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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel1 Begrippen 

1.1 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. 

1.2 aanduidingsgrens 
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.3 Achtererfgebied 

Erf aan de achterkant en aan de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, 
op meer dan 3 m van de voorkant, van het hoofdgebouw. 

1.4 agrarisch loonbedrijf 
Een binnen de agrarische sector werkzaam bedrijf dat beschikt over gespecialiseerde 
machines en vakmensen die tegen betaling ter beschikking worden gesteld. 

1.5 as van de weg 

Voor wegen die bestaan uit twee rijstroken: het midden van de weg. Voor wegen die 
bestaan uit drie of meer rijstroken, de lijn die in dit plan als as van de weg in het wegprofiel 
is opgenomen. 

1.6 bebouwing 
Een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.7 bed and breakfast 
Een kleinschalige, in of bij een woning aanwezige, accommodatie waar men tegen betaling 
kan overnachten en het ontbijt kan gebruiken. 

1.8 bedrijfswoning 

Een woning in of bij een bedrijfsgebouw of op een (bedrijven-)terrein bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het 
gebouw of het terrein noodzakelijk is. 

1.9 beperkt kwetsbaar object 
De objecten als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub a van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen, zijnde: 

a. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee 
woningen per hectare, en dienst- en bedrijfswoningen van derden; 

b. kantoorgebouwen, voorzover zij niet als kwetsbaar object kunnen worden aangemerkt; 
c. hotels en restaurants, voorzover zij niet als kwetsbaar object kunnen worden 

aangemerkt; 
d. winkels, voorzover zij niet als kwetsbaar object kunnen worden aangemerkt; 
e. sporthallen, zwembaden en speeltuinen; 
f. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, 

voorzover zij niet als kwetsbaar object kunnen worden aangemerkt; 
g. bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet als kwetsbaar object kunnen worden aangemerkt; 
h. objecten die met de onder a tot en met e en 9 genoemde gelijkgesteld kunnen worden 

uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, 
het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor 
zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, 
en 
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i. objecten met een hoge infrastructure Ie waarde, zoals een telefoon- of 
electriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die 
objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen 
vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval. 

1.10 beroep of bedrijf aan huis 
Een beroep of bedrijf, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarvan de ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling met de woonfunctie verenigbaar is en waarbij de woning in 
overwegende mate de woonfunctie behoudt en degene die het beroep of het bedrijf 
uitoefent ook bewoner van de woning is. 

1.11 bestemmingsgrens 
De grens van een bestemmingsvlak. 

1.12 bestemmingsvlak 
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.13 bijbehorend bouwwerk 
Functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al 
dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met een dak. 

1.14 bomenteeltbedrijf 
Een grondgebonden agrarisch bedrijf dat specifiek is gericht op het telen van houtige 
gewassen en planten voor tuinen en groenvoorzieningen. 

1.15 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. 

1.16 bouwgrens 
De grens van een bouwvlak. 

1.17 bouwlaag 
Het doorlopende gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of vrijwel gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen wordt begrensd. 

1.18 bouwperceel 
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 

1.19 bouwperceelgrens 
Een grens van een bouwperceel. 

1.20 bouwvlak 
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.21 bouwwerk 
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 
de grond. 
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1.22 buitenwerks gevelvlak van een gebouw of bijbehorend bouwwerk 
Het gedeelte van het gebouw dat, voorzover van wanden voorzien, van buitenaf zichtbaar 
is. Voor gebouwen en bijbehorende bouwwerken die niet of niet aan aile zijden door 
wanden omsloten worden, wordt de loodrechte projectie van de dakrand op het maaiveld 
als buitenwerks gevelvlak beschouwd. 

1.23 caravan 
Aanhangwagen van een auto ingericht om tijdelijk in te verblijven en te overnachten. 

1.24 dagrecreatie 
Vrijetijdsbesteding buitenshuis zonder overnachting. 

1.25 detailhandel 
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan personen, die deze goederen kopen v~~r gebruik, verbruik 
of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met 
uitzondering van afhaalzaken. 

1.26 erf 

AI dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 
gebouw, voorzover dit plan die inrichting niet verbiedt. 

1.27 evenement 
Georganiseerde gebeurtenis, (openlucht-)manifestatie, (thema-)dag of week, die niet 
rechtstreeks terug te voeren is op de aan de grond toegekende bestemming. 

1.28 dienstverlening 
Diensten verricht door een bedrijf of instelling dat in hoofdzaak baliewerkzaamheden 
verricht of andere diensten verleent, gericht op het publiek, zoals stomerijen, wasserettes, 
kapsalons, pedicures, schoonheidsinstituten, reis- en uitzendbureau's, belwinkels en 
internetcafe's, met uitzonderingen van seksinrichtingen. 

1.29 extensieve recreatie 
Ondergeschikt medegebruik van grond, gericht op ontspanning, waarvoor weinig 
voorzieningen nodig zijn en waaraan weinig mensen tegelijkertijd en op dezelfde plek 
deelnemen, zoals fietsen, wandelen en vissen. 

1.30 fruitteeltbedrijf 
Grondgebonden agrarisch bedrijf dat is gericht op het telen van steenfruit (zoals kers, 
pruim, perzik), grootfruit (zoals appel, peer, pruim, kers, hazelaar, walnoot) en kleinfruit 
(zoals aardbei, bosbes, rode bes, witte bes, zwarte bes, kruisbes, braam, framboos). 

1.31 gebouw 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 

1.32 gebruiksgerichte paardenhouderij 
Bedrijf met een niet-publieksgericht karakter, dat in hoofdzaak is gericht op het africhten, 
het opleiden en het trainen, alsmede het opvangen en stallen van paarden en/of pony's in 
de vorm van een paardenpension, al dan niet in combinatie met elkaar. 
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1.33 gebruiksvloeroppervlakte 
De totale vloeroppervlakte van die delen van een gebouw met eenzelfde 
gebruiksbestemming. 

1.34 geluidgevoelige objecten 
Woningen, onderwijsgebouwen, met uitzondering van gymnastieklokalen, ziekenhuizen en 
verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, 
poliklinieken en medische kleuterdagverblijven, en geluidsgevoelige terreinen. 

1.35 geluidsgevoelige terreinen 
Terreinen, die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan algemene, categorale en 
academische ziekenhuizen alsmede verpleeghuizen, voor zover deze bestemd zijn of 
worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg, of woonwagenstandplaatsen. 

1.36 geluidzoneringsplichtige inrichting 
Een inrichting waarvoor, op grond van de Wet geluidhinder, bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan of herziening daarvan, een zone moet worden vastgesteld waarbuiten de 
geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. 

1.37 grondgebonden agrarisch bedrijf 
Een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt, waarbij het 
gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, zoals 
een melkrundveehouderijbedrijf, een akkerbouwbedrijf, een produktiegerichte 
paardenhouderij, biologische bedrijven, waarbij dieren worden gehouden overeenkomstig 
de regels die krachtens artikel 2 van de bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten 
aanzien van de biologische produktiemethoden, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
agrarische bedrijven. 

1.38 groothandel 
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, en/of 
leveren van goederen aan wederverkopers, dan wei aan instellingen of personen ter 
aanwending in een andere bedrijfsactiviteit. 

1.39 horecabedrijf 
Een bedrijf, dat in zijn algemeenheid is gericht op het verstrekken van dranken en/of 
etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf , 
waaronder bed & breakfast, en/of het exploiteren van zaalaccommodatie, discotheek, 
feestzaal en partyboerderij; met een horecabedrijf wordt een afhaalzaak gelijkgesteld. 

1.40 hoofdgebouw 
Het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming het 
belangrijkst is. 

1.41 hotel 
Een service verlenend etablissement met een commercieel oogmerk waar iemand tegen 
betaling kan overnachten. 

1.42 intensieve kwekerij 
Een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering 
in de vorm van het telen van gewassen, zoals een paddenstoelenkwekerij, een wormen 
en/of madenkwekerij, een viskwekerij, een witlofkwekerij of een combinatie van deze 
bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen met 
(nagenoeg) geen gebruik van daglicht. 
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1.43 intensieve veehouderij 
Een agrarisch bedrijf met een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering dat wordt 
gebruikt voor veehouderij volgens de Wet milieubeheer en waar geen melkrundvee (1), 
schapen, paarden, of dieren 'biologisch' (2) worden gehouden en waar geen dieren worden 
gehouden uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer. 

N.B. (1) Melk rundvee: melkvee met bijbehorend vrouwelijk jongvee, dat overwegend wordt 
gehouden voor de melkproductie, met inbegrip van dieren die in de mestperiode worden 
gemolken, tijdens de lactatie worden gemest dan wei zijn drooggezet en worden afgemest 
en vrouwelijk vleesvee onder dan 2 jaar met bijbehorend vrouwelijk jongvee, dat op een met 
melkvee vergelijkbare manier wordt gehouden voor de vleesproductie en het voortbrengen 
en zogen van kalveren. 

N.B. (2) Het betreft dieren die worden gehouden overeenkomstig de regels die krachtens 
artikel 2 van de bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten aanzien van de 
biologische produktiemethoden. 

1.44 kampeermiddel 
Tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wei enig ander onderkomen of enig ander 
voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover deze onderkomens of 
voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wei worden of kunnen 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf. 

1.45 kampeerterrein 
Terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om 
daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen 
ten behoeve van recreatief nachtverblijf. 

1.46 kantoor 
Een gebouw of een gedeelte daarvan, dat door zijn indeling en inrichting bedoeld is om 
uitsluitend of in hoofdzaak te worden gebruikt voor de uitoefening van administratieve 
werkzaamheden en werkzaamheden, die verband houden met het doen functioneren van 
(semi-) overheidsinstellingen, het bank- en verzekeringswezen en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen overige zakelijke dienstverlening. 

1.47 kelder 
Een kelder is het onder het maaiveld gelegen gedeelte van een gebouw. 

1.48 kwetsbare objecten 
De objecten als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub m van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen, zijnde: 

a. woningen, niet zijnde beperkt kwetsbare objecten; 
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, 

van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: 
1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 
2. scholen, of 
3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor de dagopvang van minderjarigen. 
c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte 

van de dag aanwezig zijn, zoals: 
1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per 

object, of 
2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto 

vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt, en 
3. winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, 

voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis 
is gevestigd, en 

d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen. 
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1.49 landgoed 

Een onroerende zaak als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Natuurschoonwet 1928 jo 
artikel 2 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928. 

1.50 manege 

Bedrijf met een publieksgericht karakter, dat is gericht op het bieden van gelegenheid tot 
het berijden van paarden en pony's (waaronder het lesgeven, de verhuur of het organiseren 
van wedstrijden en/of andere hippische evenementen). 

1.51 mantelzorg 

Vorm van inwoning die gecombineerd wordt met met het bieden van zorg aan iemand die 
hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten 
organisatorisch verband. 

1.52 mini-camping 

Een kleinschalige camping bij of in de nabijheid van een (voormalig) agrarisch bedrijf, met 
een capaciteit van maximaal 25 toeristische standplaatsen. 

1.53 openbare nutsvoorziening 
Gebouwde dan wei ongebouwde voorzieningen ten behoeve van algemene nutsdoeleinden 
zoals de watervoorziening, afval, energievoorziening of het (tele)communicatie-verkeer. 

1.54 permanente bewoning 
Bewoning door een persoon of groepen van personen van een voor recreatieve bewoning 
bedoelde ruimte/gebouw als hoofdverblijf, c.q. vaste woon- of verblijfplaats. 

1.55 plan 
Het bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost 2009 van de gemeente Enschede. 

1.56 productiegerichte paardenhouderij 
Tot de productiegerichte paardenhouderij worden gerekend: 

1. fokbedrijven (bedrijf met als doel het fokken en afzetten van veulens), 
2. opfokbedrijven (bedrijf dat gespecialiseerd is in de opfok van jonge paarden), 
3. merrie- en hengstenhouderijen (bedrijf dat zich richt op de inzet van meerdere merries 

voor de fokkerij, respectievelijk de inzet van een of meerdere hengsten voor de fokkerij 
middels natuurlijke dekking of kunstmatige inseminatie) en 

4. paardenmelkerijen (bedrijf dat zich richt op het afzetten van melk en/of melkproducten 
van merries aanwezig op het bedrijf). 

1.57 risicovolle inrichting 
Een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 
grenswaarde of richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare 
objecten. 

1.58 seksinrichting 
De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht. Onder een seksinrichting 
worden in ieder geval verstaan: een sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, 
waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met 
elkaar. 

1 .59 stacaravan 
Caravan die zo groot is, dat deze niet zeer regelmatig over de weg vervoerd kan worden. 
De caravans worden door een transportbedrijf op hun staplaats afgeleverd. 
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1.60 tuinbouwbedrijf 

Bdrijf dat is gericht op het telen van tuinbouwgewassen. 

1.61 tuincentrum 

Een al dan niet overdekte verkoopruimte waar artikelen ter verkoop aan de consument 
worden uitgestald, waarbij het basisassortiment bestaat uit artikelen voor de inrichting en 
het onderhoud van particuliere tuinen of daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, 
zoals tuinplanten, zaai- en pootgoed, tuinmest, teelaarde, tuingereedschap, tuinhout, tegels, 
sierstenen, tuinhuisjes, tuinkleding en accessoires, materialen voor de aanleg van vijvers
en fonteinen, kamerplanten, snijbloemen en potterie, en het randassortiment bestaat uit 
cadeau- en sfeerartikelen, interieurdecoratie, dierbenodigdheden, levende have, 
zwembaden en tuinspeelgoed. 

1.62 verblijfsrecreatie 

Verblijfsrecreatie is een vorm van recreatie waarbij de recreant voor een bepaalde tijd, maar 
tenminste een nacht in het recreatiegebied of de toeristische plaats verblijft. Het gebied is 
daartoe ingericht met faciliteiten als bed and breakfast-gelegenheden en kampeerterreinen. 

1.63 volkstuin 

Terrein voor particuliere sier- en groenteteelt die niet bij de eigen woning ligt. 

1.64 voorerfgebied 

Onderdeel van het erf dat geen dee I uitmaakt van het achtererfgebied. 

1.65 waardevol voormalig bedrijfsgebouw 

Een waardevolle schuur is een gebouw, dat aantoonbaar tenminste 5 jaar voor 
bedrijfsdoeleinden in gebruik is geweest, en tenminste voldoet aan de volgende criteria: 

a. de schuur is gebouwd v66r 1945; 
b. de schuur is in Twentsche stijl gebouwd of heeft een belangrijke cultuurhistorische 

betekenis. 

Ais monument aangewezen voormalige bedrijfsgebouwen worden in ieder geval als 
waardevol aangemerkt. 

1.66 well ness 

Vorm van gezondheidstoerisme waarbij plaatsen of gebieden worden bezocht buiten het 
eigen woongebied ter bevordering van de mentale of fysieke gezondheid, zoals complexen 
met sauna's, zwembaden en beautysalons. 

1.67 winkel 

Een gebouw of een gedeelte daarvan dat door zijn indeling en inrichting bedoeld is als 
ruimte voor detailhandel, eventueel met bijbehorende kantoorruimte, en/of ambacht en/of 
magazijn. 

1.68 winkelverkoopvloeroppervlakte 

De in een winkel voorkomende, voor de uitstalling en de verkoop van artikelen bedoelde, 
oppervlakte; dit is de voor het publiek zichtbare en toegankelijke vloeroppervlakte. 
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1.69 woning 
Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk 
huishouden. 

1.70 wooneenheid 
Een gebouw, dat een of meer woningen bevat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als 
een eenheid beschouwd kan worden. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als voigt gemeten: 

2.1 minimaal/maximaal bebouwingspercentage 

a. uit te werken bestemmingen: het aangegeven bebouwingspercentage moet worden 
berekend over het gehele bestemmingsvlak, met inbegrip van de buiten de bouwgrens 
gelegen gronden; 

b. eindbestemmingen: het aangegeven bebouwingspercentage moet worden berekend 
over het gehele bouwperceel, met inbegrip van de buiten de bouwgrens gelegen 
gronden. 

2.2 de dakhelling 

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.3 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. 

2.4 de inhoud van een bouwwerk 

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.5 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. 

2.6 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. 

2.7 peil 

a. voor een gebouw, waarvan de dichtstbijzijnde naar de weg gekeerde gevel op minder 
dan 15 meter van de weg is gelegen: de hoogte van die weg ter plaatse van het 
gebouw; 

b. voor een gebouw, waarvan de dichtstbijzijnde naar de weg gekeerde gevel op meer 
dan 15 meter van de weg is gelegen: de hoogte van het afgewerkte terrein ter plaatse 
van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

c. voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde: de hoogte van het afgewerkte terrein ter 
plaatse bij voltooiing van de bouw. 

