Regels

153.00.01.24.00.rgl

lnhoudsopgave

Hoofdstuk 1 lnleidende regels
Artikel 1

Begrippen

Artikel 2

Wijze van meten

7
21

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3

Agrarisch - Tuinbouw

25

Artikel 4

Agrarisch met waarden - 1

29

Artikel 5

Agrarisch met waarden - 2

51

Artikel 6

Agrarisch met waarden - 3

72

Artikel 7

Agrarisch met waarden - 4

77

Artikel 8

Bedrijf

Artikel 9

Bedrijf - Agrarisch aanverwant

Artikel 10 Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend
Artikel 11

Bedrijf - Openbaar nut

96
102
106
111
112

Artikel 12 Bedrijf - Zandwinning en -opslag
Artikel 13 Detailhandel - Tuincentrum

114

Artikel 14 Horeca

117

Artikel 15 Maatschappelijk
Artikel 16 Maatschappelijk - Begraafplaats

121
125

Artikel 17 Maatschappelijk - Defensie

126

Artikel 18 Maatschappelijk - Molen

127

Artikel 19 Natuur

128

Artikel 20 Recreatie - Verblijfsrecreatie 1

134

Artikel 21

Recreatie - Verblijfsrecreatie 2

138

Artikel 22

Recreatie - Verblijfsrecreatie 3

141

Artikel 23 Sport - Recreatie

144

Artikel 24 Verkeer
Artikel 25 Verkeer - Railverkeer

148
150

Artikel 26 Water

151

Artikel 27 Won en

153

Artikel 28 Wonen - Voormalige boerderijen

161

Artikel 29 Leiding - Gas

170

Artikel 30 Leiding - Hoogspanning

172

Waarde - Archeologie 1

174

Artikel 32 Waarde - Archeologie 2

176

Artikel 33 Waarde - Archeologie 3

179

Artikel 34 Waarde - Boom

182

Artikel 31

Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 35 Anti-dubbeltelbepaling

187

Artikel 36 Algemene bouwregels

188

Artikel 37 Algemene gebruiksregels

189

Artikel 38 Algemene aanduidingsregels

190

153.00.01.24.00.rgl

Artikel 39 Algemene ontheffingsregels

196

Artikel 40 Algemene wijzigingsregels

198

Artiket 41

200

Ovedge (egels

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 42 Overgangsrecht
Artikel 43 Slotregel

Bijlagen

153.00.01.24.00.rgl

203
205

Hoofdstuk
lnleidende

153.00.01.24.00.rgl

1
regels

e
e
e

-

Artikel 1
Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
a.

het plan:
het bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe van de gemeente
Midden-Oren the;

b.

bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMR0.1731.Buitengebied-NON1 met de bijbehorende regels en bijlagen;

c.

a an - of u it b o u w:
een gebouw, dat in bouwkundig opzicht qua massa en vorm ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, maar functioneel een geheel vormt
met het hoofdgebouw;

d.

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;

e.

aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

f.

aangebouwd bijgebouw:
een met het (hoofd)gebouw verbonden en/of een aan het
(hoofd)gebouw aanwezig zijnd gebouw, dat zowel ruimtelijk als
functioneel ondergeschikt is aan het op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw en ten dienste staat van dat (hoofd)gebouw;

g.

aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten:
het verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen bedrijvigheid, waarvan de aard, omvang en uitstraling zodanig zijn,
dat de activiteiten in de woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie ter plaatse, kunnen warden
uitgeoefend;

h.

aan huis verbonden beroep:
het beroep van: accountant, administratieconsulent, advocaat, apotheker, architect, assurantiebemiddelaar, belastingconsulent, bouwkundig architect, dierenarts, fysiotherapeut, gerechtsdeurwaarder,
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huisarts, interieurarchitect, logopedist, makelaar in onroerend goed,
medisch specialist, notaris, oefentherapeut, organisatieadviseur,

raadgevend ingenieur, registe.-accounlanl, specialist, tandarts, tandartsspecialist, tuin- en landschapsarchitect, verloskundige, dan wet
naar de aard daarmee gelijk te stellen beroep, dat in combinatie
met de woonfunctie als hoofdfunctie kan warden uitgeoefend in een
hoofdgebouw en/of bijgebouw(en) dat is (die zijn) bestemd voor het
wonen;

i.

achtererf:
gedeelte van het erf dat aan de achterzijde van het (hoofd)gebouw
is gelegen;

j.

agrarisch aanverwant bedrijf:
een bedrijf, dat in nauwe relatie staat tot het agrarisch bedrijf,
waarvan de werkzaamheden in hoofdzaak bestaan uit het verlenen
van diensten aan derden in de vorm van het houden van dieren en/of
het telen en bewerken van gewassen, zoals een gebruiksgerichte
paardenhouderij;

k.

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;

l.

agrarisch dienstverlenend bedrijf:
een bedrijf waarbinnen uitsluitend of overwegend arbeid wordt verricht ter productie of levering van goederen of diensten ten behoeve
van agrarische bedrijven, zoals een loonbedrijf;

m.

appartement:
het geheel van bijbehorende vertrekken als afzonderlijk gemeubileerde woongelegenheid, bedoeld voor verblijfsrecreatie, in een grater gebouw;

n.

archeologisch monument:
terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige
zaken als hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun
cultuurhistorische waarde en die daarom op grand van de Monumentenwet warden beschermd;

o.

arch e o log is ch w a a rd e vol terr e in :
een terrein waarin zich voorwerpen of bewoningssporen van vroegere
c-~met.nJt:\,,;nnnn

~Ulll...,111.\..Vlll5\,,;ll

p.

h,.u,; ..... ,.t,......,,.

UC"\l'JllU~llJ

bassin:
een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve
van agrarische activiteiten;

8
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q.

bebouwing:
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

r.

bebouwingspercentage:
een aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een
terrein aangeeft dat maximaal mag warden bebouwd;

s.

bed and breakfast ( e en he id) :
een kleinschalige aan de woonfunctie ondergeschikte accommodatie
voor uitsluitend logies en ontbijt, die geschikt is voor maximaal vier
personen, verdeeld over maximaal twee slaapkamers en is bedoeld
voor doorstroom in de recreatieve verhuur;

t.

bedrijfsgebouw:
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

u.

bedrijfsvloeroppervlakte:
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die
wordt gebruikt voor een bedrijf, een aan huis verbonden beroep of
een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, inclusief opslag- en administratieruimte en dergelijke;

v.

bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts
bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting
daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

w.

beperkt kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet warden gehouden;

x.

bestaande:
1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of bebouwing die op dat tijdstip
aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan warden gebouwd krachtens een bouwvergunning;
2. het onder 1 bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder mede
begrepen het overgangsrecht van het bestemmingsplan;

y.

bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
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z.

bestem mi ngsvlak :
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

aa.

bij gebouw:
een gebouw, dat in bouwkundig opzicht qua massa en vorm en ten
dienste staat van het hoofdgebouw, vrijstaand, dan wel aangebouwd ;

bb.

boerderijpand:
het gebouw behorende tot het voormalige agrarisch bedrijf, waarin
oorspronkelijk het woongedeelte en de stal waren ondergebracht en
dat oorspronkelijk als het hoofdgebouw van het agrarisch bedrijf is
gebouwd;

cc.

boomteel t:
de teelt van boomkwekerijgewassen;

dd .

boom tee l t bed r i j f:
een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die specifiek is gericht
op het telen van bomen, struiken, (tuin)planten en aanver.vante gewassen, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van containerteelt en
glasopstanden;

ee.

b osbouw:
het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op
de instandhouding en ontwikkeling van bestaande, respectievelijk
nieuwe bossen ten behoeve van (de functies) natuur, houtproductie,
landschap, milieu en recreatie;

ff.

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;

gg.

bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grand, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

hh.

bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;

ii.

b cu\•/v·:e r k:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander
materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grand is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grand;

10
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jj .

cu l tu u r g ro n d :
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die bedrijfsmatig, dan
wel hobbymatig in gebruik zijn;

kk .

c u l t u u r l a n d sc h a p p e l i j k w aa r d e v o l t e r r e i n :
een terrein met een toegekende waarde, ontstaan door het gebruik
van dat terrein in de loop van de geschiedenis door de mens;

ll.

detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

mm.

die n st v er le n end bed r i j f:
een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het
verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden,
waaronder onder andere zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's, galerieen en naar de aard daarmee gelijk te
stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een
garagebedrijf en een seksinrichting;

nn .

educatief medegebruik:
een educatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit educatief gebruik is toegestaan;

oo.

erotisch getinte vermaaksfunctie:
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van
voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

pp .

evenement:
elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, grootschalige sportwedstrijd, auto- of motorcrosswedstrijd, optochten, georganiseerd vuurwerk en alle overige tot
vermaak en recreatie bedoelde activiteiten op een locatie die vaker
dan twee maal per jaar wordt gebruikt, met uitzondering van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in de
Wet op de kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

qq.

ext ens i e f d a gr e c re at i e f med e g e b r u i k:
een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden,
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kanoen, een vissteiger, een picknickplaats, of een naar de aard
daarmee gelijk te stellen medegebruik;
rr .

f r ui t t e e l t :
de teelt of het kweken van fruit aan houtige gewassen;

ss.

gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

tt .

gebruiksgerichte paardenhouderij:
paardenhouderij die is gericht op het africhten en trainen van paarden, het bieden van stalruimte voor paarden en het geven van instructie aan derden;

uu.

geluidsbelasting:
de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een
spoorweg;

vv.

geluidsgevoelige objecten:
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

ww.

geluidszoneringplichtige inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het
terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidszone moet
worden vastgesteld;

xx.

g roepsaccom mad at i e:
een verblijf of meerdere verblijven met meer dan tien slaapplaatsen, niet zijnde mobiele kampeermiddelen of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantiedoeleinden
en andere recreatieve doeleinden;

yy.

g rondgebonden agra risch e bed rij fsvoeri n g:
een agrarisch bedrijfsvoering, die hoofdzakelijk niet in gebouwen
plaatsvindt, waarbij het gebruik van agrarische gronden noodzakelijk
is voor het functioneren van het bedrijf;

zz.

hogere grenswaarde:
een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de
vcorkeursgrcnsvtaarde en die in een concieet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones tangs wegen en/of het Besluit geluidhinder
spoorwegen;

12

153.00.01.24.00.rgl · Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Orenthe - 22 december 2009
Artikel 1 Begrippen

aaa .

h o of d g e b o u w :
een gebouw dat op een bouwperceel in bouwkundig opzicht qua massa en vorm, dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken;

bbb.

horecabedrijf:
een bedrijf of lnstelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse warden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt;

ccc.

houtteelt:
de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend het kweken van bomen
ten behoeve van de houtproductie op gronden die in principe hiervoor tijdelijk warden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de meldlngs- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de
Boswet;

ddd.

intensief veehouderijbedrijf:
een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden
agrarische bedrijfsvoering in de vorm van het houden van dieren, zoals een rundveemesterij (exclusief vetweiderij), een varkens-, vleeskalver-, pluimvee- of pelsdierhouderij of een combinatie van deze
bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen met (nagenoeg) geen weidegang;

eee.

kam peerboerde rij:
boerderij (of een deel daarvan) met zeer eenvoudige voorzieningen
voor verblijfsrecreatief gebruik waar meerdere personen in dezelfde
ruimte verblijven;

fff.

kampeermiddel:
1. een tent, een vouwwagen, een camper, een caravan of een huifkar;
2. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde, dat
geheel of ten dele blijvend kan warden gebruikt voor recreatief
dag- en/ of nachtverblijf;

ggg.

kap:
een dakafdekking onder een hoek van meer dan 5 graden met het
horizontale vlak (en de kap van serrestallen);

hhh .

kas:
een bouwwerk, niet zijnde een tunnelkas of een naar de aard daarmee vergelijkbaar bouwwerk, waarvan de wanden en het dak geheel
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of grotendeels bestaan uit glas of ander licht doorlatend materiaal,
dienend tot het kweken van groente, vruchten, bloemen of planten;
iii.

kwekerij:
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door
middel van het telen van gewassen;

jjj .

kwetsbaar object:
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een
risicovolle inrichting is bepaald, die in acht moet worden genomen;

kkk.

l a nd goe d :
geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette
onroerende zaak, daaronder begrepen die waarop een buitenplaats
of andere bij het karakter van het landgoed passende opstallen voorkomen, voorzover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak
in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is;

Ill.

la n d s c h a p p e l i j k e w a a rd en :
de cultuurhistorische en de visuele waarden van het landschap. Bij
de afweging van het begrip 'landschappelijke waarden' zal de landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsbeleidsplan van MiddenDrenthe (februari 2000) steeds onderdeel van het toetsingskader
zijn;

mmm .

logiesverstrekkend bedrijf:
een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies wordt verstrekt, waarbij
de bed and breakfasteenheden enkel zijn ingericht voor nachtverblijf;

nnn .

maatschappelijke voorzieningen:
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke voorzieningen, sportvoorzieningen en recreatieve voorzieningen
en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook
ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

ooo.

manegebedrijf:
bedrijfsactiviteiten met een publieksgericht karakter, die zijn gericht op het bieden van gelegenheid tot het berijden en verzorgen
van pCltirden en pony's (vvaaronder het lesgeven, de verhuu.- van
paarden en pony's en het organiseren van wedstrijden en/of andere
hippische evenementen), alsook ondergeschikte horeca ten dienste
van deze activiteiten;

14
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mantelzorg:
het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

qqq .

mestsilo:
een bouwwerk ten behoeve van de opslag van mest;

rrr.

milieusituatie:
de waarde van een gebied in milieuhygienische zin die wordt bepaald
door de mate van scheiding tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder gelet op het voorkomen, dan
wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of
trilling. Onderdeel van de afweging van het begrip 'milieusituatie'
zal ook de bodembescherming zijn;

sss.

ttt.

n at u u r l i j k e w a a rd en :
de abiotische en biotische waarden van een gebied;
n i et - gr on d g e bond en a gr a r is ch e bed r i j f svoe ring :
een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk in gebouwen plaatsvindt, en die als zodanig niet afhankelijk is van agrarische gronden
als productiemiddel, zoals een intensief tuinbouwbedrijf of een intensief veehouderijbedrijf;

uuu.

normaal agrarisch gebruik:
het regulier gebruik, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goede grondgebonden agrarische bedrijfsvoering en
grondgebonden agrarisch gebruik van de gronden;

vvv.

normaal onderhoud:
het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk
is voor een goed beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die
tot de betreffende bestemming behoren;

WWW.

ondergeschikte of tweede tak:
een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een
agrarisch bedrijf, zoals een intensieve tak veehouderij;

xxx.

ove ri ge opgaa n de tee l tvorm en:
de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken, het
kweken van fruit aan houtige gewassen en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt van meerjarige gewassen;

yyy.

overkapping:
een bouwwerk dat is voorzien van een plat dak, dan wel een kap en
met maximaal een wand is uitgevoerd;
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zzz.

paardenfokkerij:
een grondgcbondcn agrarische bedrijfsvoering die is gericht op het

voortbrengen van producten door middel van het houden van paarden;
aaaa .

p aa r d r i j b a k :
buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, voorzien van een
zandbed en al dan niet voorzien van een omheining;

bbbb.

peil:
1. bij ligging aan een weg: de kruin van de weg;

2. bij ligging aan een anderszins verhard terrein: de bovenkant van
dat terrein;

3. bij ligging anders dan een weg of verhard terrein: het maaiveld;
cccc.

dddd.

p e rm a n en t e be won i n g :
bewoning van een ruimte als hoofdverblijf;
producti e gebonden detailhandel:
detailhandel in goederen die ter plaatse warden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

eeee.

r e c r e at i ev e b ew o ni ng :
de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of
verblijfsrecreatie, waarbij het hoofdverblijf elders wordt gehouden;

ffff.

recreatiewoning:
een permanent aanwezig gebouw, geen woonkeet en geen caravan of
ander bouwsel op wielen zijnde, bestemd om uitsluitend door een
huishouden of een daarmee gelijk te stellen groep van personen, dat
of die het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van
het jaar te warden bewoond;

gggg.

risicogevoelig bouwwerk c.q . object:
een bouwwerk c.q. object, waaronder terreinen, die bestemd zijn
voor het regelmatig verblijf van mensen, al dan niet gedurende een
gedeelte van de dag;

hhhh .

risicovolle inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, richtv·laarde veer het risico c.q. ccn ri ,,

sicoafstand moet warden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;
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iiii.

schuilgelegenheid:
een niet voor bewoning, al dan niet in het kader van een agrarisch
bedrijf bestemd gebouw dat dient voor het onderbrengen van vee
tegen weersinvloeden;

jjjj .

s e ks i n rich ti n g :
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele
handelingen
warden
verricht,
of vertoningen
van
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting
warden in ieder geval verstaan een prostitutiebedrijf, alsmede een
erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

kkkk.

stac a rava n:
een caravan die gedurende langere tijd op een kampeerterrein op
dezelfde plaats blijft staan en die door zijn plaatsing direct of indirect met de grand is verbonden, dan wel direct of indirect steun
vindt in of op de grand en daardoor als bouwwerk is aan te merken;

llll.

stachalet:
1. een verblijf, bestaande uit een lichte constructie en uit lichte
materialen, niet zijnde een kampeermiddel, dat naar de aard en
de inrichting is bedoeld voor recreatief dag- en/of nachtverblijf;
2. een stacaravan met een grotere oppervlakte dan 40 m2 ;

mmmm. torensilo:
een bouwwerk ten behoeve van opslagdoeleinden;
nnnn.

tenthuisje:
een verblijf, bestaande uit een lichte constructie en lichte materialen, waaronder in ieder geval tentdoek, niet zijnde een kampeermiddel of een stacaravan, dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor recreatief dag- en/of nachtverblijf;

0000.

t rekkersh ut:
een verblijf, bestaande uit een lichte constructie en lichte materialen, niet zijnde een kampeermiddel of een stacaravan, dat naar de
aard en de inrichting is bedoeld voor recreatief dag- en/of nachtverblijf;

pppp.

tuinbouwbedrijf:
een bedrijf dat is gericht op het telen van gewassen;

153.00.01.24.00.rgl • Bestemmingsplan Buitengebied Midden·Drenthe · 22 december 2009
Artikel 1 Begrippen

17

qqqq.

tunnelkas :
elke constructie van hout, metaal of ander materiaal, welke met
plastic of in geb.-uik daa.-rr1ee overeenstemmend materiaal is afgedekt en dient als teeltondersteuning voor bedekte teelten;

rrrr.

v e l d sc h u u r :
een vrij in het open veld staande schuur, die van oudsher uitsluitend
ten behoeve van een agrarisch bedrijf werd en nu nog wordt gebruikt
voor het stallen van vee, dan wel de opslag van agrarische producten
of agrarische werktuigen:

ssss.

verblijfsrecreatie:
recreatief verblijf, waarbij wordt overnacht in kampeermiddelen,
recreatiewoningen, appartementen en/ of recreatieverblijven, waarbij hoofdverblijf elders wordt gehouden;

tttt.

(co-)vergisting:
het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van
lucht) afbreken van organische verbindingen door bacterien waarbij
methaangas vrijkornt;

uuuu .

vollegronds tu in bouwbed ri j f:
een bedrijf dat overwegend of uitsluitend is gericht op het telen van
tuinbouwgewassen in de volle grond;

vvvv.

voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een woning of, indien een woning
met meer dan een zijde naar de weg is gekeerd, de als zodanig door
burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel(s);

wwww.

voorgevelrooil ij n:
1. tangs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige
ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing:
de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van
de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg
geeft;
2. tangs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als bedoeld onder
1 aanwezig is en waarlangs mag worden gebouwd:
bij een wegbreedte van ten minste 15 m, de lijn gelegen op
15 m uit de as van de weg;

bij een •vegbreedte geringer dan 10 m, de tijn gelegen op
10 m uit de as van de weg;
bij een wegbreedte tussen de 10 m en de 15 m, de lijn gelegen op een afstand, die gelijk is aan de wegbreedte, uit de as
van de weg;
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xxxx.

v o or k e u rs gr ens w a a rd e:
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor
de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtsreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit
geluidhinder;

yyyy.

vrijstaand bijgebouw:
een niet met het (hoofd)gebouw verbonden gebouw, dat zowel ruimtelijk als functioneel ondergeschikt is aan het op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw en ten dienste staat van dat
(hoofd)gebouw;

zzzz.

v r i j waring s zone mole n bi o too p:
de zone waarbinnen het zicht op de molen en de vrije windtoetreding worden beschermd;

aaaaa.

vuurwerkbedrijf:
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op de vervaardiging of assemblage of de handel in vuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of
de daarvoor benodigde stoffen;

bbbbb.

ccccc.

wind m olen:
een bouwwerk ten behoeve van de opwekking van windenergie;
won i n g :
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting
van een afzonderlijk huishouden;

ddddd.

woonhuis:
een gebouw, dat een woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/ of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen
omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan
worden beschouwd;

eeeee.

woon sch i p I woona rk:
elk drijvend of anderszins geheel of in hoofdzaak in het water geplaatst voorwerp, niet zijnde een bouwwerk, dat uitsluitend of in
hoofdzaak als woning in gebruik is of tot woning is bestemd;

fffff.

zorgaccom mod at i e:
een zorgfunctie als hoofdtak waarbij de sociaal-medische opvang van
personen, al dan niet in de vorm van het ter plaatse woonachtig zijn,
wordt gecombineerd met agrarische activiteiten, in die zin dat de
personen behulpzaam zijn bij de agrarische of natuurbeherende activiteiten;
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ggggg.

zorgfu n ct ie:
een zorgfunctie als neventak bij een bedrijf waarbij een directe relatie bestaat tussefl de sociaal-Jneui:;c.:he opvang van personen en de

bedrijfsactiviteiten, in die zin dat de personen behulpzaam zijn bij
de bedrijfsactiviteiten.
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Artikel 2
Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
a.

de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel:
de kortste afstand vanaf enig punt van een bouwwerk tot de grens van
een bouwperceel;

b.

de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een
bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte
bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

c.

de d a k helling:
tangs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

d.

de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het
boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

e.

de hoogte van een stacaravan:
vanaf de onderkant van het wiel tot aan het hoogste punt van het
bouwwerk;

f.

de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de
gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van
daken en dakkapellen;

g.

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;

h.

de oppervlakte van een overkapping:
tussen de buitenwerkse constructiedelen, neerwaarts geprojecteerd op
het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk.
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Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen, warden ondergeschikte bouwdelen als:
1.
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen,
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten;
2.
erkers, die voldoen aan de bestemmingsregels;
3.
overstekende daken en/of luifels kleiner dan 0,5 m;
4.
balkons die minder dan 1 m buiten de gevel steken;
buiten beschouwing gelaten.

22
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Hoofdstuk

2

Bestemmingsregels

153.00.01.24.00.rgl

Artikel 3
Agrarisch • Tuinbouw

3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'agrarisch - tuinbouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
een tuinbouwbedrijf al dan niet in combinatie met detailhandel in ter
plaatse gekweekte en geproduceerde planten, struiken, bomen, fruit en
groente en andere gewassen;
b.
c.

groepsaccommodatie uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie';
het wonen ten behoeve van het tuinbouwbedrijf al dan niet in combina-

tie met een aan huis verbonden beroep;
met daaraan ondergeschikt:
d.

wegen en paden;
e.
water;
met de daarbij behorende:
f.
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen;
g.
bedrijfswoningen;
h.
tuinen, erven en terreinen;
alsmede voor:
i.
het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen, bepaald door
de goot- en bouwhoogte, de dakvorm, de dakhelling en de gevelindeling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

3.2

Bouwregels

a.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een tuinbouwbedrijf worden gebouwd;
2. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste een per tuinbouwbedrijf
bedragen;
3. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, waaronder
overkappingen, zal per bestemmingsvlak niet meer bedragen dan de
120% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen, met uitzondering van de gronden ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - oppervlak', in
welk geval de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en
overkappingen niet meer dan 150% van de bestaande gezamenlijke
oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal bedragen;
4. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen
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ten minste 3 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de
bedrijfswoning, dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
5. de afstand van ee1i bedrijfswoning len opzichte van de weg zai ten
minste de bestaande afstand bedragen;
6. de maatvoering van een bouwwerk zal voorts voldoen aan de eisen
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:
van
Functie
een gebouw

Maximale oppervlakte

Goothoogte

in m 2

in m

per

gezamenlijk

Dakhelling in •

Hoogte in m

max.

min.

max.

max.

gebouw
bedrijfsgebouw
overkapping
bij bedrijfsgebouw

-

.

bedrijfswoning

150•

aan-

-

en
bouwen,

uitbij-

-

100

5

20

60

12

5

-

60

12

3,5

30

60

9

3,5

-

60

-

gebouwen en
overkappingen
bebij
de
drijfswoning

- van een
• tenziJ de bestaande oppervlakte meer bedraagt , in welk geval de oppervlakte
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen
•!.Ge -e1313ePVlilkte - vaA-aaA--eA-uit-bouwen-en-bijgeboowen-beeFaagH'lwit:-ffl~
--v~akte-vaA~-ftook!geboowffi-(-bedrijfs11011ing)-

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m.

3.3

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
lid 3.2 sub a onder 6 en toestaan dat de oppervlakte van de bedrijfswoning
en/of daarbij horende bijgebouwen wordt vergroot met 100 m2 , mits de oppervlakte van de hoofdgebouwen ten minste twee keer de oppervlakte van de
bijgebouwen en aanbouwen bedraagt en de afstand tussen de hoofdgebouwen
(inclusief aan- en uitbouwen) en bijgebouwen niet meer dan 30 m bedraagt.
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3.4

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.
het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van de
bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter
plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroepsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m 2 be-

b.
c.

draagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan een groepsaccommodatie ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - groepsaccommoda-

d.
e.

3.5

tie';
de vergroting van het gebruiksoppervlak van gebouwen voor groepsaccommodatie;
het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandelsdoeleinden vanuit het tuinbouwbedrijf of het kwekerijbedrijf, indien de verkoopvloeroppervlakte groter is dan 10% van de bestaande bedrijfsgebouwen met een maximum van 100 m 2 •

Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
lid 3.4 sub d ten behoeve van een vergroting van de vloeroppervlakte ten behoeve van groepsaccommodatie, mits deze voorziet in voldoende parkeerruimte op eigen terrein en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.6

Sloopvergunning

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
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het slopen van gebouwen of delen daarvan, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.
b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan.

c.

De ender a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien de
karakteristieke hoofdvorm niet !anger aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan worden hersteld, de karakteristieke
hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven, en/of het delen van het
pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken
en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm veroorzaken.

3.7

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen - Voormalige
boerderijen, mits:
a.
na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectieb.
c.

d.

velijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
de tuinbouwactiviteiten ter plaatse zijn beeindigd;
aangetoond is dat geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
de woonfunctie wordt ondergebracht in de voormalige bedrijfswoning,
dan wel het voormalige boerderijpand;

e.

aangetoond is dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4
Agrarisch met waarden • 1

4.1

Beste mm i ngsom sch rij vi ng

De voor 'agrarisch met waarden - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
b.

c.

agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf;
de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een niet-grondgebonden
agrarische bedrijfsvoering in de vorm van een intensief veehouderijbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij';
de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in combinatie met een nietgrondgebonden agrarische bedrijfsvoering, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch be-

d.

e.

drijf met intensieve tak';
de uitoefening van het agrarisch bedrijf in combinatie met een groepsaccommodatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van recreatie - groepsaccommodatie';
het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering al dan niet in
combinatie met een aan huis verbonden beroep of bedrijfsactiviteiten in
de milieucategorieen 1 en 2, die zijn genoemd in de bij deze regels behorende Staat van bedrijven, dan wel naar de aard en de invloed op de
omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, mantelzorg, kleinschalig kamperen en/of logiesverstrekking, uitsluitend ter plaatse van
de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agra-

risch bedrijf, 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van agrarisch grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak';
met daaraan ondergeschikt:
f.
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke,

g.

natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden van het
jonge veld- en veenontginningenlandschap;
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine natuur- en land-

i.

schapselementen;
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden van waardevolle graslanden, ter plaatse van de
aanduiding 'waardevol grasland';
doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer;

j.
k.
l.
m.

cultuurgrond;
openbare nutsvoorzieningen;
extensief dagrecreatief medegebruik;
bestaande landbouwwegen, alsmede voet- en fietspaden en overige

h.

infrastructurele voorzieningen;
n.

waterhuishoudkundige voorzieningen;
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met de daarbij behorende:
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen;
o.
L.. - ........ :.:£-.. ·--!- --- ~
p.
U<:'.'UI IJl::tVVUlllll~<:'.'11 1

q.
r.
s.
t.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen;
torensilo's, platen en bassins;
kassen, tunnelkassen en blaastunnels;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

alsmede voor:
u.
het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen, bepaald door
de goot- en bouwhoogte, de dakvorm, de dakhelling en de gevelindeling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
met dien verstande dat:
v.
de opwekking van elektriciteit door middel van (co- )vergisting niet in de
w.

bestemming is begrepen;
logiesverstrekking uitsluitend is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. logiesverstrekking vindt plaats binnen de bestaande hoofd- en bijgebouwen;
2. in een bijgeboU\"I mogen uitsluitend slaapplaatsen met sanitaire
voorzieningen worden gerealiseerd. Hieraan gekoppeld moet in het
bijbehorende hoofdgebouw een ontbijtruimte, en mag een eventuele
woonkamer, worden gerealiseerd;
3. het bijgebouw ten behoeve van logiesverstrekking dient in de directe
nabijheid van het hoofdgebouw te staan en een duidelijke relatie te
hebben met het hoofdgebouw;
4. de uiterlijke kenmerken van het bijgebouw moeten behouden blijven. Er mogen geen uiterlijke kenmerken van een woning worden
toegevoegd;
5. het aantal volwaardige bed and breakfasteenheden bedraagt ten
hoogste drie;
6. er mogen geen keukenblokken in de bed and breakfasteenheden
worden gemaakt;
7. parkeervoorzieningen dienen op het bijbehorend erf te worden gerealiseerd;
8. er mag geen extra inrit worden aangelegd in verband met de vestiging.

4.2

Bouwregels

a.

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende
1. er zullen uitsluitend gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van agrarische bedrijven met bijbehorende functies worden
gebouwd;
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2. de gebouwen, met uitzondering van tunnelkassen en blaastunnels,
zullen uitsluitend binnen een aaneengesloten vierhoek van 1, 5 ha
warden gebouwd op de gronden ter plaatse van de aanduidingen
'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' of 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak', waarbij de diepte van de
vierhoek (ongeveer haaks op de naar de weg gerichte gevel van de
bedrijfswoning) altijd langer is dan de breedte (ongeveer evenwijdig
aan de naar de weg gekeerde gevel) van de vierhoek;
3. de diepte van een aaneengesloten vierhoek zal ten hoogste 200 m
bedragen, gerekend vanaf de naar de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning. lndien geen bedrijfswoning aanwezig is, zal de diepte
warden gerekend vanaf de naar de weg gekeerde perceelgrens. De
grootste afstand in de breedte van een vierhoek zal ten hoogste
125 m bedragen, zodanig dat er wordt gebouwd binnen een denkbeeldige vierhoek;
4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1 ha' zal
de aaneengesloten vierhoek ten hoogste 1 ha bedragen, waarbij de
diepte ten hoogste 150 m en de grootste afstand in de breedte van
een vierhoek ten hoogste 100 m zullen bedragen;
5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2 ha' zal
de aaneengesloten vierhoek ten hoogste 2 ha bedragen, waarbij de
diepte ten hoogste 200 m zal bedragen, met dien verstande dat de
diepte van de vierhoek altijd langer is dan de breedte van de vierhoek;
6. per gebied, ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij'
of 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf
met intensieve tak', mogen binnen de aaneengesloten vierhoeken
uitsluitend gebouwen ten behoeve van een agrarisch bedrijf warden
gebouwd;
7. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van een
niet-grondgebonden tweede tak, zal per bedrijf ten hoogste
2.000 m2 bedragen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm
van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak';
8. bedrijfsgebouwen dienen achter de achtergevel van het hoofdgebouw (met daarin de bedrijfswoning), dan wel minimaal 20 m vanaf
de naar de weg gekeerde bouwperceelgrens/grenzen van de openbare weg te worden gebouwd;
9. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste een per bedrijf bedragen, behalve ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van
agrarisch - tweede bedrijfswoning' en 'bedrijfswoning uitgesloten';
10. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
11. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning zullen ten minste 3 m achter de naar de weg(en) ge-
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keerde gevel(s) van de bedrijfswoning, dan wel het verlengde daarvan warden gebouwd;
12. de rnaatvoering van een bouwwerk zal voidoen aan de eisen die in
het volgende bouwschema zijn gesteld:
Functie van een gebouw

Maximale oppervlakte in mL

Goothoogte
in m

Dakhelling in '

per gebouw

max.

Bedrijfsgebouw

.

5

min.
20

60

12

Overkapping bij bedrijfsge-

-

.

5

.

60

12

-

3,5

30

60

9

100··

3,5

-

60

gezamenlijk

max.

Hoogte in m
max.

bcuv·t

150·

Bedrijfswoning
Aan - en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
bij de bedrijfswoning
Kassen

1.000

Tunnelkassen

-

.

-

5
1,2

(Toren)silo
12
85
..
• tenz1J de bestaande oppervlakte meer bedraagt , m welk geval de oppervlakte van een bednj fswonmg ten hoogste
de bestaande oppervlakte zal bedragen
·~~iJeP.'· lakte - van- aan- en uitbouwen · en - bijgebeuwen bedraagt ·nooit -meer dan de oppervlakt-e-va~ ..
--hooklgebm1wen -(=l3eer~jf-swoning)

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
1. silo's, platen en bassins zullen uitsluitend warden gebouwd binnen de
aaneengesloten vierhoek. Voorzover silo's hoger dan 8 m warden gebouwd, dient aan de regels voor (toren)silo's onder a te warden voldaan_:
2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt binnen de
aaneengesloten vierhoek niet meer dan 2 m en daarbuiten niet meer
dan 1 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn en op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied
op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste
1 m bedraagt;
3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal binnen de aaneengesloten vierhoek ten hoogste 10 m bedragen, met
dien verstande dat de hoogte van lichtmasten ten hoogste 4 m en de
hoogte van omheiningen van paardrijbakken ten hoogste 1,8 m zullen
bedragen tot een oppervlakte van maximaal 1.200 m 2 ;
4. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal buiten de aaneengesloten vierhoek ten hoogste 5 m bedragen, met dien
verstande dat lichtmasten buiten de aaneengesloten vierhoek niet
zijn toegestaan.
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4.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een
onevenredige aantasting van:
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
het bebouwings- en landschapsbeeld (met name karakteristieke gebouwen en bomen en aaneengesloten bebouwing);
de verkeersveiligheid;
nadere eisen stellen aan:
de plaats van gebouwen en bouwwerken;
de (transparante) vormgeving van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
met name afrasteringen en omheiningen;
de vormgeving van de vierhoek in het geval dat deze ligt binnen een
afstand van minder dan 25 m van of in de aanduiding 'es';
het plaatsen van verlichting.

