenelek!rische -,,~enstotaal < 40_~'IiI___ .______ 2 .

._---

30_.3./;,28, 33

3o_____ ___26,28, 33 .....

I -l--'V...e"rv_:_:aardi!jing va.'.' kal1~oorrnachin_esen compllte~ _
___~ _K_a_ntcl()rrnac_h_in_e_s-_e~C?rnputerfab_r_ie_k_enincl,repara..t~. _

I 
2

293

31

316

26,27,33 Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en
_____I.benodigdh, . _

Elektrotechnische industrie n,e.q. 2



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 tIm 2)

Cat

--
2

--_•.. ------

OmschrijvingNr.

Bouwnijver.l1eid______ .._--_._-_.

} __ j\annemersbedrij\l~QJ11etwerkpla~ts:j:J,.o.<JOOOm2 _... _. _

26, 32, 33

SBI-code

33

33

SBI-code
2008

----il~-. ..---.... .-- ..--" -- --- -.-
26, 32, 33 Vervaardiging van medische en optische apparaten en in-

strumenten
._--_ - _ •..........._---- _----_._-- ..__.__.. - ---._--_.. ,

A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 2

....... inci. reparatie . .__. .. .. . __ ,,__,,_1_

.........-.--- "--1--' --- -- -.--.--. . ..~ -- .
36 31 Ve,:":",,.rIHging van Itlellbels enoverig"J!.0ederEln n.e.!!.
361 9524 .:1. __Meubelstoffeerderijen b.o.«2Q~ 1.. --t--
362. 321 _Xabricage vilnrnunten, sieraden e.d. ... _. . . ..__1
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2---.----. .._-1--..._-_ _-_ -..--.... ..-------- ---- .

3663.1_.__32991 ._ ..__ ..50ciale .\'Ierkv?orziElnin<j ,_ ..__.....__._ ___.. 2_

45 41,42,43

1--4:::5 ._ 1_~I, 42, 43

1-----+-- '-'---'"
50 45,47 Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservice

stations_ .._.-._---- .. ..-_....... --_._------_._...--- ---._------
~.Q2,504~51,452, 454 ...__ .rI_andel in auto'sen_motorfietsen, reparatie:en servicebedrijven_ _1
5020.4 45204 J3 Auto~Elklederijen .______ ..._._ .__ ...1_._

5020.5 45205 ..IIuto",asserijen . .__________ 1.
_!i0}, 504 453 ._..ri"nd.E!'..in auto:enmotorfiets0n~erdelenen -accessoires . __1._

---

51 46 - Groothandel en handelsbemiddeling
---_ .. -----_._- ._---_._---------------- ---._- ---

511 4~1_____Handelsbemiddelin<j (kantoren) _ ._ ._.._ .1_
5122 4622. <;rthinbloemenenplanten _.____________ ....._.. 1._
5134 4634 Grth in dranken 2..-- -- -._- ----_.._----- . --- ---- .. -

5135~6_35____ <;rth in tabakspr?du.cten _ _ .. .___2_

5136 4636 .__.... Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2

5137 4637 GrthlQk.offie,thee, cacaoenspecerijen .. 2

51313,..s:1}9.'!(i~~L~639 . (;rttl in overi<je'l0edings:en genotmiddEl'en_______.._ _ __;2 __
!i_~ 464, 46733 Grth in consumentenartikelen 2

5:14&7 46499. __. 0 CrtA iB VtiUfWeFI, eB ffitiBitie: __..

51~82 . %499 ! EOAsUffieAteAVtitiFVlerk,veFpakt, ()ps.19.9 ( 10 tOA

5:14&7 __46499 .!> ffiuAitie _. .... __ . .

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:. __ ._-_.__.- . ----_._-----_._.._- --------- .. __ ••.__....- _.-

5153 4673 __.. __ .2_.:::algem."en:b.o. <= 2000 m2 m____ ._____ 2

5153.4 46735 'I~ -"and.E"'_.9rind:______________..__.____.. _

5153.4 46?35 6 __ .. :::...EIgemeen_cQ,Cl.,,:("'200--"'-'----_ _.. . 2

5154 46740__.<'rthinijzer- enl11et"alwilrenenverwarmin<js"pparatuur: __._

..5.l54 4674 __ _ ..?__ :::._..a.lgeme"n:.!l,o. < = 2.000 m2 .•. . .2_
5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 2--_.- .. _._----. __._- ._--_._ .. _------ .._._._----

_!i156. 4676 Grth inoverige interl11.E!~iaire goederEln_____.______..2.__

519 466,469.. .._. Overi9.e.9rth(bedrijfsmeubels, emballage, "akbenodigdheden e.d. 2

___ •• • _ ·m _

: Detilililiindel enr"pilrati,et.b.v. particulieren_.____.__

.._Reparatie tb:\i' particulieren(",,_cLauto's en 1110t?rfiElt~e.1l2. 1



.--------- ____________~~~~~_~_._~~~.~_ _ ••••••••• ....n~._ ......_•••• ... n _ _••• .._. ~__ • __._

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 tIm 2)

2

Cat.

2
---------~--~_.._._~~~.- ._~-

1
. . -~.~-~---~-~~_.~ ~

.······~~~·_~·-~·-------~i-

. ~_._-~---------~-

OmschrijvingNr.

Vervoer ov.,;~;;,,~i:~~id~~~d~i~~ht~--~----~---_··_---··~

... P. Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1

---~-_.__.--_.