2.8 de hoogte van een windturbine: 

Vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel3 Agrarisch 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

3. 1. 1 Basisbestemming 
De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor het weiden van vee en de 
exploitatie van een grondgebonden agrarisch bedrijf, alsmede het behoud van 
landschapselementen, met daaraan ondergeschikt: 

a. indien en voorzover bestaande opstallen binnen een bouwvlak hiervoor ten tijde van de 
vaststelling van het plan niet wederrechtelijk in gebruik waren, voor intensieve 
veehouderij, 

b. het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische 
en cultuurhistorische waarden, 

c. agrarisch natuurbeheer, 
d. de winning van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 
e. extensieve recreatie, 
f. ondergrondse infrastructurele voorzieningen (hoogspanningsverbindingen en hoge druk 

aardgastransportleidi ngen uitgezonderd); 
g. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen en andere voorzieningen ten 

behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve 
van het vasthouden en bergen van water, 

h. het wonen, indien en voorzover op grond van lid 3.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

i. mantelzorg, indien en voorzover op grond van lid 3.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

j. de verkoop van op het betreffende agrarisch bedrijf geteelde, gefokte en/of verwerkte 
producten, met dien verstande dat het bruto-verkoopvloeroppervlak niet meer dan 100 
m2 mag bedragen, de uitoefening van een beroep of de exploitatie van een bedrijf 
voorkomend in de categorieen 1 of 2 van de hoofdgroep Bedrijven van bijlage A, Lijst 
van bedrijfstypen, kleinschalige dagrecreatieve activiteiten op het gebied van cultuur en 
educatie, het bieden van dagbesteding aan specifieke doelgroepen uit de zorgsector, 
het opvangen en stallen van paarden en/of pony's in de vorm van een paardenpension 
en de stalling van caravans en campers en boten, met dien verstande dat: 
1. de activiteiten plaats moeten vinden binnen een bestaand (eventueel daarvoor 

geschikt te maken) agrarisch bedrijfsgebouw, 
2. per agrarisch bedrijf maximaal 300 m2 bedrijfsvloeroppervlakte voor de 

nevenactiviteiten in gebruik mag zijn, 
3. een horecabedrijf niet is toegestaan, 
4. er geen overnachtingen mogen plaatsvinden, 

k. (co-)vergisting van mest, met dien verstande dat co-)vergisting aileen is toegestaan, als 
daarbij eigen geproduceerde mest wordt verwerkt en eigen of van derden afkomstige 
co-substraten worden toegevoegd en het digestaat (de co-vergiste mest) op de tot het 
bedrijf behorende gronden wordt gebruikt, met dien verstande dat de 
vergistingscapaciteit van de vergistingsinstallatie de 100 ton per dag niet te boven mag 
gaan; 

I. kortdurende evenementen (minder dan 4 aaneengesloten dagen per jaar), met een 
frequentie van maximaal 1 keer per jaar per perceel, 

met de daarbij behorende 

m. bouwwerken, 
n. erven, 
o. terreinen en 
p. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

De voor Agrarisch aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de vorige 
volzin en behoudens het bepaalde in 3.1.2, niet worden gebruikt ten behoeve van een 
bomenteeltbedrijf of een fruitteeltbedrijf. De in het plan voor Agrarisch aangewezen 
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gronden zijn, voorzover gelegen Op een afstand van minder dan 50 meter vanaf gronden 
met de bestemming Agrarisch met waarden - Agrarische functie met ecologische waarde, 
Bos of Natuur, mede bestemd voor het behoud en het herstel van de in de 
bestemmingsomschrijvingen van deze bestemmingen genoemde natuurlijke waarden. 

3.1.2 Toegestaan medegebruik ter plaatse van functie-aanduidingen 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'bomenteelt' zijn de gronden tevens bestemd voar de 

exploitatie van een bomenteeltbedrijf. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling' zijn de gronden tevens bestemd voor de 

stalling van caravans. 
c. Ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsgebouw' zijn de gronden tevens bestemd 

voor de bouw en instandhouding van een verenigingsgebouw. 
d. Ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' zijn de gronden tevens bestemd 

voor de exploitatie van een intensieve veehouderij. 
e. Ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' zijn de gronden tevens bestemd voor de 

exploitatie van een mini-camping gedurende de periode 15 maart tot en met 31 oktober. 
f. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenpension' zijn de 

gronden tevens bestemd voor de exploitatie van een gebruiksgerichte paardenhouderij. 
g. Ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' zijn de gronden tevens bestemd voor 

verblijfsrecreatie, met dien verstande dat de exploitatie van een hotel niet is toegestaan. 
h. Ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie' zijn de gronden tevens bestemd voor 

verblijfsrecreatie, met dien verstande dat de exploitatie van een hotel niet is toegestaan. 
i. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - schuur' zijn de gronden 

tevens bestemd voor de instandhouding van een schuur die mag worden gebruikt voor 
agrarische doeleinden. 

j. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - stalhouderij' zijn de 
gronden, tevens bestemd voor de exploitatie van een bedrijf dat gericht is op het 
aanbieden van tochten per paard en wagen, met daaraan ondergeschikt de stalling van 
paarden en koetsen en de verstrekking van maaltijden. 

3.2 Bouwregels 

3.2. 1 Algemeen 
a. Op de voor Agrarisch aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor 

zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 3.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4 

mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

3.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen 

uitsluitend worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 

functieaanduiding 'kampeerterrein' tevens zijn bestemd voor de exploitatie van een 
mini-camping, een sanitaire voorziening worden gebouwd, waarvan de oppervlakte 
maximaal 60 m2, de goothoogte maximaal 3 meter en de bouwhoogte maximaal 4,5 
meter mag bedragen. Op gronden die zijn voorzien van de functie-aanduiding 
'kampeerterrein' mogen geen sta-caravans worden geplaatst. 

c. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
functieaanduiding 'recreatiewoning' tevens zijn bestemd voor verblijfsrecreatie, een 
recreatiewoning aanwezig zijn, waarvan de inhoud ten hoogste 200 m3 , de goothoogte 
maximaal 3,5 meter en de hoogte maximaal 5 meter mag bedragen. Bij een 
recreatiewoning is een bijbehorend bouwwerk toegestaan, met dien verstande dat per 
recreatiewoning niet meer dan 12 m2 aan bijbehorende bouwwerken aanwezig mag 
zijn, de afstand van het bouwwerk tot de recreatiewoning niet meer dan 5 meter mag 
bedragen en de goothoogte niet meer dan 3 en de hoogte niet meer dan 5 meter mag 
bedragen. 

d. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
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functieaanduiding 'verblijfsrecreatie' tevens zijn bestemd voor verblijfsrecreatie, een of 
meer recreatieverblijven aanwezig zijn, waarvan de gebruiksvloeroppervlakte maximaal 
65 m2 per recreatieverblijf mag bedragen, de goothoogte maximaal 3,5 meter en de 
hoogte maximaal 5 meter mag bedragen, of zoveel meer als die oppervlakte of (goot
)hoogte bedroeg ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan. Bij een 
recreatieverblijf zijn geen bijbehorende bouwwerken toegestaan. 

e. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - schuur' tevens zijn bestemd voor de 
instandhouding van een schuur, een schuur aanwezig zijn waarvan de oppervlakte niet 
mag worden vergroot, de goothoogte maximaal 3,5 meter en de hoogte maximaal 6 
meter mag bedragen. De schuur mag niet worden verplaatst. 

f. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
functieaanduiding 'verenigingsleven' tevens zijn bestemd voor de bouw en 
instandhouding van een verenigingsgebouw, een gebouw worden gerealiseerd met een 
inhoud van maximaal 1100 m3, een maximale goothoogte van 5 meter en een maximale 
bouwhoogte van 7 meter. 

g. Per bouwvlak is de bouw van een bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfswoningen dienen 
vrijstaand te worden gebouwd. De inhoud van een bedrijfswoning mag ten hoogste 900 
m3, de goothoogte maximaal 6 en de bouwhoogte maximaal 10 meter bedragen, met 
dien verstande dat bij het bepalen van de inhoud van de bedrijfswoning, de in de 
bedrijfswoning aanwezige ruimten die ten dienste staan van het bedrijf onverkort 
meetellen. Voor bestaande bedrijfswoningen, die onderdeel uitmaken van een (groter) 
hoofdgebouw, geldt dat zij mogen worden gehandhaafd, vernieuwd en vergroot, met 
dien verstaande dat voor die bedrijfwoningen een afwijkende maximale inhoudsmaat 
van toepassing is van 750 m3. 

h. De goothoogte van een agrarisch bedrijfsgebouw mag maximaal 6 meter en de hoogte 
maximaal 12 meter bedragen. De toegestane maximale bouwhoogte van een voor 
agrarische doeleinden te gebruiken bijbehorend bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
bedraagt 6 meter. 

i. Per bouwvlak mogen bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken 
worden gebouwd. Voor bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken geldt 
dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m2 per wooneenheid mag bedragen, dat 
de toegestane maximale goothoogte 3 meter en de maximale bouwhoogte 3 meter, 
voorzover gelegen binnen 3 meter van een naburig erf en 6 meter in aile overige 
gevallen bedraagt. 

j. De bouw van een rijhal is uitsluitend toegestaan ten behoeve van de exploitatie van een 
productiegerichte paardenhouderij. De toegestane maximale oppervlakte van een rijhal 
bedraagt 1.000 m2. 

k. Bestaande agrarische dierverblijven mogen worden vernieuwd of vervangen; hierbij 
mag de oppervlakte van die gebouwen en het aantal bouwlagen niet worden vergroot. 
Het bouwen van nieuwe agrarische dierverblijven is niet toegestaan. 

3.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 3.2.2 en 3.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

3.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
a. Sleufsilo's, voer- en mestsilo's mestopslagplaatsen en kuilvoerplaten zijn uitsluitend 

toegestaan binnen een bouwvlak. De maximaal toegestane bouwhoogte van voersilo's 
bedraagt 10 meter. Voor erfafscheidingen, sleufsilo's, mestfoliebassins, 
mestopslagplaatsen en kuilvoerplaten geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter. 

b. De bouw van boogkassen is niet toegestaan. 
c. Voor niet eerder genoemde bouwwerken geldt binnen het bouwvlak een maximale 

bouwhoogte van 6 meter en daarbuiten een maximale bouwhoogte van 3 meter. 

3.3 Nadere eisen 
a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen 

bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost 2009" (concept) 17 



Gemeente Enschede Dienst Stedeiijke Ontwikkeiinq en Beheer 

van de bebouwing met betrekking tot: 
1. de situering, de oppervlakte, de (goot)hoogte van bebouwing; 
2. de aard, hoogte en de situering van erfafscheidingen. 

b. De in dit lid genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld indien dit 
voortvloeit uit het in bijlage evan deze planregels opgenomen kader. 

3.4 Ontheffing van de bouwregels 

3.4. 1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 3.2.2, onder a, voor de bouw van een zouthuisje, met een hoogte van maximaal 3 
meter en een inhoud van maximaal 20 m3; 

b. 3.2.2, onder g, voor de bouw van een tweede vrijstaande bedrijfswoning met een 
inhoud van maximaal 900 m3 (inpandige bedrijfsruimten inbegrepen), een maximale 
goothoogte van 6 en een maximale bouwhoogte van 10 meter, met dien verstande, dat 
de ontheffing uitsluitend wordt verleend, indien: 
1. het gaat om een agrarisch bedrijf, dat in hoofdzaak is gericht op het houden van 

vee; 
2. de arbeidsbehoefte van het bedrijf tenminste twee volwaardige arbeidskrachten 

bedraagt; 
3. de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatige 

agrarische bedrijfsvoering en het agrarisch bedrijf zicht heeft op een duurzame 
voortzetting (voldoende toekomstperspectief heeft); 

4. met toepassing van het bepaalde onder c en d van dit lid niet in de behoefte aan 
aanvuliende woonruimte bij het bedrijf kan worden voorzien. 

c. 3.2.2, onder g, voor het vergroten van een bedrijfswoning tot ten hoogste de inhoud van 
het oorspronkelijk hoofdgebouw, waarvan de woning een onderdeel vormt, met dien 
verstande dat de bestaande karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de 
bouw- en goothoogte en dakvorm, hierbij moet worden gehandhaafd. 

d. 3.2.2, onder g, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in twee woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1000 m3, met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

e. 3.2.2, onder g, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in drie woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1500 m3, met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

f. 3.2.2, onder k, voor het vergroten van de oppervlakte van bestaande dierverblijven, de 
vergroting van het aantal bouwlagen, c.q. de bouw van nieuwe dierverblijven, onder de 
voorwaarde dat de bouw en ingebruikname van deze dierverblijven geen nadelige 
invloed heeft op de Natura2000-gebieden Aamsveen, Lonnekermeer, Oldenzaalse 
landgoederen, Dinkeliand, Buurserzand en Haaksbergerveen en het Witteveen. 

g. 3.2.4 voor het bouwen van voersilo's met een hoogte van maximaal 25 meter; 
h. 3.2.4 voor het bouwen van sleufsilo's buiten het bouwvlak tot een oppervlakte van 

maximaal 250 m2, indien een rationele uitvoering van het plan dit vergt. 
i. 3.2.4 voor de bouw van boogkassen met een oppervlakte van maximaal 250 m2 per 

agrarisch bedrijf. 

3.4.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 3.4.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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3.5 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de 
Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het permanent bewonen van een opstal met de functie-aanduiding 'recreatiewoning' of 
'verblijfsrecreatie' . 

b. het opslaan van zand, stenen en naar aard daarmee gelijk te stellen materialen buiten 
het bouwvlak gedurende langer dan zes maanden per jaar. 

c. het gebruik van grond als volkstuin. 

3.6 Aanlegvergunning 
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden 
2. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur; 

3. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en 
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, buiten een bouwvlak en met 
een oppervlakte van meer dan 50 m2; 

b. Voor gronden die zijn gelegen op een afstand van minder dan 50 meter vanaf gronden 
met de bestemming Agrarisch met waarden - Agrarische functie met ecologische 
waarde, Bos, of Natuur geldt dat het verboden is zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning 

van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 
2. het graven en/of dempen van sloten en het door afwateren, ontwateren of 

afdammen wijzigen van de grondwaterstand; 
3. het leggen van drainagebuizen. 

c. De onder a en b van dit lid bedoelde verboden zijn niet van toepassing op werken of 
werkzaamheden, die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds 
in uitvoering waren op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan. 

d. De aanlegvergunning als bedoeld onder a van dit lid wordt geweigerd, indien door de 
uitvoering van de aldaar genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de 
daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de aanwezige landschapselementen 
in onevenredige mate worden of kunnen worden aangetast. 

e. De aanlegvergunning als bedoeld onder b van dit lid wordt geweigerd, indien door de 
uitvoering van de aldaar genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de 
daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de natuurlijke waarden van de in de 
bestemmingsomschrijvingen van de onder b genoemde bestemmingen in onevenredige 
mate worden of kunnen worden aangetast. 

3.7 Wijzigingsbevoegdheid 

3.7. 1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening het plan te wijzigen: 

a. ten behoeve van dag- of verblijfsrecreatie, bedrijven uit de categorie 1 voorkomend 
binnen de hoofdrubrieken Bedrijven, Maatschappelijk, Horeca, Cultuur en ontspanning 
en Dienstverlening van de bij deze planregels behorende Staat van bedrijfstypen 
(bijlage A) in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, voormalig 
bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. het betreffende gebouw tenminste vijf jaar (niet wederrechtelijk) in gebruik is 

geweest voor bedrijfsdoeleinden; 
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2. de functiewijziging ook met vervangende nieuwbouw gepaard kan gaan, indien het 
bestaande bedrijfsgebouw om bouwtechnische redenen niet geschikt (te maken) is 
voor het beoogde doel; 

3. de functiewijziging betrekking kan hebben op maximaal 300 m2 

gebru i ksvloeroppervlakte; 
4. voor plannen die voorzien in de realisatie van recreatieverblijven geldt, in afwijking 

van het bepaalde onder a, sub 3, van dit lid dat er maximaal 3 recreatieverblijven 
mogen worden gerealiseerd en elk recreatieverblijf een gebruiksvloeroppervlakte 
heeft van niet meer dan 65 m2; 

5. burgemeester en wethouders bevoegd zijn, de vestiging van andere dan de in de 
aanhef van dit lid bedoelde bedrijven toe te staan, mits die bedrijven naar hun aard 
vergelijkbaar zijn met de binnen de genoemde hoofdrubrieken toegestane bedrijven 
uit categorie 1 en die bedrijven, gelet op hun invloed op hun omgeving, daarmee 
gelijk kunnen worden gesteld; 

6. de exploitatie van een hotel, cafe/bar, c.q. de exploitatie van een partycentrum niet 
is toegestaan. 

b. ten behoeve van het wonen in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, 
waardevol voormalig bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. een woonfunctie slechts wordt toegekend, indien het gebouw een inhoud heeft van 

minimaal450 m3; 
2. de karakteristieke waarde van het gebouw door de nieuwe functie niet mag worden 

aangetast; 
3. de inhoud van het gebouw niet mag worden vergroot; 
4. het gebouw opgenomen dient te worden op de gemeentelijke monumentenlijst; 

c. door het veranderen van de vorm en het vergroten van een bestaand bouwvlak, met 
dien verstande dat: 
1. de oppervlakte van het bouwvlak niet meer dan 1,5 hectare mag bedragen; 
2. pm; 

d. door het wijzigen van de bestemming Agrarisch in de bestemming Wonen na 
beeindiging van de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat: 
1. de wijziging zich niet kan uitstrekken tot een groter gebied dan het bestaande erf; 
2. de wijziging er niet toe kan strekken dat het aantal wooneenheden op het erf 

toeneemt. 
e. door opname van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - mestverwerking', met 

het oog op de wens vormen van (co-)vergisting van mest toe te staan, waarbij van 
derden afkomstige co-substraten worden toegevoegd en het digestaat op de tot het 
bedrijf behorende grond wordt gebrukt, of naar derden afgevoerd, c.q. het bedrijf door 
derden geproduceerde mest verwerkt en eigen en/of van derden afkomstige co
substraten toevoegt en het digestaat (de co-vergiste mest) op de tot het bedrijf 
behorende gronden gebruikt, met dien verstande dat de verwerkingscapaciteit van de 
installatie minder dan 100 ton per dag dient te bedragen; 

f. ten behoeve van de vestiging van een fruitteelt- of een bomenteeltbedrijf; 
g. ten behoeve van de vestiging van een intensieve kwekerij, indien en voorzover de 

vestigingslocatie binnen een bestaand bouwvlak is gelegen; 
h. ten behoeve van de vestiging van een gebruiksgerichte paardenhouderij, indien en 

voorzover de vestigingslocatie binnen een bestaand bouwvlak is gelegen en de 
vestigingslocatie geen onderdeel uitmaakt van de provinciale ecologische 
hoofdstructuur; 

i. door het verwijderen van de kaart van een functie-aanduiding, indien de betreffende 
activiteit ter plaatse gedurende tenminste een half jaar is beeindigd en er geen redenen 
zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet. 