4.4

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:
a.

lid 4. 2 sub a on de r 2 en 3:
en toestaan dat de aaneengesloten vierhoek van 1,5 ha wordt vergroot,
mi ts:
1. de oppervlakte van de aaneengesloten vierhoek wordt vergroot tot

ten hoogste 2 ha;
2. deze ontheffing niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding - 1 ha';
3. met de vormgeving van de aaneengesloten vierhoek zoveel mogelijk
wordt aangesloten bij de landschappelijke karakteristiek en/of de
landschappelijke structuur en het verzoek om ontheffing gepaard
gaat met een voorstel tot landschappelijke inpassing van de bebouwing ter versterking van het landschappelijk karakter; burgemeester
en wethouders gaan uitsluitend over tot verlening van ontheffing als
er overeenstemming is over een goede landschappelijke inpassing en
de uitvoering van het plan voor landschappelijke inpassing is gegarandeerd;
4. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als
gevolg van schaalvergroting of extensivering/verbreding van de bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid van de bedrijfsuitbreiding is
aangetoond;
5. is aangetoond dat binnen de bestaande aaneengesloten vierhoek
geen ruimte meer is voor de benodigde uitbreiding;
6. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de
woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden;
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7. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;
8. rnaatiegeleii woiden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoelstelling niet significant zal toenemen;
b.

lid 4.2 sub a onder 2:
en toestaan dat gebouwen, in de functie van schuilgelegenheden voor
dieren, buiten de aaneengesloten vierhoek warden gebouwd, mits:
1. deze ontheffing niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduidingen 'waardevol grasland' en 'open gebied';
2. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 50 m 2 zal bedragen;

c.

3. de bouwhoogte van de gebouwen ten hoogste 3,5 m zal bedragen;
4. de bebouwing landschappelijk wordt ingepast en er geen afbreuk
wordt gedaan aan natuurlijke waarden, de waterhuishouding en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
lid 4 . 2 s u b a on d e r 7 :
en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen wordt vergroot, met dien verstande dat een intensieve tak bij een bedrijf dat ter
plaatse is aangeduid met 'specifieke vonn van agrarisch - grondgebonden
agrarisch bedrijf met intensieve tak' wordt vergroot tot ten hoogste
3.000 m 2 , mits:
1. de noodzaak tot vergroting voortvloeit uit het realiseren of behouden
van een volwaardige neventak of een volwaardig bedrijf en deze
noodzaak is aangetoond, dan wel uit gewijzigde wet- en regelgeving;
2. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

d.

3. maatregelen warden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoelstelling niet significant zal toenemen;
lid 4.2 sub a onder 9:
en toestaan dat, behalve ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning
uitgesloten', een tweede bedrijfswoning wordt gebouwd, mits:
1. is aangetoond dat de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor het
constante toezicht op het agrarisch bedrijf en er voldoende bedrijfsomvang aanwezig is in verband met de duurzaamheid van het bedrijf
als volwaardig meermansbedrijf;
2. de tweede bedrijfswoning aan de wegzijde binnen de aaneengesloten vierhoek in de directe omgeving van de bedrijfsgebouwen wordt
gesitueerd;
3. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
4. er nog niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd;
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5. de geluidsbelasting van het geluidsgevoelige gebouw niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
e.

lid 4.2 sub a onder 12:
en toestaan dat de goothoogte van bedrijfsgebouwen ten behoeve van
een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering wordt vergroot tot 5,5 m,
mi ts:
1. de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;

2. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het
bebouwingsbeeld, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

f.

lid 4.2 sub a onder 12:
en toestaan dat de goot- en/of bouwhoogte van bedrijfswoningen warden vergroot tot respectievelijk 6 men/of 10 m, mits:

1. de bedrijfswoning daarmee aansluit op een voor het landschap kenmerkend bebouwingstype;
2. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het

bebouwingsbeeld, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de

g.

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
l i d 4 . 2 s u b a on d e r 1 2 :
en toestaan dat de oppervlakte van de bedrijfswoning en/of ElaaFbij ho
2
·rende bijgebouwen wordt vergroot met 100 m , mits de O!'l'CFV~akte vM
de hoofdgebouwen ten minste twee keei:-Ge-eppeAtlakte van de bijge90uwen--en--aanb0uwen bedr-aagt-en--de -af-st:and tussen de hoofdgebou
wen (inclusief aan en uitbouweRj-efl~j~ebeHWeR-fHet meer Elan ~g m
. bedi:aag.t;

h.

lid 4.2 sub b onder 1:
en toestaan dat mestsilo's, -platen of -bassins buiten de aaneengesloten
vierhoek warden gebouwd indien er geen geschikte plaats binnen de
vierhoek aanwezig is voor opslag en deze opslag noodzakelijk is voor een
goede bedrijfsvoering, mits:
1. deze ontheffing niet wordt toegepast daar waar de gronden mede
zijn bestemd als Waarde - Archeologie 1, dan wel ter plaatse van de
aanduidingen 'waardevol grasland', 'open gebied', 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', 'es' en 'milieuzone - hydrologische bei'nvloeding';
2. de inhoud van een mestsilo of een -bassin ten hoogste 1.500 m3 zal
bedragen;
3. de oppervlakte van een mestplaat, inclusief opstaande randen, ten
hoogste 300 m 2 zal bedragen;
4. de hoogte van een mestsilo ten hoogste 6 m, inclusief afdekking, zal
bedragen;
5. de hoogte van de opstaande randen van een mestplaat ten hoogste
2 m zal bedragen;
6. tevens de in lid 4.6 onder a genoemde ontheffing is verleend;
7. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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8. er maatregelen worden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale bt:scher1Yiingswr1e' gelet op de instandhoudingsdoel-

stelling niet significant zal toenernen;

i.

lid 4.2 sub b onder 3:
en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
binnen de vierhoek wordt vergroot tot ten hoogste 15 m, mits:
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en
natuurlijke waarden, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:

j.

lid4.2 sub bonder 3:
en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
wordt vergroot tot ten hoogste 12 m ten behoeve van de bouw van
windmolens, mits:
is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
landschappelijke en natuurlijke waarden, het bebouwingsbeeld en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

k.

lid 4. 2 sub b on de r 4:
en toestaan dat buiten de aaneengesloten vierhoek lichtmasten warden
geplaatst bij bestaande paardrijbakken, dan vvel nieuvve met ontheffing

van de gebruiksregels toegestane paardrijbakken, mits:
deze ontheffing niet wordt toegepast daar waar de gronden mede
zijn bestemd als Waarde - Archeologie 1, dan wel ter plaatse van de
aanduidingen 'waardevol grasland', 'wro-zone - wijzigingsgebied 1',
'es' en 'milieuzone - hydrologische be'invloeding';
de hoogte maximaal 4 m bedraagt;
het aantal niet meer dan zes bedraagt;
de lichtmasten uitsluitend zijn gericht op de paardrijbak;
deze voldoen aan de milieukwaliteitseisen onder de specifieke gebruiksregels.

4.5

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.

het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten
buiten de aaneengesloten vierhoek, met uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten, niet zijnde mest (maximaal zes maanden
per jaar);

b.

het opslaan van agrarische producten binnen de aaneengesloten vierhock voorzover het gronden betreft die zijn gelegen voor (het verlengde

van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van een bedrijfswoning of, indien
geen bedrijfswoning aanwezig is, het dichtst bij de weg gelegen bedrijfsgebouw;
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c.

het opslaan van niet-agrarische producten en/of het stallen van auto's,
caravans en boten anders dan in gebouwen;

d.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van nietgrondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten, behalve ter plaatse van
de aanduiding 'intensieve veehouderij' of 'specifieke vorm van agrarisch grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak';

e.

het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;

f.

het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel,
anders dan de productiegebonden detailhandel in de vorm van de ver-

g.

koop van eigen en streekeigen producten;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan:

1. kleinschalig kamperen op gronden met een minimale oppervlakte van
2.000 m 2 en een maximale oppervlakte van 1 ha, waarbij de kampeermiddelen ten behoeve van het kamperen aansluitend op de bebouwing mogen warden geplaatst, het kamperen uitsluitend mag
plaatsvinden binnen de periode van 15 maart tot 1 november van elk
jaar, het kampeerterrein minimaal 50 m van de perceelgrens van
buiten het bedrijf gelegen (bedrijfs)woningen en
de perceel grens-¥ar-1

rn~A-imaol-500

m ¥CIA

tiet---dici:1t.sthlj~de--kampeeFt-ei+eiA-gesitueer-El

moet zijn en er geen stachalets, trekkershutten of stacaravans mogen warden geplaatst;
2. logiesverstrekking, waarbij niet meer dan drie bed and breakfasteenheden per agrarisch bedrijf mogen warden gevestigd;
3. een groepsaccommodatie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van recreatie - groepsaccommodatie';
h.

het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of een ander bedrijf uit categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijven, indien:

1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van de bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer
bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan
45 m2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
i.

het scheuren, frezen, ploegen, dan wel het omzetten en/of anderszins
ingrijpend wijzigen van gronden anders dan ten behoeve van graslandverbetering en/of herinzaai voor de instandhouding van bloemrijk of anderszins waardevol grasland, ter plaatse van de aanduiding 'waardevol
grasland';

j.

het gebruik van de gronden ten behoeve van bosbouw, houtteelt of
andere opgaande meerjarige teeltvormen, met dien verstande dat ter
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plaatse van de aanduiding 'sierteelt' de teelt van buxus en coniferen en
soortgelijke niet-hoogopgaande beplanting is toegestaan;
k.

het aanplanten van bebossing eniof opgaande beplanting ter piaatse van
de aanduidingen 'es' of 'open gebied', alsmede het aanplanten van bebossing en/of opgaande beplanting groter dan 2 ha;

I.

de aanleg van en het gebruik van gronden voor paardrijbakken buiten de
aaneengesloten vierhoeken;

m.

het gebruik van verlichting voor een paardrijbak:
waarbij meer dan 60 LUX/m 2 wordt geproduceerd, gemeten 1 m

boven de bodem van de paardrijbak;
tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
n.

de aanleg van een ecologische verbindingszone met een oppervlakte van

o.

de vergroting van het gebruiksoppervlak van gebouwen voor groepsac-

meer dan 3 ha;
commodatie.

4.6

Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:

a.

lid 4. 5 sub a:
ten behoeve van mest- en kuilopslag of de opslag van agrarische producten buiten de aaneengesloten vierhoek indien daarbinnen geen geschikte plaats meer is voor opslag en deze opslag noodzakelijk is voor een
goede bedrijfsvoering, met dien verstande dat:

1.

zo veel mogelijk wordt aangesloten op de bestaande vierhoek;

2. de opslagplaatsen warden ingepast in het landschap;
3. de hoogte van de opslag wordt beperkt tot maximaal 1,5 m;
4. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;

5. maatregelen worden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoelstelling niet significant zal toenemen;
b.

lid 4.5 sub den de besternrningsomschrijving:
en toestaan dat ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij' en
'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met (bedrijfseigen) mest- en/of organische (bij)productvergisting,
mi ts:
1. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
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2. er in hoofdzaak sprake is van mest en/of

org~nische

(bij)producten

van het eigen bedrijf, al dan niet aangevuld met mest en/of organische (bij)producten van andere bedrijven, al dan niet in een samenwerkingsverband, dan wel de output van de vergister (het digestaat)
in hoofdzaak op het bedrijf of de bedrijven van het samenwerkingsverband worden gebruikt;
3. de doorzet minder dan 100 ton per etmaal bedraagt;
4. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken ten behoeve van
de (bedrijfseigen) mest- en/of organische (bij)productvergisting ten
hoogste 2.500 m 2 bedraagt;
5. de

hoogte

van

een

mest-

en/of

organische

(bij )productvergistingsinstallatie ten hoogste 10 m bedraagt;
6. er sprake is van een bouwperceel, gelegen aan een weg, die berekend is op zwaar verkeer;
7. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;
8. maatregelen worden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoelstelling niet significant zal toenemen;
c.

lid 4.5 sub hen de bestemmingsomschrijving:
en toestaan dat ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij' en
'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met een aan de agrarische functie ondergeschikte deeltijdfunctie
in de vorm van lichte bedrijvigheid of een zorgfunctie, mits:
1. het gaat om bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 3.2, zoals die zijn opgenomen in de bij deze regels behorende Staat van bedrijven, voorzover deze naar de aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met de bedrijvigheid in de milieucategorieen 1 en 2;
2. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
3. er sprake is van een ligging aan een weg, die geschikt is voor een
eventuele toename van (zwaar) verkeer;
4. alle activiteiten ten behoeve van de kleinschalige uitoefening van de
toegelaten bedrijvigheid binnen de bestaande bebouwing worden
ondergebracht;
5. er geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, buiten de gebouwen mag plaatsvinden;
6. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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d.

lid 4.5 onder e:
en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebruikt voor meer dan een

woi-iing, n-iits;
1. de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor het constante toezicht op het agrarisch bedrijf en er voldoende bedrijfsomvang aanwezig is in verband met de duurzaamheid van het bedrijf als volwaardig meermansbedrijf;

2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er niet meer dan
twee woningen worden gevestigd;
3. er voldoende oarkeergelegenheid op het bijbehorende erf wordt
aangelegd;
4. is aangetoond dat de vestiging geen onevenredige afbreuk doet aan
de milieusituatie van agrarische bedrijven in de directe omgeving;
5. de geluidsbelasting van het geluidsgevoelige gebouw niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
6. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e.

lid 4.5 onder j:
en toestaan dat de gronden ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering worden gebruikt voor houtteelt of andere opgaande teeltvormen,
mi ts:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast in aansluiting op bestaande opgaande landschapselementen;
2. deze ontheffing niet wordt toegepast daar waar de gronden mede
zijn bestemd als Waarde - Archeologie 1, dan wel ter plaatse van de
aanduidingen 'waardevol grasland', 'open gebied', 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', 'es' en 'milieuzone - hydrologische bei'nvloeding';
3. een minimale afstand van 10 m wordt aangehouden tot aangrenzende agrarische productiegronden in verband met schaduwwerking;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan landschappelijke, na-

f.

tuurlijke, geomorfologische en archeologische waarden;
lid 4.5 onder l:
en toestaan dat de gronden ten behoeve van een paardrijbak worden
gebruikt, mits:
1. deze ontheffing uitsluitend 'Nordt toegepast in aansluiting op bestaande bebouwingsvierhoeken of andere bouwpercelen;
2. deze ontheffing niet wordt toegepast op gronden die mede zijn bestemd als Waarde - Archeologie 1, dan wel ter plaatse van de aanduidingen 'waardevol grasland', 'open gebied', 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', 'es' en 'milieuzone - hydrologische be"lnvloeding';
3. een minimale afstand van 30 m wordt aangehoude11 tot wonlngen of

(agrarische) bedrijven van anderen en overigens ook geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;
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4. het

60

gebruik
LUX/m 2 ,

van

verlichting

beperkt

blijft

tot

ten

hoogste

gemeten 1 m boven de bodem van de paardrijbak en

de bak niet wordt verlicht van 23.00 uur tot 7.00 uur;
5. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en archeologische
waarden.
g.

lid 4.5 sub o:
ten behoeve van een vergroting van de vloeroppervlakte ten behoeve
van groepsaccommodatie, mits deze voorziet in voldoende parkeerruimte op eigen terrein en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aan grenzende gronden.

4.7

Aanlegvergunning

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijk vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
1. het kappen en /of rooien van born en en I of houtgewas in de vorm van
eenrijige beplanting langs landbouwgronden of schuilgelegenheid
voor vee, niet zijnde bomen en/of houtgewas onderdeel uitmakend
van een grondgebonden agrarische teelt;
2. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van eenrijige beplanting langs landbouwgronden of schuilgelegenheid voor vee;
3. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een oppervlakte van ten hoogste 2 ha (zie oak lid 4.5 onder

k);
4. het wijzigen van het verkavelingspatroon door het dempen en/of
graven van (erf)sloten en/of andere watergangen en het aanbrengen
van kunstwerken zoals dammen en stuwen;
5. het aanleggen van aarden wallen ;
6. het scheuren en frezen van de zode ten behoeve van graslandverbetering en/of herinzaai voor de instandhouding van bloemrijk of anderszins waardevol grasland, ter plaatse van de aanduiding 'waardevol grasland';
7. het realiseren van stapstenen of onderdelen van een ecologische
verbindingszone met een oppervlakte van niet meer dan 3 ha;
8. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het educatief medegebruik;
9. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
10. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energieen/ of telecommunicatiekabels en/ of -leidingen;
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11. het wijzigen van de grondsamenstelling en I of het aanbrengen van
voorzieningen, waaronder afschermende materialen, ten behoeve
van de aar1leg van paardrijbakken buiten de in lid 4.2 bedoelde vierhoek;
12. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/ of de aanleg van
verharde wegen en paden buiten de in lid 4.2 bedoelde vierhoek,
met dien verstande dat de aanleg van verharding voor de voorgevel(s) ten behoeve van maximaal drie in-/uitritten met een breedte
van 7 m is toegestaan;
13. het verharden van onverharde of halfverharde wegen en flilclPn of
het veranderen van de verharding van klinkerwegen buiten de in lid
4.2 bedoelde vierhoek.
b.

Het sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

1. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik (ten
behoeve van natuurbeheer) betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het van
kracht warden van dit plan.
c.

De sub a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het jonge veld- en veenontginningengebied en de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. De aanleg van een ecologische verbindingszone moet passen binnen het beleid
met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur, dan wet deze moet
betrekking hebben op particulier natuurbeheer.

d.

De sub a onder 11 genoemde vergunning kan slechts warden verleend,
mits de paardrijbakken zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare
weg warden gesitueerd, er geen hinder (geur, geluid, licht en stof)
wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 30 m tot een woonbestemmingsgrens) en er geen onevenredige
verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt.

4.8

Sloopvergunning

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het slopen van gebouwen of delen daarvan, ter plaatse van de aan,..1,,.:,..1.: ..... ,,..

UUIUll 1?5

b.

1

1.. -..--1 ............. : ... &..:-1 .. 1

r\01 QF\l.CI l;:)llt"I"\ •

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen:
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2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan.
c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien de
karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan warden hersteld, de karakteristieke
hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven, en/of het delen van het
pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken
en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm veroorzaken.

4.9

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a.

de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen voor een intensieve tak ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' wordt vergroot tot ten hoogste
5.300 m2 , mits:

1. de noodzaak tot vergroting voortvloeit uit het realiseren of behouden
van een volwaardige neventak of een volwaardig bedrijf en deze
noodzaak is aangetoond, dan wel uit gewijzigde wet- en regelgeving;
2. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
3. er maatregelen warden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoelstelling niet significant zal toenemen;
b.

de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch · grondgebonden agrarisch
bedrijf wordt aangebracht, mits:
1. de aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt verwijderd, indien de
bedrijfsactiviteiten van het intensief veehouderijbedrijf op een bestaande aaneengesloten vierhoek zijn beeindigd, dan wel vestiging
op een bestaande aaneengesloten vierhoek niet mogelijk is, in welk
geval een nieuwe aaneengesloten vierhoek wordt gelegd;
2. deze wijziging niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduidingen
'waardevol grasland', 'open gebied', 'wro-zone · wijzigingsgebied 1',
'es' en 'milieuzone · hydrologische be"i'nvloeding';
3. met de ligging en vormgeving van de aaneengesloten vierhoek zoveel
mogelijk wordt aangesloten bij de landschappelijke karakteristiek
en/of de landschappelijke structuur;
4. is aangetoond dat de omvang van het te vestigen bedrijf zodanig is
dat het werk en inkomen biedt aan ten minste een arbeidskracht,
dan wel er een redelijke zekerheid bestaat dat het bedrijf binnen
een redelijke termijn tot een volwaardige omvang zal uitgroeien;
5. de aanvrager in hoofdberoep aan het bedrijf is verbonden;
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6. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn perspectief biedt als volwaardig bedrijf;
7. de aaneengeslotcn vicrhoek maximaat 1,5 ha zat bedragen;

8. de mest- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken;
9. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkre·
gen hogere waarde;
10. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geo·
morfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;
11. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;
12. er maatregelen worden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone', gelet op de instandhoudingsdoelstelling niet significant zal toenemen;
c.

de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' wordt gewijzigd in de bestemming Natuur, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
19 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de
betreffende gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven en aangewezen;
3. is aangetoond dater geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende agrarische bedrijven, in die zin dat de bedrijven onevenredig in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische en
cultuurhistorische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
5. bij wijziging ter plaatse van de aanduidingen 'waardevol grasland',
'open gebied' en 'es' de betreffende waarden van deze gebieden in
achl worden genomen;
6. er maatregelen worden getroffen waardoor er gelet op de instandhoudingsdoelstelling geen significante gevolgen optreden voor de natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale
beschermingszone';

d.

de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Natuur met de mogelijkheid voor bosaanplant, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
2. deze wijziging niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduidingen
'waardevol grasland', 'open gebied' en 'es';
3. in ieder geval een van de volgende voorwaarden van toepassing is:
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de bosuitbreiding grenst aan een bestaand bos dat groter is
dan 50 ha, of grenst aan een waardevolle bosgemeenschap
(dit is een bosgemeenschap die representatief is voor een natuurlijke bosgemeenschap);
de bosuitbreiding grenst aan bestaand natuurgebied dat groter
is dan 50 ha, voorzover zij de ontwikkeling van natuurwaarden
versterkt;
de bosuitbreiding grenst aan een bestaand of toekomstig recreatieterrein, dat groter is dan 10 ha;
de bosuitbreiding is gelegen in een milieubeschermingsgebied,
voorzover zij tevens de ontwikkeling van landschapswaarden,
cultuurhistorische waarden en natuurwaarden versterkt;
de bosuitbreiding grenst aan of ligt bij/in een woonkern, voorzover het bos een recreatieve functie kan krijgen en de bestaande cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden niet worden aangetast;
4. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
5. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur, dan wet betrekking heeft op particulier natuurbeheer;
6. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de
betreffende gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven en aangewezen;
7. rekening wordt gehouden met voorzienbare nieuwe infrastructuur,
dorpsuitbreidingen en (uitbreiding van) bedrijventerreinen;
8. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische, de
archeotogische en cultuurhistorische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
9. er maatregelen worden getroffen waardoor er gelet op de instandhoudingsdoetstelling geen significante gevolgen optreden voor de natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale
e.

beschermingszone';
ter ptaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' of 'specifieke vorm
van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' de
bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen Voormalige boerderijen ten behoeve van een functieverandering van
een bouwperceel, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. deze wijzigingsbevoegdheid niet wordt toegepast ter plaatse van de
aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';
3. de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden
agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' of 'specifieke vorm van
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agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' warden verwijderd;
4. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
5. de woonfunctie wordt ondergebracht in de voormalige bedrijfswoning, dan wel het voormalige boerderijpand;
6. het voormalige boerderijpand of andere beeldbepalende bouwvormen als landschappelijk waardevolle verschijningsvorm warden gehandhaafd:
7. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
f.

ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' of 'specifieke vorm
van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' de
bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen ten behoeve van
compensatie, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
27 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden
agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' of 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' warden verwijderd;
3. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
4. op het betreffende voormalige bouwperceel ten minste 1.000 m2
(voor een woonhuis) of ten minste 2.000 m2 (voor twee woonhuizen)
aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, niet zijnde cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, wordt gesloopt;
5. het (de) ter compensatie van de sloop nieuw te bouwen woonhuis(zen) direct achter of naast het voormalig boerderijpand
wordt(en) gebouwd;
6. er middels een beeldkwaliteitsplan sprake is van een verbetering van
de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit;
7. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
8. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de
v.-oonsituatie en de gebrniksmogelijkheden van de aangrenz:ende

g.

gronden;
de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen Voormalige boerderijen ten behoeve van het vergroten van een woonbestemming, mits:
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1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak voor het wonen
na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 3.000 m 2 zal
bedragen;
3. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
4. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van de gronden ten behoeve van het wonen en de gronden als een aaneengesloten geheel warden ingericht;
5. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
natuurlijke en landschappelijke waarden, de archeologische waarden
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
h.

de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen Voormalige boerderijen ten behoeve van het verplaatsen van een woonbestemming, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. het voormalige bestemmingsvlak wordt verwijderd;
3. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert
voor de omgeving, dan wel voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan warden bewerkstelligd;
4. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
5. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van de gronden ten behoeve van het wonen en de gronden als een aaneengesloten geheel warden ingericht;
6. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
7. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkhe-

i.

den van de aangrenzende gronden;
ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij' of 'specifieke vorm
van agrarisch · grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' de
bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Agrarisch - Tuinbouw,
Bedrijf, Bedrijf - Agrarisch aanverwant, Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend, Horeca, Maatschappelijk met de aanduiding 'zorginstelling', of
Sport - Recreatie met de aanduiding 'manege', ten behoeve van een
functieverandering van een bouwperceel, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid respectievelijk de regels van artikel 3, 8, 9, 10, 14, 15 of 23 van overeenkomstige toepassing zijn;
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2. de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden
agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij' of 'specifieke vorm van

ag.-arisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' worden verwijderd;
3. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. de functie wordt ondergebracht in de bestaande gebouwen, die aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging;
5. bij wijziging naar de bestemming Bedrijf de bedrijvigheid is gekoppeld aan een woonfunctie;
6. wijziging van de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'es' naar
Bedrijf uitsluitend plaatsvindt indien dit niet ten koste gaat van de
omgevingskwaliteit;
7. bij wijziging naar de bestemming Maatschappelijk met de aanduiding
'zorginstelling' de woonfunctie in het hoofdgebouw wordt ondergebracht met dien verstande dat bewoning van overige gebouwen pas
mogelijk is als daarvoor de noodzaak is aangetoond;
8. de wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming Agrarisch - Tuinbouw
uitsluitend wordt toegepast, indien de tuinbouwactiviteiten aansluiten op bestaande opgaande landschapselementen, zodat de grootschalige openheid niet wordt aangetast en vestiging niet plaatsvindt
op gronden die mede zijn bestemd voor Waarde - Archeologie 1;
9. bij wijziging naar de bestemming Bedrijf - Agrarisch aanverwant (als
gebruiksgerichte paardenhouderij) aan de volgende voorwaarden
dient te warden voldaan:
de gebruiksgerichte paardenhouderij dient te worden gevestigd in
de bestaande bebouwing, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, per bestemmingsvlak niet meer zal bedragen dan de 120%
van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen;
- vestiging dient plaats te vinden in de gebieden aansluitend aan de
hoofdkernen Beilen, Smilde, Bovensmilde of Westerbork;
de afstand tot het woongebied dient minimaal 50 m te bedragen;
er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn op eigen terrein;
alvorens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid dient
een beplantingsplan te zijn overgelegd;
10. de wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming Horeca uitsluitend
wordt toegepast ten behoeve van logiesverstrekkende bedrijven, cafes en restaurants of naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, binnen de recreatieve zones zoals weergegeven in de 'Beleidscriteria Recieatie en Toerisme Gemeente Midden Drenthe 2004';
11. bij wijziging naar de bestemming Sport - Recreatie met de aanduiding 'manege' dient aan de volgende voorwaarden te warden voldaan:

48

153.00.01.24.00.rgl • Bestemmingsplan Buitengebied Midden·Drenthe · 22 december 2009
Artikel 4 Agrarisch met waarden · 1

de manege dient te worden gevestigd in de bestaande bebouwing, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, per bestemmingsvlak niet meer zal bedragen dan de 120% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen;
-

vestiging moet plaatsvinden in de gebieden grenzend aan de
hoofdkernen van Beilen, Westerbork, Smilde en Bovensmilde of in
vrijkomende agrarische bebouwing bij de kleinere kernen, met
dien verstande dat bij vestiging bij de kleinere kernen moet warden aangetoond dat er behoefte is aan een manege in die omgeving en er in de nabije omgeving nog geen manege is;
de afstand tot het woongebied dient minimaal 50 m te bedragen;
er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn op eigen terrein;
alvorens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid dient

een beplantingsplan te zijn overgelegd;
12. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gej.

bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie 1,
mi ts:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
20 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve
van de uitbreiding van een bestaand kampeerterrein;
3. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de
woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van

k.

de aangrenzende gronden;
de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Natuur met de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - landgoed', mits:
1. nieuwe bebouwing voor een nieuw landgoed niet mag worden bestemd daar waar de gronden mede bestemd zijn als Waarde - Archeologie 1, dan wel ter plaatse van de aanduidingen 'waardevol
grasland', 'open gebied', 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' en 'milieuzone - hydrologische be"invloeding';
2. er een integratie van de landgoederen in een met bos en/of natuur
te versterken landschapsstructuur ontstaat. Er moet bovendien qua
maat en schaal een goede samenhang tussen de bebouwing en de
omgeving worden gecreeerd;
3. de vestiging geen belemmeringen oplevert voor de uitbreidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden van (bestaande) agrarische bedrijven en
tevens de landbouwkundige structuur van een gebied niet doorbreekt;
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4. de ruimtelijke kwaliteit van de landgoederen is gelegen in de afwisseling van landbouw-, natuur- en/of bosgrond met een gebouw van
allure, eventueel in samenhang met andei"e grnnden die passend zijn
binnen de sfeer van een landgoed (weiden, vijvers, fiets- en ruiterpaden, lanen en singels en dergelijke);

5. de omvang van een landgoed een minimale oppervlakte krijgt van
15 ha. Binnen kleinere landschapsstructuren is een kleiner landgoed
mogelijk, passend binnen het kenmerkende landschap. Een dergelijk
kleiner landgoed moet wel een maatschappelijke meerwaarde hebben en moet evenals de grotere landgoederen beschikken over een
goede landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische inpassing;

6. de omvang van ieder landgoed een minimale oppervlakte aan bas
krijgt van 5 ha;
7. een landgoed een ecologische, economische en esthetische eenheid
vormt;

8. bij de inrichting een goede beeldkwaliteit wordt nagestreefd middels
het welstandstoezicht;

9. middels een beplantingsplan uitwerking wordt gegeven aan de terreininrichting;
10. de geluidsbelasting van de geluidsgevoetige gebcuwen niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
11. de wijziging uitsluitend wordt verleend onder de voorwaarde dat er
van tevoren een inrichtingsplan is opgesteld waarin de inrichting voldoet aan de hiervoor genoemde uitgangspunten en voorwaarden.
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r
Artikel 5
Agrarisch met waarden - 2

5.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'agrarisch met waarden - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf;

b.

c.

de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een niet-grondgebonden
agrarische bedrijfsvoering in de vorm van een intensief veehouderijbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij';
de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden

agrarische

bedrijfsvoering

in

combinatie

met een

niet-

grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf
met intensieve tak';
d.

het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering al dan niet in
combinatie met een aan huis verbonden beroep of bedrijfsactiviteiten in
de milieucategorieen 1 en 2, die zijn genoemd in de bij deze regels behorende Staat van bedrijven, dan wel naar de aard en invloed op de
omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, mantelzorg, kleinschalig kamperen en/of logiesverstrekking, ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak';

e.

de uitoefening van een agrarisch bedrijf in combinatie met een ijsbaan,

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan';
met daaraan ondergeschikt:

f.

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke,
natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden van het
oude veldontginningenlandschap en daarbinnen gelegen essen die zijn
aangeduid met 'es';

g.

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine natuur- en landschapselementen;

h.

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden van waardevolle graslanden, ter plaatse van de
aanduiding 'waardevol grasland';

i.

doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer;

j.
k.

cultuurgrond;
openbare nutsvoorzieningen;

l.

extensief dagrecreatief medegebruik;

m.

bestaande landbouwwegen, alsmede voet- en fietspaden en overige

n.

infrastructurele voorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
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met de daarbij behorende:
o.
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen;

p.

bediijfswoningen;

q.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswonin-

r.

gen;
torensilo's, platen en bassins;

s.

kassen, tunnelkassen en blaastunnels;

t.

gebouwen ten behoeve van een ijsbaan;

u.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
alsmede voor:
v.

het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen, bepaald door
de goot- en bouwhoogte, de dakvorm, de dakhelling en de gevelinde-

ling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
met dien verstande dat:
w.

de opwekking van elektriciteit door middel van (co-)vergisting niet in de
bestemming is begrepen;

x.

logiesverstrekking uitsluitend is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. logiesverstrekking vindt plaats binnen de bestaande hoofd- en bijgebouwen;

2. in een bijgebouw mogen uitsluitend slaapplaatsen met sanitaire
voorzieningen worden gerealiseerd. Hieraan gekoppeld moet in het
bijbehorende hoofdgebouw een ontbijtruimte, en mag een eventuele
woonkamer, worden gerealiseerd;
3. het bijgebouw ten behoeve van logiesverstrekking dient in de directe
nabijheid van het hoofdgebouw te staan en een duidelijke relatie te
hebben met het hoofdgebouw;
4. de uiterlijke kenmerken van het bijgebouw moeten behouden blijven. Er mogen geen uiterlijke kenmerken van een woning warden
toegevoegd;
5. het aantal volwaardige bed and breakfasteenheden bedraagt ten
hoogste drie;
6. er mogen geen keukenblokken in de bed and breakfasteenheden
warden gemaakt;
7. parkeervoorzieningen dienen op het bijbehorend erf te warden gerealiseerd;
8. er mag geen extra inrit worden aangelegd in verband met de vestiging.

5.2

Bouwregels

regels:
1. er zullen uitsluitend gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van agrarische bedrijven met bijbehorende functies warden
gebouwd;
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2. de gebouwen, met uitzondering van tunnelkassen en blaastunnels,
zullen uitsluitend binnen een aaneengesloten vierhoek van 1 ha warden gebouwd op de gronden ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden
agrarisch bedrijf met intensieve tak', met dien verstande dat ter
plaatse van de aanduiding 'es' de bestaande bebouwing met maximaal 500 m2 , dan wel met maximaal 10% van de bestaande bebouwing mag warden uitgebreid waarbij zoveel mogelijk dient te warden
aangesloten op de bestaande landschappelijke structuur;
3. de gebouwen warden gegroepeerd rond een denkbeeldige centrale
ruimte waarbij een gevel van alle gebouwen ten hoogste 50 m uit het
hart van de voorgevel van de bedrijfswoning is gesitueerd;
4. per gebied, ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij'
en 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf
met intensieve tak', mogen binnen de aaneengesloten vierhoeken
uitsluitend gebouwen ten behoeve van een agrarisch bedrijf warden
gebouwd;
5. bedrijfsgebouwen dienen ten minste 6 m achter de voorgevel van het
hoofdgebouw (met daarin de bedrijfswoning), dan wel minimaal
20 m vanaf de naar de weg gekeerde bouwperceelgrens/grenzen van
de openbare weg te warden gebouwd;
6. in uitzondering op het gestelde in de vorige leden bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van intensieve veehouderij of een tak van intensieve veehouderij ter plaatse van de
aanduiding 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van agrarisch
- grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak', niet meer dan
de bestaande oppervlakte;
7. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste een per bedrijf bedragen, behalve ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
agrarisch - tweede bedrijfswoning' of 'bedrijfswoning uitgesloten';
8. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
9. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning zullen ten minste 3 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning, dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
10.de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in
het volgende bouwschema zijn gesteld:
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• tenztJ de bestaande oppervlakte meer bedraagt, m Welk geval de oppervlakte van een
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen
~i>ppef\llakte-van aan- en uitbouwen en-bijgebouwen-bedraagt nooit meer dan de eppeF--vtakte-van-de+:ecf-dgebou·t.:en-i·~bedrtj ~.;,vvuning)

b.

Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan'
gelden de volgende regels:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal per ijsbaan ten
hoogste 100 m 2 bedragen;
2. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 5 m bedragen.

c.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
1. silo's, platen en bassins zullen uitsluitend worden gebouwd binnen de
aaneengesloten vierhoek. Voorzover silo's hoger dan 8 m worden gebouwd, dient aan de regels voor (toren)silo's onder a te worden voldaan;
2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt binnen de
aaneengesloten v1erhoek niet meer dan 2 m en daarbuiten niet meer
dan 1 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn en op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied
op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste
1 m bedraagt;
3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal binnen het aaneengesloten vierhoek ten hoogste 10 m bedragen, met
dien verstande dat de hccgte van lichtmasten ten hoogste 4 m be-

draagt;
4. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal buiten de aaneengesloten vierhoek ten hoogste 5 m bedragen met dien
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verstande dat lichtmasten buiten de aaneengesloten vierhoek niet
zijn toegestaan.

5.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een
onevenredige aantasting van:
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
het bebouwings- en landschapsbeeld (van met name essen, karakteristieke gebouwen en bomen en aaneengesloten bebouwing);
de verkeersveiligheid;
nadere eisen stellen aan:
de plaats van gebouwen en bouwwerken;
de (transparante) vormgeving van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
met name afrasteringen en omheiningen;
het plaatsen van verlichting.

5.4

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:
a.

lid 5.2 sub a onder 2 en 3:
en toestaan dat de aaneengesloten vierhoek van 1 ha wordt vergroot,
mi ts:
1. de oppervlakte van het aaneengesloten vierhoek wordt vergroot tot
ten hoogste 1,5 ha;
2. met de vormgeving van de aaneengesloten vierhoek zoveel mogelijk
wordt aangesloten bij de landschappelijke karakteristiek en/of de
landschappelijke structuur en het verzoek om ontheffing gepaard
gaat met een voorstel tot landschappelijke inpassing van de bebouwing ter versterking van het landschappelijk karakter; burgemeester
en wethouders gaan uitsluitend over tot verlening van ontheffing als
er overeenstemming is over een goede landschappelijke inpassing en
de uitvoering van het plan voor landschappelijke inpassing is gegarandeerd;
3. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als
gevolg van schaalvergroting of extensivering/verbreding van de bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid van de bedrijfsuitbreiding is
aangetoond;
4. is aangetoond dat binnen de bestaande aaneengesloten vierhoek
geen ruimte meer is voor de benodigde uitbreiding;
5. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de
woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden;
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6. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;
7. maatregelen worden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermir.gsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoelb.

stelling niet significant zal toenemen;
lid 5.2 sub a onder 2:
en toestaan dat gebouwen, in de functie van schuilgelegenheden voor
dieren, buiten de aaneengesloten vierhoek worden gebouwd, mits:
1. deze ontheffing niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduidingen 'es', 'waardevol grasland' en 'open gebied';
2. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 50 m 2 zal bedragen;
3. de bouwhoogte van de gebouwen ten hoogste 3,5 m zal bedragen;
4. de bebouwing landschappelijk wordt ingepast en er geen afbreuk
wordt gedaan aan natuurlijke waarden, de waterhuishouding en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c.

lid 5. 2 sub a on de r 3:
en toestaan dat wordt afgeweken van het bouwen binnen 50 m uit het
hart van de gevel van de bedrijfswoning, mits:
1. daarmee op een betere wijze kan worden aangesloten op de landschappelijke karakteristiek en/of op de landschappelijke structuur
en/of rekening kan worden gehouden met naastgelegen burgerwoningen;
2. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de
woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden;

d.

3. de eventueel noodzakelijke uitvoering van aanplant en handhaving
van noodzakelijke landschapselementen voor een goede landschappelijke inpassing is gegarandeerd;
lid 5. 2 sub a on de r 6:
en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van (een tak van) intensieve veehouderij wordt vergroot, met dien
verstande dat de oppervlakte van de gebouwen wordt vergroot met ten
hoogste 25%, mits:
1. dit noodzakelijk is in verband met eisen op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
2. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
3. maatregelen worden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbescherrningsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoel-

e.
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stelling niet significant zal toenemen;
lid 5.2 sub a ender 8:
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en toestaan dat, behalve ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning
uitgesloten', een tweede bedrijfswoning wordt gebouwd, mits:
1. is aangetoond dat de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor het
constante toezicht op het agrarisch bedrijf en er voldoende bedrijfsomvang aanwezig is in verband met de duurzaamheid van het bedrijf
als volwaardig meermansbedrijf;

2. de tweede bedrijfswoning aan de wegzijde binnen de aaneengesloten vierhoek in de directe omgeving van de bedrijfsgebouwen wordt
gesitueerd;

3. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende agrarische bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. er nog niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd;
5. de geluidsbelasting van het geluidsgevoelige gebouw niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
f.

lid 5.2 sub a onder 12:
en toestaan dat de goothoogte van bedrijfsgebouwen ten behoeve van
een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering wordt vergroot tot 5,5 m,
mi ts:

1. is aangetoond dat de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;

2. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het
bebouwingsbeeld, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
g.

lid 5. 2 sub a on de r 1 2:
en toestaan dat de goot- en/of bouwhoogte van bedrijfswoningen warden vergroot tot respectievelijk 6 men/of 10 m, mits:

1. de bedrijfswoning daarmee aansluit op een voor de omgeving kenmerkend bebouwingstype;

2. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het
bebouwingsbeeld, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
h.

lid 5.2 sub a onder 12:
en toestaan dat de oppervlakte van de bedrijfswoning ·~f.-daarb1j ho
, r@Ade-b.ijgebOYJNe.rl wordt vergroot met 100 m2, rnits de gppervlakte ¥an

de-RGGH!gebe1:1WeA-teA--ffitAst-e-twee--keer---tle-e1313ervlalcte van de bijge-be1JweA-€fl-aaAbouwen -bedraagt-en -Ele-af-st-afl<i-t-HSseA-Ge-fl00Hlge901:1--weR-fiR€1.-us-ief--a~A-\;lit-beuweA)-en -btjgebetiweA-ftiet-mee~

-bedr.aag.t;-

i.

lid 5 . 2 sub c onder 1:
en toestaan dat mestsilo's, -platen of -bassins buiten de aaneengesloten
vierhoek warden gebouwd indien er geen geschikte plaats binnen de
vierhoek aanwezig is voor opslag en deze opslag noodzakelijk is voor een
goede bedrijfsvoering, mits:
1. deze ontheffing niet wordt toegepast daar waar de gronden mede
zijn bestemd als Waarde - Archeologie 1, dan wel ter plaatse van de
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aanduidlngen 'waardevol grasland', ·wro-zone - wijzigingsgebied 1',
'es' en ' milieuzone - hydrologische be'invloeding';
2. da inhoud van een mestsilo of een -bassin ten hoogste 1.500
bedragen;

111

3

£dl

3. de oppervlakte van een mestplaat, lnclusief opstaande randen, ten
hoogste 300 m1 zal bedragen;
4. de hoogte van een mestsilo ten hoogste 5 m, exclusief afdekking, zal
bedragen;
5. de hoogte van de opstaande randen van een mestplaat ten hoogste
2 m zal bedragen;
6. tevens de in lid 5.6 onder a genoemde onthefffng is verleend;
7. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de ge·
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
8. maatregelen worden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduicling 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoelstelling niet significant zal toenemen;
j.

lid 5.2 sub c onder 2:
en t oestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
wordt vergroot tot ten hoogste 15 m, mits:
-

k.

is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
landschappelljke en natuurlijke waarden, het bebouwingsbeeld, en
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

li d 5 . 2 s u b b o n d e r 4 :
en toestaan dat buiten de aaneengesloten vierhoek lichtmasten worden
geplaatst bij bestaande paardrijbakken, dan wet nieuwe met ontheffing
van de gebruiksregels toegestane paardrijbakken, mits:
- deze ontheffing niet wordt toegepast daar waar de gronden mede
zijn bestemd als Waarde - Archeologie 1, dan wel ter plaatse van de
aanduidingen 'waardevol grasland', 'wro-zone · wijzigingsgebied 1',
'es' en 'milieuzone - hydrologische be'invloeding' ;
- de hoogte maximaal 4 m bedraagt;
-

5.5

het aantal niet meer dan zes bedraagt;
de llchtmasten ultslultend zijn gericht op de paardrijbak;
deze voldoen aan de milieukwaliteltseisen onder de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksrege l s

Onder strijdig gebrulk met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmlngsomschrijving, wJ;::irondcr in ieder geval wordt begrepen:
a.
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het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische pi:oducten
buiten de aaneengesloten vierhoek, met uitzondering 1tan tijdelijke op-
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slag van landbouwproducten, niet zijnde mest (maximaal zes maanden
per jaar);
b.

het opslaan van agrarische producten binnen de aaneengesloten vierhoek voorzover het gronden betreft die zijn gelegen voor (het verlengde
van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van een bedrijfswoning of, indien
geen bedrijfswoning aanwezig is, het dichtst bij de weg gelegen bedrijfsgebouw;

c.

het opslaan van niet-agrarische producten en/of het stallen van auto's,

d.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-

caravans en boten anders dan in gebouwen;
grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten, behalve ter plaatse van
de aanduiding 'intensieve veehouderij' of 'specifieke vorm van agrarisch e.

grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak';
het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;

f.

het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel,
anders dan productiegebonden detailhandel in de vorm van de verkoop

g.

van eigen en streekeigen producten;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan:
1. kleinschalig kamperen, op gronden met een minimale oppervlakte
van 2.000 m 2 en een maximale oppervlakte van 1 ha, waarbij de
kampeermiddelen ten behoeve van het kamperen aansluitend op de
bebouwing mogen worden geplaatst, het kamperen uitsluitend mag
plaatsvinden binnen de periode van 15 maart tot 1 november van elk
jaar, het kampeerterrein minimaal 50 m van de perceelgrens van
buiten het bedrijf gelegen (bedrijfs)woningen en f'fliflif'flaal 500

lfl

vaR

de--f>eF€OOgfeAs--van-het--dk-flt-st~e

lmA'lpeerterrein gesitueerd
moet zijn en er geen stachalets, trekkershutten of stacaravans mo-

gen warden geplaatst, mits niet gesitueerd ter plaatse van de aanduiding 'es';
2. logiesverstrekking, waarbij niet meer dan drie bed and breakfasteenheden per agrarisch bedrijf mogen worden gevestigd;
h.

het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of een ander bedrijf uit categorieen 1 of 2 van de Staat van bedrijven, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van de bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer
bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan
45 m2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
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i.

het scheuren, frezen, ploegen, dan wel het omzetten en/of anderszins
ingrijpend wijzigen van gronden anders dan ten behoeve van graslandverbetering e11/of hedn:aiai vuur de instandhouding van bioemrijk of an-

derszins waardevol grasland, ter plaatse van de aanduiding 'waardevol
grasland';
j.

het gebruik van de gronden ten behoeve van bosbouw, houtteelt of
andere opgaande teeltvormen;

k.

het aanplanten van bebossing en/of opgaande beplanting ter plaatse van
de aanduidingen 'es' of 'open gebied', alsmede het aanplanten van bebossing en/of opgaande beplanting grater dan 2 ha;

l.
m.

de aanleg van en het gebruik van gronden voor paardrijbakken;
het gebruik van verlichting voor een (bestaande) paardrijbak:
waarbij meer dan 60 LUX/m 2 wordt geproduceerd, gemeten 1 m
boven de bodem van de paardrijbak;
tussen 23.00 uur en 07.00 uur;

n.

de aanleg van een ecologische verbindingszone met een oppervlakte van
meer dan 3 ha.

5.6

Onthefiing van de gebruiksregeis

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:
a.

lid 5. 5 sub a:
ten behoeve van mest- en kuilopslag of de opslag van agrarische producten buiten de aaneengesloten vierhoek indien daarbinnen geen geschikte plaats meer is voor opslag en deze opslag noodzakelijk is voor een
goede bedrijfsvoering, met dien verstande dat:

1.
2.
3.
4.

zo veel mogelijk wordt aangesloten op de bestaande vierhoek;
de opslagplaatsen warden ingepast in het landschap;
de hoogte van de opslag wordt beperkt tot maximaal 1,5 m;
is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende

b.
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gronden;
5. maatregelen warden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoelstelling niet significant zal toenemen;
lid 5. 5 sub d:
en toestaan dat ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij' en
'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' de uitoefening van een agrarisch bedriJf wordt gecombineerd met (bedrijfseigen) mest- en/of organische (bij)productvergisting,
mi ts:
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1. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
2. er in hoofdzaak sprake is van mest en/of organische (bij)producten
van het eigen bedrijf, al dan niet aangevuld met mest en/of organische (bij)producten van andere bedrijven, al dan niet in een samenwerkingsverband, dan wel de output van de vergister (het digestaat)
in hoofdzaak op het bedrijf of de bedrijven van het samenwerkingsverband warden gebruikt;
3. de doorzet minder dan 100 ton per etmaal moet bedragen;
4. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken ten behoeve van
de (bedrijfseigen) mest- en/of organische (bij)productvergisting ten
hoogste 2.500 m2 zal bedragen;
5. de
hoogte
van
een

mest-

en/of

organische

(bij)productvergistingsinstallatie ten hoogste 10 m zal bedragen;
6. er sprake is van een bouwperceel, gelegen aan een weg, die berekend is op zwaar verkeer;
7. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;
8. maatregelen warden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone, ' gelet op de instandhoudingsdoelstelling niet significant zal toenemen;

c.

lid 5.5 onder hen de bestemmingsomschrijving:
en toestaan dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' en
'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met een aan de agrarische functie ondergeschikte deeltijdfunctie
in de vorm van lichte bedrijvigheid of een zorgfunctie, mits:
1. het gaat om bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 3.2, zoals die zijn opgenomen in de bij deze regels behorende Staat van bedrijven, voorzover deze naar de aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met de bedrijvigheid in de milieucategorieen 1 en 2;
2. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
3. er sprake is van een ligging aan een weg, die geschikt is voor een
eventuele toename van (zwaar) verkeer;
4. alle activiteiten ten behoeve van de kleinschalige uitoefening van de
toegelaten bedrijvigheid binnen de bestaande bebouwing warden
ondergebracht;
5. er geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, buiten de gebouwen mag plaatsvinden;
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6. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden
van de aangrenzende gronden;

d.

lid 5. 5 on de r e:
en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebruikt voor meer dan een
woning, mits:

1. is aangetoond dat de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor het
constante toezicht op het agrarisch bedrijf en er voldoende bedrijfsomvang aanwezig is in verband met de duurzaamheid van het bedrijf
als volwaardig meermansbedrijf;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er niet meer dan
twee woningen warden gevestigd;
3. er voldoende parkeergelegenheid op het bijbehorende erf wordt aangelegd;

4. is aangetoond dat de vestiging geen onevenredige afbreuk doet aan
de milieusituatie van agrarische bedrijven in de directe omgeving;

5. de geluidsbelasting van het geluidsgevoelige gebouw niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
6. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e.

lid 5.5 onder j:
en toestaan dat de gronden ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering warden gebruikt voor houtteelt of andere opgaande teeltvormen,
mi ts:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast in aansluiting op bestaande opgaande landschapselementen;
2. deze ontheffing niet wordt toegepast daar waar de gronden mede
zijn bestemd als Waarde - Archeologie 1, dan wel ter plaatse van de
aanduidingen 'waardevol grasland', 'open gebied', 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' en 'milieuzone - hydrologische beihvloeding';
3. een minimale afstand van 10 m wordt aangehouden tot aangrenzende agrarische productiegronden in verband met schaduwwerking;
4. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische, archeologische en
cultuurhistorische waarden van het oude veldontginningenlandschap;

5. na winning de oorspronkelijke kenmerken van het landschap herkenbaar blijven;
f.

lid 5.5 onder l:
en toestaan dat de gronden ten behoeve van een paardrijbak warden
gebruikt, mits:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast blnnen of in aansluiting
op bestaande bebouwingsvierhoeken of andere bouwpercelen;
2. deze ontheffing niet wordt toegepast op gronden die mede zijn bestemd als Waarde - Archeologie 1, dan wel ter plaatse van de aan-
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duidingen 'waardevol grasland', 'open gebied', 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', 'es' en 'milieuzone - hydrologische bei"nvloeding';
3. de hoogte van de omheiningen van buitenbakken ten hoogste 1,8 m
zal bedragen tot een oppervlakte van maximaal 1.200 m2 , met dien
verstande dat de afrasteringen en omheiningen transparant zullen
warden vormgegeven;
4. een minimale afstand van 30 m wordt aangehouden tot woningen of
(agrarische) bedrijven van anderen en overigens ook geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;
5. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en archeologische
waarden.

5.7

Aanlegvergunning

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijk vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
1. het kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas al dan niet
aanwezig als eenrijige beplanting langs landbouwgronden of schuilgelegenheid voor vee, niet zijnde bomen en/of houtgewas onderdeel
uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt;
2. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van eenrijige beplanting langs landbouwgronden of schuilgelegenheid voor vee;
3. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een oppervlakte van ten hoogste 2 ha (zie ook lid 5.5
onder k;
4. het wijzigen van het verkavelingspatroon door het dempen en/of
graven van (erf)sloten en/of andere watergangen;
5. het aanleggen van aarden wallen;
6. het scheuren en frezen van de zode ten behoeve van graslandverbetering en/of herinzaai voor de instandhouding van bloemrijk of anderszins waardevol grasland, ter plaatse van de aanduiding 'waardevol grasland';
7. het realiseren van ecologische verbindingszones;
8. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het educatief medegebruik;
9. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
10. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energieen/of telecommunicatiekabels en/of -leidingen;
11. het wijzigen van de grondsamenstelling en I of het aanbrengen van
voorzieningen, waaronder afschermende materialen, ten behoeve
van de aanleg van paardrijbakken;
12.het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van
verharde wegen en paden buiten het in lid 5.2 bedoelde vierhoek,
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met dien verstande dat de aanleg van verharding voor de voorgevel(s) ten behoeve van maximaal drie in-/uitritten met een breedte
vd11

7

111

i:. luegeslaan;

13. het verharden van onverharde of halfverharde wegen en paden of
het veranderen van de verharding van klinkerwegen buiten het in lid

5.2 bedoelde vierhoek.
b.

Het sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud en I of het normale agrarische gehruik (tPn
behoeve van natuurbeheer) betreffen;

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan.
c.

De sub a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het oude veldontginningengebied en de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. De aanleg van een
ecologische verbindingszone moet passen binnen het beleid met betrekk!ng tot de Ec.ologische Hoofdstructuur dan wel deze moet betrekking
hebben op particulier natuurbeheer.

d.

De sub

a onder 11 genoemde vergunning kan slechts worden verteend,

mits de paardrijbakken zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare
weg worden gesitueerd, er geen hinder (geur, geluid, licht en stof)
wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 30 m tot een woonbestemmingsgrens) en er geen onevenredige
verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt.

5.8
a.

Sl oopvergu nn ing
Het is verboden zonder of in afwijking van een schrifteUjke vergunning
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden ult te voeren:
het slopen van gebouwen of delen daarvan, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan.
c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de
karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wfjzigingen aan het pand kan worden hersteld, de karakteristieke
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hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven, en/of het delen van het
pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken
en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm veroorzaken.

5.9

Wij zigi ngsbevoegdh ei d

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a.

de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch
bedrijf wordt aangebracht, mits:
1. de aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt verwijderd, indien de
bedrijfsactiviteiten van het intensief veehouderijbedrijf op een bestaande aaneengesloten vierhoek zijn beeindigd, dan wel vestiging
op een bestaande aaneengesloten vierhoek niet mogelijk is, in welk
geval een nieuwe aaneengesloten vierhoek wordt gelegd;
2. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast indien sprake is van een
verplaatsing vanuit een knelpuntsituatie, al dan niet vanuit een kern,
waarmee een milieuwinst wordt geboekt en dit is aangetoond;
3. deze wijziging niet wordt toegepast op gronden ter plaatse van de
aanduidingen 'waardevol grasland', 'open gebied', 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', 'es' en 'milieuzone - hydrologische be'invloeding';
4. met de ligging en vormgeving van de aaneengesloten vierhoek zoveel
mogelijk wordt aangesloten bij de landschappelijke karakteristiek
en/of de landschappelijke structuur;
5. de omvang van het te vestigen bedrijf zodanig is dat het werk en inkomen biedt aan ten minste een arbeidskracht, dan wel er een rede·
lijke zekerheid bestaat dat het bedrijf binnen een redelijke termijn
tot een volwaardige omvang zal uitgroeien;
6. de aanvrager in hoofdberoep aan het bedrijf is verbonden;
7. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn perspectief biedt als volwaardig bedrijf;
8. de aaneengesloten vierhoek maximaal 1,5 ha zal bedragen;
9. de mest- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken;
10. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
11. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;
12. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;
13. maatregelen warden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aan-
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duiding 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoelb.

stelling niet significant zal toenemen;
de bestemn-ring vvordt gewijzigd in de bestemming Natuur, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
19 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse
van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1';
3. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de
betreffende gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven en aangewezen;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende
agrarische bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
5. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische en
cultuurhistorische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
6. bij wijziging ter plaatse van de aanduidingen 'waardevol grasland',
'open gebied' en 'es' de betreffende waarden van deze gebieden in
acht ;,•;orden genomen;

c.

7. er maatregelen worden getroffen waardoor er gelet op de instandhoudingsdoelstelling geen significante gevolgen optreden voor de natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale
beschermingszone';
de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Natuur met de mogelijkheid voor bosaanplant, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
19 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. deze wijziging niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduidingen
'waardevol grasland', 'open gebied' en 'es';
3. in ieder geval een van de volgende voorwaarden van toepassing is:
de bosuitbreiding grenst aan een bestaand bos dat groter is dan
50 ha, of grenst aan een waardevolle bosgemeenschap (dit is een
bosgemeenschap die representatief is voor een natuurlijke bosgemeenschap );
de bosuitbreiding grenst aan bestaand natuurgebied dat groter is
dan 50 ha, voorzover zij de ontwikkeling van natuurwaarden versterkt;
de bosuitbreiding grenst aan een bestaand of toekomstig recrea-

tieterrein, dat groter is dan 10 ha;
de bosuitbreiding is gelegen in een milieubeschermingsgebied,
voorzover zij tevens de ontwikkeling van landschapswaarden, cultuurhistorische vvaaiden en natuurvvaarden versterkt;
de bosuitbreiding grenst aan of ligt bij/in een woonkern, voorzover het bos een recreatieve functie kan krijgen en de bestaande
cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden niet worden aangetast;
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4. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
5. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur, dan wel betrekking heeft op particulier natuurbeheer;
6. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de
betreffende gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven en aangewezen;
7. rekening wordt gehouden met voorzienbare nieuwe infrastructuur,
dorpsuitbreidingen en (uitbreiding van) bedrijventerreinen;
8. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische, de
archeologische en cultuurhistorische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
9. er binnen de aanduiding 'milieuzone - hydrologische be"lnvloeding'
maatregelen warden getroffen waardoor er gelet op de instandhoudingsdoelstelling geen significante gevolgen optreden voor de natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale
beschermingszone';
d.

de bestemming uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke
vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf', 'intensieve vee-

houderij' en 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch
bedrijf met intensieve tak', wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of
Wonen - Voormalige boerderijen ten behoeve van een functieverandering van een bouwperceel, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. deze wijzigingsbevoegdheid niet wordt toegepast, ter plaatse van de
aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';
3. de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden
agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' warden verwijderd;
4. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
5. de woonfunctie wordt ondergebracht in de voormalige bedrijfswoning, dan wel het voormalige boerderijpand;
6. het voormalige boerderijpand of andere beeldbepalende bouwvormen als landschappelijk waardevolle verschijningsvorm worden gehandhaafd;
7. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
e.

de bestemming, uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke
vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf', 'intensieve vee-
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houderij' en 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch
bedrijf met intensieve tak', wordt gewijzigd in de bestemrning Wonen
i.er1 behoeve van compensatie, mii:s:

1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
27 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden
agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' warden verwijderd;

3. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;

4. op het betreffende voormalige bouwperceel ten minste 1.000 m 2
(voor een woonhuis) of ten minste 2.000 m 2 (voor twee woonhuizen)
aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, niet zijnde cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, wordt gesloopt;
5. het (de) ter compensatie van de sloop nieuw te bouwen woonhuis(zen) direct achter of naast het voormalig boerderijpand
wordt(en) gebouwd;
6. er middels een beeldkvvaliteitsplan sprake is van een verbetering van
de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit;

7. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;

8. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;

f.

de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen Voormalige boerderijen ten behoeve van het vergroten van een woonbestemming, mits:

1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak voor het wonen
na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 3.000 m 2 zal
bedragen;
3. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;

4. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van de gronden ten behoeve van het wonen en de gronden als een aaneengesloten geheel worden ingericht;

5. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de natuurlijke en landschappelijke waarden, de archeologische
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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g.

de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen Voormalige boerderijen ten behoeve van het verplaatsen van een woonbestemming, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. het voormalige bestemmingsvlak wordt verwijderd;
3. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert
voor de omgeving, dan wel voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd;
4. is aangetoond dat geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
5. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van de gronden ten behoeve van het wonen en de gronden als een aaneengesloten geheel warden ingericht;
6. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
7. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

h.

de bestemming uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke
vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch
bedrijf met intensieve tak', wordt gewijzigd in de bestemming Agrarisch
- Tuinbouw, Bedrijf, Bedrijf - Agrarisch aanverwant, Bedrijf - Agrarisch
dienstverlenend, Horeca, Maatschappelijk met de aanduiding 'zorginstelling', of Sport - Recreatie met de aanduiding 'manege', ten behoeve van
een functieverandering van een bouwperceel, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid respectievelijk de regels van artikel 3, 8, 9, 10, 14, 15 of 23 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden
agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' worden verwijderd;
3. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
4. de functie wordt ondergebracht in de bestaande gebouwen, die aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging;
5. bij wijziging naar de bestemming Bedrijf de bedrijvigheid is gekoppeld aan een woonfunctie;
6. wijziging van de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'es' naar
Bedrijf uitsluitend plaatsvindt indien dit niet ten koste gaat van de
omgevingskwaliteit;
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7. bij wijziging naar de bestemming Maatschappelijk met de aanduiding
'zorginstelling' de woonfunctie in het hoofdgebouw wordt onderge-

urad1L met dien verstande dat bewoning van overige gebouwen pas
mogelijk is als daarvoor de noodzaak is aangetoond;

8. de wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming Agrarisch - Tuinbouw
uitsluitend wordt toegepast, indien de tuinbouwactiviteiten aansluiten op bestaande opgaande landschapselementen, zodat de grootschalige openheid niet wordt aangetast en vestiging niet plaatsvindt
op gronden die mede zijn bestemd voor Waarde - Archeologie 1;
9. bij wijziging naar de bestemming Bedrijf - Agrarisch aanverwant (als
gebruiksgerichte paardenhouderij) aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
de gebruiksgerichte paardenhouderij dient te worden gevestigd in
de bestaande bebouwing, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, per bestemmingsvlak niet meer zal bedragen dan de 120%
van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen;
vestiging dient plaats te vinden in de gebieden aansluitend aan de
hoofdkernen Beilen, Smitde, Bovensmilde of Westerbork;
de afstand tot het woongebied dient minimaal 50 m te bedragen;
er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn op eigen terrein;
alvorens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid dient
een beplantingsplan te zijn overgelegd;
10. de wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming Horeca uitsluitend
wordt toegepast ten behoeve van logiesverstrekkende bedrijven, cates en restaurants, of naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, binnen de recreatieve zones zoals weergegeven in de 'Beleidscriteria Recreatie en Toerisme Gemeente Midden-Drenthe
2004';
11. de wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming Sport - Recreatie met
de aanduiding 'manege' niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 'es';
12. bij wijziging naar de bestemming Sport - Recreatie met de aanduiding 'manege' aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
de manege dient te warden gevestigd in de bestaande bebouwing, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, per besternmingsvlak niet meer zal bedragen dan de 120% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen;
- vestiging moet plaatsvinden in de gebieden grenzend aan de
hoofdkernen van Beilen, Westerbork, Smilde en Bovensmilde of in
vrijkomende ag1a1ische bebouwing bij de kleinere ker nen, met
dien verstande dat bij vestiging bij de kleinere kernen moet warden aangetoond dat er behoefte is aan een manege in die omgeving en er in de nabije omgeving nog geen manege is;
de afstand tot het woongebied dient minimaal 50 m te bedragen;
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er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn op eigen terrein;
alvorens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid dient
een beplantingplan te zijn overgelegd;
13. is aangetoond dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

i.

de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Natuur met de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - landgoed', mits:
1.

nieuwe bebouwing voor een nieuw landgoed niet mag warden bestemd op gronden die mede zijn bestemd als Waarde - Archeologie 1,
Waarde - Archeologie 2, dan wel ter plaatse van de aanduidingen
'waardevol grasland', 'open gebied', 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' en
'milieuzone - hydrologische bei"nvloeding';

2. er een integratie van de landgoederen in een met bos en/of natuur
te versterken landschapsstructuur ontstaat. Er moet bovendien qua
maat en schaal een goede samenhang tussen de bebouwing en de
omgeving warden gecreeerd;
3. de vestiging geen belemmeringen oplevert voor de uitbreidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden van (bestaande) agrarische bedrijven en
tevens de landbouwkundige structuur van een gebied niet doorbreekt;
4. de ruimtelijke kwaliteit van de landgoederen is gelegen in de afwisseling van landbouw-, natuur- en/of bosgrond met een gebouw van
allure, eventueel in samenhang met andere gronden die passend zijn
binnen de sfeer van een landgoed (weiden, vijvers, fiets- en ruiterpaden, lanen en singels en dergelijke);
5. de omvang van een landgoed een minimale oppervlakte krijgt van
15 ha. Binnen kleinere landschapsstructuren is een kleiner landgoed
mogelijk, passend binnen het kenmerkende landschap. Een dergelijk
kleiner landgoed moet wel een maatschappelijke meerwaarde hebben en moet evenals de grotere landgoederen beschikken over een
goede landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische inpassing;
6. de omvang van ieder landgoed een minimale oppervlakte aan bos
krijgt van 5 ha;
7. een landgoed een ecologische, economische en esthetische eenheid
vormt;
8. bij de inrichting een goede beeldkwaliteit wordt nagestreefd middels
het welstandstoezicht;
9. middels een beplantingsplan uitwerking wordt gegeven aan de terreininrichting;
10. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
11. de wijziging uitsluitend wordt verleend onder de voorwaarde dat er
van tevoren een inrichtingsplan is opgesteld waarin de inrichting voldoet aan de hiervoor genoemde uitgangspunten en voorwaarden.
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Artikel 6
Agrarisch met waard e n - 3

6.1

Bes temmin gs om sc hrij v in g

De voor 'agrarisch met waarden - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke,

natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden van het
beekdalenlandschap;
b.
doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer;
c.
extensief dagrecreatief medegebruik;
d.
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine natuur- en landschapselementen;
e.
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden van waardevolle graslanden, ter plaatse van de
aanduiding 'waardevol grasland';
f.
cultuurgrond;
met daaraan ondergeschikt:
g.
openbare nutsvoorzieningen;
h.
bestaande landbouwwegen, alsmede voet- en fietspaden en overige
infrastructurele voorzieningen;
i.
waterhuishoudkundige voorzieningen;
met de daarbij behorende:
j.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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6.2

Bo uwr ege l s

a.

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen geldt de volgende
reg el:
er mogen geen gebouwen worden gebouwd.

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen geb·ouwen zijnde, geldt de
volgende regel:
- de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt niet meer
dan 1 m en de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m, met dien verstande dat lichtmasten niet zijn toegestaan.
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6.3

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:
a.

he t be pa al de in lid 6. 2 sub a:
en toestaan dat gebouwen, in de functie van schuilgelegenheden voor
dieren worden gebouwd, mits:
1. deze ontheffing niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduidingen 'waardevol grasland' en 'open gebied';
2. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 50 m 2 zal bedragen;
3. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 3,5 m zal bedragen;
4. de bebouwing landschappelijk wordt ingepast en er geen afbreuk
wordt gedaan aan natuurlijke waarden, de waterhuishouding en de

b.

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
lid 6.2 sub b:
en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
wordt vergroot tot ten hoogste 15 m, mits:
is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de landschappelijke en natuurlijke waarden, de waterhuishouding,
het bebouwingsbeeld, en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.4

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.

het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten met
uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten, niet zijnde
mest (maximaal zes maanden per jaar);

b.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van nietgrondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten;

c.

het opslaan van niet-agrarische producten en/of het stallen van auto's,
caravans en boten anders dan in gebouwen;

d.

het scheuren, frezen, ploegen, dan we! het omzetten en/of anderszins
ingrijpend wijzigen van gronden anders dan ten behoeve van graslandverbetering en/of herinzaai voor de instandhouding van bloemrijk of anderszins waardevol grasland, ter plaatse van de aanduiding 'waardevol
grasland';

e.

het gebruik van de gronden ten behoeve van bosbouw, houtteelt of
andere opgaande teeltvormen;

f.

het aanplanten van bebossing en/of opgaande beplanting anders dan ten
behoeve van eenrijige beplanting langs landbouwgronden of schuilgelegenheid voor vee;

g.

het diepploegen, mengwoelen of anderszins onomkeerbaar wijzigen van
de bodemstructuur, ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1';
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h.

de aanleg en het gebruik van gronden als paardrijbak;

i.

het gebruik van verlichting voor een bestaande paardrijbak:
waarbij meer dan 60 LUX/m 2 wordt geproduceerd, gemeten i m
boven de bodem van de paardrijbak,
tussen 23.00 uur en 07.00 uur;

j.

de aanleg van een ecologische verbindingszone met een oppervlakte van
meer dan 3 ha.

6, 5

Ontheffing van de gebruiksrege!s

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:
a.

lid 6. 4 sub a :
ten behoeve van mest- en kuilopslag of de opslag van agrarische producten indien dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering, met dien
verstande dat:
1. de opslagplaatsen worden ingepast in het landschap;
2. de hoogte van de opslag wordt beperkt tot maximaal 1,5 m;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de
natuuriijke en iandschappetijke waarden, de verkeersveiligheid en
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b.

lid 6.4 onder e:
en toestaan dat de gronden warden gebruikt voor de aanleg van landschappelijke beplanting, mits:
1. de aanleg van de beplanting een versterking betekent van de landschappetijke structuur;
2. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de natuurlijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiksmogetijkheden van de aangrenzende gronden.

6.6

a.

Aanlegvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijk vergunning
van burgemeester en wethouders (aantegvergunning) de votgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

1. het kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas al dan niet
aanwezig ats eenrijige beptanting tangs tandbouwgronden of schuilgelegenheid voor vee, niet zijnde bomen en/of houtgewas onderdeet
uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt;
2. het aanptanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van eenrijige beplanting tangs tandbouwgronden of schuilgelegenheid voor vee;
3. het wijzigen van het verkavelingspatroon door het dempen en/of
graven van (erf)stoten en/of andere watergangen;
4. het aanleggen van aarden wallen;
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5. het scheuren en frezen van de zode ten behoeve van graslandverbetering en/of herinzaai voor de instandhouding van bloemrijk of anderszins waardevol grasland, ter plaatse van de aanduiding ' waardevol grasland';
6. het realiseren van ecologische verbindingszones met een oppervlakte
van niet meer dan 3 ha;
7. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het educatief medegebruik;
8. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energieen/of telecommunicatiekabels en/of -leidingen;
9. het verharden van onverharde of halfverharde wegen en paden of
het veranderen van de verharding van klinkerwegen.
b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik (ten
behoeve van natuurbeheer) betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het oude veldontginningengebied en de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. De aanleg
van een ecologische verbindingszone moet passen binnen het beleid met
betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur, dan wel deze moet betrekking hebben op particulier natuurbeheer.