..._~~-~-~~~-~

Post en telecommunicatie

50,51

50,51

--~~~~~~~~~~~~~---~-··~I-

··~.~;-=-:-3_-~--_~-_== 1·.••.•••.••1~v~~e~~rv~oe~r~ov~e~r~'a~n~d~===== ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••.•••••••.••••••••.••.•.••.•. 1
12

64 53
-------~~~..

641 531,.s:3::.:2c_~_! Post~ en koeriersdiensten

642 6_1_ ~ .. ~~~_. Telecommunicatiebedrijv"I1...~_~

...~---~~-- . ~-~--~_.~~--~~--~~

63 52 ._J>.ienstv"~I"."ing!,~.,,,_h.,tverv()er .-- ~-~1"'2"" .
6312 52109 B()l'.sla.9gebouwenJverhuurol'slag~r~ui~m~te~)~~~ __~~~~__~I__

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages~~~

.6322,(;:J~~3 __ ~222 __~ ~_Ove~ige_dienstverlef1ingt.b.v. vervoer (kantoren) II __
633.__~__ 791~ Reisorg..an"'i"'sa-.-t".::ie"'s________________ I~
634 . __5_22_9 .~ Expediteurs, cargadoors (kant()ren) 11

60
c--------~

6022

161,62
161 62

I---~"~ ~-.~-.~- ---~ .. -.
SBI-code SBI-code

2008-- --_._-_.~~-_.~ ..'".

55 _+5=5= _~__-t-~_+~Lo~g~ie.s-Ll11aaltijd.,I1:~,,"-drankenverstrekking~_.__~~._~_.~~._~_~-j

5552 5_62~_ Sateringbedrijven_~_~~_._~~_ ~~~~~~. __ ....~ ~.._

70

70

65,66, 67_ 64,65, 66 _~.~Financielei-ns~t"llingenen verzekeringswezen

_6_5,--66,67 __ 64,65, 66~~ /1.__ Banken, ver~e_keringsbedrijven, beurzef1 ~ ~.~ _~~_~_~ __ ~~ } .

...... ~.~ ...__._~.~._------_. ...~--~-~~ .-

...~_ 41, 68 Verhuur van en handel in onroerendgoed~_
141 68--~-~- AV;h~~;~~~enh~,;;;;;~;,;;;;~~~d~--~--- .-~~- 1

7771

711

714

Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende

goederen ~~___~.~_~_~~ ~_ . j
.~__ Z711_____ _ ~~..~~ Personenautoverhuurbedrijv.ef1__~__ ~_~____ 2 .~.. ~

_. __7_72 ~ ~~ ~ __ Ve.rt'~~rbed~ijvenvoorroerendegoe.<Je~n--".e.9.-_~__ 2 I

.. -

1
.._-

2

~c:ol11.1)IJterservice- en informatietechnologie

A Computerservice~ en informatietechnologie~bureau's e.d.I······ ~ ~.~~.-~ ..- .

~ 58,63~~_ ... _ J'l_ Datacentra

72 62
~~----_...

72c ~~+6=2'----~~~_~

72

1--- ~. -~~~-. . ~---~~~--~~.-.-.~-~~- .~~.~.. ~~~.~-.~-~--~.~
73 ....~__ 72_.__..__~_~: !ipeur:en ontwikkelingswerk_~

731 .. 721~ ~ NatuunNetenschappelijk speur~ en ontlNikkelingslNerk

l_32~_ 722 . Maa!schappij:engeestes~l'Jeten~~h"RP.elijk onderzoek

2

1

Overige zakelijke dienstverlening74

74

63,69tm71,

73,74,77,

78~Otl1111:Z

63, 69tm71, 73, A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren ~1

74, 77, 78,

80tm82
...... ~~.~~~.~~.~ -~._.~._-~-~~... .. ... . .. .... __._~_.~----~----- ~--~



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 tIm 2)

.. -_.---- ._----_...--_. --- ---

.. ---_.-- -----~- --- --------_.__..... ------- . _._-----_..

75 84 ._ Opel1~aarbestuur,o",,~"_ei<!~~!ensten,sod"lev"rzekeril1gen__

75 84 ._ .. . A __ ().P..€l1baar bestuur (kantoren e.d.) __ ._ . ._l.._

Cat,

1

---

1- .- -

2

2
----~-

--- --_._--

-------- -~._~ _._------_._-_.. _---------------
Nr. Omschrijving5HI-code

85
__u ,.~ •• •

8512, 8513

5HI-code

____1~2=O=O~8- ~~ ._ .. .~

7481."'3 +:...74,~203 .Foto- en filll1ontwikkelce~trales, __. ._ .._~ _ 2

!._48_4_.4_._.__~ 82992 . Veilingen v()or hUisraaci,kunst e.cI, _ +1_

86 - Gezondheids- en welzijnszorg
---~--_._------------_ __. ._---_ --_.---- --~

8621, 8622, Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven

f-- -I-""8623
851:4,8':>15 8691,8692 .__ .. Consultatiebureaus, .... __ ...__ .. . . _

_8_53__ 871____ 1.._ ... _IJE!'pleeghuizen____.._. __

1-'8:::5:-:3
1

.::.88=,91 2 Ki~cI"ropvang____________ _

2

---- ----~-~-------_.
9..<'________~7138, 39M...ilieudienstverl"-ni"-!L ~___ _

9001 37_02 .. 1i3........ J'i()oJgemalen _... __2__

9002.2 382. . AO __ Afvalv"-""erkingsbedrijven: ..... .. ~ ._

L9'-'0~0=2=.2'-- .38L____~i\7 __ c.._-""r"verki09 fotocb~rllisch en galvano-afvaL

1---------- ----- j -----j.------~-