3.7.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om wijziging, als bedoeld in lid 3.7.1, onder a tim h, 
wordt het in bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel4 Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarde 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

4. 1. 1 Basisbestemming 
De voor Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarde aangewezen 
gronden zijn bestemd voor het weiden van vee en de exploitatie van een grondgebonden 
agrarisch bedrijf, alsmede voor het behoud, herstel en verbetering van de aanwezige 
landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarde, met daaraan 
ondergeschikt: 

a. indien en voorzover de bestaande opstallen binnen een bouwvlak hiervoor ten tijde van 
de vaststelling van het plan niet wederrechtelijk in gebruik waren, voor intensieve 
veehouderij, 

b. agrarisch natuurbeheer, 
c. de winning van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 
d. ondergrondse infrastructurele voorzieningen (hoogspanningsverbindingen en hoge druk 

aardgastransportleidingen uitgezonderd), 
e. extensieve recreatie, 
f. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen, alsmede andere voorzieningen 

ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten 
behoeve van het vasthouden en bergen van water, 

g. het wonen, indien en voorzover op grond van lid 4.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

h. mantelzorg, indien en voorzover op grond van lid 4.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

i. de verkoop van op het betreffende agrarisch bedrijf geteelde, gefokte en/of verwerkte 
producten, met dien verstande dat het bruto-verkoopvloeroppervlak niet meer dan 100 
m2 mag bedragen, de uitoefening van een beroep of de exploitatie van een bedrijf 
voorkomend in de categorieen 1 of 2 van de hoofdgroep Bedrijven van bijlage A, Lijst 
van bedrijfstypen, kleinschalige dagrecreatieve activiteiten op het gebied van cultuur en 
educatie, het bieden van dagbesteding aan specifieke doelgroepen uit de zorgsector, 
het opvangen en stallen van paarden en/of pony's in de vorm van een paardenpension 
en de stalling van caravans en campers en boten, met dien verstande dat: 
1. de activiteiten plaats moeten vinden binnen een bestaand (eventueel daarvoor 

geschikt te maken) agrarisch bedrijfsgebouw, 
2. per agrarisch bedrijf maximaal 300 m2 bedrijfsvloeroppervlakte voor de 

nevenactiviteiten in gebruik mag zijn, 
3. een horecabedrijf niet is toegestaan, 
4. er geen overnachtingen mogen plaatsvinden, 

j. (co-)vergisting van mest, met dien verstande dat co-)vergisting aileen is toegestaan, als 
daarbij eigen geproduceerde mest wordt verwerkt en eigen of van derden afkomstige 
co-substraten worden toegevoegd en het digestaat (de co-vergiste mest) op de tot het 
bedrijf behorende gronden wordt gebruikt, met dien verstande dat de 
vergistingscapaciteit van de vergistingsinstallatie de 100 ton per dag niet te boven mag 
gaan, 

k. kortdurende evenementen (minder dan 4 aaneengesloten dagen per jaar), met een 
frequentie van maximaal 1 keer per jaar per perceel. 

met de daarbij behorende 

I. bouwwerken, 
m. erven, 
n. terreinen en 
o. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

De voor Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarde aangewezen 
gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin en behoudens het 
bepaalde in 4.1.2, niet worden gebruikt ten behoeve van een bomenteeltbedrijf of een 
fruitteeltbedrijf. De in het plan voor Agrarisch met waarden - Agrarische functie met 
landschapswaarde aangewezen gronden zijn, voorzover gelegen op een afstand van 
minder dan 50 meter vanaf gronden met de bestemming Agrarisch met waarden -
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Agrarische functie met ecologische waarde, Bos of Natuur, mede bestemd voor het behoud 
en het herstel van de in de bestemmingsomschrijvingen van deze bestemmingen 
genoemde natuurlijke waarden. 

4.1.2 Toegestaan medegebruik ter plaatse van functie-aanduldingen 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'bomenteelt' zijn de gronden tevens bestemd voor de 

exploitatie van een boomteeltbedrijf. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' zijn de gronden tevens bestemd 

voor de exploitatie van een intensieve veehouderij. 
c. Ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' zijn de gronden tevens bestemd voor de 

exploitatie van een mini-camping gedurende de periode 15 maart tot en met 31 oktober. 
d. Ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling' zijn de gronden tevens bestemd voor de 

stalling van caravans. 
e. Ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' zijn de gronden tevens bestemd voor 

verblijfsrecreatie, met dien verstande dat de exploitatie van een hotel niet is toegestaan. 
f. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - schuur' zijn de gronden 

tevens bestemd voor de instandhouding van een schuur die mag worden gebruikt voor 
agrarische doeleinden. 

g. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning- bijzonder 
gebouw' zijn de gronden, voorzover de aanduiding betrekking heeft op een terrein aan 
de Bonekampweg 125 en de Helmerstraat 203 tevens bestemd voor de instandhouding 
van een theehuis. 

h. Ter plaatse van de aanduiding 'zend- en ontvangstinstallatie' zijn de gronden tevens 
bestemd voor de instandhouding van een zend- en ontvangstinstallatie. 

4.2 Bouwregels 

4.2. 1 Algemeen 
a. Op de voor Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarde 

aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd v~~r zover dit in 
overeenstemming is met het bepaalde in lid 4.1. 

b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 4.2.2, 4.2.3 en 4.2.4 
mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

4.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 

functieaanduiding 'kampeerterrein' tevens zijn bestemd voor de exploitatie van een 
mini-camping, een sanitaire voorziening worden gebouwd, waarvan de oppervlakte 
maximaal 60 m2, de goothoogte maximaal 3 meter en de bouwhoogte maximaal 4,5 
meter mag bedragen. Op gronden die zijn voorzien van de functie-aanduiding 
'kampeerterrein' mogen geen sta-caravans worden geplaatst. 

c. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
functieaanduiding 'recreatiewoning' tevens zijn bestemd v~~r verblijfsrecreatie, een 
recreatiewoning aanwezig zijn, waarvan de inhoud ten hoogste 200 m3 , de goothoogte 
maximaal 3,5 meter en de hoogte maximaal 5 meter, of zoveel meer als die inhoud of 
(goot-) hoogte bedroeg ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan. 
Bij een recreatiewoning is een bijbehorend bouwwerk toegestaan, met dien verstande 
dat per recreatiewoning niet meer dan 12 m2 aan bijbehorende bouwwerken aanwezig 
mag zijn, de afstand van het bouwwerk tot de recreatiewoning niet meer dan 5 meter 
mag bedragen en de goothoogte niet meer dan 3 en de hoogte niet meer dan 5 meter 
mag bedragen. 

d. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - schuur' tevens zijn bestemd voor de 
instandhouding van een schuur, een schuur aanwezig zijn waarvan de oppervlakte niet 
mag worden vergroot, de goothoogte maximaal 3,5 meter en de hoogte maximaal 6 
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meter mag bedragen. De schuur mag niet worden verplaatst. 
e. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 

functieaanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - bijzonder gebouw' 
tevens zijn bestemd voor de instandhouding van een theehuis, een theehuis aanwezig 
zijn, waarvan de inhoud niet mag worden vergroot en waarvan de hoofdvorm van het 
gebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en dakvorm, niet mag worden 
gewijzigd. 

f. Per bouwvlak is de bouw van een bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfswoningen dienen 
vrijstaand te worden gebouwd. De inhoud van een bedrijfswoning mag ten hoogste 900 
m3 , de goothoogte maximaal 6 en de bouwhoogte maximaal 10 meter bedragen, met 
dien verstande dat bij het bepalen van de inhoud van de bedrijfswoning, de in de 
bedrijfswoning aanwezige ruimten die ten dienste staan van het bedrijf onverkort 
meetellen. Voor bestaande bedrijfswoningen, die onderdeel uitmaken van een (groter) 
hoofdgebouw, geldt dat zij mogen worden gehandhaafd, vernieuwd en vergroot, met 
dien verstaande dat voor die bedrijfwoningen een afwijkende maximale inhoudsmaat 
van toepassing is van 750 m3 . 

g. De goothoogte van een agrarisch bedrijfsgebouw mag maximaal 6 meter en de hoogte 
maximaal12 meter bedragen. De toegestane maximale bouwhoogte van een voor 
agrarische doeleinden te gebruiken bijbehorend bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
bedraagt 6 meter. 

h. Per bouwvlak mogen bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken 
worden gebouwd. Voor bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken geldt 
dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m2 per wooneenheid mag bedragen, dat 
de toegestane maximale goothoogte 3 meter en de maximale bouwhoogte 3 meter, 
voorzover gelegen binnen 3 meter van een naburig erf en 6 meter in aile overige 
gevallen bedraagt. 

i. De bouw van een rijhal is uitsluitend toegestaan ten behoeve van de exploitatie van een 
productiegerichte paardenhouderij. De toegestane maximale oppervlakte van een rijhal 
bedraagt 1.000 m2 . 

j. Bestaande agrarische dierverblijven mogen worden vernieuwd of vervangen; hierbij 
mag de oppervlakte en het aantal bouwlagen van die gebouwen echter niet worden 
vergroot. Het bouwen van nieuwe agrarische dierverblijven is niet toegestaan. 

4.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 4.2.2 en 4.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

4.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
a. Op gronden die middels de functieaanduiding 'zend- en ontvangstinstallatie' tevens zijn 

bestemd voor de instandhouding van een zend- en ontvangstinstallatie, mag een zend
en ontvangstinstallatie worden gebouwd met een hoogte van maximaal 40 meter. 

b. Sleufsilo's, voer- en mestsilo's mestopslagplaatsen en kuilvoerplaten zijn uitsluitend 
toegestaan binnen een bouwvlak. De maximaal toegestane bouwhoogte van voersilo's 
bedraagt 10 meter. Voor erfafscheidingen, sleufsilo's, mestfoliebassins, 
mestopslagplaatsen en kuilvoerplaten geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter. 

c. De bouw van boogkassen is niet toegestaan. 
d. Voor niet eerder genoemde bouwwerken geldt binnen het bouwvlak een maximale 

bouwhoogte van 6 meter en daarbuiten een maximale bouwhoogte van 3 meter. 

4.3 Nadere eisen 
a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen 

van de bebouwing met betrekking tot: 
1. de situering, de oppervlakte, de (goot)hoogte van bebouwing; 
2. de aard, hoogte en de situering van erfafscheidingen. 

b. De in dit lid genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld indien dit 
voortvloeit uit het in bijlage evan deze planregels opgenomen kader. 
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4.4 Ontheffing van de bouwregels 

4.4. 1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 4.2.2, onder a, voor de bouw van een zouthuisje, met een hoogte van maximaal 3 
meter en een inhoud van maximaal 20 m3; 

b. 4.2.2, onder f, voor de bouw van een tweede vrijstaande bedrijfswoning met een inhoud 
van maximaal 900 m3 (inpandige bedrijfsruimten inbegrepen), een maximale 
goothoogte van 6 en een maximale bouwhoogte van 10 meter, met dien verstande, dat 
de ontheffing uitsluitend wordt verleend, indien: 
1. het gaat om een agrarisch bedrijf, dat in hoofdzaak is gericht op het houden van 

vee; 
2. de arbeidsbehoefte van het bedrijf tenminste twee volwaardige arbeidskrachten 

(vak) bedraagt; 
3. de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatige 

agrarische bedrijfsvoering en het agrarisch bedrijf zicht heeft op een duurzame 
voortzetting (voldoende toekomstperspectief heeft); 

4. met toepassing van het bepaalde onder c en d van dit lid niet in de behoefte aan 
aanvuliende woonruimte bij het bedrijf kan worden voorzien. 

c. 4.2.2, onder f, voor het vergroten van een bedrijfswoning tot ten hoogste de inhoud van 
het oorspronkelijk hoofdgebouw, waarvan de woning een onderdeel vormt, met dien 
verstande dat de bestaande karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de 
bouw- en goothoogte en dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

d. 4.2.2, onder f, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in twee woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1000 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

e. 4.2.2, onder f, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in drie woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1500 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

f. 4.2.2, onder j, voor het vergroten van de oppervlakte, het vergroten van het aantal 
bouwlagen van bestaande dierverblijven of de bouw van nieuwe dierverblijven, onder 
de voorwaarde dat de bouw en ingebruikname van deze dierverblijven geen nadelige 
invloed heeft op de Natura2000-gebieden Aamsveen, Lonnekermeer, Oldenzaalse 
landgoederen, Dinkeliand, Buurserzand en Haaksbergerveen en het Witteveen. 

g. 4.2.4 voor het bouwen van silo's met een hoogte van maximaal 25 meter. 
h. 4.2.4 voor het bouwen van sleufsilo's buiten het bouwvlak tot een oppervlakte van 

maximaal 250 m2, indien een rationele uitvoering van het plan dit vergt. 
i. 4.2.4 voor de bouw van boogkassen met een oppervlakte van maximaal 250 m2 per 

agrarisch bedrijf. 

4.4.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 4.4.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

4.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de 
Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het permanent bewonen van een opstal met de functie-aanduiding 'recreatiewoning', 
'specifieke vorm van agrarisch - bijzonder gebouw' of 'verblijfsrecreatie'. 

b. het buiten het bouwvlak opslaan van zand, stenen en naar aard daarmee gelijk te 
stellen materialen langer dan zes maanden per jaar. 

c. het gebruik van grond als volkstuin. 
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4.6 Aanlegvergunning 
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden 
2. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur; 

3. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en 
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, buiten een bouwvlak en met 
een oppervlakte van meer dan 50 m2; 

b. Voor gronden die zijn gelegen op een afstand van minder dan 50 meter vanaf gronden 
met de bestemming Agrarisch met waarden - Agrarische functie met ecologische 
waarde, Bos, of Natuur geldt dat het verboden is zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning 

van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 
2. het graven en/of dempen van sloten en het door afwateren, ontwateren of 

afdammen wijzigen van de grondwaterstand; 
3. het leggen van drainagebuizen. 

c. De onder a en b van dit lid bedoelde verboden zijn niet van toepassing op werken of 
werkzaamheden, die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds 
in uitvoering waren op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan. 

d. De aanlegvergunning als bedoeld onder a van dit lid wordt geweigerd, indien door de 
uitvoering van de aldaar genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de 
daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de aanwezige landschappelijke, 
geomorfologische en cultuurhistorische waarde in onevenredige mate worden of 
kunnen worden aangetast. 

e. De aanlegvergunning als bedoeld onder b van dit lid wordt geweigerd, indien door de 
uitvoering van de aldaar genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de 
daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de natuurlijke waarden van de in de 
bestemmingsomschrijvingen van de onder b genoemde bestemmingen in onevenredige 
mate worden of kunnen worden aangetast. 