6.7

Sloopvergunning

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het slopen van gebouwen of delen daarvan, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien de
karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan warden hersteld, de karakteristieke
hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven, en/of het delen van het
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pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken
en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm veroorzaken.

6.8

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a.

de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' wordt gewijzigd in de bestemming Natui_ir, mits:

1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
19 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de
betreffende gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven en aangewezen;

3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende
agrarische bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische en
cultuurhistorische waarden, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b.

de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Natuur, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel

19 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. indien sprake is van het realiseren van een ecologische verbindingszone, de oppervlakte van de verbindingszone minimaal 3 ha bedraagt;
3. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur, dan wel betrekking heeft op particulier natuurbeheer;
5. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de
betreffende gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven en aangewczen;
6. rekening wordt gehouden met voorzienbare nieuwe infrastructuur,
dorpsuitbreidingen en (uitbreiding van) bedrijventerreinen;
7. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische,
de archeologische en cultuurhistorische waarden, de waterhuishouding en de gebruiksir1ogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 7
Agrarisch met waarden - 4

7.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'agrarisch met waarden - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf;
b.
de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een niet-grondgebonden

c.

d.

agrarische bedrijfsvoering in de vorm van een intensief veehouderijbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij';
de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in combinatie met een nietgrondgebonden agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf
met intensieve tak';
het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering al dan niet in
combinatie met een aan huis verbonden beroep of bedrijfsactiviteiten in
de milieucategorieen 1 en 2, die zijn genoemd in de bij deze regels behorende Staat van bedrijven, dan wel naar de aard en invloed op de
omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, mantelzorg, kleinschalig kamperen en/of logiesverstrekking, ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van agrarisch - grond-

gebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak';
met daaraan ondergeschikt:
e.
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke,
natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden van het
beekdalenlandschap;
f.
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine natuur- en landschapselementen;
g.
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden van waardevolle graslanden, ter plaatse van de
aanduiding 'waardevol grasland';
h.
doeleinden van natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer;
i.
cultuurgrond;
j.
openbare nutsvoorzieningen;
k.
extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;

l.

bestaande landbouwwegen alsmede voet- en fietspaden en overige infrastructurele voorzieningen;

m.

waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:
n.
o.

bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen;
bedrijfswoningen;
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p.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswonin-

q.

torensilo's, platen en bassins;

r.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

gen;

met dien verstande dat:
s.

de opwekking van elektriciteit door middel van (co-)vergisting niet in de
bestemming is begrepen;

t.

logiesverstrekking uitsluitend is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
1. logiesverstrekking vindt plaatc; binnen de bestaande hoofd- en bijgebouwen;
2. in een bijgebouw mogen uitsluitend slaapplaatsen met sanitaire
voorzieningen worden gerealiseerd. Hieraan gekoppeld moet in het
bijbehorende hoofdgebouw een ontbijtruimte, en mag een eventuele
woonkamer, worden gerealiseerd;
3. het bijgebouw ten behoeve van logiesverstrekking dient in de directe
nabijheid van het hoofdgebouw te staan en een duidelijke relatie te
hebben met het hoofdgebouw;
4. de uiterlijke kenmerken van het bijgebouw moeten behouden blijven. Er mogen geen uiterlijke kenmerken van een woning worden
toegevoegd;
5. het aantal volwaardige bed and breakfasteenheden bedraagt ten
hoogste drie;
6. er mogen geen keukenblokken in de bed and breakfasteenheden
worden gemaakt;
7. parkeervoorzieningen dienen op het bijbehorend erf te warden gerealiseerd;
8. er mag geen extra inrit worden aangelegd in verband met de vestiging.

7.2

Bouwregels

a.

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende
regels:
1. er zullen uitsluitend gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van agrarische bedrijven met bijbehorende functies worden
gebouwd;
2. de gebouwen, inclusief de tunnelkassen en blaastunnels, zullen uitsluitend binnen een aaneengesloten vierhoek van 1, 5 ha worden gebouwd op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm
van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' of 'specifieke vonn van agrarisch - grondgebonden agrarisch
bedrijf met intensieve tak';
3. de diepte van een aaneengesloten vierhoek zal ten hoogste 180 m
bedragen, gerekend vanaf de naar de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning. lndien geen bedrijfswoning aanwezig is, zal de diepte
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worden gerekend vanaf de naar de weg gekeerde perceelgrens. De
grootste afstand in de breedte van een vierhoek zal ten hoogste
140 m bedragen, zodanig dat er wordt gebouwd binnen een denkbeeldige vierhoek;
4. per gebied, ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij'
en 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf
met intensieve tak', mogen binnen de aaneengesloten vierhoeken
uitsluitend gebouwen ten behoeve van een agrarisch bedrijf Worden
gebouwd;
5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1 ha' zal
de aaneengesloten vierhoek ten hoogste 1 ha bedragen, waarbij de
diepte ten hoogste 150 m zal bedragen;
6. bedrijfsgebouwen dienen achter de achtergevel van het hoofdgebouw (met daarin de bedrijfswoning), dan wel minimaal 20 m vanaf
de naar de weg gekeerde bouwperceelgrens/grenzen van de openbare weg te worden gebouwd;
7. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van een
niet-grondgebonden tweede tak, zal per bedrijf ten hoogste
2.000 m2 bedragen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm
van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak';
8. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste een per bedrijf bedragen, behalve ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van
agrarisch - tweede bedrijfswoning' of 'bedrijfswoning uitgesloten';
9. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
10. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning zullen ten minste 3 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning, dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
11. de bedrijfsgebouwen zullen worden voorzien van een kap;
12. de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in
het volgende bouwschema zijn gesteld:
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• tenz1J de bestaande oppervlakte meer bedraagt, m welk geval de oppervlakte van een
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen
.il6e-oppervlakte -van -aan--en-uitbouwen en bijgebouwen--bedr-aagt-neeit---meer----Eia~pel'-
-vffikte van de hoofdgebouwen (=bedrijf-swortiftg)

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
1. silo's, platen en bassins zullen uitsluitend warden gebouwd binnen de
aaneengesloten vierhoek. Voorzover silo's hoger dan 8 m worden ge·
bouwd, dient aan de regels voor (toren)silo's onder a te worden voldaan;
2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt binnen de
aaneengesloten vierhoek niet meer dan 2 m en daarbuiten niet meer
dan 1 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevel_rooilijn en op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied
op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste
1 m bedraagt;
3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal binnen de aaneengesloten vierhoek ten hoogste 10 m bedragen, met
dien verstande dat de hoogte van lichtmasten ten hoogste 4 m en de
hoogte van omheiningen van paardrijdbakken ten hoogste 1,8 m zul·
len bedragen tot een oppervlakte van maximaal 1.200 m 2 ;
4. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal bui·
ten de aaneengesloten vierhoek ten hoogste 5 m bedragen, met dien
verstande dat lichtmasten buiten de aaneengesloten vierhoek niet
zijn toegestaan.

7. 3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een
onevenredige aantasting van:
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
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het bebouwings- en landschapsbeeld (met name karakteristieke gebouwen en bomen en aaneengesloten bebouwing);
de verkeersveiligheid;
nadere eisen stellen aan:
de plaats van gebouwen en bouwwerken;
de (transparante) vormgeving van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
met name afrasteringen en omheiningen;
de vormgeving van de vierhoek in het geval dat deze ligt binnen een
afstand van minder dan 25 m van de aanduiding 'es';
het plaatsen van verlichting.

7.4

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:
a.

lid 7.2 sub a onder 2:
en toestaan dat gebouwen, in de functie van schuilgelegenheden voor
dieren, buiten de aaneengesloten vierhoek warden gebouwd, mits:
1. deze ontheffing niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduidingen 'waardevol grasland' en 'open gebied';
2. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 50 m2 zal bedragen;
3. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 3,5 m zal bedragen;
4. is aangetoond dat de bebouwing landschappelijk wordt ingepast en
er geen afbreuk wordt gedaan aan natuurlijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;

b.

lid 7.2 sub a onder 2 en 3:
en toestaan dat de aaneengesloten vierhoek van 1,5 ha wordt vergroot,
mits:
1. de oppervlakte van de aaneengesloten vierhoek wordt vergroot tot
ten hoogste 2 ha;
2. met de vormgeving van de aaneengesloten vierhoek zoveel mogelijk
wordt aangesloten bij de landschappelijke karakteristiek en/of de
landschappelijke structuur en het verzoek om ontheffing gepaard
gaat met een voorstel tot landschappelijke inpassing van de bebouwing ter versterking van het landschappelijk karakter; burgemeester
en wethouders gaan uitsluitend over tot verlening van ontheffing als
er overeenstemming is over een goede landschappelijke inpassing en
de uitvoering van het plan voor landschappelijke inpassing is gegarandeerd;
3. is aangetoond dat er zicht is op een langdurige vergroting van de
productieomvang als gevolg van schaalvergroting of extensivering/verbreding van de bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid
van de bedrijfsuitbreiding is aangetoond;
4. er binnen de bestaande aaneengesloten vierhoek geen ruimte meer
is voor de benodigde uitbreiding;
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5. de uitbreiding van de aaneengesloten vierhoek in de diepte plaats·
vindt, teneinde de openheid van de bebouwingslinten in stand te
i..~ •• ...i~~·

11vuu111;;;11,

6. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de
waterhuishouding, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden;
7. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de water-

c.

d.

e.

82

huishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;
8. er maatregelen worden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone', gelet op de instandhoudingsdoelstelling niet significant zal toenemen;
l i d 7 . 2 s u b a on d e r 3 :
en toestaan dat wordt afgeweken van het bouwen binnen een denkbeeldige vierhoek met de maximale diepte- en breedtemaat van respectievelijk 150 m en 100 m, mits:
1. daarmee op een betere wijze kan worden aangesloten op de landschappelijke karakteristiek en/of op de landschappelijke structuur
en/of rekening kan worden gehouden met naastgelegen burgerwoningen;
2. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de
waterhuishouding, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
lid 7.2 sub a onder 7:
en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen wordt vergroot met dien verstande dat een intensieve tak bij een bedrijf dat ter
plaatse is aangeduid met 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden
agrarisch bedrijf met intensieve tak' wordt vergroot tot ten hoogste
3.000 m 2 , mits:
1. de noodzaak tot vergroting voortvloeit uit het realiseren of behouden
van een volwaardige neventak of een volwaardig bedrijf en deze
noodzaak is aangetoond, dan wel uit gewijzigde wet- en regelgeving;
2. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
3. er maatregelen worden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoelstetting niet significant zal tcenemen;
lid 7.2 sub a onder 8:
en toestaan dat, behalve ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning
uitgesloten', een tweede bedrijfswoning wordt gebouwd, mits:
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1. is aangetoond dat de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor het
constante toezicht op het agrarisch bedrijf en er voldoende bedrijfsomvang aanwezig is in verband met de duurzaamheid van het bedrijf
als volwaardig meermansbedrijf;
2. de tweede bedrijfswoning aan de wegzijde binnen de aaneengesloten vierhoek in de directe omgeving van de bedrijfsgebouwen wordt
gesitueerd;

3. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende agrarische bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

4. er nog niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd;
5. de geluidsbelasting van het geluidsgevoelige gebouw niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;

f.

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterhuishouding;
lid 7.2 sub a ender 12:
en toestaan dat de goothoogte van bedrijfsgebouwen ten behoeve van
een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering wordt vergroot tot 5,5 m,
mi ts:

g.

h.

1. is aangetoond dat de vergroting noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;
2. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
het bebouwingsbeeld, de natuurlijke en landschappelijke waarden,
de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
lid 7. 2 sub a on de r 1 2:
en toestaan dat de goot- en/of bouwhoogte van bedrijfswoningen worden vergroot tot respectievelijk 6 men/of 10 m, mits:
1. de bedrijfswoning daarmee aansluit op een voor het landschap kenmerkend bebouwingstype;
2. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
het bebouwingsbeeld, de natuurlijke en landschappelijke waarden,
de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
lid 7.2 sub a ender 12:
en toestaan dat de oppervlakte van de bedrijfswoning eR/of 9aarbij -Aarende bijgebo11wen wordt vergroot met 100 m2 , m~e-epper:.v.l:aMe-vaA
de-h0efi:lgeeeuwen--ten--mffiste--twee-keeF--de oppervlakte van de eijge
•-bet:1weFt--eA-aanoo1:1WeA-9edr-aagt-en--Ge-afst:aR~SSR-Ge-QoQfdg.ebou•
-~-l.usief-aaR--~t90l!W€A-)-en-bijgebeuwen-Ai€t-tTte~

-beclr-aagt;

i.

lid 7.2 sub bender 2:
en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
wordt vergroot tot ten hoogste 15 m, mits:
is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de landschappelijke en natuurlijke waarden, het bebouwingsbeeld,
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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j.

lid 7.2 sub bonder 2:
en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

wo1dt vergroot tot te11 hoogste 12 n-1 le11 behoeve van de bouw van
windmolens, mits:
is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de landschappelijke en natuurlijke waarden, de waterhuishouding,
het bebouwingsbeeld, en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
k.

lid 7. 2 sub b on de r 4:
en toestaan dat buiten de aaneengesloten vierhoek lichtmasten warden
geplaatst bij bestaande paardrijbakken, dan wel nieuwe met ontheffing
van de gebruiksregels toegestane paardrijbakken, mits:
de hoogte maximaal 4 m bedraagt;
het aantal niet meer dan zes bedraagt;
de lichtmasten uitsluitend zijn gericht op de paardrijbak;
deze voldoen aan de milieukwaliteitseisen onder de specifieke gebruiksregels.

7.5

Specifie k e gebruiksrege!s

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.

het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten
buiten de aaneengesloten vierhoek, met uitzondering van tijdelijke opslag van iandbouwproducten, niet zijnde rnest (rnaximaal zes rnaanden);

b.

het opslaan van agrarische producten binnen de aaneengesloten vierhoek voorzover het gronden betreft die zijn gelegen voor (het verlengde
van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van een bedrijfswoning of, indien
geen bedrijfswoning aanwezig is, het dichtst bij de weg gelegen bedrijfsgebouw;

c.

het opslaan van niet-agrarische producten en/of het stallen van auto's,
caravans en boten anders dan in gebouwen;

d.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van nietgrondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten, behalve ter plaatse van
de aanduidingen 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak';

e.

het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;

f.

het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel,
anders dan productiegebonden detailhandel in de vorm van de verkoop
van eigen en streekeigen producten;

g.

het gebruik vlJ.n de gronden en bouwvverken ten behoeve van vei-btijfsr·ecreatieve doeleinden anders dan:
1. kleinschalig kamperen, op gronden met een minimale oppervlakte
van 2.000 m2 en een maximale oppervlakte van 1 ha, waarbij de
karnpeerrniddelen ten behoeve van het kamperen aansluitend op de
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bebouwing mogen warden geplaatst, het kamperen uitsluitend mag
plaatsvinden binnen de periode van 15 maart tot 1 november van elk
jaar, het kampeerterrein minimaal 50 m van de perceelgrens van
buiten het bedrijf gelegen (bedrijfs)woningen en FRiAiFRaal §QQ FR ¥an
-tle-pereeelgr-effi-'v'aA het Elicfl5tbijzijnde l(aFRpeerterrein gesitueerd
moet zijn en er geen stachalets, trekkershutten of stacaravans mogen warden geplaatst;
2. logiesverstrekking, waarbij niet meer dan drie bed and breakfasteenheden per agrarisch bedrijf mogen warden gevestigd;
h.

het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of een ander bedrijf uit categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijven, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van de bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer
bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan
45 m 2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

i.

het scheuren, frezen, ploegen, dan wel het omzetten en/of anderszins
ingrijpend wijzigen van gronden anders dan ten behoeve van graslandverbetering en/of herinzaai voor de instandhouding van bloemrijk of anderszins waardevol grasland, ter plaatse van de aanduiding 'waardevol
grasland';

j.

het gebruik van de gronden ten behoeve van bosbouw, houtteelt of
andere opgaande teeltvormen;

k.

l.

het aanplanten van bebossing en/of opgaande beplanting anders dan ten
behoeve van eenrijige beplanting langs landbouwgronden of schuilgelegenheid voor vee;
het diepploegen, mengwoelen of anderszins onomkeerbaar wijzigen van
de bodemstructuur ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1';

m.

de aanleg van en het gebruik van gronden voor paardrijbakken;

n.

de aanleg van een ecologische verbindingszone met een oppervlakte van
meer dan 3 ha.

7.6

Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:
a.

lid 7. 5 sub a :
ten behoeve van mest- en kuilopslag of de opslag van agrarische producten buiten de aaneengesloten vierhoek indien daarbinnen geen geschik-
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te plaats meer is voor opslag en deze opslag noodzakelijk is voor een
goede bedrijfsvoering, met dien verstande dat:
1. zo veel n-1ogelljk wordt aangesloten op de bestaande vierhoek;
2. de opslagplaatsen warden ingepast in het landschap;

3. de hoogte van de opslag wordt beperkt tot maximaal 1,5 m;
4. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
waterhuishouding, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkhe·
den van de aangrenzende gronden;
b.

lid 7.5 onder a:
en toestaan dat ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van
agrarisch · grondgebonden agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij' en
'specifieke vorm van agrarisch • grondgebonden agrarisch bedrijf met in·
tensieve tak' de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt gecombi·
neerd met (bedrijfseigen) mest· en/of organische (bij)productvergisting,
mi ts:
1. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
2. er in hoofdzaak sprake is van mest en/of organische (bij)producten
van het eigen bedrijf, al dan niet aangevuld met mest en/of organi·
sche (bij)producten van andere bedrijven, al dan niet in een samen·
werkingsverband, dan wel de output van de vergister (het digestaat)
in hoofdzaak op het bedrijf of de bedrijven van het samenwerkings·
verband warden gebruikt;
3. de doorzet minder dan 100 ton per etmaal moet bedragen;
4. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken ten behoeve van
de (bedrijfseigen) mest· en/of organische (bij)productvergisting ten
hoogste 2.500 m 2 zal bedragen;
5. de
hoogte
van
een
mest·
en/of
organische
(bij)productvergistingsinstallatie ten hoogste 10 m zal bedragen;
6. er sprake is van een bouwperceel, gelegen aan een weg, die bere·
kend is op zwaar verkeer;
7. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
waterhuishouding, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkhe·
den van de aangrenzende gronden;
8. er maatregelen worden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aan·
duiding 'speciale beschermingszone', gelet op de instandhoudings·

c.

doelstelling niet significant zal toenemen;
lid 7.5 onder hen de bestemmingsomschrijving:
en toestaan dat ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke

VOffn van

agrarisch · grondgebonden agrarisch bedrijf', 'intensieve veehouderij' en
'specifieke vorm van agrarisch • grondgebonden agrarisch bedrijf met in·
tensieve tak' de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt gecombi·
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neerd met een aan de agrarische functie ondergeschikte deeltijdfunctie
in de vorm van lichte bedrijvigheid of een zorgfunctie, mits:
1. het gaat om bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 3.2, zoals die zijn opgenomen in de bij deze regels behorende Staat van bedrijven, voorzover deze naar de aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met de bedrijvigheid in de milieucategorieen 1 en 2;
2. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
3. er sprake is van een ligging aan een weg, die geschikt is voor een
eventuele toename van (zwaar) verkeer;
4. alle activiteiten ten behoeve van de kleinschalige uitoefening van de
toegelaten bedrijvigheid binnen de bestaande bebouwing warden
ondergebracht;
5. er geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, buiten de gebouwen mag plaatsvinden;
6. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de waterhuishouding, de verkeersveiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
d.

lid 7.5 onder e:
en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebruikt voor meer dan een
woning, mits:
1. is aangetoond dat de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor het
constante toezicht op het agrarisch bedrijf en er voldoende bedrijfsomvang aanwezig is in verband met de duurzaamheid van het bedrijf
als volwaardig meermansbedrijf;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er niet meer dan
twee woningen warden gevestigd;
3. er voldoende parkeergelegenheid op het bijbehorende erf wordt aangelegd;
4. is aangetoond dat de vestiging geen onevenredige afbreuk doet aan
de milieusituatie van agrarische bedrijven in de directe omgeving;
5. de geluidsbelasting van het geluidsgevoelige gebouw niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
6. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de waterhuishouding, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e.

lid 7.5 onder f:
en toestaan dat de gronden warden gebruikt voor de aanleg van landschappelijke beplanting, mits:
1. is aangetoond dat de aanleg van de beplanting een versterking betekent van de landschappelijke structuur;
2. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de natuurlijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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f.

lid 7.5 onder m:
en toestaan dat de gronden ten behoeve van een paardrijbak worden

geb(uikt, ffiits:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast binnen of in aansluiting
op bestaande bebouwingsvierhoeken of andere bouwpercelen;
2. deze ontheffing niet wordt toegepast op gronden die mede zijn be·
stemd als Waarde - Archeologie 1, dan wel ter plaatse van de aanduidingen 'waardevol grasland', 'open gebied', 'wro-zone · wijzigingsgebied 1' en 'milieuzone · hydrologische bei'nvloeding';
3. een minimale afstand van 30 m wordt aangehouden tot woningen of
(agrarische) bedrijven van anderen en overigens ook geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;
4. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en archeologische
waarden.

7.7

Aanlegvergunning

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

1. het kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas aanwezig als
eenrijige beplanting langs landbouwgronden of schuilgelegenheid
voor vee, niet zijnde bomen en/of houtgewas onderdeel uitmakend
van een grondgebonden agrarische teelt;
2. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van eenrij·
ige beplanting tangs landbouwgronden of schuilgelegenheid voor vee;
3. het wijzigen van het verkavelingspatroon door het dempen en/of
graven van (erf)sloten en/of andere watergangen;
4. het aanleggen van aarden wallen;
5. het scheuren en frezen van de zode ten behoeve van graslandverbe·
tering en/of herinzaai voor de instandhouding van bloemrijk of an·
derszins waardevol grasland, ter plaatse van de aanduiding 'waarde·
vol grasland';
6. het realiseren van ecologische verbindingszones met een oppervlakte
van niet meer dan 3 ha;
7. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het educatief medegebruik;
8. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energieen/of telecommunicatiekabels en/of -leidingen;
n7.
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voorzieningen, waaronder afschermende materialen, ten behoeve
van de aanleg van paardrijbakken;
10. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van
verharde wegen en paden buiten de in lid 7 .2 bedoelde vierhoek,
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met dien verstande dat de aanleg van verharding voor de voorgevel(s) ten behoeve van maximaal drie in-/uitritten met een breedte
van 7 m is toegestaan;
11. het verharden van onverharde of halfverharde wegen en paden of
het veranderen van de verharding van klinkerwegen buiten de in lid
7.2 bedoelde vierhoek.
b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik (ten
behoeve van natuurbeheer) betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het van
kracht word en van dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het oude veldontginningengebied en de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. De aanleg
van een ecologische verbindingszone moet passen binnen het beleid met
betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur, dan wel deze moet betrekking hebben op particulier natuurbeheer.

d.

De onder a sub 9 genoemde vergunning kan slechts worden verleend,
mits de paardrijbakken zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare
weg worden gesitueerd, er geen hinder (geur, geluid, licht en stof)
wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 30 m tot een woonbestemmingsgrens) en er geen onevenredige
verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt.

7.8

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a.
de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen voor een intensieve tak ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' wordt vergroot tot ten hoogste
5.300 m 2 , mits:
1. de noodzaak tot vergroting voortvloeit uit het realiseren of behouden
van een volwaardige neventak of een volwaardig bedrijf en deze
noodzaak is aangetoond, dan wel uit gewijzigde wet- en regelgeving;
2. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
3. er maatregelen worden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op
nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoelstelling niet significant zal toenemen;
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b.

de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch
bedrijf wordt aangebracht, mits:
1. de aanduiding 'intensieve veehouderij' wordt verwijderd, indien de
bedrijfsactiviteiten van het intensief veehouderijbedrijf op een bestaande aaneengesloten vierhoek zijn beeindigd, dan wet vestiging
op een bestaande aaneengesloten vierhoek niet mogelijk is, in welk
geval een nieuwe aaneengesloten vierhoek wordt gelegd;
2. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast indien er sprake is van
een verplaatsing vanuit een knelpuntsituatie, al dan niet vanuit een
kern, waarmee een milieuwinst wordt geboekt en dit is aangetoond;
3. deze wijziging niet wordt toegepast op gronden ter plaatse van de
aanduidingen 'waardevol grasland', 'open gebied', 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', 'es· en 'milieuzone - hydrologische be"invloeding';
4. met de vormgeving van de aaneengesloten vierhoek zoveel mogelijk
wordt aangesloten bij de landschappelijke karakteristiek en/of de
landschappelijke structuur;
5. de omvang van het te vestigen bedrijf zodanig is dat het werk en inkomen biedt aan ten minste een arbeidskracht, dan wel er een redel ijke zekerheid bestaat dat het bedrijf binnen een redelijke termijn
tot een volwaardige omvang zal uitgroeien;
6. de aanvrager in hoofdberoep aan het bedrijf is verbonden;
7. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf oak op langere termijn perspectief biedt als volwaardig bedrijf;
8. de aaneengesloten vierhoek maximaal 1,5 ha zal bedragen;
9. de mest- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken;
10. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
11. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de
waterhuishouding, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden;
12. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;
13. er maatregelen warden getroffen waardoor de ammoniakdepositie op

c.

nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' gelet op de instandhoudingsdoelstelling niet significant zal toenemen;
de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' wordt gewijzigd in de bestemming Natuur, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
19 van overeenkomstige toepassing zijn;

2. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de
betreffende gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven en aangewezen;
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3. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende agrarische bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische en
cultuurhistorische waarden, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
d.

de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Natuur, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
19 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. indien er sprake is van het realiseren van een ecologische verbindingszone de oppervlakte van de verbindingszone minimaal 3 ha
moet bedragen;
3. is aangetoond dater geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur dan wel betrekking heeft op particulier natuurbeheer;
5. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de
betreffende gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven en aangewezen;
6. rekening wordt gehouden met voorzienbare nieuwe infrastructuur,
dorpsuitbreidingen en (uitbreiding van) bedrijventerreinen;
7. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische,
de archeologische en cultuurhistorische waarden, de waterhuishou-

e.

ding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
de bestemming ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' en
'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak', wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen Voormalige boerderijen ten behoeve van een functieverandering van
een bouwperceel, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. deze wijzigingsbevoegdheid niet wordt toegepast ter plaatse van de
aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';
3. de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden
agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' worden verwijderd;
4. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
5. de woonfunctie wordt ondergebracht in de voormalige bedrijfswoning, dan wel het voormalige boerderijpand;
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6. het voormalige boerderijpand of andere beeldbepalende bouwvormen als landschappelijk waardevolle verschijningsvorm warden gehandhaafd;

7. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de waterhuishouding, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
f.

de bestemming ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' en
'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak', wordt gewijzigd in de bestemming Wonen ten behoeve
van compensatie, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
27 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden
agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' warden verwijderd;
3. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontv·1ikkelingsn1ogetijkheden "vorden beperkt;
4. op het betreffende voormalige bouwperceel ten minste 1.000 m 2
(voor een woonhuis) of ten minste 2.000 m 2 (voor twee woonhuizen)
aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, niet zijnde cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, wordt gesloopt;
5. het (de) ter compensatie van de sloop nieuw te bouwen woonhuis(zen) direct achter of naast het voormalig boerderijpand
wordt(en) gebouwd;
6. er middels een beeldkwaliteitsplan sprake is van een verbetering van
de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit;
7. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkre-

g.

gen hogere waarde;
8. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de
waterhuishouding, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden;
de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen Voormalige boerderijen ten behoeve van het vergroten van een woonbestemming, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de oppervlakte van het betieffende bestemmingsvlak voor het wonen
na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 3.000 m 2 zal
bedragen;
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3. is aangetoond dater geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
4. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van de gronden ten behoeve van het wonen en de gronden als een aaneengesloten geheel warden ingericht;
5. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de natuurlijke en landschappelijke waarden, de archeologische
waarden, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
h.

de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen Voormalige boerderijen ten behoeve van het verplaatsen van een woonbestemming, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. het voormalige bestemmingsvlak wordt verwijderd;
3. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert
voor de omgeving, dan wel voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan warden bewerkstelligd;
4. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
5. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van de gronden ten behoeve van het wonen en de gronden als een aaneengesloten geheel warden ingericht;
6. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
7. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en

i.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
de bestemming ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' of
'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak', wordt gewijzigd in de bestemming Bedrijf, Bedrijf - Agrarisch aanverwant, Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend, Horeca, Maatschappelijk met de aanduiding 'zorginstelling' of Sport - Recreatie met
de aanduiding 'manege', ten behoeve van een functieverandering van
een bouwperceel, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid respectievelijk de regels van artikel 8, 9, 10, 14, 15, of 23 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden
agrarisch bedrijf, 'intensieve veehouderij' en 'specifieke vorm van
agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve tak' warden verwijderd;
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3. is aangetoond dater geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogeiijkheden warden beperkt;
4. de functie wordt ondergebracht in de bestaande gebouwen, die aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging;
5. bij wijziging naar de bestemming Bedrijf de bedrijvigheid is gekoppeld aan een woonfunctie;
6. wijziging van de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'es' naar
de bestemming Bedrijf uitsluitend plaatsvindt indien dit niet ten koste gaat van de omgevingskwaliteit;
7. bij wijziging naar de bestemming Maatschappelijk met de aanduiding
'zorginstelling' de woonfunctie in het hoofdgebouw wordt ondergebracht met dien verstande dat bewoning van overige gebouwen pas
mogelijk is als daarvoor de noodzaak is aangetoond;
8. bij wijziging naar de bestemming Bedrijf - Agrarisch aanverwant (als
gebruiksgerichte paardenhouderij) aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
de gebruiksgerichte paardenhouderij dient te warden gevestigd in
de bestaande bebouwing, met dien verstande dat de gezamenlijke opperv'lakte van de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, per bestemmingsvlak niet meer zal bedragen dan de 120%
van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen;
- vestiging dient plaats te vinden in de gebieden aansluitend aan de
hoofdkernen Beilen, Smilde, Bovensmilde of Westerbork;
de afstand tot het woongebied dient minimaal 50 m te bedragen;
er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn op eigen terrein;
alvorens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid dient
een beplantingplan te zijn overgelegd;
9. de wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming Horeca uitsluitend
wordt toegepast ten behoeve van logiesverstrekkende bedrijven, cafes en restaurants, of naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, binnen de recreatieve zones zoals weergegeven in de 'Beleidscriteria Recreatie en Toerisme Gemeente Midden-Drenthe
2004';
10. bij wijziging naar de bestemming Sport - Recreatie met de aanduiding 'manege' aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
de manege dient te warden gevestigd in de bestaande bebouwing, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, per bestemmingsvlak niet meer zal bedragen dan de 120% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen;
-

vestiging moet plaatsviiideii iii de gebieden g.-enzend aan de
hoofdkernen van Beilen, Westerbork, Smilde en Bovensmilde of in
vrijkomende agrarische bebouwing bij de kleinere kernen, met
dien verstande dat bij vestiging bij de kleinere kernen moet wor-
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den aangetoond dat er behoefte is aan een manege in die omgeving en er in de nabije omgeving nog geen manege is;
de afstand tot het woongebied dient minimaal 50 m te bedragen;
er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn op eigen terrein;
alvorens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid dient
een beplantingplan te zijn overgelegd;
11. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de waterhuishouding, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden.
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Artikel

8

Bedrijf

8.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

bedrijven , welke zijn genoemd in de bij deze regels behorende Staat
van bedrijven onder de categorieen 1 en 2, dan wel naar de aard en in-

t ~ "LJl,2 ~1)1 ftu,f., lt (,,l

vioed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, alsmede
11

b.

bedrijven die zijD genoemd in bijlage 2;
-kalkstccAfabAek!'met bijbehorende steenbreker, uitsluitend ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf --kalksteenfabfielt-; -k

c.

verkooppunt motorbrandstoffen inclusief lpg, uitsluitend ter plaatse van

d.

de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
het wonen ten behoeve van het bedrijf, al dan niet in combinatie een

1

aan huis verbonden beroep;
met daaraan ondergeschikt:
e.
f.

wegen en paden;
water;

met de daarbij behorende:
g.
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen;
h.
i.

bedrijfswoningen;
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswonin-

j.

gen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

k.
tuinen, erven en terreinen;
alsmede voor:

l.

het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen bepaald door
de goat- en bouwhoogte, de dakvorm, de dakhelling en de gevelindeling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';

met dien verstande dat:
m.

in de bestemming niet zijn begrepen geluidszoneringplichtige, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven, anders dan het genoemde verkooppunt motorbrandstoffen onder c.

8.2

Bouwregels

a.

Voor het bouwen van de gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
1. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen
ten behoeve van een bedrijf of het ter plaatse genoemde aantal bedrijven warden gebouwd;
2. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste een per bedrijf bedragen, dan wel het bestaande aantal, behalve ter plaatse van de aan-
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duiding 'specifieke vorm van bedrijf - tweede bedrijfswoning' of 'bedrijfswoning uitgesloten';
3. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, waaronder
overkappingen, zal per bestemmingsvlak niet meer bedragen dan de
110% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen, met uitzondering van de gronden ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - oppervlak', in
welk geval de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en
overkappingen niet meer dan 150% van de bestaande gezamenlijke
oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal bedragen, met dien verstande dat de totale bebouwde oppervlakte ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - l~all~steen
ffiBAek! niet meer dan 70% van het bouwperceel zal bedragen;
4. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uit-

bouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen
ten minste 3 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de
bedrijfswoning, dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
5. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
6. de maatvoering van een bouwwerk zal voorts voldoen aan de eisen
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:
Functie van een
gebouw

Maxim ale oppervlakte in

Goothoogte

mi

in m

per
gebouw
bedrijfsgebouw
ten behoeve van

Dakhelling in •

Hoogte
in m

gezamenlijk

max.

min .

max.

max.

.

5

20

60

12

lid 8. 1 onder a en
b

.

1so·

bedrijfsgebouw

5

ten behoeve van
lid 8.1 onder c
bij
overkapping
bedrijfsgebouw
bedrijfswoning
aan· en uitbou·
wen, bijgebouwen
en overkappingen
bij de bedrijfswo·

.

.

.

5
3,5

30

60

9

~ t·J-e

3,5

.

60

.

.10()!../JOIK..

.

60

12

ning

tenz1J" de bestaande oppervlakte meer bedraagt,

in welk geval de oppervlakte ten hoogste
de bestaande oppervlakte zal bedragen
•• de opperv~-t1itboowerreft1'ijgebet1weF1-bedriIBgt-t100H: f!'leer eaf! ee -e1313er~

vlakte va11 de lioofdgeboowe11 ( bed1 ijfswrn1i11g) ·

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m,
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met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwe11) uf upenbaar groengebied op een afstand van i m oi minder

Ult

de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;

2. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 6 m;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m.