4.7 Wijzigingsbevoegdheid 

4.7. 1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening het plan te wijzigen: 

a. ten behoeve van dag- of verblijfsrecreatie, bedrijven uit de categorie 1 voorkomend 
binnen de hoofdrubrieken Bedrijven, Maatschappelijk, Horeca, Cultuur en ontspanning 
en Dienstverlening van de bij deze planregels behorende Staat van bedrijfstypen 
(bijlage A) in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, voormalig 
bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. het betreffende gebouw tenminste vijf jaar (niet wederrechtelijk) in gebruik is 

geweest voor bedrijfsdoeleinden; 
2. de functiewijziging ook met vervangende nieuwbouw gepaard kan gaan, indien het 

bestaande bedrijfsgebouw om bouwtechnische redenen niet geschikt (te maken) is 
voor het beoogde doel; 

3. de functiewijziging betrekking kan hebben op maximaal 300 m2 

gebruiksvloeroppervlakte; 
4. voor plannen die voorzien in de realisatie van recreatieverblijven geldt, in afwijking 

van het bepaalde onder a, sub 3, van dit lid dat er maximaal 3 recreatieverblijven 
mogen worden gerealiseerd en elk recreatieverblijf een gebruiksvloeroppervlakte 
heeft van niet meer dan 65 m2; 
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5. burgemeester en wethouders bevoegd zijn, de vestiging van andere dan de in de 
aanhef van dit lid bedoelde bedrijven toe te staan, mits die bedrijven naar hun aard 
vergelijkbaar zijn met de binnen de genoemde hoofdrubrieken toegestane bedrijven 
uit categorie 1 en die bedrijven, gelet op hun invloed op hun omgeving, daarmee 
gelijk kunnen worden gesteld; 

6. de exploitatie van een hotel, cafe/bar, c.q. de exploitatie van een partycentrum niet 
is toegestaan. 

b. ten behoeve van het wonen in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, 
waardevol voormalig bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. een woonfunctie slechts wordt toegekend, indien het gebouw een inhoud heeft van 

minimaal 450 m3; 
2. de karakteristieke waarde van het gebouw door de nieuwe functie niet mag worden 

aangetast; 
3. de inhoud van het gebouw niet mag worden vergroot; 
4. het gebouw opgenomen dient te worden op de gemeentelijke monumentenlijst; 

c. door het veranderen van de vorm en het vergroten van een bestaand bouwvlak, met 
dien verstande dat: 
1. de oppervlakte van het bouwvlak niet meer dan 1,5 hectare mag bedragen; 
2. pm; 

d. door het wijzigen van de bestemming Agrarisch met waarden - Agrarische functie met 
landschapswaarde in de bestemming Wonen na beeindiging van de bedrijfsvoering van 
een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat: 
1. de wijziging zich niet kan uitstrekken tot een groter gebied dan het bestaande erf; 
2. de wijziging er niet toe kan strekken dat het aantal wooneenheden op het erf 

toeneemt. 
e. door opname van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - mestverwerking', met 

het oog op de wens vormen van (co-)vergisting van mest toe te staan, waarbij van 
derden afkomstige co-substraten worden toegevoegd en het digestaat op de tot het 
bedrijf behorende grond wordt gebrukt, of naar derden afgevoerd, c.q. het bedrijf door 
derden geproduceerde mest verwerkt en eigen en/of van derden afkomstige co
substraten toevoegt en het digestaat (de co-vergiste mest) op de tot het bedrijf 
behorende gronden gebruikt, met dien verstande dat de verwerkingscapaciteit van de 
installatie minder dan 100 ton per dag dient te bedragen; 

f. ten behoeve van de vestiging van een fruitteelt- of een bomenteeltbedrijf; 
g. ten behoeve van de vestiging van een intensieve kwekerij, indien en voorzover de 

vestigingslocatie binnen een bestaand bouwvlak is gelegen; 
h. ten behoeve van de vestiging van een gebruiksgerichte paardenhouderij, indien en 

voorzover de vestigingslocatie binnen een bestaand bouwvlak is gelegen en de 
vestigingslocatie geen onderdeel uitmaakt van de provinciale ecologische 
hoofdstructuur; 

i. door het verwijderen van de kaart van een functie-aanduiding, indien de betreffende 
activiteit ter plaatse gedurende tenminste een half jaar is beeindigd en er geen redenen 
zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet. 

26 bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost 2009" (concept) 



Gemeente Enschede Dienst Stedeli;ke Ontwikkeling en Beheer 

4.7.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om wijziging, als bedoeld in lid 4.7.1, onder a tim h, 
wordt het in bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel5 Agrarisch met waarden - Agrarische functie met ecologische waarde 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Agrarisch met waarden - Agrarische functie met ecologische waarde aangewezen 
gronden zijn bestemd voor het weiden van vee en de exploitatie van een grondgebonden 
agrarisch bedrijf, alsmede voor de bescherming, instandhouding en verbetering van de 
landschappelijke, geomorfologische, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, met daaraan 
ondergeschikt: 

a. indien en voorzover de bestaande opstallen hiervoor ten tijde van de vaststelling van 
het plan niet wederrechtelijk in gebruik waren, voor intensieve veehouderij, 

b. agrarisch natuurbeheer, 
c. extensieve recreatie, 
d. de winning van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 
e. ondergrondse infrastructurele voorzieningen (hoogspanningsverbindingen en hoge druk 

aardgastransportleidingen uitgezonderd), 
f. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen, alsmede andere voorzieningen 

ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten 
behoeve van het vasthouden en van bergen, 

g. het wonen, indien en voorzover op grond van lid 5.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

h. mantelzorg, indien en voorzover op grond van lid 5.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

i. de verkoop van op het betreffende agrarisch bedrijf geteelde, gefokte en/of verwerkte 
producten, met dien verstande dat het bruto-verkoopvloeroppervlak niet meer dan 100 
m2 mag bedragen, de uitoefening van een beroep of de exploitatie van een bedrijf 
voorkomend in de categorieen 1 of 2 van de hoofdrubriek Bedrijven van bijlage A, Lijst 
van bedrijfstypen, kleinschalige dagrecreatieve activiteiten op het gebied van cultuur en 
educatie, het bieden van dagbesteding aan specifieke doelgroepen uit de zorgsector, 
het opvangen en stallen van paarden en/of pony's in de vorm van een paardenpension 
en de stalling van caravans en campers en boten, met dien verstande dat: 
1. de activiteiten plaats moeten vinden binnen een bestaand (eventueel daarvoor 

geschikt te maken) agrarisch bedrijfsgebouw, 
2. per agrarisch bedrijf maximaal 300 m2 bedrijfsvloeroppervlakte voor de 

nevenactiviteiten in gebruik mag zijn, 
3. een horecabedrijf niet is toegestaan, 
4. er geen overnachtingen mogen plaatsvinden, 

j. (co-)vergisting van mest, met dien verstande dat co-)vergisting aileen is toegestaan, als 
daarbij eigen geproduceerde mest wordt verwerkt en eigen of van derden afkomstige 
co-substraten worden toegevoegd en het digestaat (de co-vergiste mest) op de tot het 
bedrijf behorende gronden wordt gebruikt, met dien verstande dat de 
vergistingscapaciteit van de vergistingsinstallatie de 100 ton per dag niet te boven mag 
gaan, 

k. kortdurende evenementen (minder dan 4 aaneengesloten dagen per jaar), met een 
frequentie van maximaal 1 keer per jaar per perceel, 

met de daarbij behorende 

I. bouwwerken, 
m. erven, 
n. terreinen en 
o. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en open bare 

nutsvoorzieningen. 

De voor Agrarisch met waarden - Agrarische functie met ecologische waarde aangewezen 
gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, niet worden gebruikt ten 
behoeve van een bomenteeltbedrijf of een fruitteeltbedrijf. 
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5.2 Bouwregels 

5.2. 1 Aigemeen 
a. Op de voor Agrarisch met waarden - Agrarische functie met ecologische waarde 

aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in 
overeenstemming is met het bepaalde in lid 5.1. 

b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 5.2.2, 5.2.3 en 5.2.4 
mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

5.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 

functieaanduiding 'kampeerterrein' tevens zijn bestemd voor de exploitatie van een 
mini-camping, een sanitaire voorziening worden gebouwd, waarvan de oppervlakte 
maximaal 60 m2, de goothoogte maximaal 3 meter en de maximale bouwhoogte 4,5 
meter mag bedragen. Op gronden die zijn voorzien van de functie-aanduiding 
'kampeerterrein' mogen geen sta-caravans worden geplaatst. 

c. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - schuur' tevens zijn bestemd voor de 
instandhouding van een schuur, een schuur aanwezig zijn waarvan de oppervlakte niet 
mag worden vergroot, de goothoogte maximaal 3,5 meter en de hoogte maximaal 6 
meter mag bedragen. De schuur mag niet worden verplaatst. 

d. Per bouwvlak is de bouw van een bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfswoningen dienen 
vrijstaand te worden gebouwd. De inhoud van een bedrijfswoning mag ten hoogste 900 
m3 , de goothoogte maximaal 6 en de bouwhoogte maximaal 10 meter bedragen, met 
dien verstande dat bij het bepalen van de inhoud van de bedrijfswoning, de in de 
bedrijfswoning aanwezige ruimten die ten dienste staan van het bedrijf onverkort 
meetellen. Voor bestaande bedrijfswoningen, die onderdeel uitmaken van een (groter) 
hoofdgebouw, geldt dat zij mogen worden gehandhaafd, vernieuwd en vergroot, met 
dien verstaande dat voor die bedrijfwoningen een afwijkende maximale inhoudsmaat 
van toepassing is van 750 m3 . 

e. De goothoogte van een agrarisch bedrijfsgebouw mag maximaal 6 meter en de hoogte 
maximaal 12 meter bedragen. De toegestane maximale bouwhoogte van een voor 
agrarische doeleinden te gebruiken bijbehorend bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
bedraagt 6 meter. 

f. Per bouwvlak mogen bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken 
worden gebouwd. Voor bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken geldt 
dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m2 per wooneenheid mag bedragen, dat 
de toegestane maximale goothoogte 3 meter en de maximale bouwhoogte 3 meter, 
voorzover gelegen binnen 3 meter van een naburig erf en 6 meter in aile overige 
gevallen bedraagt. 

g. De bouw van een rijhal is uitsluitend toegestaan ten behoeve van de exploitatie van een 
productiegerichte paardenhouderij. De toegestane maximale oppervlakte van een rijhal 
bedraagt 1.000 m2. 

h. Bestaande agrarische dierverblijven mogen worden vernieuwd of vervangen; hierbij 
mag de oppervlakte en het aantal bouwlagen van die gebouwen niet worden vergroot. 
Het bouwen van nieuwe agrarische dierverblijven is niet toegestaan. 

5.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 5.2.2 en 5.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 
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5.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
a. Sleufsilo's, voer- en mestsilo's mestopslagplaatsen en kuilvoerplaten zijn uitsluitend 

toegestaan binnen een bouwvlak. De maximaal toegestane bouwhoogte van voersilo's 
bedraagt 10 meter. Voor erfafscheidingen, sleufsilo's, mestfoliebassins, 
mestopslagplaatsen en kuilvoerplaten geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter. 

b. De bouw van boogkassen is niet toegestaan. 
c. Voor niet eerder genoemde bouwwerken geldt binnen het bouwvlak een maximale 

bouwhoogte van 6 meter en daarbuiten een maximale bouwhoogte van 3 meter. 

5.3 Nadere eisen 
a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen 

van de bebouwing met betrekking tot: 
1. de situering, de oppervlakte, de (goot)hoogte van bebouwing; 
2. de aard, hoogte en de situering van erfafscheidingen. 

b. De in dit lid genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld indien dit 
voortvloeit uit het in bijlage evan deze planregels opgenomen kader. 

5.4 Ontheffing van de bouwregels 

5.4. 1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 5.2.2, onder a, voor de bouw van een zouthuisje, met een hoogte van maximaal 3 
meter en een inhoud van maximaal 20 m3; 

b. 5.2.2, onder d, voor de bouw van een tweede vrijstaande bedrijfswoning met een 
inhoud van maximaal 900 m3 (inpandige bedrijfsruimten inbegrepen), een maximale 
goothoogte van 6 en een maximale bouwhoogte van 10 meter, met dien verstande, dat 
de ontheffing uitsluitend wordt verleend, indien: 
1. het gaat om een agrarisch bedrijf, dat in hoofdzaak is gericht op het houden van 

vee; . 
2. de arbeidsbehoefte van het bedrijf tenminste twee volwaardige arbeidskrachten 

(vak) bedraagt; 
3. de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatige 

agrarische bedrijfsvoering en het agrarisch bedrijf zicht heeft op een duurzame 
voortzetting (voldoende toekomstperspectief heeft'); 

4. met toepassing van het bepaalde onder c en d van dit lid niet in de behoefte aan 
aanvullende woonruimte bij het bedrijf kan worden voorzien. 

c. 5.2.2, onder d, voor het vergroten van een bedrijfswoning tot ten hoogste de inhoud van 
het oorspronkelijk hoofdgebouw, waarvan de woning een onderdeel vormt, met dien 
verstande dat de bestaande karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de 
bouw- en goothoogte en dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

d. 5.2.2, onder d, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in twee woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1000 m3, met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

e. 5.2.2, onder d, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in drie woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1500 m3, met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

f. 5.2.2, onder h, voor het vergroten van de oppervlakte of het vergroten van het aantal 
bouwlagen van bestaande dierverblijven, c.q. de bouw van nieuwe dierverblijven, onder 
de voorwaarde dat de bouw en ingebruikname van deze dierverblijven geen nadelige 
invloed heeft op de Natura2000-gebieden Aamsveen, Lonnekermeer, Oldenzaalse 
landgoederen, Dinkelland, Buurserzand en Haaksbergerveen en het Witteveen. 

g. 5.2.4 voor het bouwen van silo's met een hoogte van maximaal 25 meter. 
h. 5.2.4 voor het bouwen van sleufsilo's buiten het bouwvlak tot een oppervlakte van 

maximaal 250 m2, indien een rationele uitvoering van het plan dit vergt. 
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i. 5.2.4 voor de bouw van boogkassen met een oppervlakte van maximaal 250 m2 per 
agrarisch bedrijf. 

5.4.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 5.4.1 wordt het in 
bijlage C van deze planregels opgenomen schema toegepast. 

5.5 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de 
Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het permanent bewonen van een opstal met de functie-aanduiding 'recreatiewoning' of 
'verblijfsrecreatie' . 

b. het buiten het bouwvlak opslaan van zand, stenen en naar aard daarmee gelijk te 
stellen materialen gedurende een aaneengesloten periode van meer dan dan zes 
maanden per jaar. 

c. het gebruik van grond als volkstuin. 

5.6 Aanlegvergunning 
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden 
2. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur; 

3. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en 
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, buiten een bouwvlak en met 
een oppervlakte van meer dan 50 m2; 

4. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning 
van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 

5. het graven en/of dempen van sloten en het door afwateren, ontwateren of 
afdammen wijzigen van de grondwaterstand; 

6. het leggen van drainagebuizen. 
b. De onder a genoemde verboden zijn niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden, die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds 
in uitvoering waren op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan. 

c. De aanlegvergunning wordt geweigerd, indien door de uitvoering van de aldaar 
genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de daarvan direct of indirect te 
verwachten gevolgen de aanwezige landschappelijke, geomorfologische, natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden in onevenredige mate worden of kunnen worden aangetast. 

5.7 Wijzigingsbevoegdheid 

5.7. 1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening het plan te wijzigen: 

a. ten behoeve van dag- of verblijfsrecreatie, bedrijven uit de categorie 1 voorkomend 
binnen de hoofdrubrieken Bedrijven, Maatschappelijk, Horeca, Cultuur en ontspanning 
en Dienstverlening van de bij deze planregels behorende Staat van bedrijfstypen 
(bijlage A) in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, voormalig 
bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. het betreffende gebouw tenminste vijf jaar (niet wederrechtelijk) in gebruik is 

geweest voor bedrijfsdoeleinden; 
2. de functiewijziging ook met vervangende nieuwbouw gepaard kan gaan, indien het 

bestaande bedrijfsgebouw om bouwtechnische redenen niet geschikt (te maken) is 
voor het beoogde doel; 

3. de functiewijziging betrekking kan hebben op maximaal 300 m2 
gebruiksvloeroppervlakte; 
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4. voor plannen die voorzien in de realisatie van recreatieverblijven geldt, in afwijking 
van het bepaalde onder a, sub 3, van dit lid dat er maximaal 3 recreatieverblijven 
mogen worden gerealiseerd en elk recreatieverblijf een gebruiksvloeroppervlakte 
heeft van niet meer dan 65 m2; 

5. burgemeester en wethouders bevoegd zijn, de vestiging van andere dan de in de 
aanhef van dit lid bedoelde bedrijven toe te staan, mits die bedrijven naar hun aard 
vergelijkbaar zijn met de binnen de genoemde hoofdrubrieken toegestane bedrijven 
uit categorie 1 en die bedrijven, gelet op hun invloed op hun omgeving, daarmee 
gelijk kunnen worden gesteld; 

6. de exploitatie van een hotel, caf8!bar, c.q. de exploitatie van een partycentrum niet 
is toegestaan. 

b. ten behoeve van het wonen in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, 
waardevol voormalig bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. een woonfunctie slechts wordt toegekend, indien het gebouw een inhoud heeft van 

minimaal 450 m3; 
2. de karakteristieke waarde van het gebouw door de nieuwe functie niet mag worden 

aangetast; 
3. de inhoud van het gebouw niet mag worden vergroot; 
4. het gebouw opgenomen dient te worden op de gemeentelijke monumentenlijst; 

c. door het veranderen van de vorm en het vergroten van een bestaand bouwvlak, met 
dien verstande dat: 
1. de oppervlakte van het bouwvlak niet meer dan 1,5 hectare mag bedragen; 
2. pm; 

d. door het wijzigen van de bestemming Agrarisch met waarden - Agrarische functie met 
ecologische waarde in de bestemming Wonen na beeindiging van de bedrijfsvoering 
van een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat: 
1. de wijziging zich niet kan uitstrekken tot een groter gebied dan het bestaande erf; 
2. de wijziging er niet toe kan strekken dat het aantal wooneenheden op het erf 

toeneemt. 
e. door opname van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - mestverwerking', met 

het oog op de wens vormen van (co-)vergisting van mest toe te staan, waarbij van 
derden afkomstige co-substraten worden toegevoegd en het digestaat op de tot het 
bedrijf behorende grond wordt gebrukt, of naar derden afgevoerd, c.q. het bedrijf door 
derden geproduceerde mest verwerkt en eigen en/of van derden afkomstige co
substraten toevoegt en het digestaat (de co-vergiste mest) op de tot het bedrijf 
behorende gronden gebruikt, met dien verstande dat de verwerkingscapaciteit van de 
instaliatie minder dan 100 ton per dag dient te bedragen; 

f. ten behoeve van de vestiging van een fruitteelt- of een bomenteeltbedrijf; 
g. ten behoeve van de vestiging van een intensieve kwekerij, indien en voorzover de 

vestigingslocatie binnen een bestaand bouwvlak is gelegen; 
h. ten behoeve van de vestiging van een gebruiksgerichte paardenhouderij, indien en 

voorzover de vestigingslocatie binnen een bestaand bouwvlak is gelegen en de 
vestigingslocatie geen onderdeel uitmaakt van de provinciale ecologische 
hoofdstructuur; 

i. door het verwijderen van de kaart van een functie-aanduiding, indien de betreffende 
activiteit ter plaatse gedurende tenminste een half jaar is beeindigd en er geen redenen 
zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet. 