8.3

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:
a.

lid 8.2 sub a onder 6:
en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfsgebouw ten hoogste

5,5 m zal bedragen;

b.

lid 8.2 sub a onder 6:
en

~~staan

2'5~,-zal

c.

t

dat cle oppervlakte van een bedrijfswoning\'ten hoogste
bedragen;

lid 8.2 sub a onder 6:
en toestaan dat de goat· en/of bouwhoogte van bedrijfswoningen wordt
vergroot tot respectievelijk 6 men/of 10 m;

d.

lid 8.2 sub a onder 6:
en toestaan dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kalksteenfabriek' de goothoogte van een bedrijfsgebouw ten
hoogste 12 m zal bedragen;

e.

lid 8.2 sub a onder 6:
en toestaan dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kalksteenfabriek' de dakhelling wordt verlaagd tot 0°;

f.

lid 8.2 sub bonder 2:
en toestaan dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kalksteenfabriek' de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw en geen overkapping zijnde, ten hoogste 25 m zal bedragen.

8.4

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.

het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep niet wordt uitgeoefend dooi- een van de bewoners van de
bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter
plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;

98

153.00.01.24.00.rgl - Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe · 22 december 2009
Artikel 8 Bedrijf

3. de beroepsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m 2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
b.
c.

het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;

d.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de productiegebonden detailhandel, met uitzondering
van de bedrijven genoemd onder lid 8.1 sub c.

8.5

Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
de bestemmingsomschrijving en toestaan dat de gronden en bouwwerken warden gebruikt voor bedrijven, welke naar de aard en de invloed op de omgeving
vergelijkbaar zijn met de genoemde bedrijven, mits:
a.
het niet betreft detailhandelsbedrijven, geluidszoneringplichtige, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
b.
zwaar verkeer of veel verkeer aantrekkende bedrijvigheid uitsluitend
aan wegen, die daarop zijn berekend, wordt gevestigd;
c.
de aanwezige woonfunctie bij het bedrijf wordt gehandhaafd;
de bedrijfsvestiging plaatsvindt binnen de bestaande gebouwen;
d.
e.

is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de landschappelijke waarden de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

8.6

Aanlegvergunning

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het wijzigen van de grondsamenstelling en/of het aanbrengen van
voorzieningen, waaronder afschermende materialen, ten behoeve
van de aanleg van paardrijbakken.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits de
paardrijbakken uitsluitend binnen het bestemmingsvlak ten behoeve van
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het eigen hobbymatige gebruik worden aangelegd, de paardrijbakken
zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg worden gesitueerd,
er geeii hi11der (geur, geluid, licht

t:(1

stof) wordl veruurzaakt voor na-

bijgelegen woningen van derden (minima.le afstand 50 m tot een woonbestemmingsgrens) en er geen verlichting bij een paardrijbak wordt
aangebracht.

8.7

Sloopvergunning

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het slopen van gebouwen of delen daarvan, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht \.Varden van

dit plan.
c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien de
karakteristieke hoofdvorm niet Langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan worden hersteld, de karakteristieke
hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven, en/of het delen van het
pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken
en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm veroorzaken.

8.8

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen - Voormalige
boerderijen, mits:
a.

na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;

b.

deze wijzigingsbevoegdheid niet wordt toegepast ter plaatse van de
aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';

c.

de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beeindigd;

d.

is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

e.

de woonfunctie wordt ondergebracht in de voormalige bedrijfswoning,
dan wel het voormalige boerderijpand;
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f.

is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden.
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Artikel 9

Bedrijf - Agrarisch aanverwa!"!t

9.1

Bestem mi ngsom sch rijvi ng

De voor 'bedrijf - agrarisch aanverwant' aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a.

agrarisch aanverwante bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van gebruiksgerichte paardenhouderijen, dan wel naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen aanverwante agrarische bedrijvigheid,
al dan niet in combinatie met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;

b.

het wonen ten behoeve van de agrarisch aanverwante bedrijfsvoering al

c.

dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep;
bedrijfswoningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan

huis verbonden beroep;
met daaraan ondergeschikt:
d.
e.

wegen en paden;
water;

met de daarbij behorende:
f.
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen;
g.

bedrijfswoningen;

h.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning;

i.

tuinen; erven en terreinen;

j.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

9.2

Bouwregels

a.

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende
regels:
1. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen
worden gebouwd ten behoeve van een agrarisch aanverwant bedrijf;
2. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste een per agrarisch aanverwant bedrijf bedragen;
3. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, waaronder
overkappingen, zal per bestemmingsvlak niet meer bedragen dan de
120% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen, met uitzondering van de gronden ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - oppervlak', in
welk geval de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en
overkappingen niet meer dan 150% van de bestaande gezamenlijke
oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal bedragen;
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4. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen
ten minste 3 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de
bedrijfswoning, dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
5. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
6. de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in
het volgende bouwschema zijn gesteld:
Functie van een
gebouw

per
gebouw
Bedrijfsgebouw
Overkapping
bij
bedrijfsgebouw
Bedrijfswoning
Aan- en uitbouwen, bijgebouwen
en overkappingen

in m

.

gezamenlijk

max.

min.

max.

max.

-

5

20

60

12

60

12

Maxim ale oppervlakte in
mz

~({"<:i~

-

Goothoogte

Dakhelling in

5

Hoogte
In m

.

3,5

30

60

9

100

3,5

-

60

-

bij de bedrijfswo-

.

ning

..

tenziJ de best:aande oppervlakte meer bedraagt , m welk geval de oppervlakte van een
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
2. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 6 m;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hooQste 10 m.

9.3
Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 9.2 sub a onder 6 en toestaan dat de
oppervlakte van een bedrijfswoning wordt vergroot met ten hoogste 100 m2;

9.a y Specifieke

gebruikregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.
het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van de
bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter
plekke werkzaam mag zijn;
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2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroepsvioeroppervlakte m een bijgebouw meer dan 45 m 2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
b.

het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;

c.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;

d.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een mane-

e.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhan-

gebedrijf;
del, anders dan de productiegebonden detailhandel.

9.-f
a.

r Aanlegvergunning
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het wijzigen van de grondsamenstelling en/of het aanbrengen van
voorzieningen, waaronder afschermende materialen, ten behoeve
van de aanleg van paardrijbakken.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits de
paardrijbakken uitsluitend binnen het bestemmingsvlak worden aangelegd, de paardrijbakken zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare
weg worden gesitueerd, er geen hinder (geur, geluid, licht en stof)
wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot een woonbestemmingsgrens) en er geen verlichting bij
een paardrijbak wordt aangebracht.

9.S b Wijzigingsbevoegdheid
Bw·ge1Y1eester- en vvelhouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen - Voormalige
boerderijen, mits:
a.

na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
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b.
c.

d.
e.

de agrarisch aanverwante bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beeindigd;
is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
de woonfunctie wordt ondergebracht in de voormalige bedrijfswoning,
dan wel het voormalige boerderijpand;
is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden.
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Artikel

10

Bedrijf - Agrarisch

10.1

di~H!stver~enend

Bestemm i ngsom sch rijvi ng

De voor 'bedrijf - agrarisch dienstverlenend' aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a.

agrarisch dienstverlenende bedrijven, al dan niet in combinatie met een
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering;

b.

het wonen ten behoeve van de agrarisch dienstverlenende bedrijfsvoe-

ring al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep;
met daaraan ondergeschikt:
c.

wegen en paden;

d.
water;
met de daarbij behorende:
e.
f.

bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen
bedrijfswoningen;

g.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning;

h.
i.

tuinen, erven en terreinen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

alsmede voor:
j.
het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen bepaald door
de goat- en bouwhoogte; de dakvorm, de dakhelling en de gevelindeling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

10.2 Bouwregels

a.

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende
reg els:
1. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen
ten behoeve van een agrarisch dienstverlenend bedrijf warden gebouwd;
2. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste een per agrarisch dienstverlenend bedrijf bedragen, behalve ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning uitgesloten';
3. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, waaronder
overkappingen, zal per bestemmingsvlak niet meer bedragen dan de
120% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - oppervlak', in welk geval de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, •.vaaronder overkappingen, niet meer dan 150% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal bedragen;
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4. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen
ten minste 3 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de
bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
5. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
6. de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in
het volgende bouwschema zijn gesteld:
Functie van een
gebouw

Maxima le oppervlakte in
mz
per
gebouw

Eedrijfsgebouw
Overkapping

bij

Goothoogte

Dakhelling in •

in m

gezamenlijk

max.

Hoogte
In m

min.

max.

max.

12
12

-

5

20

60

-

5

-

60

-

3,5

30

60

9

100

3,5

-

60

-

bedrijfsgebouw
Bedrijfswoning
Aan· en uitbouwen, bijgebouwen
en overkappingen

·~ (~"f:.

.

bij de bedrijfswo·
ning
• tenz1j de bestaande oppervlakte meer bedraagt, m welk geval de oppervlakte van een
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
2. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 6 m;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m.

10 . 3
Ontheff i ng van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 10.2 sub a onder 6 en t oestaan dat de
oppervlakte van een bedrijfswoning wordt vergroot met ten hoogste 100 m2 ;
10;f ~ Specifieke

gebruikregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.

het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van de
bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter
plekke werkzaam mag zijn;
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2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroepsvioeropperviakte in een bijgebouw meer dan 45 mz bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhanb.

del;
het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;

c.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;

d.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de productiegebonden detailhandel.

10.~rAa n l egvergu n n i ng

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het wijzigen van de grondsamenstelling eniof het aanbrengen van
voorzieningen, waaronder afschermende materialen , ten behoeve
van de aanleg van paardrijbakken.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits de
paardrijbakken uitsluitend binnen het bestemmingsvlak worden aangelegd, de paardrijbakken zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare
weg worden gesitueerd, er geen hinder (geur, geluid, licht en stof)
wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot een woonbestemmingsgrens) en er geen verlichting bij
een paardrijbak wordt aangebracht.

10.11 bSloopvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) de volgende werken, geei-1 bouw-we(ken zijnde,

1::11

werkzaamheden uit te voeren:

het slopen van gebouwen of delen daarvan, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

153.00.01 .24 .00, rgl. - Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe - 22 december 2009

108

Artikel 10 Bedrijf - Agrarisch dienstverlenend

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van

dit plan.
c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de
karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan warden hersteld, de karakteristieke
hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven, en/of het delen van het
pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken
en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm veroorzaken.

10." · Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a.

de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen Voormalige boerderijen, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respec-

tievelijk artikel 27 of 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. deze wijzigingsbevoegdheid niet wordt toegepast ter plaatse van de
aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';
3. de agrarisch dienstverlenende bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn
beeindigd;
4. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
5. de woonfunctie wordt ondergebracht in de voormalige bedrijfswoning, dan wel het voormalige boerderijpand;
6. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van
b.

de aangrenzende gronden;
de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Bedrijf - Agrarisch
aanverwant of Sport - Recreatie met de aanduiding 'manege', ten behoeve van een functieverandering van een bouwperceel, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid respectievelijk de regels van artikel 9 of artikel 23 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
3. de functie wordt ondergebracht in de bestaande gebouwen, die aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging;
4. bij wijziging naar de bestemming Bedrijf - Agrarisch aanverwant (als
gebruiksgerichte paardenhouderij) aan de volgende voorwaarden
dient te word en voldaan:
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de gebruiksgerichte paardenhouderij dient te worden gevestigd in
de bestaande bebouwing, met dien verstande dat de gezamenlijKe oppervlaKte van de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, per bestemrningsvlak niet meer zal bedragen dan de 120%
van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen;
-

vestiging dient plaats te vinden in de gebieden aansluitend aan de
hoofdkernen Beilen, Srnilde, Bovensmilde of Westerbork;
de afstand tot het woongebied dient minimaal 50 m te bedragen;
er dient vo!doende parkeerge!egenheid te zijn op eigen terrein
eigen terrein;
alvorens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid dient

een beplantingsplan te zijn overgelegd;
5. bij wijziging naar de bestemming Sport - Recreatie met de aanduiding 'manege' dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
de manege dient te worden gevestigd in de bestaande bebouwing, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van de
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, per bestemmingsvlak niet meer zai bedragen dan de 120% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen;
vestiging moet plaatsvinden in de gebieden grenzend aan de
hoofdkernen van Beilen, Westerbork, Smilde en Bovensmilde of in
vrijkomende agrarische bebouwing bij de kleinere kernen, met
dien verstande dat bij vestiging bij de kleinere kernen moet worden aangetoond dat er behoefte is aan een manege in die omgeving en er in de nabije omgeving nog geen manege is;
de afstand tot het woongebied dient minimaal 50 m te bedragen;
er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn op eigen terrein;
alvorens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid dient
een beplantingsplan te zijn overgelegd;
6. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 1OBedrijf - Agrarisch dienstverlenend

Artikel 11
Bedrijf · Openbaar nut

11.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'bedrijf - openbaar nut' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
terreinen en gebouwen ten behoeve van de energievoorziening, en naar
de aard daarmee gelijk te stellen openbare nutsvoorziEmingen;
b.
rioolwaterzuiveringsinstallatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van bedrijf - rioolwaterzuiveringsinstallatie';
c.
waterwinning, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - waterwinning';
met de daarbij behorende:
d.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
met dien verstande dat:
e.
in de bestemming niet zijn begrepen geluidszoneringplichtige, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven.

11.2 Bouwregels
a.

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van lid 11.1 sub a gelden
de volgende regels:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal per bestemmingsvlak ten hoogste 150 m2 bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
2. de hoogte van de gebouwen zal ten hoogste 4 m bedragen.

b.

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van lid 11.1 sub b en c
gelden de volgende regels:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal per bestemmingsvlak ten hoogste 250 m2 bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
2. de hoogte van de gebouwen zal ten hoogste 5 m bedragen.

c.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de
hoogte ten hoogste 5 m bedraagt, met dien verstande dat de hoogte ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - rioolwaterzuiveringsinstallatie' niet meer bedraagt dan 10 m.
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Artikel 12

Bedrijf -

Z~ndwinning

en -opslag

12.1 Bestem mi ngsom sch rijvi ng
De voor 'bedrijf - zandwinning en -opslag' aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a.
de winning en de opslag van zand;
b.
water;
met daaraan ondergeschikt:
c.
voorzieningen ten behoeve van extensief dagrecreatief medegebruik;
met de daarbij behorende:
d.
taluds;
e.
verhardingen;
f.
wegen en paden;
g.
parkeervoorzieningen;
h.
waterhuishoudkundige voorzieningen;
i.
beplanting en bebossing;
j.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
met dien verstande dat:
k.
in de bestemming niet zijn begrepen geluidszoneringplichtige, risicovolle inrichtingen en/ of vuurwerkbedrijven.

12.2 Bouw regels
a.

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m.

12.3 Specif i eke ge b r u i ksrege Is
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt be-
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grepen het gebruik van de gronden ten behoeve van de opslag van baggerspecie.
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Art i kel 13

Detail'1andel · Tu incentrum

13. 1 Beste mm i n gs o msc h ri j v in g

De voor 'detailhandel · tuincentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
een tuincentrum, al dan niet in combinatie met een hoveniersbedrijf
a.
en/of detailhandel in planten, struiken, bomen en andere tuinbenodigd·
heden, tuinwaren en naar de aard daarmee gelijk te stellen zaken, ten
behoeve van de inrichting van tuinen en bouwwerken;
b.
het wonen ten behoeve van het tuincentrum, al dan niet in combinatie
met ruimte voor een aan huis verbonden beroep;
met daaraan ondergeschikt:
wegen en paden:
c.
d.
water;
met de daarbij behorende:
e.
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen en kassen;
f.
bedrijfswoningen;
g.
aan· en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedr ijfswonin·
gen;
h.
tuinen, erven en terreinen;
i.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13. 2 Bo uwr ege l s
a.

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende
regels:
1. per bestemrningsvlak mogen uitsluitend bedrijfsgebouwen en over ·
kappingen ten behoeve van een tuincentrum Worden gebouwd;
2. het aantal bedrij fswoningen zal ten hoogste een per tuincentrum be·
dragen;
3. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, waaronder
overkappingen, zal per bestemmi ngsvlak niet meer bedragen dan de
120% van de bestaande gezamenlij ke oppervlakte van de bedri j fsgebouwen en overkappingen, met uitzondering van de gronden ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding · oppervlak', in
welk geval de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebollwen en
overkappingen niet meer dan 150% van de bestaande gezamenlijke
oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal bedra·
gen;
4. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan· en uit·
bouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen
ten minste 3 m achter de naar de weg(en ) gekeerde gevel(s) :van de
bedrijfswoning, dan wet het verlengde daarvan Worden gebouwcl;
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5. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
6. de maatvoering van een bouwwerk zal voorts voldoen aan de eisen
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:
Functie van een
gebouw

Bedrijfsgebouw
Overkapping

bij

Maxim ale oppervlakte in
m2
per
gebouw

gezamenlijk

.

.

.

-

Goothoogte

Dakhelling in •

fn m

Hoogte
fn m

max.

max.

20

60

12

.

60

12

30

60

9

.

60

.

max.

min.

5
5

bedrijfsgebouw
Bedrijfswoning

·l!:5(J"

Aan· en uitbouwen, bijgebouwen
en overkappingen
bij de bedrijfswo-

.

.

1.10

k'

.

3,5
3,5

100
II

II

ning
temiiJ de 15estaande oppervlakte meer bedraagt, m Welk geval de oppel'Vlakte van een
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m bedraagt en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die
grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen
twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of
minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m.

13. 3
Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 13.2 sub a onder 6 en toestaan dat de
oppervlakte van een bedrijfswoning wordt vergroot met ten hoogste 100 m2;

13.t 4 specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.

het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan· en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van de
bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter
plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroepsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m 2 bedraagt;

4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
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b.
c.

5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
het sptitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden.

13 .~ S\V ij z i gi n gs be v o eg dh e i

d

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wfjzigen in die zin <lt.tt de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Wonen of Wonen - Voormalige
boerderijen, mits;
a.
b.
c.

d.

e.

116

na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk artikel 27 of artikel 28 van overeenkomstige toepassing zijn;
de tuincentrumactiviteiten ter plaatse zijn beeindigd;
is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
de woonfunctie wordt ondergebracht in de voormalige bedrijfswoning,
dan wel het voormalige boerderijpand;
is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden.
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Artikel 14
Horeca

14.1

Bestemmi ngsomsch rijvi ng

De voor 'horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
horecabedrijven, in de vorm van restaurants (geen afhaalrestaurants),
b.

hotels, pensions en/of appartementsgebouwen;
het wonen ten behoeve van het horecabedrijf, al dan niet in combinatie
met een aan huis verbonden beroep;

met daaraan ondergeschikt:
c.
wegen en paden;
d.
water;
met de daarbij behorende:
e.
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen;
f.
bedrijfswoningen;
g.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen;
h.
tuinen, erven en terreinen;
i.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
alsmede voor:
j.

het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen, bepaald door
de goot- en bouwhoogte, de dakvorm, de dakhelling en de gevelindeling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

14.2 Bouwregels
a.

Voor het bouwen van de in lid 14.1 sub a tot en met c genoemde gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
1. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen
ten behoeve van een horecabedrijf worden gebouwd;
2. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste een per horecabedrijf
bedragen;
3. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, waaronder
overkappingen, zal per bestemmingsvlak niet meer bedragen dan de
120% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen, met uitzondering van de gronden ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - oppervlak', in
welk geval de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en
overkappingen niet meer dan 150% van de bestaande gezamenlijke
oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal bedragen;
4. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen
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ten minste 3 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de
bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
5. de afst:and van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
6. de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in
het volgende bouwschema zijn gesteld:
Functie van een
gebouw

Maxim ale oppervlakte In
mz
per
gebouw

.

Bedrijfsgebouw
.Overkapping

bij

.

Goothoogte

Dakhelling in •

inm

gezamenlijk

max.

min.

.

5

.

5

Hoogte
inm

max.

max.

20

60

12

.

60

12

3,5

30

60

9

3,5

.

60

.

bedrijfsgebouw
Bedrijfswoning
Aan-

en

uitbou·

-250' l&-o""

.

.
..-56·

t '\:} 0

wen, bijgebouwen
en overkappingen
bij de bedrijfswo·
ning

..

• tenz11 de bestaande oppervlakte meer bedraagt, m welk geval de oppervlakte van een
bedrij fswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappin·
gen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf· en terreinafscheidingen voor de voorgevel·
rooilijn bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebou·
wen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraa11t ten hoooc;tp 10 m

1 4. 3
Ont he ff in g van de b o u w reg e Is
. .
b
d r
en toestaan dat de
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaa~de m lid 14 .2 su a on e 6
oppervlakte van een bedrijfswoning wordt vergroot met t en hoogste 100 rn ;

14.ILjS p eci fl eke ge b ru i ks rege Is
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt be·
grepen:
a.

het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan· en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefe·
ning van een aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van de

bedrijfs\vonir.g, \·vaarbij

een andere

arbeidskracht tei ptekke vveik-

zaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
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3. de beroepsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m 2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhanb.
c.

del;
het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de productiegebonden detailhandel.

14 ..f
a.

anlegvergunning
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het wijzigen van de grondsamenstelling en/of het aanbrengen van
voorzieningen, waaronder afschermende materialen, ten behoeve
van de aanleg van paardrijbakken.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits de
paardrijbakken uitsluitend binnen het bestemmingsvlak ten behoeve van
het eigen hobbymatige gebruik worden aangelegd, de paardrijbakken
zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg worden gesitueerd,
er geen hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot een woonbestemmingsgrens) en er geen verlichting bij een paardrijbak wordt
aangebracht.

14. l

lsloopvergu n n i ng

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het slopen van gebouwen of delen daarvan, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
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2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan .
c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de
karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan worden hersteld, de karakteristieke
hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven, en/of het delen van het
pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken
en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm veroorzaken.
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Artikel

15

Maatschappelijk

15.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
een zorgaccommodatie, ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling';
a
b.
een buurthuis annex gebouw ten behoeve van een ijsbaan, ter plaatse
c.
d.

van de aanduiding 'ijsbaan';
een ontmoetings-, studie- en hulpcentrum met groepsaccommodatie,
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 1';
een radiosterrenwacht, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm
van maatschappelijk - sterrenwacht';

e.

bezoekerscentra (Westerbork), ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van maatschappelijk - 2';

f.

het wonen ten behoeve van de maatschappelijke bestemming al dan
niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep, ter plaatse van
de aanduidingen 'zorginstelling' en 'specifieke vorm van maatschappelijk

- 1';
met de daarbij behorende:
g.
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen;
h.
i.

bedrijfswoningen;
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswonin-

gen;
j.
terreinen;
k.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
alsmede voor:
l.
het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen, bepaald door
de goot- en bouwhoogte, de dakvorm, de dakhelling en de gevelindeling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.
met dien verstande dat de gronden, voorzover ze zijn gelegen binnen een afstand van 50 m van de bouwperceelgrenzen van naastgelegen bedrijven, niet
zijn bestemd voor nieuwe geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 1 van
de Wet geurhinder en veehouderij.

15.2 Bouwregels
a.

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende
reg els:
1. per aanduiding mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten
behoeve van een zorgaccommodatie, een buurthuis, een ontmoetings-, studie- en hulpcentrum, een radiosterrenwacht of een bezoekerscentrum warden gebouwd;
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2. de bedrijfswoningen zullen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse
van de aanduiding 'zorginstelling' of 'specifieke vorm van maatschappelijk - i'
3. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste

een per maatschappelij ·

ke functie bedragen;
4. de gezamenlijke oppervlakte van de in lid 15.1 ender a genoemde
gebouwen en overkappingen, zal per bestemmingsvlak niet meer bedragen dan de 120% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van
de gebouwen en overkappingen;
5. de gebouwen , waaronder overkappingen; en de aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten min·
ste 3 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning, dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
6. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
7. de maatvoering van een bouwwerk zal voorts voldoen aan de eisen
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:
Functie van een

Maxim ale oppervlakte In

Goothoogte

gebouw

m2

u1 m

Bedrijfsgebouw
Overkapping

per
gebouw

gezamenlijk

.

.

bij

Dakhelling in

°

Hoogte

lnm

max.

min.

max.

5
5

20

-

60
60

12
12

3,5

30

3,5

60
60

9

100

max.

bedrijfsgebouw
Bedrijfswoning

~ i~"

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen

-

en overkappingen
bij de bedrijfswoning

..

• tenz1J de bestaande oppel"Vlakte meer be.draagt, m welk geval de oppervlakte van een
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappin·
gen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m.

1 5. 3
Ont he ff i n g van de b o u w _reg e I s
. .
sub a onder 6 en toes ta an dat de
m lid 15· 2
Burgemeester en wethouders kunncn ontheffmg verlenen van het bepaalde
2
oppervlakte van een bedrijfswoning wordl vergroot met ten hoogste 100 m ;
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15. t~ Specifieke

gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.
het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van de
bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter
plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroepsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m 2 be-

b.
c.

draagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan:
1. een groepsaccommodatie;
2. kleinschalig kamperen, op gronden met een minimale oppervlakte
van 2.000 m 2 en een maximale oppervlakte van 1 ha waarbij de
kampeermiddelen ten behoeve van het kamperen aansluitend op de
bebouwing mogen worden geplaatst, het kamperen uitsluitend mag
plaatsvinden binnen de periode van 15 maart tot 1 november van elk
jaar, het kampeerterrein minimaal 50 m van de perceelgrens van
buiten het bedrijf gelegen (bedrijfs)woningen en i:nir:ii1+1s.s.l 3QQ m 1an
--de-p~ar.i-Re~.Sthl~ij.f.l d9 ks.1+1peerterreir:i gesitueerd
moet zijn en er geen stachalets, trekkershutten of stacaravans mogen worden geplaatst;
1

d.
e.
f.

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 1';
de vergroting van het gebruiksoppervlak van gebouwen voor groepsaccommodatie;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de productiegebonden detailhandel;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden.

15 •.4S O nth e ff in g van de g e b r u i ks reg e Is
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
lid 15.3 sub d ten behoeve van een vergroting van de vloeroppervlakte ten
behoeve van groepsaccommodatie, mits deze voorziet in voldoende parkeer-
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ruimte op eigen terrein en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelljke waarden, de geomorfologisl.ht:, c..ulluud1islo1 bt.he en archeoiogische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

15.S { SI oopve rgu n n Ing
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) dP. volgP.ncle werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
- het sl0pen van gebouwen of delen daarvan, ter plaatse van de aandulding 'karakteristiek".

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het no11male oriderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de
karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan worden hersteld, de karakteristieke
hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaveh, en/of het delen van het
pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken
en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm veroorzaken.
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Artikel 16
Maatschappelijk · Begraafplaats

16.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'maatschappelijk - begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a.
een begraafplaats;
b.
groenvoorzieningen;
c.
verhardingen;
met de daarbij behorende:
d.
gebouwen, waaronder overkappingen;
e.
terreinen;
f.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

16.2 Bouwregels
a.

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende
reg els:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal
per bestemmingsvlak ten hoogste 50 m 2 bedragen;
2. de hoogte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoogste 5 m
bedragen.

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de
hoogte ten hoogste 5 m bedraagt, met dien verstande dat lichtmasten
niet zijn toegestaan.
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Artikel 17
Maatschappelijk - Defensie

17.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'maatschappelijk - defensie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
een munitieopslagplaats;
a.
b.
c.

openbare nutsvoorzieningen;
bestaande landbouwwegen, alsmede voet- en fietspaden en overige
infrastructurele voorzieningen, waaronder ondergrondse brandstofleidingen;

met de daarbij behorende:
d.
e.

gebouwen, waaronder overkappingen;
terreinen;

f.

wegen en paden;

g.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17.2 Bouwregels
a.

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende
reg els:
1. er mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van
een munitieopslagplaats worden gebouwd;
2. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen , waaronder overkappingen, zal ten hoogste 10% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak bedragen;
3. de hoogte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoogste 5 m
bedragen.

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 10 m.
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Artikel

18

Maatschappelijk - Molen

18.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'maatschappelijk - molen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.

een molen;
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswo-

ning;
met de daarbij behorende:
c.
bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen;
wegen en paden
d.
e.
tuinen, erven en terreinen;
f.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

18.2 Bouwregels

a.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van
een molen warden gebouwd;
2. de hoogte zal ten hoogste 30 m bedragen.

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, geldt dat de hoogte ten hoogste 5 m bedraagt.

18.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsreb.

creatieve doeleinden;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de productiegebonden detailhandel.
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Artikel 19
Natuur

19.1 Be ste m m i n go msc hr i j v1 n g
De voor 'natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
natuur, bosbouw en houtproductie;
b
c;;.

d.

e.
f.

g.
h.
i.

land_goed, uitslultend ter plaatse van de aa-nduiding 'specffieke vorm yan
natuur - landgoed';
het wonen ten behoeve van het landgoed, al dan niet in combinatie met
ruim.te voor een aan huis verbonden beroep, mantelzorg, kleinschalig
k-qmperen en/of sociaal-culturele d0eleinden;
cultuurgrond, waarbij het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de
landsc;;happelijke waarden) zoals houtwallen, houtsingels en bossGhages,
worden nagestreefd;
het behouq) het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische,
natuurlijke en de landschappelijke W.aarden;
de bescherming van de gebieden Mantingerzand, Mantingerbos, Elperstroom, Witterveld en Drentsche Aa, ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' en het voorkomen van significant negatieve
aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied;
waterhufshoudkundige doeleinden, waaronder waterberging;
sloten, li>eken, poelen en daarmee gelijk te stellen water;
standp~aatsen voor kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans, uitsluitenci ten behoeve van het '(natuur)kamperen, ter plaatse van de aanduiding lkampeerterrein';

parkeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein;
met daaraan ondergeschikt:
k.
het extensief agrarisch rnedegebruik;
l.
het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
m.
ijsbanen, ter plaatse van de aanduid1ng 'ijsbaan';
voet· en fietspaden alsmede overige infrastructurele voorzieningen;
n.
o.
openbare nutsvoorzieningen;
met de daarli>lj behorende:
p.
gebouwen ten behoeve yan het beheer en onderhoud van bos- en natuurgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'spe<::ifieke vorm van nat.uur
- beheersgebouw';

j.

q.
r.

een observatiehut, ter plaatse van de aanduiding 'sped(ieke vorm van
natuur · observatiehlit';
gebouwen ten behoeve van sanltaire voorzienfngen en h'et beheer en
onderhoud van (natuur)kampeerterre'inen, ter plaatse van "1e aanduiding
'kampeerterrein';

s.
t.

gebouwen ten behoeve van een ijsbaan;
woonhuizen;
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,·

u.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen ten behoeve van het
woonhuis;

v.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

alsmede voor:
w.
het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen, bepaald door
de goot- en bouwhoogte, de dakvorm, de dakhelling en de gevelindeling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

19.2 Bouwregels

a.

Voor het bouwen van beheersgebouwen gelden de volgende regels:
1. er zal ten hoogste een beheersgebouw worden gebouwd;
2. de oppervlakte zal ten hoogste 100 m 2 bedragen;
3. de hoogte zal ten hoogste 5 m bedragen.

b.

Voor het bouwen van de observatiehut geldt dat de hoogte van een
observatiehut ten hoogste 6,5 m zal bedragen.

c.

Voor het bouwen van de gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen en het beheer en onderhoud van (natuur)kampeerterreinen gelden de volgende regels:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal per aangeduid
terrein ten hoogste 50 m2 bedragen;
2. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,5 m bedragen.

d.

Voor het bouwen van de gebouwen ten behoeve van een ijsbaan gelden
de volgende regels:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal per ijsbaan ten
hoogste 100 m 2 bedragen;
2. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 5 m bedragen.

e.

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van het landgoed gelden
de volgende regels:
1. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen warden gebouwd;
2. voorzover de aanduiding 'wonen' is opgenomen mogen gebouwen ten
behoeve van het landgoed uitsluitend ter plaatse die aanduiding
warden gebouwd;
3. het aantal woningen zal niet meer dan een per landgoed bedragen;
4. het hoofdgebouw wordt uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van natuur - landgoed' gebouwd;
5. de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw zal ten minste
10 m bedragen;
6. de maatvoering van een gebouw zal voldoen aan de eisen die in het
volgende bouwschema zijn gesteld:
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Functie van een

Maxi-
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.
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-
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1
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.
.
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.

-

-

de overkapping
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f.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
1. de hoogte van bouwwerken ten behoeve van vogelobservatie zal ten
hoogste 15 m bedragen;
2. de hoogte van bouwwerken , geen gebouwen zijnde, zal ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - landgoed' ten hoogste 10 m bedragen;
3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten
hoogste 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van
erf- en terreinafscheidingen ten hoogste 1 m bedraagt;
4. lichtmasten zijn binnen de bestemming niet toegestaan.

19.3 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.

het gebruik van woonhuizen in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders dan een aan huis verbonden beroep, een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, kleinschalig kamperen en/of een sociaal-culturele voorziening;

b.

het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoevc van verblijfsrecreatieve doeleinden, behalve ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein', met dien verstande dat kampeermiddelen en gebouwen niet
mogen worden gebruikt voor permanente bewoning, er geen auto's worden geplaatst bij de kampeermiddelen en niet meer dan 30 kampeermiddelen per ha en niet meer dan 90 kampeermiddelen in totaal per

kampeerteiiein worden geplaatst;

c.
'...

het gebruik van de gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - landgoed' ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan kleinschalig kamperen, op gronden
met een minimale oppervlakte van ~B--FR 2""waarbij de kampeermidde-
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len ten behoeve van het kamperen aansluitend op de bebouwing mogen
warden geplaatst, het kamperen uitsluitend mag plaatsvinden binnen de
periode van 15 maart tot 1 november van elk jaar, het kampeerterrein
minimaal 50 m van de perceelgrens van (bedrijfs)woningen 6ln 1+1inii:Raal
500 m van de perceelgrens 't'aft-i:leHHelttstbijzijrH:te kamf)eerterrein gesitueerd moet zijn en er geen stachalets, trekkershutten of stacaravans
mogen warden geplaatst;
d.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhan-

e.

del, anders dan de productiegebonden detailhandel;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten, anders dan ten behoeve van natuurbeheer;

f.

het gebruik van gedeelten van gebouwen ter ptaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van natuur - landgoed' voor de uitoefening van een aan
huis verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van het woonhuis, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief
aan- en uitbouwen, meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak
van het hoofdgebouw;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan
45 m2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhan-

g.
h.

i.

del;
het gebruik van een woonhuis voor meer dan twee woningen;
het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten, met uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten, niet zijnde mest
(maximaal zes maanden per jaar);
het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van
gronden ten behoeve van een permanent ander gebruik;

j.

het aanleggen van drainage.

k.

de aanplant van grootschalige bebossing waardoor de openheid van
gebieden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch open gebied' en 'es' tenietgaat.

19.4 Aanlegvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aantegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
1. het af- en/of vergraven van gronden;
2. het verwijderen van bomen en/of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en oevervegetaties;
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3. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
4. het graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten

eniof andere watergangen eniof -partijen;
5. het dempen van beken, s!oten en/of andere watergangen en/of -partijen;
6. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
7. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
8. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het educatief medegebruik;
9. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse t rarisport-, energie- en I of communicatieleidingen.
b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1.

het normale (en planmatig) onderhoud betreffen;

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan.
c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts warden verleend, mits
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, de
natuurlijke, de geomorfologische, cultuurhistorische en de archeologische waarden en er geen significant negatieve aantasting plaatsvindt
van de gebieden Mantingerzand, Elperstroom, Drentsche Aa, Mantingerbos en Witterveld.

d.

Voor de onder a sub 1 tot en met 4 genoemde activiteiten zullen uitsluitend vergunningen warden verleend als de activiteiten warden uitgevoerd in het kader van natuurbeheer.

19.5 Sloopvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het slopen van gebouwen of delen daarvan, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van

dit plan.
c.

De ender a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien de
karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan warden hersteld, de karakteristieke
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Art i kel 20
Recreatie • Verblijf s r e cre at i e

1

20. 1 Bes t e mmin gsomsc hr i j vi n g
De voor 'recreatie • verblijfsrecreatle 1' aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a.
standplaatsen voor kampeermiddelen, waaronder stacaravans;
b.
stachalets;
c.
verblijfsrecreatie in de :vorm van groepsaccommodaties uitsluitend ter
plaatse van de aanduidlng 'specifieke vorm van recreatie · groepsac·
commodatie';
d.
beheer en dienstverlening, waaronder mede een kantine/restaurant
wordt verstaan, sanitaire voorzieningen en onderhoud;
e.
het wonen ten behoeve van de recreatievoorzieningen al dan niet in
combinatie met rulmte :voor een aan huis verbonden beroep;
f.
bergingen bij stacaravans;
g.
trekkershutten en tenthuisjes, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van recreatie • trekkershutten';
met daaraan ondergeschikt:
h.
tuinen en terreinen;
i.
sport· en speelterreinen;
j.
parkeer:voorzieningen;
k.
groenvoorzieningen en singelbeplanting;
l.
wegen en paden;
m.
water;
met de daarbij behorende:
n.
gebouwen, waaronder overkappingen;
o.
bedrijfswoningen;
p.
aan· en uitbouwen, bijgebouwen en o:verkappingen bij een bedrijfswo·
ning;
q.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

20.2 Bouwrege l s
a.

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende
regels:
·1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en o:verkappingen zal
ten hoogste 5%van de opper:vlakte :van het bestemmings:vlak, waarbij
de ruimten voor beheer en dienstverlening in bedrijfswoningen wor·
den meegerekend, dan wel ten hoogste het bestaande oppervlak be·
dragen;
2. de gc:>othoogte :van de gebouwen of o:verkappingen zal ten hoogste
3,5 m bedragen;
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3. de dakhelling van de gebouwen zal ten hoogste 60° bedragen .
b.

Voor het bouwen van bedrijfswoningen en aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen behorende bij een bedrijfswoning gelden de
volgende regels:
1. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste
een, dan wel het bestaande aantal bedragen;
2. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3 m achter de naar de weg gekeerde
gevel(s) van de bedrijfswoning, dan wel het verlengde daarvan warden gebouwd;
3. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
4. de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in
het volgende bouwschema zijn gesteld:

Functie van een
gebouw

Maxim ale oppervlakte in

Goothoogte

mi

lnm
gezamenlijk

max.

150"

.

.

100

per
gebouw
Bedrijfswoning
Aan-

en

uitbou-

Dakhelling in •

Hoogte
inm

min.

max.

max.

3,5

30

60

9

3

.

60

.

wen, bijgebouwen
en overkappingen
bij de bedrijfswoning

..

• tenz11 de bestaande oppervlakte meer bedraagt, m welk geval de oppervlakte van een
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen

c.

Voor het plaatsen, dan wel bouwen van stacaravans en stachalets gelden
de volgende regels:
1. per hectare zijn maximaal 50 stacaravans en/ of stachalets toegestaan;
2. de onderlinge afstand tussen stacaravans en de onderlinge afstand
tussen stachalets mag niet minder dan 3 m bedragen;
3. de oppervlakte van stacaravans zal ten hoogste 40 m 2 bedragen
4. de oppervlakte van een stachalet zal ten hoogste 70 m 2 bedragen;
5. de hoogte van stacaravans en stachalets zal ten hoogste 3,8 m bedragen.

d.

Voor het plaatsen van bergingen bij stacaravans gelden de volgende
regels:
1. per stacaravan zal ten hoogste een berging worden gebouwd;
2. de oppervlakte van een berging zal ten hoogste 6 m 2 bedragen;
3. de hoogte van een berging zal ten hoogste 3 m bedragen.
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e.

Voor het bouwen van trekkershutten en tenthuisjes gelden de volgende
regels:
1. de trekkershutten en I of tenthuisjes zuiien uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie trekkershutten';
2. het aantal trekkershutten en/of tenthuisjes zal per aangeduid bestemmingsvlak ten hoogste acht bedragen;
3. de oppervlakte van een trekkershut en/of tenthuisje zal ten hoogste
30 m 2 bedragen;
4. de hoogte van een trekkershut en/of tenthuisje :zol ten hoogste 6 m
bedragen.

f.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt niet meer
dan 2 m;
2. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 6 m;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m.

20.3 Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
lid 20.2 sub a onder 1 en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de
gebouwen en overkappingen wordt vergroot tot ten hoogste 10% van het bestemmingsvlak, mits:
is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden
van de aangrenzende gronden.

20.4 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.
het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van de
bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter
-1-lplp- · · · - .... • · - - - · -

- - - - _,!! __

1.m::""t' VVt'I "Laa111 111ai:1 LIJll;

2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroepsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m 2 bedraagt;
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b.

c.
d.
e.

f.

4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
het gebruik van bouwwerken en kampeermiddelen, met uitzondering
van de bedrijfswoning en aan- en uitbouwen bij de bedrijfswoning, voor
permanente bewoning;
het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;
het verwijderen van singelbeplanting, anders dan in de vorm van normaal onderhoud;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de aan de recreatieve functie ondergeschikte detailhandel;
het gebrulk van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden, indien de gezamenlijke horecavloeroppervlakte groter is
dan 100 m2 en de horecavoorziening niet ten dienste staat van de
groepsaccommodatie, de kampeerboerderij, of de naar de aard daarmee
gelijk te stellen voorziening.

20.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie 2,
mits:
a.
na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 21
van overeenkomstige toepassing zijn;
b.
de wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien ten hoogste 20% van het
aantal standplaatsen per kampeerterrein wordt omgezet in recreatiewoningen;
c.
is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
natuurlijke en landschappelijke waarden, de cultuurhistorische en archeologische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de (aangrenzende) gronden.
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Artikel 21
Recreatie -

21.1

Verblijfsrecreatie 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'recreatie - verblijfsrecreatie 2' aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a.
recreatiewoningen, al dan niet in combinatie met daarbij behorende
b.

c.

bijgebouwen;
beheer en dienstverlening, waaronder mede een kantine/restaurant
wordt verstaan, sanitaire voorzieningen en onderhoud, uitsluitend ter
plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
het wonen ten behoeve van de recreatievoorzieningen al dan niet in
combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep;

d.

het behoud en het versterken van een goede landschappelijke inpassing;

met daaraan ondergeschikt:
e.
tuinen en terreinen;

f.
g.
h.
i.

sport- en speelterreinen;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen en bebossing;
wegen en paden;

j.
water;
met de daarbij behorende:
k.
L

gebouwen, waaronder overkappingen;
bedrijfswoningen;

m.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswo-

n.

ning;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

21.2 Bouwregels
a.

Voor het bouwen van recreatiewoningen gelden de volgende regels:

1. de recreatiewoningen zullen vrijstaand warden gebouwd, dan wel
aaneen gebouwd overeenkomstig de bestaande situatie;
2. de onderlinge afstand tussen de recreatiewoningen zal ten minste
6 m bedragen, dan wel de bestaande afstand indien deze minder bedraagt;
3. de oppervlakte van een recreatiewoning, inclusief bijgebouw, zal ten
hoogste 100 m2 bedragen;
4. de hoogte zal ten hoogste 8 m bedragen;
5. de goothoogte zal ten hoogste 3 m bedragen;
6. de dakhelling zal ten minste 15° bedragen;
7. de dakhelling zal ten hoogste 60° bedragen.
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b.

Vaar het bauwen van bijgebauwen gelden de valgende regels:
1. het aantal bijgebauwen zal per recreatiewaning ten haagste een bedragen;
2. de appervlakte zal ten haagste 6 m 2 bedragen;
3. een bijgebauw zal ten minste 3 m achter de vaargevel van de recreatiewaning warden gebauwd;
4. de gaathaagte zal ten haagste 3 m bedragen;
5. de dakhelling zal ten haagste 60° bedragen.

c.

Vaar het bauwen van bedrijfswaningen en aan- en uitbauwen, bijgebauwen en averkappingen beharende bij een bedrijfswaning gelden de
valgende regels:
1. het aantal bedrijfswaningen zal per recreatieterrein ten haagste een
bedragen;
2. de aan- en uitbauwen, bijgebauwen en averkappingen bij de bedrijfswaning zullen ten minste 3 m achter de naar de weg gekeerde
gevel(s) van de bedrijfswaning, dan wel het verlengde daarvan warden gebauwd;
3. de afstand van een bedrijfswaning ten apzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
4. de maatvaering van een bauwwerk zal valdaen aan de eisen die in
het valgende bauwschema zijn gesteld:

Functie van een
gebouw

Bedrijfswoning
Aan· en uitbou·
wen, bijgebouwen
en overkappingen

Maxim ale oppervlakte in
mz

Goothoogte
lnm

Dakhelling in •

per
gebouw

gezamenlijk

max.

min.

max.

max.

150•

.

3,"5

30

60

9

100

3

60

.

.

Hoogte
inm

bij de bedrijfswo·
ning

..

• tenz11 de bestaande oppervlakte meer bedraagt, m welk geval de oppervlakte van een
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen

d.

Vaar het bauwen van de averige gebauwen en averkappingen gelden de
valgende regels:
1. de gebouwen en averkappingen zullen uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'dienstverlening', dan wel ter plaatse van de aanduiding
'speeltuin' worden gebouwd;
2. de gezamenlijke appervlakte van de gebouwen en overkappingen zal
ten hoogste 5% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak bedragen;
3. de gaathaogte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoogste
3 m bedragen;
4. de dakhelling van de gebouwen zal ten minste 30° en ten haogste 60°
bedragen.
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e.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte van eff- en terreinafscheidingen bedraagt niet: meer
dan 2 m;
2. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal niet meer dan 6 m bedragen;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal
ten hoogste 5 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte ter
plaatse van de aanduiding 'speeltuin' ten hoogste 10 m bedraagt.

21.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.
het gebruik van gebouwen voor permanente bewoning;
b.

het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep niet v-1ordt uitgeoefend door een van de bevvoners van de

bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter
plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroepsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhanc.

del;
het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;

d.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de aan de recreatieve functie ondergeschikte detailhan-

e.

del;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden, indien de gezamenlijke horecavloeroppervlakte grater is
dan 100 m2 en de horecavoorziening niet ten dienste staat van de
groepsaccommodatie, de kampeerboerderij, of de naar de aard daarmee
gelijk te stellen voorziening.
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Artikel 22
Recreatie - Verblijfsrecreatie 3

22.1 Bestem mi ngsom sch rijvi ng
De voor 'recreatie - verblijfsrecreatie 3' aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a.
verblijfsrecreatie in de vorm van groepsaccommodaties, kampeerboerderijen en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen;
b.
het wonen ten behoeve van de verblijfsrecreatie, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep;
c.
kleinschalig kamperen;
met daaraan ondergeschikt:
d.
parkeervoorzieningen;
e.
wegen en paden;
f.
water;
met de daarbij behorende:
g.
gebouwen, waaronder overkappingen;
h.
bedrijfswoningen;
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoi.
ning;
j.
tuinen, erven en terreinen;
k.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
alsmede voor:
l.
het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen bepaald door
de goot- en bouwhoogte, de dakvorm, de dakhelling en de gevelindeling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

22.2 Bouwregels
a.

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende
reg els:
1. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen
ten behoeve van een groepsaccommodatie, kampeerboerderij, of
naar de aard daarmee gelijk te stellen voorziening worden gebouwd;
2. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste een per groepsaccommodatie, kampeerboerderij of naar de aard daarmee gelijk te stellen
voorziening bedragen, behalve ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';
3. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, zal per bestemmingsvlak niet meer bedragen dan 120% van
de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen;
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4. de gebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten min-

ste 3 rn achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de be·
drijfswoning, dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
5. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
6. de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in
het volgende bouwschema zijn gesteld :
Functie van een
gebouw

Maxim ale oppervlakte In
mZ
per

Goothoogte

Dakhellfng In •

inm

Hoogte
lnm

gezamenlijk

max.

min.

max.

max.

.

5

20

60

12

5

.

.

12

30

60

9

60

.

gebouw
Bedrijfsgebouw
Overkapplngen bij

.

.

150*

.

3,5

100

3,"5

bedrijfsgebouwen
Bedrijfswoning
Aan·

en

uitbou·

.

wen, bijgebouwen
en overkappingen
bij de bedrijfswo·
nlng

..

• tenz.11 de bestaande oppervlakte meer bedraagt, m welk geval de oppervlakte van een
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen

d.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt niet meer
dan 2 m;
2. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal niet meer dan 6 m bedragen;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal
ten hoogste 5 m bedragen.

22.3 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemm1ng wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.

het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van de
bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter
plekke werk:zaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroepsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m2 bedraagt;
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4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
b.

het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;

e;---fi~ebruilt

van de grondert-et't-b6t!WWer-k-eA-teA--bel'loeve van lrnrn13eren;

d..- ( · het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de aan de recreatieve functie ondergeschikte detailhandel;
,.e..

~, het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden, indien de gezamenlijke horecavloeroppervlakte groter is
dan 100 m2 en de horecavoorziening niet ten dienste staat van de
groepsaccommodatie, de kampeerboerderij, of de naar de aard daarmee

4.!

.Q'

gelijk te stellen voorziening.
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van kamperen
anders dan kleinschalig kamperen op gronden met een minimale oppervlakte van 2.000 m 2 en een maximale oppervlakte van 1 ha, waarbij de
kampeermiddelen ten behoeve van het kamperen aansluitend op de bebouwing mogen worden geplaatst, het kamperen uitsluitend mag plaatsvinden binnen de periode van 15 maart tot 1 november van elk jaar, het
kampeerterrein minimaal 50 m van de perceelgrens van buiten het bedrijf gelegen (bedrijfs)woningen en minimaal 500 m van de perceelgrens
van het dichtstbijzijnde kampeerterrein gesitueerd moet zijn en er geen
stachalets, trekkershutten of stacaravans mogen worden geplaatst.

22.4 Sloopvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het slopen van gebouwen of delen daarvan, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien de
karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan warden hersteld, de karakteristieke
hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven, en/of het delen van het
pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken
en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm veroorzaken.
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Artikel 23
Sport -

23.1

Recreatie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'sport - recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

een sportveldencomplex, ter plaatse van de aanduiding 'sportveld';

b.
c.

een sporthal, ter plaatse van de aanduiding 'sporthal';
een ijsbaan, ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan';

d.
e.

een zwembad, ter plaatse van de aanduiding 'zwembad';
een manege, ter plaatse van de aanduiding 'manege';

f.

een manege in combinatie met een groepsaccommodatie, ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie';

g.

een motorcrossterrein ter plaatse van de aanduiding 'motorcrossterrein';

h.

het wonen ten behoeve van de sport- of recreatievoorziening, al dan
niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep;

met daaraan ondergeschikt:

i.
j.

tuinen, erven en terreinen;
wegen en paden;

k.

parkeervoorzieningen;
l.
water;
met de daarbij behorende:
m.

gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van een sportveldencomplex, een sporthal, een zwembad of een motorcrossterrein;

n.

gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van een ijsbaan;

o.
p.

gebouwen, waaronder overkappingen, ten behoeve van een manege;
bedrijfswoningen;

q.

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen;

r.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

23.2 Bouwregels
a.

Voor het bouwen van de gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
1. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen
ten behoeve van een sportveldencomplex, een sporthal, een ijsbaan,
een zwembad, een manege en een motorcrossterrein worden gebouwd;
2. ter plaatse van de aanduidingen 'ijsbaan', 'zwembad' en 'motorcrossterrein' zijn bedrijfswoningen niet toegestaan;
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3. per bestemmingsvlak zal het aantal bedrijfswoningen ten hoogste
een bedragen, behalve ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning
uitgesloten';
4. de gezamenlijke oppervlakte van de in lid 23.1 onder m, n en o bedoelde gebouwen en overkappingen ten behoeve van de genoemde
functies, zal per aangeduid gebied niet meer bedragen dan 120% van
de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen,
met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - oppervlak', in welk geval de gezamenlijke
oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen niet meer
dan 150% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal bedragen;
5. per ijsbaan zal ten hoogste een gebouw of overkapping warden gebouwd, dan wel het bestaande aantal indien dit meer bedraagt;
6. de gebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning, dan wel het verlengde daarvan warden gebouwd;
7. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
8. de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in
het volgende bouwschema zijn gesteld:
Functie van een
gebouw

Maxim ale oppervlakte in
m2
per
gebouw

gezamenlijk

Goothoogte
inm
max.

Dakhelling in •
min.

-

max.

Gebouw en over7
20
60
kapping als be·
doeld in lid 23.1
onder m
60
Gebouw als be- 100
3,5
doeld in lid 23.1
onder n
.
20
60
Gebouw als be5
doeld in lid 23.1
ondero
.
Overkapping
als
60
bedoeld in lid 23.1
onder m
.
Overkapping
als 60
3,5
bedoeld in lid 23.1
onder n
.
5
60
Overkapping
als
bedoeld in lid 23.1
ondero
150*
30
Bedrijfswoning
3,5
60
Aan- en uitbou- .
60
100
3,5
wen, bijgebouwen
en overkappingen
bij de bedrijfswoning
• tenzij de bestaande oppervlakte meer bedr(!<;igt, In welk geval de opp'ervlakte

-

-

-

Hoogte
In m
max.
11

7

12

7

7

12

9

-

van een

bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen
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b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
i. de bouwhoog'[e van erf- en terreinafscheidingen bedraagt niet meer

dan 2 m;
2. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal niet meer dan 6 m bedragen;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
met uitzondering van lichtmasten, bedraagt ten hoogste 5 m.

23.3 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.
het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van de
bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter
plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroepsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m 2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhanb.

c.

del;
het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden, behalve ter plaatse van de aanduiding 'specifieke

d.

vorm van recreatie - groepsaccommodatie';
de vergroting van het gebruiksoppervlak van gebouwen voor groepsac-

e.

commodatie;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan ondergeschikte detailhandel ten dienste van de voorzie-

f.

ningen;
horecadoeleinden, indien de gezamenlijke horecavloeroppervlakte groter is dan 100 m2 en de horecavoorziening niet ten dienste staat van de
sport- of recreatiebestemming.
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23.4 Ontheffing van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
lid 23.3 sub d ten behoeve van een vergroting van de vloeroppervlakte ten
behoeve van groepsaccommodatie, mits deze voorziet in voldoende parkeerruimte op eigen terrein en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

23.5 Aanlegvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
1. het graven en dempen van sloten;
2. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
3. het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden;
4. het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan.

c.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing ter plaatse van de
aanduiding 'manege'.

d.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan natuurlijke en landschappelijke waarden en de landschappelijke inpassing van de voorzieningen.
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Artikel 24

Verkeer

24.1 Bestem min gs om sch rijvi ng
De voor 'verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

(ontsluitings)wegen;

b.
c.

paden;
bruggen, dammen en/of duikers;

d.

sloten, bermen en beplanting;

e.

parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende:
f.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

waaronder mede begrepen

(vee)tunnels en viaducten;
met dien verstande dat:
g.
h.

reclame-uitingen niet zijn toegestaan;
het aantal rijstroken van wegen niet mag warden vergroot indien dit een
verhoging van het aantal gehinderden tot gevolg heeft, dan wel de voorkeurgrenswaarde of een hogere verkregen grenswaarde op grand van de
Wet geluidhinder hierdoor wordt overschreden .

24.2 Bouwregels
a.
b.

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen warden gebouwd.
De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het
verkeer, zal ten hoogste 5 m bedragen.

24.3 0 nth effi ng van de bouw rege Is
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
lid 24.2 sub b en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, wordt vergroot tot 12 m, mits is aangetoond dater geen onevenredige
aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid, de landschappelijke waarden
en de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden .

24.4 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het veranderen van het wegprofiel, dan wel het veranderen van be-
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staande geluidsreducerende maatregelen waardoor de voorkeurgrenswaarde of
een hogere verkregen grenswaarde op grand van de Wet geluidhinder wordt
oversch reden.

24.5 Aa n legvergu n n i ng
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijk vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het verharden van onverharde of halfverharde wegen en paden of
het veranderen van de verharding van klinkerwegen.

b.

Het sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud en I of het norm ale agrarische gebruik betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan.

c.

De sub a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden
van het oude veldontginningengebied en de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden. De aanleg van een ecologische
verbindingszone moet passen binnen het beleid met betrekking tot de
Ecologische Hoofdstructuur, dan wel deze moet betrekking hebben op
particulier natuurbeheer.
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Artikel 25
Verkeer - Railverkeer

25.1

Bes tern mi ngsomsch rij vi ng

De voor 'verkeer - railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
spoorwegen, met daarbij inbegrepen bermen, spoorwegovergangen en
dergelijke;
met daaraan ondergeschikt:
b.
groenvoorzieningen;
c.
openbare nutsvoorzieningen;
d.
verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
e.
water;
met de daarbij behorende:
f.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde,

waaronder mede begrepen

(vee)tunnels en viaducten;
met dien verstande dat:
g.
de bestemming, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmalling,
niet in een wijziging van het aantal spoorbanen en spoorwegovergangen
voorziet.

25.2 Bouwregels
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a.

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen warden gebouwd.

b.

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het
railverkeer, zal ten hoogste 5 m bedragen.
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Artikel 26
Water

26.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
kanalen, beken, sloten, vaarten en daarmee gelijk te stellen waterlopen
ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, de waterberging, het behoud van de natuurlijke en landschappelijke waarden en de (recreatie)vaart;
b.
kaden, dijken en oeverstroken;
c.
bruggen, dammen en duikers;
d.
stuwen;
e.
paden;
f.
extensief recreatief medegebruik;
met de daarbij behorende:
g.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

26.2 Bouwregels
a.

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
1. de hoogte van bruggen, niet zijnde bruggen ten behoeve van de ontsluiting van erven, en/of viaducten zal ten hoogste 10 m bedragen;
2. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan
rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling
van het verkeer, waaronder bruggen ten behoeve van de ontsluiting
van erven, zal ten hoogste 5 m bedragen.

26.3 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van de gronden als permanente ligplaats of aanlegplaats
voor vaartuigen en/of woonschepen, woonarken of casco's (caissons), die tot
woonschip of woonark kunnen warden omgebouwd.
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26.4 Aanlegvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schrittelijKe vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen ten behoeve van het recreatief medegebruik.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan met een daarvoor benodigde vergunning.
c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 27

Won en

27.1

Bestem mi ngsomsch rijving

De voor 'wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.
b.

wonen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan huis verbonden beroep, dan wel mantelzorg;
twee aaneen gebouwde bedrijfswoningen ten behoeve van het nabijgelegen afvalverwerkingsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfs-

woning';
met de daarbij behorende:
c.
d.

woningen;
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;
e.
tuinen, erven en terreinen;
f.
bouwwerken geen gebouwen zijnde;
alsmede voor:
g.

het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen bepaald door
de goot- en bouwhoogte, de dakvorm, de dakhelling en de gevelinde-

ling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
met dien verstande dat de gronden, voorzover ze zijn gelegen binnen een afstand van 50 m van de bouwperceelgrenzen van naastgelegen bedrijven, niet
zijn bestemd voor nieuwe geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 1 van
de Wet geurhinder en veehouderij.

27.2 Bouwregels
a.

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

1. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
2. het aantal woningen per bestemmingsvlak bedraagt ten hoogste een,
dan wel ten hoogste het ter plaatse aangeduide aantal wooneenheden;
3. de afstand van een hoofdgebouw ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
4. de oppervlakte zal ten hoogste 150 m 2 bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
5.
6.
7.
8.
b.

de
de
de
de

goothoogte zal ten hoogste 3,5 m bedragen;
bouwhoogte zal ten hoogste 9 m bedragen;
dakhelling zal ten minste 30 ° bedragen;
dakhelling zal ten hoogste 60 ° bedragen.

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
gelden de volgende regels:
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1. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten
minste 3 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van het
hoofdgebouw, dan wei het veriengde daarvan warden gebouwd;
2. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen zullen volledig binnen
een afstand van 25 m vanuit het dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd;
3. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m2
bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer dan 100 m 2 bedraagt, in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de
bestaande oppervlakte zal bedragen met een maximum van 250 m2 ;
4. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de aangebouwde bijgebouwen en de aangebouwde overkappingen bij een
hoofdgebouw zal ten hoogste 80% van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedragen;
5. de goothoogte zal ten hoogste 3,5 m bedragen;
6. de dakhelling zal ten minste 30° bedragen;
7. de dakhelling zal ten hoogste 60° bedragen.
Voor het bou;ven van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappin-

gen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
2. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 6 m;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 7 m, met dien verstande dat lichtmasten niet zijn
toegestaan.

27.3 Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:
a.

lid 2 7. 2 sub a on de r 3:
en toestaan dat de afstand tot de weg wordt verkleind met dien verstande dat:
1. deze ontheffing niet geldt voor gebouwen die ter plaatse zijn aangeduid met 'karakteristiek';
2. de voorkeursgrenswaarden voor geluidgevoelige gebouwen uit de
Wet geluidhinder niet woi"den ovei-schi-ede11;

3. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksrnogelijkheden van
de aangrenzende gronden;
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b.

lid 2 7. 2 sub b on de r 3 en 4:
en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot
ten hoogste 150 m 2 , mits is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de
woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c.

l i d 2 7 . 2 s u b b on d e r 3 e n 4 :
en toestaan dat, indien reeds 250 m 2 of meer aan aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen aanwezig is, maar minder dan 500 m 2 ,
een per bouwperceel eenmalige vervangende bouw en/of verbouw van
aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag plaatsvinden tot een maximumoppervlak van 50% van het oppervlak aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen boven de 250 m 2 , met dien verstande dat over de
oppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' geen reductie
van toepassing is, mits:
1. de toepassing van deze ontheffing tot gevolg heeft dat er een afname van de bestaande hoeveelheid aan bebouwing op het bestemmingsvlak plaatsvindt;
2. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld;

d.

lid 27.2 sub bonder 3 en 4:
en toestaan dat, indien reeds meer dan 500 m 2 aan aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen aanwezig is, een per bouwperceel eenmalige vervangende bouw en/of verbouw van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag plaatsvinden tot een maximumoppervlak
van 20% van het oppervlak aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen boven de 500 m 2 , met dien verstande dat ter plaatse van
de aanduiding 'karakteristiek' geen reductie van toepassing is, mits:
1. de toepassing van deze ontheffing tot gevolg heeft dat er een afname van de bestaande hoeveelheid aan bebouwing op het bestemmingsvlak plaatsvindt;
2. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan

e.

de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld;
lid 27.2 sub bonder 6:
en toestaan dat aan- en uitbouwen tot ten hoogste 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw warden voorzien van een plat dak, mits is
aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld;

f.

lid 27.2 sub c onder 2:
en toestaan dat lichtmasten worden geplaatst bij bestaande paardrijbakken, dan wet nieuwe met ontheffing van de gebruiksregels toegestane paardrijbakken, mits:
de hoogte maximaal 4 m bedraagt;
het aantal niet meer dan zes bedraagt;
de lichtmasten uitsluitend gericht zijn op de paardrijbak;
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deze voldoen aan de milieukwaliteitseisen onder de specifieke gebruiksregels.
g.

lid 2 7. 2 sub a on de r

en b on de r 3:

en toestaan dat de oppervlakte van de woning en of daarbij horende
bijgebouwen wordt vergroot met 100 m 2 , mits oppervlakte van de bij·
gebouwen en aanbouwen niet meer bedraagt dan de oppervlakte van de
hoofdgebouwen en de afstand tussen de hoofdgebouwen (inclusief aanen uitbouwen) en bijgebouwen niet meer dan 30 m bedraagt;
h.

lid 27.2 sub bonder 4:
bij woningen waarvan het grondoppervlak kleiner is dan 50 m 2 , mits de
gezamenlijke oppervlakte van de aangebouwde bijgebouwen ten hoogste de helft van het bijbehorende achtererf zal bedragen met een
maximum van 50 m 2 •

27.4 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a.

het gebruik van gedeelten van gebouwen voor bedrijfsdoeleinden anders
dan een aan huis verbonden beroep;

b.

het gebruik van gedeelten van gebouwen voor de uitoefening van een
aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van
het woonhuis, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter
plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief aan- en
uitbouwen, meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van het
hoofdgebouw;
3. de beroepsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhan-

c.
d.

del;
het gebruik van een woonhuis voor meer dan een woning;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
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e.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de productiegebonden detailhandel;

f.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische
bedrijfsactiviteiten;

g.

de aanleg van paardrijbakkei-1 .
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27.5 Ontheffing van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:
a.

lid 2 7. 4 on de r d:
en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor kleinschalig kamperen, op gronden met een
minimale oppervlakte van 2.000 m 2 en maximum oppervlakte van 1 ha,
waarbij de kampeermiddelen ten behoeve van het kamperen aansluitend op de bebouwing mogen worden geplaatst, het kamperen uitsluitend mag plaatsvinden binnen de periode van 15 maart tot 1 november
van elk jaar, het kampeerterrein minimaal 50 m van de perceelgrens
van andere (bedrijfs)woningen

~aal

500 m vaA de perceelgrefl5

-vaA het dicl'ltstbi~jAde lrnmpeerterreiA gesitueerd moet zijn en er geen
stachalets, trekkershutten of stacaravans mogen worden geplaatst;
b.

lid 27.4 onder d:
en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bestaande bebouwing en
zowel in een hoofdgebouw als in een bijgebouw mag worden gerealiseerd. Er wordt uitgegaan van een bestaande entree (deur);
2. in een bijgebouw uitsluitend slaapplaatsen met sanitaire voorzieningen worden gerealiseerd. Hieraan gekoppeld moet in het bijbehorende hoofdgebouw een ontbijtruimte, en mag een eventuele woonkamer worden gerealiseerd;
3. het bijgebouw in de directe nabijheid van het hoofdgebouw staat en
een duidelijke relatie heeft met het hoofdgebouw;
4. de uiterlijke kenmerken van het bijgebouw behouden blijven. Er mogen geen uiterlijke kenmerken van een woning worden toegevoegd;

5. er maximaal drie bed and breakfasteenheden worden gerealiseerd;
6. er geen keukenblok in de bed and breakfasteenheden wordt gemaakt;
7. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
8. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
9. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
10. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
11. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c.

lid 27.4 onder g:
en toestaan dat de gronden ten behoeve van een paardrijbak worden
gebruikt, mits:
1. deze ontheffing uitsluitend wordt toegepast in aansluiting op de bestaande bebouwing;
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2. deze ontheffing niet wordt toegepast op gronden die mede zijn bestemd als Waarde - Archeologie 1, dan wel ter plaatse van de aanduidingen ·waardevoi grasiand', 'open gebied', ·wro-zone - wijzigingsgebied 1' en ' mi!ieuzone - hydrologische bei"nvloeding ';

3. de hoogte van de omheiningen van paardrijbakken ten hoogste 1,8 m
zal bedragen tot een oppervlakte van maximaal 1.200 m2 , met dien
verstande dat de afrasteringen en omheiningen transparant zullen
worden vormgegeven;

4. een minimale afstand van 30 m wordt aangehouden tot woningen of
(agrarische) bedrijven van anderen en overigens ook geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;

5. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en archeologische
waarden.

27.6 Aanlegvergunning
a .

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het wijzigen van de grondsamenstelling en/of het aanbrengen van
voorzieningen, waaronder afschermende materialen, ten behoeve
van de aanleg van paardrijbakken.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits de
paardrijbakken uitsluitend ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik worden aangelegd, de paardrijbakken zoveel mogelijk uit het zicht
van de openbare weg worden gesitueerd, er geen hinder (geur, geluid,
licht en stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden
(minimale afstand 30 m tot een woonbestemmingsgrens) en er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt.

27.7 Sloopvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

158

153,00 .01 .24.00.rgl - Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe - 22 december 2009
Artikel 27 Wonen

het slopen van gebouwen of delen daarvan, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.
b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien de
karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan warden hersteld, de karakteristieke
hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven, en/of het delen van het
pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken
en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm veroorzaken.

27.8 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Agrarisch met waarden - 1, Agrarisch met waarden - 2 of Agrarisch met waarden - 4, mits:
a.
na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid respectievelijk de regels
van de artikelen 4, 5 of 7 van overeenkomstige toepassing zijn;
b.
de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch
bedrijf wordt aangebracht;
c.
is aangetoond dat vestiging op een bestaand agrarisch bouwperceel niet
mogelijk is;
d.
deze wijziging niet wordt toegepast ter plaatse van de aanduidingen
'wro-zone - wijzigingsgebied 1', 'es' en 'milieuzone - hydrologische bei"nvloeding';
e.

f.

g.

met de vormgeving van de aaneengesloten vierhoek zoveel mogelijk
wordt aangesloten bij de landschappelijke karakteristiek en/of de landschappelijke structuur;
de omvang van het te vestigen bedrijf zodanig is dat het werk en inkomen biedt aan ten minste een arbeidskracht, dan wel er een redelijke
zekerheid bestaat dat het bedrijf binnen een redelijke termijn tot een
volwaardige omvang zal uitgroeien;
de aanvrager in hoofdberoep aan het bedrijf is verbonden;

h.

er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn
perspectief biedt als volwaardig bedrijf;

i.
j.

de mest- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken;
is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie, de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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k.

de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm .

.' .

160

153.00.01 .24.00.rgl - Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe - 22
Artikel 27 Wonen

december 2009

Artikel 28
Wonen · Voormalige boerderijen

28. 1 Beste mm in gs oms ch r i j vi n g
De voor 'wonen - voormalige boerderijen' aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a.
wonen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan huis verbonden beroep, bedrijfsactiviteiten in de milieucategorieen 1 en 2, die
zijn genoemd in de bij deze regels behorende Staat van bedrijven, dan
wel naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen
b.

bedrijvigheid, mantelzorg en/of sociaal-culturele doeleinden;
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;

met de daarbij behorende:
c.
woningen;
d.
tuinen, erven en terreinen;
e.
bouwwerken geen gebouwen zijnde;
alsmede voor:
f.
het behoud van de uitwendige hoofdvorm van gebouwen, bepaald door
de goot- en bouwhoogte, de dakvorm, de dakhelling en de gevelindeling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
met dien verstande dat de gronden voorzover ze zijn gelegen binnen een afstand van 50 m van de bouwperceelgrenzen van naastgelegen bedrijven niet
zijn bestemd voor nieuwe geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 1 van
de Wet geurhinder en veehouderij.