5.7.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om wijziging, als bedoeld in lid 5.7.1, onder a tim h, 
wordt het in bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel6 Agrarisch - Tuinbouw 

6.1 8estemmingsomschrijving 

6. 1. 1 Basisbestemming 
De v~~r Agrarisch - Tuinbouw aangewezen gronden zijn bestemd voor een tuinbouwbedrijf, 
alsmede het behoud van landschapselementen, met daaraan ondergeschikt: 

a. het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische 
en cultuurhistorische waarden, 

b. agrarisch natuurbeheer, 
c. openbare nutsvoorzieningen, 
d. de winning van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 
e. ondergrondse infrastructurele voorzieningen (hoogspanningsverbindingen en hoge druk 

aardgastransportleidingen uitgezonderd), 
f. extensieve recreatie, 
g. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen en andere voorzieningen ten 

behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve 
van het vasthouden en bergen van water, 

h. het wonen, indien en voorzover op grand van lid 6.2.2 van deze planregels de bauw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

i. mantelzorg, indien en voorzover op grond van lid 6.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

j. de verkoop van op het betreffende agrarisch bedrijf geteelde, gefokte en/of verwerkte 
producten, met dien verstande dat het bruto-verkoopvloeroppervlak niet meer dan 100 
m2 mag bedragen, de uitoefening van een beroep of de exploitatie van een bedrijf 
voorkomend in de categorieen 1 of 2 van de hoofdgroep Bedrijven van bijlage A, Lijst 
van bedrijfstypen, kleinschalige dagrecreatieve activiteiten op het gebied van cultuur en 
educatie, het bieden van dagbesteding aan specifieke doelgroepen uit de zorgsector en 
de stalling van caravans en campers en boten, met dien verstande dat: 
1. de activiteiten plaats moeten vinden binnen een bestaand (eventueel daarvoor 

geschikt te maken) agrarisch bedrijfsgebouw, 
2. per agrarisch bedrijf maximaal 300 m2 bedrijfsvloeroppervlakte voor de 

nevenactiviteiten in gebruik mag zijn, 
3. een horecabedrijf niet is toegestaan, 
4. er geen overnachtingen mogen plaatsvinden, 

k. kortdurende evenementen (minder dan 4 aaneengesloten dagen per jaar), met een 
frequentie van maximaal 1 keer per jaar per perceel, 

met de daarbij behorende 

I. bouwwerken, 
m. erven, 
n. terreinen en 
o. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

De in het plan voor Agrarisch - Tuinbouw aangewezen gronden zijn, voorzover gelegen op 
een afstand van minder dan 50 meter vanaf gronden met de bestemming Agrarisch met 
waarden - Agrarische functie met ecologische waarde, Bos of Natuur, mede bestemd voor 
het behoud en het herstel van de in de bestemmingsomschrijvingen van deze 
bestemmingen genoemde natuurlijke waarden. 
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6.1.2 Toegestaan medegebruik ter plaatse van functie-aanduidingen 
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - visvijver' zijn de gronden 
tevens bestemd voor de instandhouding en exploitatie van een visvijver, met de daarbij 
behorende voorzieningen, zoals een receptie, bergruimte en een horecabedrijf, als 
genoemd in de categorie 1 van de bij deze regels behorende Bijlage A, Lijst van 
bedrijfstypen, alsmede een verkooppunt voor vis en visgerei, met dien verstande dat de 
oppervlakte daarvan niet meer dan 25 m2 mag bedragen. 

6.2 Bouwregels 

6.2. 1 Algemeen 
a. Op de voor Agrarisch - Tuinbouw aangewezen gronden mag uitsluitend worden 

gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 6.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.4 

mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

6.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 

functieaanduiding 'specifieke vorm van recreatie - visvijver' tevens zijn bestemd voor de 
instandhouding en exploitatie van een visvijver een (of meer) gebouw(en) worden 
gerealiseerd, met een (gezamenlijke) oppervlakte van maximaal 100 vierkante meter, 
een maximale goothoogte van 3 meter en een bouwhoogte van 5 meter. Binnen de 
voor 'specifieke vorm van agrarisch - visvijver' aangewezen gronden, mogen 
bijbehorende worden opgericht, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte 
daarvan niet meer mag bedragen dan 50 m2, de goothoogte niet meer dan 3 en de 
hoogte niet meer dan 5 meter mag bedragen. 

c. Per bouwvlak is de bouw van €len bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfswoningen dienen 
vrijstaand te worden gebouwd. De inhoud van een bedrijfswoning mag ten hoogste 900 
m3, de goothoogte maximaal 6 en de bouwhoogte maximaal 10 meter bedragen, met 
dien verstande dat bij het bepalen van de inhoud van de bedrijfswoning, de in de 
bedrijfswoning aanwezige ruimten die ten dienste staan van het bedrijf onverkort 
meetellen. Voor bestaande bedrijfswoningen, die onderdeel uitmaken van een (groter) 
hoofdgebouw, geldt dat zij mogen worden gehandhaafd, vernieuwd en vergroot, met 
dien verstaande dat voor die bedrijfwoningen een afwijkende maximale inhoudsmaat 
van toepassing is van 750 m3. 

d. De goothoogte van een agrarisch bedrijfsgebouw mag maximaal 6 meter en de hoogte 
maximaal 12 meter bedragen. De toegestane maximale bouwhoogte van een voor 
agrarische doeleinden te gebruiken bijbehorend bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
bedraagt 6 meter. 

e. Per bouwvlak mogen bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken 
worden gebouwd. Voor bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken geldt 
dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m2 per wooneenheid mag bedragen, dat 
de toegestane maximale goothoogte 3 meter en de maximale bouwhoogte 3 meter, 
voorzover gelegen binnen 3 meter van een naburig erf en 6 meter in aile overige 
gevallen bedraagt. 

6.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 6.2.2 en 6.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 
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6.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor overige, niet eerder genoemde, andere bouwwerken geldt binnen het bouwvlak en 
binnen de voor 'specifieke vorm van agrarisch -visvijver'een maximale bouwhoogte van 6 
meter en daarbuiten een maximale bouwhoogte van 3 meter. 

6.3 Nadere eisen 

a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen 
van de bebouwing met betrekking tot: 
1. de situering, de oppervlakte, de (goot)hoogte van bebouwing; 
2. de aard, hoogte en de situering van erfafscheidingen. 

b. De in dit lid genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld indien dit 
voortvloeit uit het in bijlage evan deze planregels opgenomen kader. 

6.4 Ontheffing van de bouwregels 

6.4. 1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 6.2.2, onder c, voor het vergroten van een bedrijfswoning tot ten hoogste de inhoud van 
het oorspronkelijk hoofdgebouw, waarvan de woning een onderdeel vormt, met dien 
verstande dat de bestaande karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de 
bouw- en goothoogte en dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

b. 6.2.2, onder c, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in twee woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1000 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

c. 6.2.2, onder c, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in drie woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1500 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

6.4.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 6.4.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

6.5 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de 
Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend de opslag van zand, stenen en naar 
aard daarmee gelijk te stelien materialen buiten het bouwvlak, gedurende een 
aaneengesloten periode van meer dan zes maanden per jaar. 

6.6 Aanlegvergunning 
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden 
2. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur; 

3. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en 
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, buiten een bouwvlak en met 
een oppervlakte van meer dan 50 m2; 

b. Voor gronden die zijn gelegen op een afstand van minder dan 50 meter vanaf gronden 
met de bestemming Agrarisch met waarden - Agrarische functie met ecologische 
waarde, Bos, of Natuur geldt dat het verboden is zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
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1. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning 
van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 

2. het graven en/of dempen van sloten en het door afwateren, ontwateren of 
afdammen wijzigen van de grondwaterstand; 

3. het leggen van drainagebuizen. 
c. De onder a en b van dit lid bedoelde verboden zijn niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden, die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds 
in uitvoering waren op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan. 

d. De aanlegvergunning als bedoeld onder a van dit lid wordt geweigerd, indien door de 
uitvoering van de aldaar genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de 
daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de aanwezige landschapselementen 
in onevenredige mate worden of kunnen worden aangetast. 

e. De aanlegvergunning als bedoeld onder b van dit lid wordt geweigerd, indien door de 
uitvoering van de aldaar genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de 
daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de natuurlijke waarden van de in de 
bestemmingsomschrijvingen van de onder b genoemde bestemmingen in onevenredige 
mate worden of kunnen worden aangetast. 

6.7 Wijzigingsbevoegdheid 

6.7. 1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening het plan te wijzigen: 

a. ten behoeve van dag- of verblijfsrecreatie, bedrijven uit de categorie 1 voorkomend 
binnen de hoofdrubrieken Bedrijven, Maatschappelijk, Horeca, Cultuur en ontspanning 
en Dienstverlening van de bij deze planregels behorende Staat van bedrijfstypen 
(bijlage A) in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, voormalig 
bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. het betreffende gebouw tenminste vijf jaar (niet wederrechtelijk) in gebruik is 

geweest voor bedrijfsdoeleinden; 
2. de functiewijziging ook met vervangende nieuwbouw gepaard kan gaan, indien het 

bestaande bedrijfsgebouw om bouwtechnische redenen niet geschikt (te maken) is 
voor het beoogde doel; 

3. de functiewijziging betrekking kan hebben op maximaal 300 m2 

gebru iksvloeroppervlakte; 
4. voor plannen die voorzien in de realisatie van recreatieverblijven geldt, in afwijking 

van het bepaalde onder a, sub 3, van dit lid dat er maximaal 3 recreatieverblijven 
mogen worden gerealiseerd en elk recreatieverblijf een gebruiksvloeroppervlakte 
heeft van niet meer dan 65 m2; 

5. burgemeester en wethouders bevoegd zijn, de vestiging van andere dan de in de 
aanhef van dit lid bedoelde bedrijven toe te staan, mits die bedrijven naar hun aard 
vergelijkbaar zijn met de binnen de genoemde hoofdrubrieken toegestane bedrijven 
uit categorie 1 en die bedrijven, gelet op hun invloed op hun omgeving, daarmee 
gelijk kunnen worden gesteld; 

6. de exploitatie van een hotel, cafe/bar, c.q. de exploitatie van een partycentrum niet 
is toegestaan. 

b. ten behoeve van het wonen in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, 
waardevol voormalig bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. een woonfunctie slechts wordt toegekend, indien het gebouw een inhoud heeft van 

minimaal 450 m3; 
2. de karakteristieke waarde van het gebouw door de nieuwe functie niet mag worden 

aangetast; 
3. de inhoud van het gebouw niet mag worden vergroot; 
4. het gebouw opgenomen dient te worden op de gemeentelijke monumentenlijst; 

c. door het veranderen van de vorm en het vergroten van een bestaand bouwvlak; 
d. door het wijzigen van de bestemming Agrarisch - Tuinbouw in de bestemming Wonen 

na beeindiging van de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat: 

36 

1. de wijziging zich niet kan uitstrekken tot een groter gebied dan het bestaande erf; 
2. de wijziging er niet toe kan strekken dat het aantal wooneenheden op het erf 

toeneemt; 

bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost 2009" (concept) 



Gemeente Enschede Dienst Stedelijke Ontwikkelinq en Beheer 

e. door het verwijderen van de kaart van een functie-aanduiding, indien de betreffende 
activiteit ter plaatse gedurende tenminste een half jaar is beeindigd en er geen redenen 
zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet. 

6.7.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om wijziging, als bedoeld in lid 6.7.1, onder a tim d, 
wordt het in bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel7 Bedrijf 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

7. 1. 1 Basisbesfemming 
De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven, die zijn genoemd in de categorieen 1 en 2 uit de hoofdgroep Bedrijven van 
de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfstypen (Bijlage A), met uitzondering van: 
garagebedrijven, risicovolle bedrijven, vuurwerkbedrijven, geluidzoneringsplichtigeen en 
benzi neservicestations, 

met daaraan ondergeschikt 

b. kantoorruimte als integraal onderdeel van de bedrijfsactiviteiten, tot een bruto
vloeroppervlak per bedrijf van maximaal 30 % van het bruto-vloeroppervlak van de 
gebouwen op een bouwperceel, 

c. het wonen, indien en voorzover op grond van lid 7.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

d. mantelzorg, indien en voorzover op grond van lid 7.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

met de daarbij behorende 

e. bouwwerken, 
erven, 
terreinen en 

f. 
g. 
h. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en open bare 

nutsvoorzieningen. 

7. 1.2 Toegestaan medegebruik fer plaafse van funcfie-aanduidingen 
Ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - Bedrijf zoals vermeld in bijlage 
B van de planregels" zijn de gronden tevens bestemd voor bedrijven overeenkomstig de 
bedrijfsactiviteiten, zoals die zijn omschreven onder het corresponderende cijfer van de bij 
deze regels behorende bijlage B. 

7.2 Bouwregels 

7.2. 1 Algemeen 
a. Op de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover 

dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 7.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 7.2.2, 7.2.3 en 7.2.4 

mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

7.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. Ter plaatse van de aanduiding "maximale bouwhoogte" mag bij de bouw van gebouwen 

en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, de aangegeven bouwhoogte niet 
worden overschreden. 

c. Ter plaatse van de aanduiding "maximum bebouwingspercentage' mag bij de bouw van 
gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, het aangegeven 
bebouwingspercentage niet worden overschreden. 

d. Per bouwvlak is de bouw van een bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfswoningen dienen 
vrijstaand te worden gebouwd. De inhoud van een bedrijfswoning mag ten hoogste 900 
m3 en de goothoogte maximaal 6 meter bedragen, met dien verstande dat bij het 
bepalen van de inhoud van de bedrijfswoning, de in de bedrijfswoning aanwezige 
ruimten die ten dienste staan van het bedrijf onverkort meetellen. Voor bestaande 
bedrijfswoningen, die onderdeel uitmaken van een (groter) hoofdgebouw, geldt dat zij 
mogen worden gehandhaafd, vernieuwd en vergroot, met dien verstaande dat voor die 
bedrijfwoningen een afwijkende maximale inhoudsmaat van toepassing is van 750 m3 . 
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V~~r bedrijfswoningen geldt, in afwijking van het bepaalde onder b van dit lid, een 
maximale bouwhoogte van 10 meter. 

e. Per bouwvlak mogen bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken 
worden gebouwd. Voor bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken geldt 
dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m2 per wooneenheid mag bedragen, dat 
de toegestane maximale goothoogte 3 meter en -in afwijking van het bepaalde onder b 
van dit lid- de maximale bouwhoogte 3 meter, voorzover gelegen binnen 3 meter van 
een naburig erf en 6 meter in aile overige gevallen bedraagt. 

7.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 7.2.2 en 7.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

7.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor het bouwen van overige, niet eerder genoemde, bouwwerken gelden de volgende 
bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafseheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
b. de bouwhoogte van kunstobjeeten, vlaggen- en liehtmasten mag maximaal 10 meter 

bedragen; 
e. de bouwhoogte van overige, niet eerder genoemde bouwwerken, mag maximaal 5 

meter bedragen. 

7.3 Ontheffing van de bouwregels 

7.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 7.2.1, onder a, voor de bouw van gebouwen ten behoeve van de vestiging van een 
bedrijf dan wei wijziging of aanpassing van een bestaand bedrijf in een bedrijf dat niet is 
genoemd in de hoofdrubriek Bedrijven van Bijlage A van deze regels dan wei is 
genoemd in een of ten hoogste twee categorieen hoger van die hoofdgroep, mits dat 
bedrijf, gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving kan worden 
gelijkgesteld met de volgens lid 7.1 op die loeatie toegestane bedrijven; 

a. 7.2.2, onder d, voor het vergroten van een bedrijfswoning tot ten hoogste de inhoud van 
het oorspronkelijk hoofdgebouw, waarvan de woning een onderdeel vormt, met dien 
verstande dat de bestaande karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de 
bouw- en goothoogte en dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

b. 7.2.2, onder d, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in twee woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1000 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

c. 7.2.2, onder d, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in drie woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1500 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

d. 7.2.4, onder a, voor een bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 3 
meter; 

e. 7.2.4, onder e, voor een bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
tot maximaal 7 meter. 

7.3.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 7.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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7.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend: 

a. opslag op onbebouwde gronden ten dienste van bedrijven; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, horeca, 

zelfstandige kantoren en een seksinrichting. 

7.5 Ontheffing van de gebruiksregels 

7.5.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid: 

a. 7.1, onder a, ten behoeve van de vestiging van een bedrijf dan wei wijziging of 
aanpassing van een bestaand bedrijf in een bedrijf dat niet is genoemd in de 
hoofdrubriek Bedrijven van Bijlage A van deze regels dan wei is genoemd in een of ten 
hoogste twee categorieen hoger van die hoofdrubriek, mits dat bedrijf, gelet op de 
milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met de 
volgens lid 7.1, onder a, op die locatie toegestane bedrijven. 

b. 7.4, onder a, ten behoeve van de opslag van bedrijfsmaterialen, indien de verplichting 
bedrijfsmaterialen inpandig op te slaan, met het oog op de aard van de bedrijfsvoering 
onevenredig bezwarend is. 

7.5.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 7.5.1 wordt het in 
bijlage C van deze planregels opgenomen schema toegepast. 

7.6 Wijzigingsbevoegdheid 

7.6.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd het plan te wijzigen door: 

a. ten behoeve van dag- of verblijfsrecreatie, bedrijven uit de categorie 1 voorkomend 
binnen de hoofdrubrieken Bedrijven, Maatschappelijk, Horeca, Cultuur en ontspanning 
en Dienstverlening van de bij deze planregels behorende Staat van bedrijfstypen 
(bijlage A) in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, voormalig 
bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. het betreffende gebouw tenminste vijf jaar (niet wederrechtelijk) in gebruik is 

geweest voor bedrijfsdoeleinden; 
2. de functiewijziging ook met vervangende nieuwbouw gepaard kan gaan, indien het 

bestaande bedrijfsgebouw om bouwtechnische redenen niet geschikt (te maken) is 
voor het beoogde doel; 

3. de functiewijziging betrekking kan hebben op maximaal 300 m2 
gebru iksvloe roppervlakte; 

4. voor plannen die voorzien in de realisatie van recreatieverblijven geldt, in afwijking 
van het bepaalde onder a, sub 3, van dit lid dat er maximaal 3 recreatieverblijven 
mogen worden gerealiseerd en elk recreatieverblijf een gebruiksvloeroppervlakte 
heeft van niet meer dan 65 m2; 

5. burgemeester en wethouders bevoegd zijn, de vestiging van andere dan de in de 
aanhef van dit lid bedoelde bedrijven toe te staan, mits die bedrijven naar hun aard 
vergelijkbaar zijn met de binnen de genoemde hoofdrubrieken toegestane bedrijven 
uit categorie 1 en die bedrijven, gelet op hun invloed op hun omgeving, daarmee 
gelijk kunnen worden gesteld; 

6. de exploitatie van een hotel, cafe/bar, c.q. de exploitatie van een partycentrum niet 
is toegestaan. 

b. ten behoeve van het wonen in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, 
waardevol voormalig bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
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1. een woonfunctie slechts wordt toegekend, indien het gebouw een inhoud heeft van 
minimaal 450 m3; 

2. de karakteristieke waarde van het gebouw door de nieuwe functie niet mag worden 
aangetast; 
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3. de inhoud van het gebouw niet mag worden vergroot; 
4. het gebouw opgenomen dient te worden op de gemeentelijke monumentenlijst; het 

verwijderen van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - vermelding 
volgnummer" en het verwijderen daarvan van de bij deze regels behorende bijlage 
B, indien het bedrijf met de betreffende activiteit ter plaatse gedurende tenminste 
een half jaar is beeindigd en er geen redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit 
op korte termijn wordt voortgezet; 

c. door het wijzigen van de bestemming Bedrijf in de bestemming Wonen na beeindiging 
van de bedrijfsvoering van het bedrijf, met dien verstande dat: 
1. de wijziging zich niet kan uitstrekken tot een grater gebied dan het bestaande erf; 
2. de wijziging er niet toe kan strekken dat het aantal wooneenheden op het erf 

toeneemt. 

7. 6.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om wijziging, als bedoeld in lid 7.6.1, onder a tim c, 
wordt het in bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel8 Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

8. 1. 1 Basisbestemming 
De voor Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor de 
exploitatie van een agrarisch loonbedrijf, als bedoeld in categorie 2 uit de hoofdrubriek 
Agrarische bedrijven van de bij deze planregels behorende lijst van bedrijfstypen (bijlage A), 

met daaraan ondergeschikt: 

a. kantoorruimte, als integraal onderdeel van de bedrijfsactiviteiten, tot een bruto
vloeroppervlak per bedrijf van maximaal 30 % van het bruto-vloeroppervlak van de 
gebouwen op een bouwperceel, 

b. het wonen, indien en voorzover op grond van lid 8.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

c. mantelzorg, indien en voorzover op grond van lid 8.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

met de daarbij behorende 

d. bouwwerken, 
e. erven, 
f. terreinen en 
g. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en open bare 

nutsvoorzieningen. 

8.1.2 Toegestaan medegebruik ter p/aatse van functie-aanduidingen 
a. Ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.1" zijn de gronden tevens 

bestemd voor de exploitatie van agrarisch loonbedrijf, als bedoeld in categorie 3.1 uit de 
hoofdrubriek Agrarische bedrijven van de bij deze planregels behorende lijst van 
bedrijfstypen (bijlage A). 

b. Ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.2" zijn de gronden tevens 
bestemd voor de exploitatie van agrarisch loonbedrijf, als bedoeld in categorie 3.2 uit de 
hoofdrubriek Agrarische bedrijven van de bij deze planregels behorende lijst van 
bedrijfstypen (bijlage A). 

c. Ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - bosbouw" zijn de gronden 
tevens bestemd voor de exploitatie van een bosbouwbedrijf. 

8.2 Bouwregels 

8.2. 1 A/gemeen 
a. Op de voor "Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf" aangewezen gronden mag uitsluitend 

worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 8.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 8.2.2, 8.2.3 en 8.2.4 

mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

8.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. Ter plaatse van de aanduiding "maximale bouwhoogte" mag bij de bouw van gebouwen 

en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, de aangegeven bouwhoogte niet 
worden overschreden. 

c. Ter plaatse van de aanduiding "maximum bebouwingspercentage' mag bij de bouw van 
gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, het aangegeven 
bebouwingspercentage niet worden overschreden. 

d. Per bouwvlak is, tenzij door middel van een aanduiding anders is aangegeven, de bouw 
van een bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfswoningen dienen vrijstaand te worden 
gebouwd. De inhoud van een bedrijfswoning mag ten hoogste 900 m3 en de goothoogte 
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maximaal 6 meter bedragen, met dien verstande dat bij het bepalen van de inhoud van 
de bedrijfswoning, de in de bedrijfswoning aanwezige ruimten die ten dienste staan van 
het bedrijf onverkort meetellen. Voor bestaande bedrijfswoningen, die onderdeel 
uitmaken van een (groter) hoofdgebouw, geldt dat zij mogen worden gehandhaafd, 
vernieuwd en vergroot, met dien verstaande dat voor die bedrijfwoningen een 
afwijkende maximale inhoudsmaat van toepassing is van 750 m3 . Voor 
bedrijfswoningen geldt, in afwijking van het bepaalde onder b van dit lid, een maximale 
bouwhoogte van 10 meter. 

e. Binnen het gebied met de aanduiding 'bedrijfswoning' mogen bij een bedrijfswoning 
behorende bijbehorende bouwwerken worden gebouwd. Voor bij bedrijfswoningen 
behorende bijbehorende bouwwerken geldt dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 
100 m2 per wooneenheid mag bedragen, dat de toegestane maximale goothoogte 3 
meter en -in afwijking van het bepaalde onder b van dit lid- de maximale bouwhoogte 3 
meter, voorzover gelegen binnen 3 meter van een naburig erf en 6 meter in aile overige 
gevallen bedraagt. 

8.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 8.2.2 en 8.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

8.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor het bouwen van overige, niet eerder genoemde, bouwwerken gelden de volgende 
bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
b. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter 

bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige, niet eerder genoemde bouwwerken, mag maximaal 5 

meter bedragen. 

8.3 Ontheffing van de bouwregels 

8.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 8.2.2, onder a, voor de bouw van gebouwen ten behoeve van de vestiging van een 
bedrijf dan wei wijziging of aanpassing van een bestaand bedrijf in een bedrijf dat niet is 
genoemd in de hoofdrubriek Bedrijven van Bijlage A van deze regels dan wei is 
genoemd in een of ten hoogste twee categorieen hoger van die hoofdgroep, mits dat 
bedrijf, gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving kan worden 
gelijkgesteld met de volgens lid 8.1, onder a, op die locatie toegestane bedrijven; 

b. 8.2.2, onder d, voor het vergroten van een bedrijfswoning tot ten hoogste de inhoud 
van het oorspronkelijk hoofdgebouw, waarvan de woning een onderdeel vormt, met 
dien verstande dat de bestaande karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de 
bouw- en goothoogte en dakvorm, hierbij moet worden gehandhaafd. 

c. 8.1.2, onder d, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in twee woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1000 m3, met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

d. 8.1.2, onder d, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in drie woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1500 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 
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e. 8.2.2, onder d, voor een gezamenlijk oppervlak van bijbehorende bouwwerken buiten 
het bouwvlak tot maximaal 75 m2, mits het bebouwingspercentage niet meer bedraagt 
dan 50%; 

f. 8.2.4, onder a, voor een bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 3 
meter; 

g. 8.2.4, onder c, voor een bouwhoogte van overige bouwwerken tot maximaal 7 meter. 

8.3.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 8.3.1 wordt het in 
bijlage C van deze planregels opgenomen schema toegepast. 

8.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend: 

a. opslag op onbebouwde gronden ten dienste van bedrijven; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, zelfstandige 

kantoren en een seksinrichting. 

8.5 Ontheffing van de gebruiksregels 

8.5.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid: 

a. 8.1, onder a, ten behoeve van de vestiging van een bedrijf dan wei wijziging of 
aanpassing van een bestaand bedrijf in een bedrijf dat niet is genoemd in de 
hoofdgroep Agrarische bedrijven van Bijlage A van deze regels dan wei is genoemd in 
een of ten hoogste twee categorieen hoger van die hoofdrubriek, mits dat bedrijf, gelet 
op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld 
met de volgens lid 8.1, onder a, op die locatie toegestane bedrijven. 

b. 8.4, onder a, ten behoeve van de opslag van bedrijfsmaterialen, indien de verplichting 
bedrijfsmaterialen inpandig op te slaan, met het oog op de aard van de bedrijfsvoering 
onevenredig bezwarend is. 

8.5.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 8.5.1 wordt het in 
bijlage C van deze planregels opgenomen schema toegepast. 

8.6 Wijzigingsbevoegdheid 

8.6. 1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd het plan te wijzigen door: 

a. ten behoeve van dag- of verblijfsrecreatie, bedrijven uit de categorie 1 voorkomend 
binnen de hoofdrubrieken Bedrijven, Maatschappelijk, Horeca, Cultuur en ontspanning 
en Dienstverlening van de bij deze planregels behorende Staat van bedrijfstypen 
(bijlage A) in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, voormalig 
bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
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1. het betreffende gebouw tenminste vijf jaar (niet wederrechtelijk) in gebruik is 
geweest voor bedrijfsdoeleinden; 

2. de functiewijziging ook met vervangende nieuwbouw gepaard kan gaan, indien het 
bestaande bedrijfsgebouw om bouwtechnische redenen niet geschikt (te maken) is 
voor het beoogde doel; 

3. de functiewijziging betrekking kan hebben op maximaal 300 m2 
gebru iksvloe roppe rvlakte; 
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4. voor plannen die voorzien in de realisatie van recreatieverblijven geldt, in afwijking 
van het bepaalde onder a, sub 3, van dit lid dat er maximaal 3 recreatieverblijven 
mogen worden gerealiseerd en elk recreatieverblijf een gebruiksvloeroppervlakte 
heeft van niet meer dan 65 m2; 

5. burgemeester en wethouders bevoegd zijn, de vestiging van andere dan de in de 
aanhef van dit lid bedoelde bedrijven toe te staan, mits die bedrijven naar hun aard 
vergelijkbaar zijn met de binnen de genoemde hoofdrubrieken toegestane bedrijven 
uit categorie 1 en die bedrijven, gelet op hun invloed op hun omgeving, daarmee 
gelijk kunnen worden gesteld; 

6. de exploitatie van een hotel, cafe/bar, C.q. de exploitatie van een partycentrum niet 
is toegestaan. 

b. ten behoeve van het wonen in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, 
waardevol voormalig bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. een woonfunctie slechts wordt toegekend, indien het gebouw een inhoud heeft van 

minimaal 450 m3; 
2. de karakteristieke waarde van het gebouw door de nieuwe functie niet mag worden 

aangetast; 
3. de inhoud van het gebouw niet mag worden vergroot; 
4. het gebouw opgenomen dient te worden op de gemeentelijke monumentenlijst; het 

verwijderen van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - vermelding 
volgnummer" en het verwijderen daarvan van de bij deze regels behorende bijlage 
B, indien het bedrijf met de betreffende activiteit ter plaatse gedurende tenm inste 
een half jaar is beeindigd en er geen redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit 
op korte termijn wordt voortgezet; 

c. door het wijzigen van de bestemming Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf in de bestemming 
Wonen na beeindiging van de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf, met dien 
verstande dat: 
1. de wijziging zich niet kan uitstrekken tot een groter gebied dan het bestaande erf; 
2. de wijziging er niet toe kan strekken dat het aantal wooneenheden op het erf 

toeneemt. 

8.6.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek am wijziging, als bedoeld in lid 8.6.1, onder a tim c, 
wordt het in bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel9 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met LPG 

9.1 Bestemmingsomschrijving 

9. 1. 1 Basisbestemming 
De voor Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met LPG aangewezen gronden zijn 
bestemd voor: 

a. een verkoopunt voor motorbrandstoffen voor het wegverkeer, waaronder, met dien 
verstande dat de doorzet van LPG ten hoogste 1000 m3 per jaar mag bedragen, 

b. daaraan ondergeschikte detailhandel in aanverwante goederen 
met de daarbij behorende, 

c. bouwwerken, 
d. erven en terreinen en 
e. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

9.2 Bouwregels 

9.2. 1 Algemeen 
a. Op de voor Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met LPG aangewezen gronden 

mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het 
bepaalde in lid 9.1. 

b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 9.2.2, 9.2.3 en 9.2.4 
mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

9.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. Ter plaatse van de aanduiding "maximale bouwhoogte" mag de aangegeven 

bouwhoogte bij de bouw van gebouwen en bijbehorende bouwwerken niet worden 
overschreden. 

9.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 9.2.2 en 9.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

9.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor het bouwen van overige, niet eerder genoemde, bouwwerken gelden de volgende 
bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
b. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter 

bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige, niet eerder genoemde bouwwerken, mag maximaal 5 

meter bedragen. 

9.3 Ontheffing van de bouwregels 

9.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 9.2.2, onder d, voor een gezamenlijk oppervlak van bijbehorende bouwwerken buiten 
het bouwvlak tot maximaal 75 m2, mits het bebouwingspercentage niet meer bedraagt 
dan 50%; 
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b. 9.2.4, onder a, voor een bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 3 
meter; 

c. 9.2.4, onder c, voor een bouwhoogte van overige bouwwerken tot maximaal 7 meter. 

9.3.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 9.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

9.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend: 

a. opslag op onbebouwde gronden ten dienste van bedrijven 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bewoning, zelfstandige 

kantoren en een seksinrichting. 
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Artikel10 Bos 

10.1 Bestemmingsomschrijving 

10. 1. 1 Basisbestemming 
De voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor de houtproductie en voor de 
bescherming, instandhouding en verbetering van de landschappelijke, cultuurhistorische, 
geomorfologische en natuurlijke waarden, met daaraan ondergeschikt: 

a. extensieve recreatie, 
b. openbare nutsvoorzieningen, 
c. ondergrondse infrastructurele voorzieningen (hoogspanningsverbindingen en hoge druk 

aardgastransportleidingen uitgezonderd), 
d. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen en andere waterhuishoudkundige 

voorzieningen en 
e. kortdurende evenementen (minder dan 4 aaneengesloten dagen per jaar), met een 

frequentie van maximaal 1 keer per jaar per perceel. 

10.1.2 Toegestaan medegebruik ter plaatse van functie-aanduidingen 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' zijn de gronden tevens bestemd voor 

verblijfsrecreatie, met dien verstande dat de exploitatie van een hotel niet is toegestaan. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-stacaravan' zijn de 

gronden tevens bestemd voor verblijfsrecreatie, met dien verstande dat de exploitatie 
van een hotel niet is toegestaan. 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch-schuur' zijn de gronden 
tevens bestemd voor de instandhouding van een schuur die mag worden gebruikt voor 
agrarische doeleinden. 

d. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-schuilgelegenheid' zijn de 
gronden tevens bestemd voor de instandhouding van een schuilhut. 

e. Ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven' zijn de gronden tevens bestemd voor 
de instandhouding van een verenigingsgebouw. 