28.2 Bouwregels
a.

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
1. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
2. het aantal woningen per bestemmingsvlak bedraagt ten hoogste een,
dan wel ten hoogste het ter plaatse aangeduide aantal wooneenheden;
3. de afstand van een hoofdgebouw ten opzichte van de weg zal ten
minste de bestaande afstand bedragen;
4. de oppervlakte zal ten hoogste 150 m2 bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
5. de goothoogte zal ten hoogste 3,5 m bedragen;
6. de bouwhoogte zal ten hoogste 9 m bedragen;
7. de dakhelling zal ten minste 30 ° bedragen;
8. de dakhelling zal ten hoogste 60° bedragen.
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b.

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
gelden de volgende regels:

i. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overKappingen zullen ten
minste 3 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van het
hoofdgebouw, dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
2. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen zullen volledig binnen
een afstand van 25 m vanuit het dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd;
3. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 150 m 2
bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer dan 150 m 2 bedraagt, in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de
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bestaande oppervlakte zal b~ ragen met een maximum van 250 mz;
4. de gezamenlijke oppervlaktt#zal ten hoogste 80% van de oppervlakte
van het hoofdgebouw bedragen;
5. de goothoogte zal ten hoogste 3,5 m bedragen, met dien verstande
dat deze eis voor slechts een zijde van kapschuren geldt;
6. de dakhelling zal ten minste 30° bedragen;
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7. de dakhelling zal ten hoogste 60° bedragen.

c.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:
1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m,
met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan
een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit
de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt;
2. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt niet meer dan 6 m;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m, met dien verstande dat lichtmasten niet zijn
toegestaan.

28.3 Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in :
a.
lid 28.2 sub b onder 3 en 4:
en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot
ten hoogste 200 m 2 , mits is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de
woonsituatie, de natuuriijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b.

lid 2 8. 2 sub b on de r 3 en 4:
en toestaan dat, indien reeds 250 m2 of meer aan aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen aanwezig is, maar minder dan 500 m2 ,

162

153,00.01 .24.00.rgl - Bestemmingsplan Buitengebied Midden-Drenthe - 22 december 2009
Artikel 28 Wonen - Voormalige boerderijen

een per bouwperceel eenmalige vervangende bouw en/of verbouw van
aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag plaatsvinden tot een maximumoppervlak van 50% van het oppervlak aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen boven de 250 m 2 , met dien verstande dat ter
plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' geen reductie van toepassing
is, mits:
1. de toepassing van deze ontheffing tot gevolg heeft dat er een afname van de bestaande hoeveelheid aan bebouwing bij woonhuizen

c.

plaatsvindt;
2. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld;
lid 2 8. 2 sub b on de r 3 en 4:
en toestaan dat, indien reeds meer dan 500 m 2 aan aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen aanwezig is, een per bouwperceel eenmalige vervangende bouw en/of verbouw van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag plaatsvinden tot een maximumoppervlak
van 20% van het oppervlak aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen boven de 500 m 2 , met dien verstande dat ter plaatse van
de aanduiding 'karakteristiek' geen reductie van toepassing is, mits:
1. de toepassing van deze ontheffing tot gevolg heeft dat er een afname van de bestaande hoeveelheid aan bebouwing bij woonhuizen
plaatsvindt;
2. deze ontheffing tevens in samenhang met de ontheffing, opgenomen
in lid b, mag worden toegepast;
3. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld;

d.

lid 28.2 sub b onder 6:
en toestaan dat aan- en uitbouwen tot ten hoogste 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw worden voorzien van een plat dak, mits is
aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de

e.

woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld;
lid 28.2 sub c onder 2:
en toestaan dat lichtmasten worden geplaatst bij bestaande paardrijbakken, dan wel nieuwe met ontheffing van de gebruiksregels toegestane paardrijbakken, mits:
de hoogte maximaal 4 m bedraagt;
het aantal niet meer dan zes bedraagt;
de lichtmasten uitsluitend gericht zijn op de paardrijbak;

f.

deze voldoen aan de milieukwaliteitseisen onder de specifieke gebruiksregels;
lid 2 7. 2 sub a on de r 1 en b on de r 3:
en toestaan dat de oppervlakte van de woning wordt vergroot met
100 m2 mits de oppervlakte van de hoofdgebouwen ten minste twee
keer de oppervlakte van de bijgebouwen en aanbouwen bedraagt en de
afstand tussen de hoofdgebouwen (inclusief aan- en uitbouwen) en bijgebouwen niet meer dan 30 m bedraagt.
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28.4 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.

het gebruik van de gronden voor wonen in combinatie met ruimten voor
een aan huis verbonden bedrijf, met een hogere categorie dan categorie
2, dan wel naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te
stellen bedrijvigheid, van de in de bij de regels behorende Staat van
bedrijven;

b.

het gebruik van gedeelten van gebouwen voor de uitoefening van een
aan huis verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:

1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van het woonhuis, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;

2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief
aan- en uitbouwen, meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak
van het hoofdgebouvv;

c.
d.
e.
f.
g.

3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan
45 m 2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
het gebruik van een woonhuis voor meer dan een woning;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten;
de aanleg van paardrijbakken.

28.5 Ontheffing van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:

a.

lid 2 8 . 4 sub a :
en toestaan dat een woonhuis in combinatie met bedrijfsactiviteiten
anders dan genoemd in lid 28.4 sub a wordt gebruikt, mits:
1. het gaat om bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 3.2, zoals die zijn opgenomen in de bij deze regels behor emie Staat van bedrijven, voorzover deze naar de aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met de bedrijvigheid in de milieucategorieen 1 en 2;
2. de bedrijfsactiviteiten worden gevestigd in de bestaande bebouwing,
niet zijnde glasopstanden;
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3. de bedrijfsactiviteiten vanuit een oogpunt van milieuhygiene geen
belemmeringen voor de ontwikkeling van omliggende agrarische bedrijven met zich meebrengen;
4. de woonfunctie in het hoofdgebouw gevestigd blijft;
5. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
6. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
7. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de landschappelijke waarden, de woonsituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b.

lid 2 8. 4 sub c:
en toestaan dat een woonhuis wordt gebruikt voor meer dan een woning, mits:
1. de oppervlakte van het woonhuis voorafgaand aan de splitsing minimaal 180 m 2 zal bedragen;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot;
3. er voldoende parkeergelegenheid op het bijbehorende erf wordt aangelegd;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende
(agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
5. de geluidsbelasting van het geluidsgevoelige gebouw niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
6. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c.

lid 2 8. 4 sub d:
en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen warden gebruikt voor kleinschalig kamperen, op gronden met een

minimale oppervlakte van 2.000 m 2 ~aarbij de kampeermiddelen ten
behoeve van het kamperen aansluitend op de bebouwing mogen warden
geplaatst, het kamperen uitsluitend mag plaatsvinden binnen de periode
van 15 maart tot 1 november van elk jaar, het kampeerterrein minimaal
50 m van de perceelgrens van andere (bedrijfs)woningen en minimaal
500 m van de perceelgrens van het dichtstbijzijnde kampeerterrein gesi-

d.
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tueerd moet zijn en er geen stachalets, trekkershutten of stacaravans
mogen warden geplaatst;
lid 28.4 sub d:
en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen warden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning, mits:
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen de bestaande bebouwing, en
zowel in een hoofdgebouw als in een bijgebouw mag warden gerealiseerd. Er wordt uitgegaan van een bestaande entree (deur);
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2. in een bijgebauw uitsluitend slaapplaatsen met sanitaire vaarzieningen warden gerealiseerd. Hieraan gekoppeld moet in het bijbehorende hoofdgebauw een ontblJtru1mte, en mag een eventuele woonkamer, warden gerealiseerd;
3. het bijgebouw in de directe nabijheid van het hoofdgebouw staat en
een duidelijke relatie heeft met het hoafdgebouw;
4. de uiterlijke kenmerken van het bijgebouw behouden blijven. Er magen geen uiterlijke kenmerken van een woning warden toegevaegd;
5. er maximaal drie bed and breakfasteenheden warden gerealiseerd;
6. er geen keukenblok in de bed and breakfasteenheden wordt gemaakt;
7. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
8. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
9. de vestiging alleen is taegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;

10. is aangetoond dater geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;

11. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelljkheden van de aangrenzende gronden;
e.

lid 28.4 ender g:
en toestaan dat de gronden ten behoeve van een paardrijbak warden
gebruikt, mits:

1. deze antheffing uitsluitend wordt toegepast in aansluiting op de bestaande bebouwing;
2. deze antheffing niet wordt toegepast op gronden die mede zijn bestemd als Waarde - Archeolagie 1 en ter plaatse van de aanduidingen
·waardevol grasland', 'open gebied', 'wro-zone - wijzigingsgebied 1'
en ' milieuzone - hydrologische be'invloeding';
3. de hoogte van de omheiningen van paardrijbakken ten hoogste 1,8 m
zal bedragen tot een oppervlakte van maximaal 1.200 m2 , met dien
verstande dat de afrasteringen en omheiningen transparant zullen
worden vormgegeven;
4. een minimale afstand van 30 m wordt aangehouden tot woningen of
(agrarische) bedrijven van anderen en overigens ook geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;
5. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en archeologische
waarden.
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28.6 Aanlegvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het wijzigen van de grondsamenstelling en/of het aanbrengen van
voorzieningen, waaronder afschermende materialen, ten behoeve
van de aanleg van paardrijbakken.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts warden verleend, mits de
paardrijbakken uitsluitend binnen het bestemmingsvlak ten behoeve van
het eigen hobbymatige gebruik warden aangelegd, de paardrijbakken
zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg warden gesitueerd,
er geen hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 30 m tot een woonbestemmingsgrens) en er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt.

28.7 Sloopvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (sloopvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
het slopen van gebouwen of delen daarvan, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien de
karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan warden hersteld, de karakteristieke
hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven, en/of het delen van het
pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken
en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm veroorzaken.
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28.8 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders Kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a.

binnen een bestemmingsvlak een tweede woonhuis v;ordt gebouwd
{Ruimte voor Ruimte-regeling), mits:

1. deze wijziging niet wordt toegepast indien het bestemmingsvlak is
gelegen binnen de grenzen van de gebiedsbestemming 'Agrarisch met
waarden - 3';

2. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast ter compensatie van de
;:ifbraak van bestaande binnen het bestemmingsvlak aam"!ezige of bij

het bestemmingsvlak behorende voormalige agrarische bedrijfsgebouwen;

3. binnen het betreffende bestemmingsvlak ten minste 1.000 m 2 aan
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, niet zijnde cultuurhistorisch waardevolle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, wordt
gesloopt;

4. het ter compensatie van de sloop nieuw te bouwen woonhuis direct
achter of naast het bestaande woonhuis wordt gebouwd;

5. er middels een beeldkwaliteitsplan sprake is van een verbetering van
de ruimtelijKe Kvvaliteit en rnilieukwaiiteit;

6. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende {agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden warden beperkt;
7. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal
zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere waarde;
8. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden, de
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden;
b.

de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Agrarisch met waarden - 1, Agrarisch met waarden - 2 of Agrarisch met waarden - 4, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid respectievelijk de regels van de artikelen 4, 5 of 7 van overeenkomstige toepassing zijn;
2. de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf' wordt aangebracht;
3. is aangetoond dat vestiging op een bestaand agrarisch bouwperceel
niet mogelijk is;
4. deze wijziging niet wordt toegepast op gronden ter plaatse van de
aanduidingen 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', 'es' en 'milieuzone hydrologische be"invloeding';
5. met de vormgeving van de aaneengesioten vierhoek zoveel mogelijk
wordt aangesloten bij de landschappelijke karakteristiek en/of de
landschappelijke structuur;
6. de omvang van het te vestigen bedrijf zodanig is dat het werk en inkomen biedt aan ten minste een arbeidskracht, dan wel er een rede-
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lijke zekerheid bestaat dat het bedrijf binnen een redelijke termijn
tot een volwaardige omvang zal uitgroeien;
7. de aanvrager in hoofdberoep aan het bedrijf is verbonden;
8. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn perspectief biedt als volwaardig bedrijf;
9. de mest- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken;
10. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
cultuurhistorische en archeologische waarden, de woonsituatie, de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
11. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en de maximaal te hanteren afvoernorm;
c.

de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Bedrijf - Agrarisch
aanverwant, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 9
van overeenkomstige toepassing zijn;
2. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien de
vestiging plaatsvindt aansluitend aan de kernen Beilen, Smilde, Bovensmilde of Westerbork.
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Artikel 29
Leiding - Gas

29.1

Bes tern mi ngsom sch rijving

De voor 'leiding - gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:
a.
hoofdgastransportleidingen en de instandhouding van ondergrondse hoge
druk hoofdgastransportleidingen;
met de daarbij behorende:
b.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

29.2 Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, mogen op of in deze
gronden geen bouwwerken word en gebouwd.

29.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
de bouwregels en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, warden gebouwd, mits:
a.
b.

vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder;
is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een
doelmatig en veilig functioneren van (bovengrondse) nutsleidingen .

29.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a.
het permanent opslaan van goederen;
b.
het gebruik van de gronden en bouwwerken als risicogevoelig object.

29.5 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van lid 29.4 sub b en
toestaan dat gronden en bouwwerken warden gebruikt als risicogevoelig ob·
ject, mits:
a.
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vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder;
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b.

is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
veiligheid van personen en goederen;

c.

het groepsrisico voldoende kan worden gemotiveerd.

29.6 Aanlegvergunning

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van
toepassing zijnde bestemmingen:
1. het egaliseren en ophogen van gronden en I of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
2. het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm;
3. het in de grond brengen van voorwerpen dieper dan 30 cm;
4. het aanleggen of verharden van andere oppervlakteverhardingen;
5. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen
die dieper wortelen of kunnen wortelen dan 30 cm.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
dit plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien
vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder en
er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig
functioneren van (bovengrondse) nutsleidingen.
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Beste mm i ngsom sch rij vi ng

De voor 'leiding - hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:
a.
hoogspanningsleidingen;
met de daarbij behorende:
b.

veiligheidszone;

c.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

30.2 Bouwregels
a.

b.

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, mogen op of
in deze gronden geen gebouwen warden gebouwd.
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, gelden voor
het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, de volgende regels:
1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen alleen warden gebouwd
ten behoeve van deze bestemming;
2. de hoogte zal ten hoogste 40 m bedragen.

30.3 Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
de bouwregels en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, warden gebouwd, mits:
a.
b.

vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder;
er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig
functioneren van (bovengrondse) nutsleidingen.

30.4 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van de gronden en bouwwerken als risicogevoelig object.
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30.5 Ontheffing van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van lid 30.4 en toestaan dat gronden en bouwwerken worden gebruikt als risicogevoelig object,
mi ts:
a.
vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder;
b.
is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
veiligheid van personen en goederen.
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Artikel

31

Waarde - Areheologie

31.1

1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'waarde - archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en
de bescherming van de gebieden met archeologische waarden en ter plaatse
van de aanduiding ·es· het behoud en de bescherming van de archeologisch en
cultuurhistorisch waardevolle essen.

31.2 Bouwregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, mogen op of in deze
gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

31.3 Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
de bouwregels en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, warden gebouwd, mits is aangetoond
dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.

31.4 Specifieke gebruiksregels
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'es':
a.

voor kleinschalig kamperen;

b.

voor het aanplanten van bomen en/of houtgewas.

31.5 Aanlegvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van
toepassing zijnde bestemmingen:
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1. ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen, ontginnen
en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 30 cm;
2. het graven, baggeren en dempen van sloten, vaarten en andere watergangen;
3. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 30 cm;
4. het aanbrengen of rooien van bomen en/of houtgewas, waarbij stobben warden verwijderd.
b.

De onder a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:
1. plaatsvinden in of op gronden waarvan op basis van archeologisch
onderzoek is aangetoond dat er zich ter plekke geen archeologische
waarden bevinden;
2. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht warden van het
plan;
3. het normale onderhoud betreffen;
4. mogen warden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning;
5. op archeologisch onderzoek zijn gericht.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien de
plaats waar werken en/of werkzaamheden zullen warden uitgevoerd
voldoende archeologisch is onderzocht, vaststaat dat er geen onevenredige afbreuk aan de archeologische en/of cultuurhistorische waarden
wordt gedaan, dan wel dat afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud of bescherming van die waarden of de eventuele bodemvondsten
naar elders zijn overgebracht.

31.6 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming Waarde - archeologie 1 wordt verwijderd, mits na voldoende onderzoek van de vindplaats en het inwinnen van deskundigenadvies blijkt dat voor
de archeologisch waardevolle gebieden de waardebepalende elementen niet
zijn te handhaven in relatie tot de functie van de gronden en de gebouwen, en
de aanwezige bodemvondsten naar elders zijn overgebracht.
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Artikel 32
Waarde -

32.1

Arch eo logi~

2

Bestemming so m sc hrijvin g

De voor 'waarde • archeologie 2· aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:
a.
het behoud van de mogelijk te verwachten archeologische waarden;
b.
ter plaatse van de aanduiding 'es' het behoud en de bescherming van de
archeologlsch en cultuurhistorisch waardevolle essen.

32.2 Bouwregels
In het betang van de bescherming en veiligstelling van arche0logische waarden
en onder de voorwaarde dat de oppervlakte waarop de aanvraag betrekking
heeft groter is dan 500 m2 en de activiteit op een grotere diepte dan 30 cm
wordt uitgevoerd:
a.
dient de aanvrager van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in
artikel 44, eerste lid, van de Woningwet een rapport over te leggen
waarin de archeol0gische waarde van het terrein dat blijkens de aan·
vraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wet·
houders in voldoende mate is vastgesteld;
b.
kunnen aan een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 44,
eerste lid, van de Woningwet de volgende regets worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeotogische resten in de bodem kunnen worden behou·
den;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumen·
tenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de
vergunning te stellen kwalificatics, t enzij in het rapport als bedoeld
onder a naar het oordeel van burgemeester en wethouders is aange·
toond dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft niet
zal leiden tot een onevenredige aantasting van archeologische waar·
den.

32.3 Ontheffing va n de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing vertenen van het bepaalde in
lid 33.2 onder a voor de overlegging van het aldaar genoemd archeologische
rapport indien naar hun oordeel de archeologische waarde van het terrein in
andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld. De woorden 'het rap·
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port als bedoeld onder a' dienen in dat geval te worden gelezen als 'andere
beschikbare informatie'.

32.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'es':
a.

voor kleinschalig kamperen;

b.

voor het aanplanten van bomen en/of houtgewas.

32.5 Aanlegvergunning

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden met een oppervlakte
van meer dan 500 m2 uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de
regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
1. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen, ontginnen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 30 cm;
2. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 30 cm;
3. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 30 cm;
4. het rooien van bomen en/of houtgewas, waarbij stobben worden verwijderd op meer dan 30 cm diepte;
met dien verstande dat de aanlegvergunning ook verplicht is voor:
gebieden met een kleinere oppervlaktemaat dan 500 m2 en ondieper
dan 30 cm die zijn gelegen binnen een afstand van 50 m uit de bestemming Waarde - Archeologie -1 of de aanduiding 'archeologische
waarden';
werkzaamheden op minder dan 30 cm diepte binnen de bestemming
Natuur.

b.

De onder a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:
1. die plaatsvinden in of op gronden waarvan op basis van archeologisch
onderzoek is aangetoond dat er zich ter plekke geen archeologische
waarden bevinden;
2. die reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van
het plan;
3. die het normale onderhoud betreffen;
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4. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning;
5. die op archeologisch onderzoek zijn gericht .

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de
plaats waar de werken en/of werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
voldoende archeologisch is onderzocht en er een deskundigenadvies is
ingewonnen, vaststaat dat geen onevenredige afbreuk aan de archeologische en cultuurhistorische waarden wordt gedaan, dan wet dat afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud of ontwikkeling van die
waarden en eventuele bodemvondsten naar elders zijn overgebracht.

32.6 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming Waarde - archeologie 2 wordt verwijderd, mits na voldoende onderzoek van de vindplaats en het inwinnen van deskundigenadvies blijkt dat voor
de archeologisch waardevolle gebieden de waardebepalende elementen niet
zijn te handhaven in relatie tot de functie van de gronden en de gebouwen, en
de aanwezige bodemvondsten naar elders zijn overgebracht.
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Artikel 33
Waarde - Archeologie 3

33.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'waarde - archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en
de bescherming van:
a.
b.

archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle pingorui'nes;
mogelijk archeologische waarden in niet gekarteerde gebieden;

c.

ter plaatse van de aanduiding 'es' het behoud en de bescherming van de
archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle essen.

33.2 Bouwregels
In het belang van de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden
en onder de voorwaarde dat de oppervlakte waarop de aanvraag betrekking
heeft groter is dan 100 m2 en de activiteit op een grotere diepte dan 30 cm
wordt uitgevoerd:
a.
dient de aanvrager van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in
artikel 44, eerste lid, van de Woningwet een rapport over te leggen
waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aan-

b.

vraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;
kunnen aan een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 44,
eerste lid, van de Woningwet de volgende regels worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de
vergunning te stellen kwalificaties, tenzij in het rapport als bedoeld
onder a naar het oordeel van burgemeester en wethouders is aangetoond dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft niet
zal leiden tot een onevenredige aantasting van archeologische waarden.
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33.3 On theff i ng van de bouwregels
Burgemeester en wethouders Kunnen onthettmg verlenen van het bepaalde in
lid 34.2 onder a voor de overlegging van het aldaar genoemd archeologische
rapport indien naar hun oordeel de archeologische waarde van het terrein in
andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld. De woorden 'het rapport als bedoeld onder a' dienen in dat geval te worden gelezen als 'andere
beschikbare informatie'.

33.4 Speclfieke gebruiksrege l s
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'es':
a.
voor kleinschalig kamperen;
b.
voor het aanplanten van bomen en/ of ho1:1tgewas.

33.5 Aanlegvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden met een oppervlakte
van meer dan 100 m 2 uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de
regets bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
1. het ontgronden, afgraven, egallseren, mengen, diepploegen, ontginnen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 30 cm;
2. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 30 cm;
3. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en drai11age en daarmee verband houdende con·
structies, installatfes of apparatuur dieper dan 30 cm;
4. het rooien van bomen en/of houtgewas, waarbij stobben worden verwijderd op meer dan 30 cm diepte;
met dien verstande dat de aanlegvergunning ook verplicht is voor: gebieden met een kleinere oppervlaktemaat dan 100 m 2 en ondieper dan
30 cm die zijn gelegen binnen een afstand van 50 m ult de bestemming
Waarde - Archeologie -1 of de aanduiding 'archeologische waarden·.

IJ.

De onde1 a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden:
1. die plaatsvinden in of op gronden waarvan op basis van archeologlsch
onderzoek is aangetoond dat er zich ter plekke geen archeologische
waarden bevinden;
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2. die reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van
het plan;
3. die het normale onderhoud betreffen;
4. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning;
5. die op archeologisch onderzoek zijn gericht.
c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de
plaats waar de werken en/of werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
voldoende archeologisch is onderzocht en er een deskundigenadvies is
ingewonnen, vaststaat dat geen onevenredige afbreuk aan de archeologische en cultuurhistorische waarden wordt gedaan, dan wel dat afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud of ontwikkeling van die
waarden en eventuele bodemvondsten naar elders zijn overgebracht.

33.6 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming Waarde - archeologie 3 wordt verwijderd, mits na voldoende onderzoek van de vindplaats en het inwinnen van deskundigenadvies blijkt dat voor
de archeologisch waardevolle gebieden de waardebepalende elementen niet
zijn te handhaven in relatie tot de functie van de gronden en de gebouwen, en
de aanwezige bodemvondsten naar elders zijn overgebracht.
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Artikel 34
Waarde • Boom

34.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'waarde - boom' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere

daar voorkomende bestemmingen (basisbestemmingen), mede bestemd voor
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van monumentale bomen .

34.2 Bouwregels
Het is verboden te bouwen binnen deze bestemming.

34.3 Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
lid 34.2 voor de bouw van (delen van) gebouwen en andere bouwwerken indien
is aangetoond dat dit het behoud van de monumentale boom niet in gevaar
brengt en de landschappelijke waarde van de boom niet aantast.

34.4 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het behoud van de monumentale boom nadere eisen stellen aan de plek en de hoogte van bebouwing
binnen een straal van 25 m van deze bestemming.

34.5 Aanlegvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks
ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van
toepassing zijnde bestemmingen:
1. het kappen van monumentale bomen;
2. het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
het plan.
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€.

De onder a, sub 1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend
indien de monumentale waarde van de boom niet langer aanwezig is en
deze niet zonder ingrijpende maatregelen aan de boom kan worden hersteld, of de monumentale waarde in redelijkheid niet meer is te handhaven, of de boom zich in een zodanige staat bevindt, dat de veiligheid
van gebruikers van het omliggende terrein in gevaar wordt gebracht.
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Hoofdstuk
Algemene

153.00.01.24.00.rgl

3
regels

Artikel 35
Anti-dubbeltelbepaling

Grand die eenmaal in aanmerkir:rg ,is genomen bij het toestaan V?n een IDouwplan waaraan uitvoering is gegeven 0f alsnog kan worden gegeven, blijft bij de
be0ordeling van latere bouwplannen blliten beschouwing.
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Artikel 36
Algemene bouwregels

188

36.1

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, rnogen:
binnen 50 rn uit de rand van de buitenste rijbanen van de snelweg
A28;
binnen 20 rn uit de rand van de buitenste rijbaan van de:
N381, Provinciale weg;
N374, Hoogeveenseweg;
N374, Elperstraat;
N374, Tilbrugstraat;
N374, Schoonloerstraat;
N371, Rijksweg;
a. geen gebouwen warden gebouwd;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, alleen worden gebouwd ten
behoeve van het wegverkeer.

36.2

Burgerneester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 36.1 en toestaan dat de in de basisbesternrning genoernde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd,
rnits:
a.
vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende wegbeheerder;
is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan
b.
aan de bescherrning van het doelrnatig en veilig functioneren van
de nabijgelegen weg.
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Artikel 37
Algemene gebruiksregels

37.1

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de
bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen,
behalve binnen de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie 1, dan
wel op de gronden waar een kampeerterrein voor (kleinschalig) kamperen is toegestaan;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een
seksinrichting, met uitzondering van een wijziging als bedoeld in artikel 41;
c. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en
bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van
krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en
werkzaamheden;
d. het storten van puin en afvalstoffen;
e. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken)
voer-, vaar- of vliegtuigen;
f. het gebruik van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van
niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideele
doeleinden of overtuigingen;
g. het vernielen en/of aantasten van monumentale bomen;
h. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van evenementen;
i. het gebruiken of laten gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van risicovolle inrichtingen, met uitzondering van de bestaande als bedoeld in artikel 8.1 onder c.

37.2

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 37.1 onder h en toestaan dat de gronden tevens worden
gebruikt ten behoeve van evenementen, mits is aangetoond dat er geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 38

38.1

Geluidzone - industrie

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' geldt dat een op grond
van de bestemming toelaatbaar geluidsgevoelig gebouw, of de uitbreiding
daarvan, slechts mag worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege de
geluidszoneringplichtige inrichtingen van de gevels van dit geluidsgevoelige
gebouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of
een verkregen hogere grenswaarde.

38.2 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
38.2.1 Bouwregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dat ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' tevens ten behoeve van:
1.
de drinkwaterwinning;
2.
3.

de drinkwaterproductie;
de drinkwaterdistributie;

4.

de bescherming van de grondwaterkwaliteit;

mag worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 2 m
mag bedragen.
38.2.2Afstemming
Voor deze gebieden is de provinciale Omgevingsverordening van toepassing. De
verordening bevat regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater
met het oog op de waterwinning in bij de verordening aangewezen gebieden.

38.3 Milieuzone - waterwingebied
38.3.1 Bouwregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dat ter plaatse van de aanduiding 'rnilieuzone - waterwingebied' tevens ten behoeve van:
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1.

de drinkwaterwinning;

2.

de drinkwaterproductie;

3.

de drinkwaterdistributie;

4.

de bescherming van de grondwaterkwaliteit;
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mag worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste 2 m
mag bedragen.
38.3.2Afstemming
Voor deze gebieden is de provinciale Omgevingsverordening van toepassing. De
verordening bevat regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater
met het oog op de waterwinning in bij de verordening aangewezen gebieden.

38.4 Milieuzone - hydrologische be"invloeding
Binnen de aanduiding 'milieuzone - hydrologische be'invloeding' dienen de
hydrologische waarden te worden hersteld, behouden en ontwikkeld. De natuurlijke waarden van het Mantingerzand, de Elperstroom, de Drentsche Aa,
het Mantingerbos en het Witterveld, voorzover de hydrologische aandachtsgebieden zijn gelegen rondom deze gebieden ter plaatse van de aanduiding 'speciale beschermingszone' dienen in stand te worden gehouden.
38.4.1 Aanlegvergunning
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks
ongeacht het bepaalde in de bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
1. het graven en dempen van sloten en andere watergangen, het vergroten of verkleinen van het doorstroomprofiel en het aanbrengen of
verwijderen van dammen en stuwen;
2. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van
het plan.

c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de hydrologische waarden
van de gronden, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en er geen significant negatieve aantasting plaatsvindt van de gebieden Mantingerzand,
Elperstroom, Drentsche Aa, Mantingerbos en het Witterveld.
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38.4.2 W ij zig in g sbevoeg d h ei d
Burgemeester en wethouders kunnen het plan w1jz1gen m die zin dat de aanduiding ' milieuzone - hydrologische be"invloeding' wordt ver11ijderd.

38.5 Veiligheidszone - bevi
38.5.1 Bouwregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, mogen op of in de
gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' geen kwetsbare
of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd.
38.5.20ntheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
38.5.1 en toestaan dat beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd, indien er
sprake is van zwaarwegende maatschappelijke, economische en/of planologische redenen en mits is aangetoond dat er hierdoor geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de veiligheid van personen.
38.5.35pecifieke gebruiksregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, is het verboden
gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi'
te gebruiken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.
38.5.40ntheffing van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
lid 38.5.3 en toestaan dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt als
beperkt kwetsbaar object, indien is aangetoond dat er sprake is van zwaarwegende maatschappelijke, economische en/of planologische redenen en mits
hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen .
38.5.5 Wij zi gi ngsbevoegdh ei d
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a.

de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' wordt verwijderd, mits de betref-

b.

de aanduiding

fende risicovolle activiteit ter plaatse is beeindigd;
'veitigh~id:;zone

- bevi' voor een risicovolie inrichting

wordt gewijzigd (verkleind), mits:
1. voor de risicovolle inrichting een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend of gewijzigd;
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2. de ligging van de zone is afgestemd op de met deze vergunning corresponderende veiligheidsafstand ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
3. zich binnen de gewijzigde zone geen kwetsbare objecten of beperkt
kwetsbare objecten bevinden.

38.6 Veiligheidszone - munitie 1
38.6.1 Bouwregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, mogen ter plaatse
van de aanduiding 'veiligheidszone - munitie 1', geen bouwwerken warden opgericht.
38.6.2Specifieke gebruiksregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, is het verboden gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - munitie 1'
te gebruiken als risicogevoelig object.

38.7 Veiligheidszone - munitie 2
38.7.1 Bouwregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, mogen ter plaatse
van de aanduiding 'veiligheidszone - munitie 2', geen risicogevoelige bouwwerken warden gebouwd.
38.7.2Specifieke gebruiksregels
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, is het verboden gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - munitie 2'
te gebruiken als risicogevoelig object.

38.8 Veiligheidszone - munitie 3
38.8.1 Bouwregels

* . " &~. PIo.ol...r-l

.fc

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, mogen~geen gebouwen met vlies- of gordijngevelconstructies of met gezamenlijke glasoppervlak-

~

ten grater dan 1.000 m 2 per bedrijf warden gebouwd.
l

-

~?\i\(L.,.J, I ~j
I
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38.9 Vrijwaringszone - molenbiotoop
38.9.i Bouwregeis
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, mag op of in deze
granden niet hoger warden gebouwd dan de hoogtes zoals ter plaatse is aangeduid, dan wel niet hoger dan de bestaande hoogtes indien deze hoger zijn.
38.9.ZOntheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
de bouwregels en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, warden gebouwd, mits:
a.

is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het
huidige en/of het toekomstig functioneren van de molen als werktuig
door windbelemmering en/of de waarde van de molen als landschapselement, dan wel dat door het stellen van voorwaarden hieraan voldoende kan warden tegemoetgekomen;

b.

vooraf advies wordt ingewonnen van de beheerder van de molen.

38.9.3Aan legvergu n n in g
a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren ter
plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop':
1. het ophogen van granden hoger dan de op grand van de in lid 38.9.1
maximaal toelaatbare hoogte voor bouwwerken;
2. het beplanten met bomen, heesters en andere opgaande beplanting
hoger dan de op grand van de in lid 38. 9.1 maximaal toelaatbare
hoogte voor bouwwerken;
3. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur hoger dan de op grond van de in lid 38. 9.1 maximaal toelaatbare hoogte voor bouwwerken.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan met een daarvoor benodigde vergunning .
c.

De onder a genoemde vergunning kan slechts warden verleend indien
gee1·1onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het huidige eniof het toekomstig functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering
en/of de waarde van de molen als landschapselement, dan wel dat door
het stellen van voorwaarden hieraan voldoende kan warden tegemoet-
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gekomen. Voorafgaand moet advies worden ingewonnen bij de beheerder van de molen.

38.10Vrijwaringszone - radiotelescoop
Voorzover bouwwerken en andere werken, die zijn toegestaan op grond van de
bestemmingsregels en die mogelijke storingsgevolgen voor de radiotelescoop
kunnen veroorzaken, zijn gelegen binnen de als zodanig aangegeven zonering
van de radiotelescoop, zal rekening worden gehouden met de storingsvrijheid
van de observatieposten. Omtrent de mogelijke storingsgevolgen zal bij het
vergunning verlenen, dan wel het toestemming verlenen vooraf overleg worden
gepleegd met de Stichting ASTRON teneinde een zoveel mogelijk ongestoord
functioneren van de observatieposten te kunnen bewerkstelligen.

38.11 Vrijwaringszone - straalpad
Best em min gs om sch rij vi n g
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, mag ter plaatse van
de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad' de hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 36 m bedragen.

38.12 Koppel Ing overige gebiedsaanduidingen
Voor de gebiedsaanduidingen 'es', 'waardevol grasland', 'open gebied' en
'speciale beschermingzone' gelden geen algemene regels die uitsluitend aan
het gebied zijn gekoppeld, maar wel beperkingen die in andere artikelen van
deze regels zijn opgenomen.
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Artikel 39
Algemene ontheffingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:
a.
de in het plan gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering
van de oppervlakte- en inhoudsmaten en goothoogten, tot ten hoogste
10% van die maten, afmetingen en percentages, met uitzondering van
b.

de voor 'vrijwaringszone - molenbiotoop' aangewezen gronden;
de bestemmingsregels en toestaan dat de hoogte van bouwwerken geen
gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvangst- en antennemasten
wordt vergroot, mits:
1. de antenne niet kan worden geplaatst op een bestaand hoog bouwwerk, zoals een hoogspanningsmast, een reclamemast, een torensilo,
of een daarmee gelijk te stellen hoog bouwwerk;
2. de antenne niet kan worden geplaatst op een bedrijventerrein;
3. de antenne vervolgens wordt geplaatst in aansluiting op grote infrastructuurlijnen;
4. de mast radiografisch noodzakelijk is;
5. de hoogte van een mast ten hoogste 40 m zal bedragen;
6. het aantal masten binnen de gemeente niet meer mag bedragen dan
strikt noodzakelijk is voor de realisatie van een adequaat dekkend
netwerk van voldoende capaciteit conform het Plaatsingsplan, zoals
vastgesteld door het Rijk, de VNG en de gezamenlijke mobiele telefoonaanbieders;
7. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan

c.

de natuurlijke en landschappelijke waarden, de woonsituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen en
toestaan dat ten behoeve van het kleinschalig kamperen, gebouwtjes
ten behoeve van sanitaire voorzieningen worden gebouwd, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen per kleinschalig kampeerterrein ten hoogste 50 m 2 zal bedragen;
2. de goothoogte van een gebouw ten hoogste 3 m zal bedragen;
3. de dakhelling van een gebouw ten minste 15° zal bedragen;
4. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de natuurlijke en landschappelijke waarden, de woonsituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

d.

de bestemmingsregels voor de bouw van ten hoogste drie eenvoudige
blokhutten (zonder eigen douche) als vast kampeermiddel bij een kleinschalig kampeerterrein, met dien verstande dat:
1. de blokhutten dienen te warden gebouwd op het erf van de woning
c.q. het agrarisch bedrijf;
2. een verzoek om ontheffing gepaard gaat met een voorstel tot landschappelijke inpassing van de bebouwing en burgemeester en wethouders uitsluitend ontheffing verlenen als er overeenstemming is
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over een goede landschappelijke inpassing en de uitvoering van het
plan voor landschappelijke inpassing is gegarandeerd.
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Artikel

40
wii7ininnc;rp.np.lc;
-- -.--..,---..,-- -;;;,---

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a.

de aanduiding 'karakteristiek' wordt aangebracht, mits deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast, indien door verbeteringswerkzaamheden, dan wel veranderde inzichten een niet als karakteristiek
aangeduid pand (weer) karakteristiek wordt;

b.

de aanduiding 'karakteristiek' wordt verwijderd, mits deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast, indien blijkt dat een karakteristieke hoofdvorm niet is te handhaven in relatie tot de functie die het
pand moet vervullen;

c.

enige bestemming, met uitzondering van de bestemming Natuur, wordt
gewijzigd in de bestemming Verkeer, dan wel de bestemming Verkeer
wordt gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor incidentele verbredingen, bochtafsnijdingen en dergelijke van wegen en paden;

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
24 van overeenkomstige toepassing zijn;
d.

enige bestemming, met uitzondering van de bestemming Natuur, wordt
gewijzigd in de bestemming Water, dan wel de bestemming Water wordt
gewijzigd in enige bestemming, mits:

1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de incidentele aanleg van opvaarten, verbredingen van waterlopen ten behoeve van
waterberging en/of de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bochtafsnijdingen, kleine verleggingen en dergelijke van vaarwegen c.a.;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel
26 van overeenkomstige toepassing zijn;

.'.f. '-

11

S''\'..:_(, 1 Ji,,. k

Vvfl_ vt.

e.

de bestemmingen Agrarisch met waarden - 1, Agrarisch met waarden -

'"cl. r.

2, Agrarisch met waarden - 3 of Agrarisch met waarden - 4, uitsluitend
ter plaatse van een van de

aanduid~n gen

'specifieke vorm van agrarisch -

grondgebonden agrarisch bedrijf ti 'i ntensieve veehouderij', en Bedrijf
worden gewijzigd in de bestemming Bedrijf - Prostitutie, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid ten minste de regels
van de bestemming Bedrijf - Prostitutie zoals opgenomen in bijlage 4
van toepassing zijn;
2. de wijziging met betrekking tot agrarische bedrijven slechts toepasbaar is indien de agrarische functie wordt beeindigd;
3. is aangetoond dat er geen sprake is van onevenredige schade voor de
aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de bedrijven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
4. de functie wordt ondergebracht in de bestaande gebouwen, die aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging;
5. de activiteiten uitsluitend plaatsvinden binnen de bestaande gebouwen;
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6. voldoende parkeercapaciteit op het bijbehorende erf aanwezig is;
7. afschermende beplanting wordt aangebracht;
8. de bestaande niet-agrarische en bestaande agrarische bedrijven zijn
gevestigd op een afstand van maximaal 50 m, gemeten uit de as van
de weg, ten opzichte van wegen, zoals op de kaart in bijlage 4 met
'classificatie wegenstructuur' is aangegeven;
9. de wijziging geen betrekking heeft op het op de kaart in bijlage 4
aangegeven gebied (gebied waarop de wijzigingsbevoegdheid niet
van toepassing is);
10. in het betreffende hoofdgebouw tevens wordt gewoond;
11. is aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
f.

g.

h.

de bestemming Waarde - Archeologie 1 wordt aangebracht, mits door
aanvullend historisch en I of archeologisch onderzoek archeologische
waarden van terreinen naar voren komen;
de bestemming Waarde - Archeologie 2 wordt aangebracht, mits door
aanvullend historisch en/ of archeologisch onderzoek archeologische
waarden van terreinen naar voren komen;
de bestemming Waarde - Archeologie 3 wordt aangebracht, mits door
aanvullend historisch en/ of archeologisch onderzoek archeologische
waarden van terreinen naar voren komen.
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Artikel 41
Overiae
- -- .,,,-

41.1

-reael~
- _, - --

Aanvullende werking welstandscriteria

De in het plan geboden ruimte ten aanzien van de situering en de maatvoering
van bouwwerken kan nader warden ingevuld door de in de Woningwet bedoelde welstandscriteria.

41.2 Algemene toetsingscriteria ontheffingverlening en
wij zigi n gsb evoegd he den
Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend ontheffing of gaan uitsluitend over tot wijziging van het bestemmingsplan indien geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan:
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
het bebouwings- en landschapsbeeld (met name karakteristieke gebouwen en bomen en aaneengesloten bebouwing);
de verkeersveiligheid.

41.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de
landschappelijke waarden, de natuurlijke waarden, de geomorfologische waarden, de cultuurhistorische waarden, de archeologische waarden, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de genoemde criteria.

41.4 Natuurbeschermingstoets
Bij toepassing van ontheffingen en wijzigingsbevoegdheden in dit bestemmingsplan dient voordat een ontheffing, aanlegvergunning of sloopvergunning
wordt verleend, dan wel een wijzigingsplan wordt vastgesteld, te zijn aangetoond dat op voorhand redelijkerwijs is te verwachten dat:
een Natuurbeschermingswetvergunning, indien vereist, kan warden verleend;
redelijkerwijs is te verwachten dat een ontheffing op grand van de Flora- en faunawet, indien vereist, kan warden verleend.
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Artikel 42
Overgangsrecht

A

Overgangsrecht bouwwerken

1.

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd
krachtens een bouwvergunning, 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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is
tenietgegaan.

2.

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van
het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

3.

Het eerste lid 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 overgangsbepaling van dat plan.

B

Overgangsrecht gebruik

1.

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag
worden voortgezet.

2.

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld
in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met
dat plan strijdige gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking
naar aard en omvang wordt verkleind.

3.

lndien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

4.

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd
was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen
de overgangsbepalingen van dat plan.
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C

Persoonsgebonden overgangsrecht

in afwijking van het in het eerste iid bepaalde mag een van het plan afwijkend
gebruik, inhoudende het opslaan en ten verkoop aanbieden van stenen en bestratingmaterialen, op dat deel van het perceel Gagelmaat 3 te Westerbork,
kadastraal bekend, gemeente Westerbork, sectie T, nr. 860, warden voortgezet, doch uitsluitend door de rechthebbende ten tijde van het verkrijgen van
rechtskracht van het plan, de heer J.A. Eggens, en niet door diens rechtsopvolgers.
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Artikel 43
Slotregel

Deze regels warden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan 6uitengebied Midden·Drenthe'.
Aldus vastgesteld ter openpare vergadering van de raad d.d ......... .

, griffier

, voorzitter
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Bij lagen

Bij I age 1
Staat van bedrijven

SBl-1993

SBl-2008

OMSCHRIJVING
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LL.

0
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3

01
014

01
016

014

016

· algemeen (o.a. Loonbedrijven): b.o. >
500 m 2

30

10

50

10

50 D 3.1

016

plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m 2

30

10

50

10

50

3.1

30

10

30

10

30

2

10

10

50

0

50

3.1

014

DE LANDBOUW

0

3

Dienstverlening t.b.v. de Landbouw:

-

014

016

4

plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m 2
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V.

02
020

02
021, 022, 024

BOSBOUW
Bosbouwbedrijven
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN

15
151
151

10, 11
101, 102
101, 102

EN DRANKEN

0

Slachterijen en overige vleesverwerking:
- slachterijen en pluimveeslachterijen

100

0 100

c

50

R

100 D 3.2

100
50

0 100
0 50

c

50
10

R

100
50

3.2
3.1

- vleeswaren- en vleesconservenfabrie-

151
151

101
101, 102

4
7

ken: p.o. > 1000 m2
- Loonslachterijen
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met

151
152
152
152

108
102
102
102

8
0
5
6

1532, 1533
1532, 1533

1032, 1039
1032, 1039

0

1532, 1533

1032, 1039

1532, 1533
1551

p.o. < 2.000 m2

50

0

50

10

50

3.1

100
50

10
10

50
30

30
10

100
50

3.2
3.1

Visverwerkingsbedrijven:
- verwerken anderszins: p.a. <= 1000 m 2
- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m 2
Groente- en fruitconservenfabrieken:
- jam

50

10 100

c

10

100

3.2

2

- groente algemeen

50

10 100

c

10

100

3.2

1032, 1039
1051

3
0

· met koolsoorten

100

10 100

c

10

100

3.2

1551
1552

1051
1052

3

50
50

0 100
0 100

c
c

50
50

100
100

3.2
3.2

1581

1071

0

1581
1581
1582

1071
1071
1072

30
100
100

10 30
30 100
10 100

c
c
c

10
30
30

30
100
100

2
3.2
3.2

100

30

100

3.2

Zuivelprodukten fabrieken:
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000
t/j
Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m 2

R
R

Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik
van charge-ovens

2

- v.c. >= 7500 kg meel/week
Banket, biscuit- en koekfabrieken
Verwerking cacaobonen en vervaardiging

1584

10821

0

chocolade- en suikerwerk:

1584

10821

5

branden: p.o. > 200 m 2

Suikerwerkfabrieken

zonder

suiker

50

30

R

SBl-1993

OMSCHRIJVING

SBl-2008

1585
1586
1586
1589.2

1073

1589.2

1089

Deegwarenfabrieken

1083
1083
1089

1102
1593 t/m 1595 1104
1598
1107
17
13
171
131
132
172
172
132
173
133
174, 175
139
176, 177

139, 143

18
181

14
141

182

141

183

142, 151

19

15

0

- theepakkerijen

0

Soep- en soeparomafabrieken:
- zonder poederdrogen

3.1

100

10

30

10

100

3.2

100

10

50

10

100

3.2

30
100

2
3.2

t/m

c

10
10

0 30
0 100

10

50 100

30

100

3.2

50

10

10 100

Textielveredelingsbedrijven

50
10

0
0

50
50

0
10

100
50

3.2
3.1

10

50

3.1

0

10

50

10

50

3.1

Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren
(excl. van leer)
Bereiden en verven van bont; vervaardi-

30

0

50

0

50

3.1

10

10

30

10

30

2

ging van artikelen van bont
VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

50

10

10

10

50

3.1

50

10

30

50

10

50

10
10

50 D 3.1
50
3.1

0

50 100

50

10
100

30 50
30 100

0

Vervaardiging van wijn, cider e.d.
Mineraalwater- en frisdrankfabrieken

0
50

R

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Bewerken en spinnen van textielvezels
0

Weven van textiel:
- aantal weefgetouwen

<

Vervaardiging van textielwaren
Vervaardiging van gebreide en gehaakte
stoffen en artikelen
VERVAARDiGING VAN KLEDING; BEREIDEN

EN VERVEN VAN BONT

Lederwarenfabrieken (excl. kleding en
schoeisel)

151
152

20
2010.1

16
16101

2010.2
2010.2
202

16102
16102
1621

0

203, 204, 205

162

0

203, 204, 205

162

205

162902

21
2112

17
1712

2112
212

1712
172

2121.2
2121.2

17212
17212
58

50

Koffiebranderijen en theepakkerijen:

2

192
193

22

AFSTANDEN IN METERS

Schoenenfabrieken
HOUTINDUSTRIE
EN
VERVAARDIGING
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Houtzagerijen
2

R

100

3.2

10
10

50
100

3.1
3.2

30 100

0

100

3.2

0
10

30
10

0
0

50
30

3.1
2

50
30

30 50
30 100

c
c

30

R

30

R

50
100

3.1
3.2

30

30 100

c

30

R

100

3.2

Houtconserveringsbedrijven:
- met zoutoplossingen

Fineer- en plaatmaterialenfabrieken
Timmerwerkfabrieken,
vervaardiging
overige artikelen van hout
Timmerwerkfabrieken,
vervaardiging
overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN

50
30

PAPIER- EN KARTONWAREN

0

Papier- en kartonfabrieken:
- p.c.

<

3 tlu

Papier- en kartonwarenfabrieken

0

Golfkartonfabrieken:
- p.c.

<

3 t/u

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

SBl-1993

SBl-2008

OMSCHRIJVING

AFSTANDEN IN METERS
LI.I

ii2

L.

::J

c:

0

10

30

0

100

diepdrukkerijen)

30

0

Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen

10

0

0

Binderijen

1813
1814
182

Reproduktiebedrijven opgenomen media

10

100

3.2

100

10

100

3.2

30

0

30

2

0

10

0

10

1

30

0

30

0

30

2

Grafische reproduktie en zetten

30

0

10

10

30

Overige grafische aktiviteiten

30

0

30

10

30

0

0

10

0

10

50

0

100

30

R

100

3.2

R

50

3.1

30

2

2221

1811

Drukkerijen van dagbladen

2222

1812

2222.6

18129

2223

1814

A

Grafische afwerking

2223

1814

B

2224
2225
223

Drukkerijen

(vlak-

en

c

rota tie-

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK.
19

1

10

Uitgeverijen (kantoren)

19202

5

0

581

23

LI.I

!.!>

0

221

2320.2

0
!.!>

c
5_J
.....

QI

E
E

2
D

2

IND.;

BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN
A

Smeerolien- en vettenfabrieken
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRO-

24

20

2442

2120

DU KT EN
0

Farmaceutische produktenfabrieken:

2442

2120

- formulering en afvullen geneesmiddelen

50

10

50

50

2442

2120

2

- verbandmiddelenfabrieken

10

10

30

10

0

Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
100

10

100

50

100

3.2

50

10

100

50

R

100

3.2

50

10

50

50

R

50

3.1

50

3.1

2462

2052

2462

2052

- zonder dierlijke grondstoffen

2464

205902

Fotochemische produktenfabrieken
Chemische kantoorbenodigdhedenfabrie-

2466

205903

A

ken
VERVAARDIGING VAN

PRODUKTEN VAN

25

22

2512

221102

2512

221102

- vloeropp. < 100 m2

2513

2219

Rubber-artikelenfabrieken

RUBBER EN KUNSTSTOF
0

Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
50

10

30

30

100

10

50

50

R

100 D

3.2

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK,
CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

26

23

261

231

261

231

- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j

30

30

100

30

100

3.2

2615

231

Glasbewerkingsbedrijven

10

30

50

10

50

3.1

262, 263

232, 234

262, 263

232, 234

10

10

30

10

30

2

~

~

100

30

100

3.2

0

0

Glasfabrieken:

Aardewerkfabrieken:
- vermogen elektrische ovens totaal < 40
kW
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40

262, 263

232, 234

2

~

2661.2

23612

0

Kalkzandsteenfabrieken:

2661.2

23612

- p.c. < 100.000 t/j

10

50

100

30

100

3.2

2662

2362

Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken

50

50

100

30

100

3.2

2663, 2664

2363, 2364

2663, 2664

2363, 2364

10

50

100

10

100

3.2

10

50

100

50

100

3.2

0

Betonmortelcentrales:
- p.c. < 100 t/u
Vervaardiging van produkten van beton,

2665, 2666

2365, 2369

0

(vezel)cement en gips:

2665, 2666

2365, 2369

1

- p.c. < 100 t/d

267

237

0

Natuursteenbewerkingsbedrijven:

R

SBl-1993

SBl-2008

AFSTANDEN IN METERS

OMSCHRIJVING

a;
E
E

:J

c

267

237

- zonder breken, zeven en drogen: p.o. >

s..J
Cl
'""
100

'""

0

~

<(

~ z
0 ~
0 .....

0

0

3.2

10

30

Slijp- en polijstmiddelen fabrieken

10

30

50

10

Minerale produktenfabrieken n.e.g.

50

50

100

50

100 D 3.2

30

30

100

30

100

3.2

50

30

100

30

100 D

3.2
3.2

100 D

2.000 m 2
2681

2391

2682

2399

C

50

D

3.1

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN

VAN

METAAL

(EXCL.

2a

1-5, 3i

281

251, 331

0

281

251, 331

1

- gesloten gebouw

2821

2529, 3311

0

Tank· en reservoirbouwbedrijven:

284

255, 331

B

rijen e.d.

2851

2561, 3311

0

Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2851

2561, 3311

1

• algemeen

50

50

100

50

100

2851

2561, 3311

11

• metaalharden

30

50

100

50

100 D 3.2

2851

2561, 3311

12

• lakspuiten en moffelen

100

30

100

50

2851

2561, 3311

2

· scoperen (opspuiten van zlnk)

50

50

100

30

2851

2561, 33i i

3

• thermlsch verzinken

100

50 100

2851

2561, 3311

4

• thermisch vertinnen

100

50

MACH. iTRANSPORTMIDD. i
Constructiewerkplaatsen

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerke·

R
R

100 D

3.2

100 D

3.2

50

mo

3.2

100

50

100

3.2

• mechanische oppervlaktebehandeling
2851

2561 , 3311

5

(slijpen, polijsten)

30

50

100

30

100

3.2

2851

1 56:1 , 331 1

6

• anodiseren, eloxeren

50

10

100

30

100

3.2

2851

2561, 331 1

7

• chemische oppervlaktebehandeling

100

3.2

2851

2561, 3311

8

· emailleren

100

3.2

50

10

100

30

100

50

100

50

verzinken, verkoperen ed)

30

30

100

50

100

3.2

Overige metaalbewerkende industrie

10

30

100

30

100 D

3.2

30

30

100

30

100

3.2

30

30

100

30

100 D

3.2

30

10

30

10

30

2

100

30

100

50

100

3.2

30

10

30

10

30

2

R

• galvaniseren (vernikkelen, verchromen,
2851

2561, 3311

2852

2562, 3311

9

Grofsmederijen, anker· en kettlngfabrie·
287

259, 331

AO

287

259, 331

B

ken:
Overige metaalwarenfabrleken n.e.g.
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPA·

29

27, 28, 33

RATEN
Machine-

29

27, 28, 33

29

27, 28, 33

0

en

apparatenfabrieken

incl.

reparatie:
- p.o. < 2.000 m2
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES

30

EN COMPUTERS

26, 28, 33

Kantoormachines· en computerfabrieken
30

26, 28, 33

A

incl. reparatie
VERVAARDIGING

VAN

OVER.

ELEKTR.

26, 27, 33

MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

314

272

Accumulatoren· en batterijenfabrieken

316

293

Elektrotechnische industrie n.e.g.

31

VERVAARDIGING

VAN

AUDIO-, VIDEO-,

TELECOM·APPARATEN EN -BENODIGDH.

32

26, 33

321 t/m 323

261, 263, 264, 331

telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie

30

0

50

30

50 D 3.1

3210

2612

Fabrieken voor gedrukte bedradlng

50

10

50

30

50

Vervaardiging

van

audio-,

video-

en
3.1

SBl-1993

SBl-2008

OMSCHRIJVING

AFSTANDEN IN METERS

w
0::

0
I!>

0

5

w

5

...I

w

I!>

33

26, 32, 33

33

26, 32, 33

34

29

341

291

343

293

A

0

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTI·
SCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische
apparaten en instrumenten e.d. incl.
reparatie
VERVMRDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

30

30

35

30

351

301, 3315

351

301,3315

351

301, 3315

2

• kunststof schepen

352

302, 317

0

Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

352

302, 317

353

303, 3316

0

Vliegtuigbouw en ·reparatiebedrijven:

354

309

355

3099

36

31

Meubelfabrieken

50

361

310

361

9524

362

30

0

10 100

30

30

30

2

R

100

3.2

50

3.1

R

100

3.2

100

3.2

100

3.2

Autofabrieken en assemblagebedrijven
Auto-onderdelenfabrieken
VERVMRDIGING VAN TRANSPORTMIDDE·
LEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)

0

0

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
• houten schepen

30

50

10

50 100

50

50

30

100

30

Rijwiel· en motorrijwielfabrieken

30

10 100

30

Transportmiddelenindustrie n.e.g.
VERVMRDIGING VAN MEUBELS EN OVERI·
GE GOEDEREN N.E.G.

30

30

100

30

100 D 3.2

50 100

30

100 D 3.2

100

· algemeen

R

Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2

0

10

10

0

10

321

Fabricage van munten, sieraden e.d.

30

10

10

10

30

363

322

Muziekinstrumentenfabrieken

30

10

30

10

30

2

364

323

Sportartikelenfabrieken

30

10

50

30

50

3.1

365

324

Speelgoedartikelenfabrieken
Vervaardiging van overige
n.e.g.

30

10

50

30

50

3.1

30

10

50

30

50 D 3.1

10

30

100

10

100

3.2

10

30

50

10

50

3.1

10

30

50

10

50

3.1

0

10

30

10

30

2

10

0

30

10

30

2

10

10 100

10

100

3.2

10

30

100

10

100

3.2

0

0

10

10

10

1

Autospuitinrichtingen

50

30

30

30

50

3.1

Autowasserijen

10

0

30

0

30

2

3663.2

32999

45

41, 42i 43

45

41, 42, 43

2

BOUWNIJVERHEID
Bouwbedrijven algemeen: b.o.

O

2

goederen

>

2.000

m2
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000

45

mi

41,42,43

45

41, 42, 43

2

45

41, 42, 43

3

50

45, 47

501, 502, 504

451 J 452, 454

501

451

Aannemersbedrijven met werkplaats:
b.o. > 1000 m2
• aannemersbedrijven met werkplaats:
b.o.< 1000 m2
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MO·
TORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie· en servicebedrijven
Handel in vrachtauto's (incl. import en
reparatie)

5020.4

45204

A

Autoplaatwerkerijen

5020.4

45204

Autobeklederijen

5020.4

45204

B
C

5020.5

45205

R

SBl-1993

OMSCHRIJVING

SBl-2008

AFSTANDEN IN METERS

en -accessoires

503, 504

453

505

473

0

505

473

2

505

473

3

51

46

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511

461

5121

4621

Handelsbemiddeling (kantoren)
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders

5122

4622

5123

0

0

- met LPG< 1000 m3/jr

30

0

30

50

- zonder LPG

30

0

30

10

0

0

10

0

10

30

30

50

30

Grth in bloemen en planten

10

10

30

0

30

2

4623

Grth in levende dieren

50

10 100

0

100

3.2

5124

4624

Grth in huiden, vellen en Leder
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en

50

0

30

0

50

3.1

5125, 5131

46217, 4631

30

10

30

50

R

50

3.1

5132, 5133

4632, 4633

consumptie-aardappelen
Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsolien

10

0

30

50

R

50

3.1

5134

4634

Grth in dranken

0

0

30

30

5135

4635

Grlh in tabaksprodukten

10

0

30

5136

4636

Grth in suiker, chocolade en suikerwerk

10

10

30

30

2
2
2

5137

4637

Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige voedings- en genotmidde-

30

10

30

0
0
0
0

30

2

5138, 5139

4638, 4639

len

10

10

30

10

30

2

514

464, 46733

Grth in overige consumentenartikelen

10

10

30

10

30

2

5151.1

46711

5151 .1

10

50

50

30

50

3.1

100

0

30

50

100

3.2

0

10

100

10

100

3.2

0

10

50

10

50

3.1

0

30

100

0

100

3.2

50

3.1

0

0

Grth in vaste brandstoffen:

46711

- klein, lokaal verzorgingsgebied

5151.2

46712

0

Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

5151.3

46713

5152.1

46721

5152 .2 / .3

46722, 46723

5153

4673

5153

4673

5153.4

Grth minerale
brandstoffen)
0

30

10

30

2

50

3.1

30

2

Benzineservisestations:

olieprodukten

c

R

R

50

30

3.1

(excl.

Grth in metaatertsen:
Grth in metalen en -halffabrikaten

0

Grth in hout en bouwmaterialen:

46735

4

zand en grind:

5153.4

46735

5

5154

4674

0

- algemeen: b.o. > 200 m 2
Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154

4674

- algemeen: b.o. > 2.000 m 2

0

0

50

10

5155.1

46751

Grth in chemische produkten

50

10

30

100

Grth in overige intermediaire goederen
Autosloperijen: b.o. > 1000 m2

10

10

30

10

30

2

10

30

100

30

100

3.2

Overige groothandel in afval en schroot:
b.o. > 1000 m2
- overi_ge groothandel in afval en schroot:

10

30

100

10

100 D 3.2

b.o . <= 1000 m 2

10

10

50

10

50

10

100

3.2

0

50

3.1

- algemeen: b.o. > 2000 m 2

5156

4676

5157

4677

0

5157.213

4677

0

5157.213

4677

518

466

0

Grth in machines en apparaten:

518

466

1

- machines voor de bouwnijverheid

0

10 100

518

466

2

- overige

0

10

50

R

100 D 3.2

3.1

SBl-2008

SBl-1993

OMSCHRIJVING

AFSTANDEN IN METERS
l&I

....
QI

0

E
E
:::J
c

519

466, 469

52

47

527

952

60
6022

49
493

6023

493

6024

494

6024

494

63

52

0::

0

w

l&I

la

1.9

Overige grtli (bedrljfsmeubel.s, emballa·
ge, vakbenodigdheden e.d.
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V.
PARTICULIEREN
Reparatie t.b.v. particulieren (excl.
auto's en motorfietsen)

0::

~

G'.i

0
0::
C>

~

5...J

I.I..

:::>

0

C>

I!>

c

z
~
VI

I.I..

<

l&I

ii:

0

I.:>

w

5
2

0

0

30

0

30

0

0

10

10

10

0

0

30

0

30

2

0

100

3.2

VERVOER OVER LAND

0

Taxibedrijven
Touringcarbedrijven
Goederenwegvervoerbedrijven
(zonder
schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m2
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder
schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m2

6311.2

52242

0

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
Laad·, los- en overslagbedrijven t.b.v.
binnenvaart:

6311.2

52'242·

2

- stukgoederen

6312

52102, 52109

6312

52109

A
B

Distributiecentra, pak- en koelhuizen
Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)

64

53

POST EN TELECOMMUNICATIE

641

531, 532

642

61

71
90

77
37, 38, 39

9001

3700

AO

9002.1
9002.1

381
381

A
B

MILIEUDIENSTVERLENING
RWZl's en gierverwerkingsinricht., met
afdekking voorbezinktanks:
straatreinigingsbedrijven.
Vuilophaal ·,
e.d.
Gemeentewerven (afval·inzameldepots)

9002 .2

382

9002.2
9002.2

10

0 100

c
c

0

0 100

c

30

100

3.2

0

0

50

c

30

50

3.1

0

10 100

30

10

50

0

0

30

Post- en koeriersdiensten

0

0

30

Telecommunicatiebedrijven
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN,
MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN

0

0

10

50
30

30
30

AO

Afvalverwerkingsbedrijven :

382

A2

9002.2

382
382

A4
A5

• kabelbranderijen
100
- pathogeen afvalverbranding (voor zie·
kenhuizen)
50

9002.2

382

A7

9002 .2

382

9002.2
93

382
96

9301.1

96011

9301.1

96011

9301.2

96012

9301.3

96013

A

c
c
c
c

50

R

50

R

10
0

30

0

10

50

10

50

3.1

50

30

50

3.1

50

30

10

100

3.2

10

50

3.1

R

100

0

30
10

30

R

10

10

30

30

R

co

- oplosmiddelterugwinning
- verwerking fotochemisch en galvanoafval
Composteerbedrijven:

C3

- belucht v.c.

100 100 100

10

A
B

Wasserijen en strijkinrichtingen
Tapijtreinigingsbedrijven

30

Chemische wasserijen en ververij en
A

Wasverzendinrichtingen

<

20.000 ton/jr

100 D 3.2
50 D 3.1
2
30

10

2

100 D 3.2
30

2

100

3.2

OVERIGE DIENSTVERLENING
50

c

0
0

30

50

3.1

50

30

50

3.1

30

0

30

30

30

2

0

0

30

0

30

2

30

R

Bijlage 2
Lijst van specifiek toegestane bedrijven binnen de bestemming 'Bedrijf'
Omschrijving van de bedrijven

Acfres

SBl-code

Timmerbedrijf

Meesterswijk 11 te Bovensmilde

4542

Bouwbedrijf

Asserweg 6 te Hooghalen

45

Garagebedrijf

Holthe 64 te Beilen

501-504

Transportbedrijf

Beilerweg 36 te Beilen, Alting 11 te

6024

Beilen en Mr. J.B. Kanweg 97 te
Witteveen
Zandwinning

Grietmanswijk 4 en 5 te 13ovens-

1421

milde
Gemeentelijk

opslagterrein

voor

Molenwijk te Smilde

9002

Meesterswerk 34 te Bovensmilde en

0125

organisch materiaal
Kennel

Nieuwewijkje 3 te Smilde
Bestratingsbedrijf

Mantingerdijk 14 te Witteveen

45232

Slachterij

Mantingerdijk 18 te Witteveen

1511

Opslag en meubelmakerij

Mr. J.B. Kanweg 95a te Witteveen

6312, 01412, 3612

Autosloperij

't Noorden 46 te Smilde

51571

Opslag en overslag bedrijf

Eursing 32 en 34 te Beilen

6312

Hondenschool

Leemdijk 16 te Smilde

9133.1

Kl-station

Lieving 54 te Beilen

0142

Gaslocatie

Westerbroeken

40

Agrarisch laboratorium

Kampsweg 27 te Wijster

73101

Weerstation

Mej. A. Talmaweg 18 te Witteveen

73104

Houtzagerij

Rheeveen 2 te Hijken

Bij I age 3
Van toepassing zijnde regels

na wijziging naar de be-

stemming 'Natuur - Nieuw landgoed'

Natuur- Nieuw Landgoed
1

Bestemmingomschrijving

De voor 'natuur - nieuw landgoed' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.

c.
d.

e.

f.

een landgoed;
woning ten behoeve van het landgoed, al dan niet in combinatie met
ruimte voor een aan huis verbonden beroep, mantelzorg en/of sociaalculturele doeleinden;
aan- en uitbouwen, (bij)gebouwen en overkappingen ten behoeve van
het woonhuis;
gebouwen ten behoeve van het beheer en onderhoud van bos- en natuurgebieden, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur
- beheersgebouw';
cultuurgrond, waarbij het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de
landschappelijke waarden, zeals houtwallen, houtsingels en bosschages,
wordt nagestreefd;
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische,
natuurlijke en de landschappelijke waarden;

met daaraan ondergeschikt:
g.
agrarisch medegebruik;
h.
dagrecreatief medegebruik;
met de daarbij behorende:

i.
j.
k.
l.
m.

wegen en paden;
water;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

2

Bouwregels

a.

Voor het bouwen van beheersgebouwen gelden de volgende regels:
1. gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak;
2. de maatvoering van een gebouw zal binnen het in de bestemming
aangegeven gebied voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

terreinen;
tuinen en erven;
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Vrijstaand bijgebouw

150
200

2

Gebouwen ten be- 2
hoeve van onderhoud

-

en beheer

3. de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw zal ten minste
10 m bedragen;
4. de breedte van de voorgevel van het gebouw ten behoeve van het
landgoed of de woning zal ten minste 5 bedragen;
5. de gebouwen dienen minimaal 30 m uit de zijdelingse perceelgrens

te warden opgericht.
b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de
hoogte ten hoogste 15 m bedraagt.

3

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in
lid 2 sub a onder 2 en toestaan dat de dakhelling van gebouwen wordt verlaagd
tot 0°, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke
waarden en het bebouwingsbeeld.

4

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a.

het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;

b.
c.

het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
del, horeca- en bedrijfsdoeleinden anders dan een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;

d.

het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische
bedrijfsactiviteiten;

e.

f.

het gebruik van gedeelten van gebouwen voor de uitoefening van een
aan huis verbonden beroep, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door een van de bewoners van het woonhuis, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 100 m2 ;
3. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
het gebruik van gedeelten van gebouwen voor de uitoefening van een
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit.

5

Aanlegvergunning

a.

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning
van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
1. het af- en/ of vergraven van gronden;
2. het verwijderen van bomen en/ of houtgewas, alsmede de verwijdering van bodem- en oevervegetaties;
3. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
4. het graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten
en/of andere watergangen en/of -partijen;
5. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
6. het aanleggen van fiets- en voetpaden;
7. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het educatief medegebruik;
8. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.

b.

Het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
1. het normale (en planmatig) onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht warden van
dit plan.

c.

Voor de onder a sub 1 tot en met 4 genoemde activiteiten zullen uitsluitend vergunningen warden verleend als de activiteiten warden uitgevoerd in het kader van natuurbeheer.

Bijlage 4
Van toepassing zijnde regels

na wijziging naar de be-

stemming 'Bedrijf - Prostitutie'

Bedrijf - Prostitutie
1

Bestem mi ngsom sch rijvi ng

De voor 'bedrijf - prostitutie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.

een prostitutiebedrijf;
bedrijfswoningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan

huis verbonden beroep;
met de daarbij behorende:
c.
d.

gebouwen;
aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswonin-

gen;
met daaraan ondergeschikt:
d.

wegen en paden;

e.
water;
met de daarbij behorende:
h.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
i.

tuinen, erven en terreinen.

2

Bouwregels

a.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
1. per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen
ten behoeve van een prostitutiebedrijf warden gebouwd;
2. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste een per prostitutiebedrijf bedragen;
3. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, waaronder
overkappingen, zal per bestemmingsvlak niet meer bedragen dan de
120% van de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen;
4. de bedrijfsgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3 m achter de naar de
weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning, dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
5. de maatvoering van een bouwwerk zal voorts voldoen aan de eisen
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:
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250•

Aan -

.

en uitbouwen, bijgebouwen
en overkappingen
bij de bedrijfswo·
ning

..

• tenz11 de bestaande oppervlakte meer bedraagt, In welk geval de oppeivlakte van een
bedrijfswoning ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen

b.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de
hoogte ten hoogste 10 m bedraagt.

3

Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat
afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt be·
grepen:
a.

het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en
uitbouwen, en/of een bijgebouw bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, indien:

1. het beroep niet wordt uitgeoefend door en van de bewoners van de
bedrijfswoning, met dien verstande dat een andere arbeidskracht ter
plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan
30% van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroepsvloeroppervlakte in een bijgebouw meer dan 45 m 2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;

b.
c.
d.

5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan een woning;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel.
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