10.2 Bouwregels 

10.2. 1 Aigemeen 
a. Op de voor 'Bos' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit 

in overeenstemming is met het bepaalde in lid 10.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 10.2.2, 10.2.3 en 

10.2.4, mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar 
aard en omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

10.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Op de voor 'Bos' aangewezen gronden mogen geen gebouwen en bijbehorende 

bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd. 
b. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 

functieaanduiding 'recreatiewoning' tevens zijn bestemd voor verblijfsrecreatie, een 
recreatiewoning aanwezig zijn, waarvan de inhoud ten hoogste 200 m3 , de goothoogte 
maximaal 3,5 meter en de hoogte maximaal 5 meter. Bij een recreatiewoning is een 
bijbehorend bouwwerk toegestaan, met dien verstande dat per recreatiewoning niet 
meer dan 12 m2 aan bijbehorende bouwwerken aanwezig mag zijn, de afstand van het 
bouwwerk tot de recreatiewoning niet meer dan 5 meter mag bedragen en de 
goothoogte niet meer dan 3 en de hoogte niet meer dan 5 meter mag bedragen. 

c. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van recreatie - stacaravan' tevens zijn bestemd voor 
de instandhouding van een stacaravan, een stacaravan aanwezig zijn waarvan de 
oppervlakte niet mag worden vergroot en de hoogte maximaal 3 meter mag bedragen. 
De stacaravan mag niet worden verplaatst. 
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d. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - schuur' tevens zijn bestemd voor de 
instandhouding van een schuur, een schuur aanwezig zijn waarvan de oppervlakte niet 
mag worden vergroot, de goothoogte maximaal 3,5 meter en de hoogte maximaal 6 
meter mag bedragen. De schuur mag niet worden verplaatst. 

e. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van recreatie - schuilgelegenheid' tevens zijn 
bestemd voor de instandhouding van een schuilhut, een schuilhut aanwezig zijn, 
waarvan de inhoud niet mag worden vergroot en waarvan de hoofdvorm van het 
gebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en dakvorm, niet mag worden 
gewijzigd. 

f. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de functie
aanduiding 'verenigingsleven' zijn bestemd voor de instandhouding van een 
verenigingsgebouw, een verenigingsgebouw in stand worden gehouden, waarvan de 
oppervlakte niet mag worden vergroot, de goothoogte maximaal 3,5 meter en de hoogte 
maximaal 6 meter mag bedragen. Het gebouw mag niet worden verplaatst. 

10.2.3 Nutsvoorziening 
In afwijking van het bepaalde in de leden 10.2.2 en 10.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

10.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor overige, niet eerder genoemde, bouwwerken geldt een maximale bouwhoogte van 2 
meter. 

10.3 Ontheffing van de bouwregels 

10.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 10.2.2 voor de bouw van een brandtoren met een hoogte van maximaal 20 meter, mits 
deze uit een oogpunt van brandpreventie of brandbestrijding noodzakelijk is; 

b. 10.2.2 voor een hoogzit met een hoogte van maximaal 10 meter ten behoeve van de 
uitoefening van de jacht en een eenvoudige berging voor voeder van wild, mits deze 
noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het wild; de inhoud van de berging mag 
ten hoogste 5 m3 en de hoogte maximaal 2,5 meter bedragen. 

10.3.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 10.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

10.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend: 

a. het permanent bewonen van een opstal met de functie-aanduiding 'recreatiewoning', 
'specifieke vorm van recreatie - schuilhut' of 'verblijfsrecreatie'. 

b. de opslag van mest, hooibalen, zand, stenen of andere goederen op onbebouwde 
gronden. 

10.5 Aanlegvergunning 
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
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1. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden 
2. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur; 

3. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en 
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, met een oppervlakte van 
meer dan 50 m2; 

4. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning 
van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 

5. het graven en/of dempen van sloten en het door afwateren, ontwateren of 
afdammen wijzigen van de grondwaterstand; 

6. het leggen van drainagebuizen. 
b. De onder a bedoelde verboden zijn niet van toepassing op werken of werkzaamheden, 

die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds in uitvoering 
waren op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan. 

c. De aanlegvergunning wordt geweigerd, indien door de uitvoering van de aldaar 
genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de daarvan direct of indirect te 
verwachten gevolgen de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische, 
geomorfologische en natuurlijke waardenin onevenredige mate worden of kunnen 
worden aangetast. 
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Artikel 11 Cultuur en ontspanning - Molen 

11.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Cultuur en ontspanning - Molen aangewezen gronden zijn bestemd voor 
instandhouding van een molen, met daaraan ondergeschikt: 

a. dagrecreatie, 
b. educatieve en cultuurhistorische doeleinden, 
c. detailhandel, 
met de hierbij behorende 

d. bouwwerken, 
e. erven, terreinen en 
f. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

11.2 Bouwregels 

11.2. 1 Aigemeen 
Op de voor Cultuur en ontspanning - Molen aangewezen gronden mag uitsluitend worden 
gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 11.1. 

11.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. Bestaande gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen 

worden vervangen, of geheel of gedeeltelijk worden vernieuwd. Hierbij mag geen 
verhoging van het gebouw plaatsvinden. 

b. Bijbehorende bouwwerken zijn toegestaan tot een oppervlakte van 50 m2. De 
maximaal toegestane bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk bedraagt 4,5 meter. 

11.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in 11.2.2 en 11.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

11.2. 4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor het bouwen van overige, niet eerder genoemde, bouwwerken gelden de volgende 
bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
b. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter 

bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 

meter bedragen. 

11.3 Ontheffing van de bouwregels 

11.3. 1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 11.2.4, onder c, voor een bouwhoogte 
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot maximaal 7 meter. 
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11.3.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 11.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

11.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken 
voor horecadoeleinden. 

11.5 Ontheffing van de gebruiksregels 

11.5.1 Omschrijving bevoegdheid 
a. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 11.4, voor een 
ondergeschikt medegebruik door een horecabedrijf dat genoemd is in de categorie 1 uit 
de hoofdgroep Horeca van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfstypen (Bijlage 
A). 

b. De ontheffing, als genoemd onder a, wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde 
dat geen onevenredige aantasting plaats vindt van: 
1. het straat- en bebouwingsbeeld; 
2. de verkeersveiligheid; 
3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

11.5.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 11.5.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel12 Detailhandel - Tuincentrum 

12.1 Bestemmingsomschrijving 

12. 1. 1 Basisbestemming 
De voor Detailhandel - Tuincentrum aangewezen gronden zijn bestemd voor de exploitatie 
van een tuincentrum, met daaraan ondergeschikt, 

a. medegebruik door een horecabedrijf dat genoemd is in de categorie 1 uit de 
Hoofdgroep Horeca van de bij deze regels behorende Bedrijvenlijst (Bijlage A), 

b. het wonen, indien en voorzover op grond van lid 12.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

c. mantelzorg, indien en voorzover op grond van lid 12.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

met de daarbij behorende, 

d. bouwwerken, 
e. erven, 
f. terreinen en 
g. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

12.2 Bouwregels 

12.2. 1 Algemeen 
a. Op de voor Detailhandel - Tuincentrum aangewezen gronden mag uitsluitend worden 

gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 12.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 12.2.2, 12.2.3 en 

12.2.4, mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar 
aard en omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

12.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. Ter plaatse van de aanduiding "maximale bouwhoogte" mag bij de bouw van gebouwen 

en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde de aangegeven bouwhoogte niet 
worden overschreden. 

c. Ter plaatse van de aanduiding "maximum bebouwingspercentage' mag bij de bouw van 
gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde het aangegeven 
bebouwingspercentage niet worden overschreden. 

d. Per bouwvlak is, tenzij door middel van een aanduiding anders is aangegeven, de bouw 
van een bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfswoningen dienen vrijstaand te worden 
gebouwd. De inhoud van een bedrijfswoning mag ten hoogste 900 m3 en de goothoogte 
maximaal 6 bedragen, met dien verstande dat bij het bepalen van de inhoud van de 
bedrijfswoning, de in de bedrijfswoning aanwezige ruimten die ten dienste staan van het 
bedrijf onverkort meetellen. Voor bestaande bedrijfswoningen, die onderdeel uitmaken 
van een (groter) hoofdgebouw, geldt dat zij mogen worden gehandhaafd, vernieuwd en 
vergroot, met dien verstaande dat voor die bedrijfwoningen een afwijkende maximale 
inhoudsmaat van toepassing is van 750 m3. Voor bedrijfswoningen geldt, in afwijking 
van het bepaalde onder b van dit lid, een maximale bouwhoogte van 10 meter. 

e. Binnen het gebied met de aanduiding 'bedrijfswoning' mogen bij een bedrijfswoning 
behorende bijbehorende bouwwerken worden gebouwd. Voor bij bedrijfswoningen 
behorende bijbehorende bouwwerken geldt dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 
100 m2 per wooneenheid mag bed ragen, dat de toegestane maximale goothoogte 3 
meter en -in afwijking van het bepaalde onder b van dit lid- de maximale bouwhoogte 3 
meter, voorzover gelegen binnen 3 meter van een naburig erf en 6 meter in aile overige 
gevallen bedraagt. 
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12.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 12.2.2 en 12.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

12.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor het bouwen van overige, niet eerder genoemde, bouwwerken gelden de volgende 
bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
b. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter 

bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 

meter bedragen. 

12.3 Ontheffing van de bouwregels 

12.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 12.2.2, onder d, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in twee woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1000 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

b. 12.2.2, onder d, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in drie woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1500 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

c. 12.2.4, onder a, voor een bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 3 
meter; 

d. 12.2.4, onder c, voor een bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, tot maximaal 7 meter. 

12.3.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 12.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

12.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het op meer dan 20 % van het winkelverkoopvloeroppervlakte uitstallen van het 
randassortiment; 

b. het voor meer dan 10 % gebruiken van het winkelverkoopvloeroppervlakte voor 
horecadoeleinden; 

c. de exploitatie van een seksinrichting. 
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Artikel 13 Groen 

13.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenstroken, plantsoenen, waterpartijen, -Iopen, -bergingen, wadi's, infilstratiestroken 
en andere voorzieningen in het kader van de waterbeheersing; 

b. landschappelijke waarden; 
c. in- en uitritten, wandel- en fietspaden; 
d. openbare nutsvoorzieningen; 
e. ondergrondse infrastructurele voorzieningen (hoogspanningsverbindingen en hoge druk 

aardgastransportleidingen uitgezonderd); 
f. bij deze doeleinden behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, 

straatmeubilair en andere werken. 

13.2 Bouwregels 

13.2. 1 Aigemeen 
a. Op de voor Groen aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover 

dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 13.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 13.2.2, 13.2.3 en 

13.2.3, mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar 
aard en omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

13.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde zijn niet toegestaan. 

13.2.3 Nutsvoorzieningen 
Voor het bouwen van nutsvoorzieningen geldt, in afwijking van het bepaalde in 13.2.2 en 
13.2.4, de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

13.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor het bouwen van overige, niet eerder genoemde, bouwwerken geen gebouwen zijnde 
gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggenmasten en lichtmasten bedraagt maximaal 
10 meter; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt maximaal 5 meter. 

13.3 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend: 

a. opslag op onbebouwde gronden; 
b. een gebruik als parkeerterrein. 
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Artikel14 Groen - Landgoedpark 

14.1 Bestemmingsomschrijving 

14. 1. 1 Basisbestemming 
De voor Groen - Landgoedpark aangewezen gronden zijn bestemd voor de instandhouding 
van een landgoedpark en -voorzover gelegen binnen een bouwvlak- de instandhouding van 
een landhuis, het wonen, mantelzorg en aan het wonen ondergeschikt medegebruik ten 
behoeve van de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis, alsmede voor de 
bescherming, instandhouding en verbetering van de landschappelijke, cultuurhistorische, 
geomorfologische en natuurlijke waarden, met daaraan ondergeschikt: 

a. extensieve recreatie, 
b. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen en andere voorzieningen ten 

behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve 
van het vasthouden en bergen van water, 

c. de uitoefening van een beroep of de exploitatie van een bedrijf voorkomend in de 
categorieen 1 of 2 van de hoofdgroep Bedrijven van bijlage A, kleinschalige 
dagrecreatieve activiteiten op het gebied van cultuur en educatie, het bieden van 
dagbesteding aan specifieke doelgroepen uit de zorgsector, het verstrekken van logies 
en ontbijt aan reizigers en de opslag en stalling van agrarisch aanverwante goederen 
en de stalling van caravans en campers en boten, met dien verstande dat: 
1. de activiteiten plaats moeten vinden binnen een bestaand (eventueel daarvoor 

geschikt te maken) bedrijfsgebouw, 
2. per landgoed maximaal 300 m2 bedrijfsvloeroppervlakte voor de nevenactiviteiten in 

gebruik mag zijn. 
d. kortdurende evenementen (minder dan 4 aaneengesloten dagen per jaar), met een 

frequentie van maximaal 1 keer per jaar per perceel. 
e. ondergrondse infrastructure Ie voorzieningen (hoogspanningsverbindingen en hoge druk 

aardgastransportleidingen u itgezonderd); 
met de daarbij behorende 

f. bouwwerken, 
g. erven, 
h. terreinen en 
i. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

14.1.2 Toegesfaan medegebruik fer p/aatse van funcfie-aanduidingen 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' zijn de gronden tevens bestemd voor: 

1. het wonen, met dien verstande dat binnen het gebied met de functie-aanduiding 
'wonen', maximaal1 wooneenheid aanwezig, tenzij door middel van een aanduiding 
in het plan anders is aangegeven, 

2. aan het wonen ondergeschikt medegebruik ten behoeve van een beroep of bedrijf 
aan huis, 

3. mantelzorg. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - schuur' zijn de gronden 

tevens bestemd voor de instandhouding van een schuur die mag worden gebruikt voor 
agrarische doeleinden. 

14.2 Bouwregels 

14.2. 1 A/gemeen 
a. Op de voor Groen - Landgoedpark aangewezen gronden mag uitsluitend worden 

gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 14.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 14.2.2, 14.2.3 en 
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14.2.4, mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar 
aard en omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 
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14.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen het bouwvlak. De toegestane maximale bouwhoogte voor 
gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwde zijnde, bedraagt 13 meter. 

b. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid, mogen op gronden die middels de 
functieaanduiding 'wonen' tevens zijn bestemd voor het wonen, een of -in het geval dit 
door middel van een aanduiding in het plan is aangegeven- meer wooneenheden 
worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. de inhoud van een wooneenheid maximaal 750 m3 bedraagt, de maximale 

goothoogte 6 meter en de maximale bouwhoogte 10 meter bedraagt, 
2. bij een wooneenheid bijbehorende bouwwerken mogen worden gebouwd, waarvan 

de gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m2 per wooneenheid mag bedragen. 
Voor bijbehorende bouwwerken geldt een maximale goothoogte van 3 meter en 
een maximale bouwhoogte van 3 meter, voorzover het bouwwerk is gelegen binnen 
3 meter van een naburig erf en 6 meter in aile overige gevallen. 

c. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - schuur' tevens zijn bestemd voor de 
instandhouding van een schuur, een schuur aanwezig zijn waarvan de oppervlakte niet 
mag worden vergroot, de goothoogte maximaal 4 meter en de hoogte maximaal 10 
meter mag bedragen. De schuur mag niet worden verplaatst. 

14.2.3 Nutsvoorzieningen 
Voor het bouwen van nutsvoorzieningen geldt, in afwijking van het bepaalde in 14.2.2 en 
14.2.4, de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

14.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
De hoogte van overige, niet eerder genoemde, bouwwerken mag ten hoogste bedragen: 

a. 6 meter voor palen en masten; 
b. 2 meter voor erf- en terreinafscheidingen; 
c. 2,50 meter voor niet eerder genoemde overige bouwwerken. 

14.3 Ontheffing van de bouwregels 

14.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 

bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 14.2.2, onder a, voor het bouwen van bij een landhuis behorende bijbehorende 
bouwwerken buiten het bouwvlak, met dien verstande dat maximaal 150 m2 aan 
bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak kan worden toegestaan. 

b. 14.2.2, onder b, voor het vergroten van een wooneenheid tot ten hoogste de inhoud van 
het oorspronkelijk hoofdgebouw, waarvan het woonhuis een onderdeel vormt, met dien 
verstande dat de bestaande karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de 
bouw- en goothoogte en dakvorm, hierbij moet worden gehandhaafd. 

c. 14.2.2, onder b, voor het splitsen van een bestaande wooneenheid in twee woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1000 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

d. 14.2.2, onder b, voor het splitsen van een bestaande wooneenheid in drie woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1500 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 
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14.3.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 14.3.1 wordt het in 
bijlage C van deze planregels opgenomen schema toegepast. 

14.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval verstaan: 

a. de exploitatie van een winkel, horecabedrijf, of seksinrichting. 
b. opslag op onbebouwde gronden ten dienste van bedrijven. 

14.5 Aanlegvergunning 
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden 
2. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatie!eidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur; 

3. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en 
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, met een oppervlakte van 
meer dan 50 m2; 

4. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning 
van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 

5. het graven en/of dempen van sloten en het door afwateren, ontwateren of 
afdammen wijzigen van de grondwaterstand; 

6. het leggen van drainagebuizen. 
b. De onder a van dit lid bedoelde verboden zijn niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden, die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds 
in uitvoering waren op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan. 

c. De aanlegvergunning wordt geweigerd, indien door de uitvoering van de aldaar 
genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de daarvan direct of indirect te 
verwachten gevolgen de aanwezige landschapselementen en/of de aanwezige 
archeologische, c.q. cultuurhistorische waarden in onevenredige mate worden of 
kunnen worden aangetast. 

14.6 Wijzigingsbevoegdheid 

14.6. 1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening het plan te wijzigen: 

a. ten behoeve van dag- of verblijfsrecreatie, bedrijven uit de categorie 1 voorkomend 
binnen de hoofdrubrieken Bedrijven, Maatschappelijk, Horeca, Cultuur en ontspanning 
en Dienstverlening van de bij deze planregels behorende Staat van bedrijfstypen 
(bijlage A) in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, voormalig 
bedrijfsgebouw, met dien verstande dat: 
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1. het betreffende gebouw tenminste vijf jaar (niet wederrechtelijk) in gebruik is 
geweest voor bedrijfsdoeleinden; 

2. de functiewijziging ook met vervangende nieuwbouw gepaard kan gaan, indien het 
bestaande bedrijfsgebouw om bouwtechnische redenen niet geschikt (te maken) is 
voor het beoogde doel; 

3. de functiewijziging betrekking kan hebben op maximaal 300 m2 

gebru iksvloeroppervlakte; 
4. voor plannen die voorzien in de realisatie van recreatieverblijven geldt, in afwijking 

van het bepaalde onder a, sub 3, van dit lid dat er maximaal 3 recreatieverblijven 
mogen worden gerealiseerd en elk recreatieverblijf een gebruiksvloeroppervlakte 
heeft van niet meer dan 65 m2; 
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5. burgemeester en wethouders bevoegd zijn, de vestiging van andere dan de in de 
aanhef van dit lid bedoelde bedrijven toe te staan, mits die bedrijven naar hun aard 
vergelijkbaar zijn met de binnen de genoemde hoofdrubrieken toegestane bedrijven 
uit categorie 1 en die bedrijven, gelet op hun invloed op hun omgeving, daarmee 
gelijk kunnen worden gesteld; 

6. de exploitatie van een hotel, cafe/bar, c.q. de exploitatie van een partycentrum niet 
is toegestaan. 

b. ten behoeve van het wonen in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, 
waardevol voormalig bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. een woonfunctie slechts wordt toegekend, indien het gebouw een inhoud heeft van 

minimaal 450 m3; 
2. de karakteristieke waarde van het gebouw door de nieuwe functie niet mag worden 

aangetast; 
3. de inhoud van het gebouw niet mag worden vergroot; 
4. het gebouw opgenomen dient te worden op de gemeentelijke monumentenlijst. 

14.6.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om WIJZlglng, als bedoeld in lid 14.6.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel15 Horeca 

15.1 Bestemmingsomschrijving 

15.1. 1 Basisbesfemming 
De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven, die zijn genoemd in 
categorie 1 uit de Hoofdgroep Horeca van de bij deze regels behorende Bedrijvenlijst 
(Bijlage A), met daaraan ondergeschikt 

a. kantoorruimte als integraal onderdeel van de bedrijfsactiviteiten, tot een bruto
vloeroppervlak per bedrijf van maximaal 30 % van het bruto-vloeroppervlak van de 
gebouwen op een bouwperceel, 

b. het wonen, indien en voorzover op grond van lid 15.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

c. mantelzorg, indien en voorzover op grond van lid 15.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

met de daarbij behorende 

d. bouwwerken, 
e. erven, 
f. terreinen en 
g. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

15. 1.2 Toegesfaan medegebruik fer plaatse van functie-aanduidingen 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'speeltuin' zijn de gronden tevens bestemd voor de 

exploitatie van een speeltuin. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'wellness' zijn de gronden tevens bestemd voor 

wellness. 

15.2 Bouwregels 

15.2. 1 Algemeen 
a. Op de voor Horeca aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover 

dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 15.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 15.2.2, 15.2.3 en 15.2.4 

mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

15.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. Ter plaatse van de aanduiding "maximale bouwhoogte" mag bij de bouw van gebouwen 

en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde de aangegeven bouwhoogte niet 
worden overschreden. 

c. Ter plaatse van de aanduiding "maximum bebouwingspercentage' mag bij de bouw van 
gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde het aangegeven 
bebouwingspercentage niet worden overschreden. 

d. Per bouwvlak is, tenzij door middel van een aanduiding anders is aangegeven, de bouw 
van een bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfswoningen dienen vrijstaand te worden 
gebouwd. De inhoud van een bedrijfswoning mag ten hoogste 900 m3 en de goothoogte 
maximaal 6 meter bedragen, met dien verstande dat bij het bepalen van de inhoud van 
de bedrijfswoning, de in de bedrijfswoning aanwezige ruimten die ten dienste staan van 
het bedrijf onverkort meetellen. Voor bestaande bedrijfswoningen, die onderdeel 
uitmaken van een (groter) hoofdgebouw, geldt dat zij mogen worden gehandhaafd, 
vernieuwd en vergroot, met dien verstaande dat voor die bedrijfwoningen een 
afwijkende maximale inhoudsmaat van toepassing is van 750 m3. Voor 

60 

bedrijfswoningen geldt, in afwijking van het bepaalde onder b van dit lid, een maximale 
bouwhoogte van 10 meter. 
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e. Per bouwvlak mogen bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken 
worden gebouwd. Voor bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken geldt 
dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m2 per wooneenheid mag bedragen, dat 
de toegestane maximale goothoogte 3 meter en -in afwijking van het bepaalde onder b 
van dit lid- de maximale bouwhoogte 3 meter, voorzover gelegen binnen 3 meter van 
een naburig ert en 6 meter in aile overige gevallen bedraagt. 

15.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 15.2.2 en 15.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

15.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor het bouwen van overige, niet eerder genoemde, bouwwerken gelden de volgende 
bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
b. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter 

bedragen; 
c. de bouwhoogte van niet eerder genoemde overige bouwwerken mag maximaal 5 meter 

bedragen. 

15.3 Ontheffing van de bouwregels 

15.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 15.2.1, onder a, voor de bouw van gebouwen ten behoeve van de vestiging van een 
bedrijf dan wei wijziging of aanpassing van een bestaand bedrijf in een bedrijf dat niet is 
genoemd in de Hoofdgroep Horeca van Bijlage A van deze regels dan wei is genoemd 
in een of ten hoogste twee categorieen hoger van die Hoofdgroep, mits dat bedrijf, gelet 
op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld 
met de volgens lid 15.1 op die locatie toegestane bedrijven; 

b. 15.2.2, onder a, voor een gezamenlijk oppervlak van bijbehorende bouwwerken buiten 
het bouwvlak tot maximaal 75 m2, mits het bebouwingspercentage niet meer bedraagt 
dan 50%, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 3 meter bedraagt; 

c. 15.2.2, onder d, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in twee woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1000 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

d. 15.2.2, onder d, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in drie woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1500 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

e. 15.2.4, onder a, voor een bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 3 
meter; 

f. 15.2.4, onder c, voor een bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, tot maximaal 7 meter. 
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15.3.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 15.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

15.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend: 

a. opslag op onbebouwde gronden ten dienste van bedrijven; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een winkel of een 

seksinrichting. 

15.5 Ontheffing van de gebruiksregels 

15.5.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 15.1, onder a, ten behoeve van de 
vestiging dan wei wijziging of aanpassing van een bestaand horecabedrijf in een 
horecabedrijf dat niet is genoemd in de Hoofdgroep Bedrijven van bijlage A van deze regels 
dan wei is genoemd in een categorie hoger van die Hoofdgroep, mits dat horecabedrijf, 
gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld 
met de volgens lid 15.1, onder a, op die locatie toegestane horecabedrijven. 

15.5.2 Nadere omschrijving 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 15.5.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

15.6 Wijzigingsbevoegdheid 

15.6.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd het plan te wijzigen door het wijzigen van de bestemming Horeca in de 
bestemming Wonen na beeindiging van de bedrijfsvoering van het bedrijf, met dien 
verstande dat: 

a. de wijziging zich niet kan uitstrekken tot een groter gebied dan het bestaande erf; 
b. de wijziging er niet toe kan strekken dat het aantal wooneenheden op het erf toeneemt. 

15.6.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om wijziging, als bedoeld in lid 15.6.1, wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel16 Maatschappelijk 

16.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke 
voorzieningen, die zijn genoemd in de categorieen 1 en 2 uit de Hoofdgroep 
Maatschappelijk van de bij deze regels behorende Bedrijvenlijst (Bijlage A), met de daarbij 
behorende: 

a. bouwwerken, 
b. erven, 
c. terreinen en 
d. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

16.2 Bouwregels 

16.2. 1 A/gemeen 
a. Op de voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd 

voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 16.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 16.2.2, 16.2.3 en 

16.2.4, mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar 
aard en omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

16.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zlInde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' mag bij de bouw van 

gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde het aangegeven 
bebouwingspercentage niet worden overschreden. 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag bij de bouw van gebouwen 
en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde de aangegeven bouwhoogte niet 
worden overschreden. 

16.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 16.2.2 en 16.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

16.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor overige, niet eerder genoemde, bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
b. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter 

bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 

meter bedragen. 

16.3 Ontheffing van de bouwregels 

16.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 
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a. 16.2.1, onder a, voor de bouw van gebouwen ten behoeve van de vestiging dan wei 
wijziging of aanpassing van een bestaande maatschappelijke voorziening in een 
maatschappelijke voorziening, die niet is genoemd in Bijlage A van deze regels, mits 
die maatschappelijke voorziening, gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op 
de omgeving kan worden gelijkgesteld met de volgens lid 16.1, onder a, op die locatie 
toegestane maatschappelijke voorzieningen; 

b. 16.2.4, onder a, voor een bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 3 
meter; 

c. 16.2.4 onder c, voor een bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
tot maximaal 7 meter. 

16.3.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 16.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

16.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend opslag op onbebouwde gronden. 

16.5 Ontheffing van de gebruiksregels 

16.5.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 16.1, onder a, ten behoeve van de 
vestiging dan wei wijziging of aanpassing van een bestaande maatschappelijke voorziening 
in een maatschappelijke voorziening, die niet is genoemd in de Hoofdgroep 
Maatschappelijk van Bijlage A van deze regels, mits die maatschappelijke voorziening, 
gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld 
met de volgens lid 16.1, onder a, op die locatie toegestane maatschappelijke voorzieningen. 

16.5.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 16.5.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel 17 Maatschappelijk - Crematorium 

17.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Maatschappelijk - Crematorium aangewezen gronden zijn bestemd voor de 
instandhouding van een begraafplaats en crematorium, met de daarbij behorende 

a. bouwwerken, 
b. erven, 
c. terreinen en 
d. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

17.2 Bouwregels 

17.2. 1 Algemeen 
a. Op de voor Maatschappelijk - Crematorium aangewezen gronden mag uitsluitend 

worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 17.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 17.2.2, 17.2.3 en 

17.2.4, mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar 
aard en omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

17.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag bij de bouw van gebouwen 

en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, de aangegeven bouwhoogte niet 
worden overschreden. 

17.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 17.2.2 en 17.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

17.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor overige, niet eerder genoemde, bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
b. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter 

bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 

meter bedragen. 

17.3 Ontheffing van de bouwregels 

17.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 17.2.4, onder a, voor een bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 3 
meter; 

b. 17.2.4 onder c, voor een bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
tot maximaal 7 meter. 

17.3.2 Nadere voorwaarden 
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Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 17.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel18 Natuur 

18.1 Bestemmingsomschrijving 

18. 1. 1 Basisbestemming 
De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de bescherming, instandhouding en verbetering van de landschappelijke, 
cultuurhistorische, geomorfologische en natuurlijke waarden; 

b. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen en andere voorzieningen ten 
behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve 
van het vasthouden en bergen van water. 

Extensieve recreatie is toegestaan, voorzover de onder a genoemde waarden hierdoor niet 
onevenredig worden geschaad. Op voor Natuur aangewezen gronden mag geen 
toepassing worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke 
ordening. 

18. 1.2 Toegestaan medegebruik ter plaase van functie-aanduidingen 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' zijn de gronden tevens bestemd voor 

verblijfsrecreatie. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie-stacaravan' zijn de 

gronden tevens bestemd voor verblijfsrecreatie. 
c. Ter plaatse van de aanduiding '-schuur' zijn de gronden tevens bestemd voor de 

instandhouding van een schuur die mag worden gebruikt voor agrarische doeleinden. 

18.2 Bouwregels 

18.2. 1 Aigemeen 
a. Op de voor 'Natuur' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover 

dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 18.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 18.2.2 en 18.2.3 mag 

worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

18.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde zijn niet toegestaan. 
b. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 

functieaanduiding 'recreatiewoning' tevens zijn bestemd v~~r verblijfsrecreatie, een 
recreatiewoning aanwezig zijn, waarvan de inhoud ten hoogste 200 m3 , de goothoogte 
maximaal 3,5 meter en de hoogte maximaal 5 meter, of zoveel meer als die inhoud of 
(goot-) hoogte bedroeg ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan. 
Bij een recreatiewoning is een bijbehorend bouwwerk toegestaan, met dien verstande 
dat per recreatiewoning niet meer dan 12 m2 aan bijbehorende bouwwerken aanwezig 
mag zijn, de afstand van het bouwwerk tot de recreatiewoning niet meer dan 5 meter 
mag bedragen en de goothoogte niet meer dan 3 en de hoogte niet meer dan 5 meter 
mag bedragen. 

c. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van recreatie-stacarvan' tevens zijn bestemd voor 
verblijfsrecreatie, een stacaravan in stand worden gehouden. Stacaravans mogen 
geheel of gedeeltelijk worden vernieuwd, maar niet worden vergroot. Bij stacaravans 
zijn geen bijbehorende bouwwerken toegestaan. 

d. In afwijking van het bepaalde onder a van dit lid mag op gronden die middels de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - schuur' tevens zijn bestemd voor de 
instandhouding van een schuur, een schuur aanwezig zijn waarvan de oppervlakte niet 
mag worden vergroot, de goothoogte maximaal 3,5 meter en de hoogte maximaal 6 
meter mag bedragen. De schuur mag niet worden verplaatst. 
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18.2.3 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
De hoogte van overige, niet eerder genoemde, bouwwerken mag ten hoogste 2 meter 
bedragen. 

18.3 Ontheffing van de bouwregels 

18.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde onder 18.2.2 ten behoeve van: 

a. de bouw van een brandtoren met een hoogte van maximaal 20 meter, mits deze uit een 
oogpunt van brandpreventie of brandbestrijding noodzakelijk is. 

b. een hoogzit met een hoogte van maximaal 10 meter ten behoeve van de uitoefening 
van de jacht en een eenvoudige berging voor voeder van wild, mits deze noodzakelijk 
zijn voor de instandhouding van het wild; de inhoud van de berging mag ten hoogste 5 
m3 en de hoogte maximaal 2,5 meter bedragen. 

18.3.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 18.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

18.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de 
Wet ruimteJijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het permanent bewonen van een opstal met de functie-aanduiding 'recreatiewoning' of 
'specifieke vorm van recreatie-stacaravan'; 

b. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten; 
c. het opslaan van zand, stenen en naar aard daarmee gelijk te stellen materialen. 

18.5 Aanlegvergunning 
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden 
2. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur; 

3. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en 
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van 
meer dan 50 m2; 

4. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning 
van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 

5. het graven en/of dempen van sloten en het door afwateren, ontwateren of 
afdammen wijzigen van de grondwaterstand; 

6. het leggen van drainagebuizen. 
b. De onder a bedoelde verboden zijn niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 

die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds in uitvoering 
waren op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan. 

c. De onder a bedoelde aanlegvergunning wordt geweigerd, indien door de uitvoering van 
de aldaar genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de daarvan direct of 
indirect te verwachten gevolgen de landschappeJijke, cultuurhistorische en natuurlijke 
waarden in onevenredige mate worden of kunnen worden aangetast. 

d. Aan de aanlegvergunning kan de voorwaarde worden verbonden, dat er wordt herplant. 
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Artikel 19 Recreatie - Dagrecreatie 

19.1 Bestemmingsomschrijving 

19. 1. 1 Basisbestemming 
De v~~r Recreatie - Dagrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor dagrecreatie, 
met daaraan ondergeschikt: 

a. wegen, voet- en fietspaden, 
b. ondergrondse infrastructurele voorzieningen (hoogspanningsverbindingen en hoge druk 

aardgastransportleidingen uitgezonderd); 
c. evenementen, 
met de daarbij behorende: 

d. bouwwerken, 
e. terreinen en 
f. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

19.1.2 Toegestaan medegebruik ter plaatse van functie-aanduidingen 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'skibaan' zijn de gronden tevens bestemd voor de 

instandhouding van een skibaan met een hoogte van maximaal 30 meter. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' zijn de gronden tevens bestemd voor de 

bouw en instandhouding van een bedrijfswoning, met dien verstande dat binnen het 
gebied waarvoor de aanduiding is opgenomen, maximaal 1 bedrijfswoning is 
toegestaan. 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' zijn de gronden tevens bestemd voor 
mantelzorg. 

d. Ter plaatse van de aanduiding 'horeca' zijn de gronden tevens bestemd voor 
horecabedrijven, die zijn genoemd in de categorie 1 uit de Hoofdgroep Horeca van de 
bij deze regels behorende Bedrijvenlijst (Bijlage A). 

19.2 Bouwregels 

19.2. 1 Algemeen 
a. Op de voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden mag uitsluitend worden 

gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 19.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 19.2.2, 19.2.3 en 

19.2.4 mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar 
aard en omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

19.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag bij de bouw van gebouwen 

en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde de aangegeven bouwhoogte niet 
worden overschreden. 

c. Bedrijfswoningen dienen vrijstaand te worden gebouwd. De inhoud van een 
bedrijfswoning mag ten hoogste 900 m3 en de goothoogte maximaal 6 meter bedragen, 
met dien verstande dat bij het bepalen van de inhoud van de bedrijfswoning, de in de 
bedrijfswoning aanwezige ruimten die ten dienste staan van het bedrijf onverkort 
meetellen. Voor bestaande bedrijfswoningen, die onderdeel uitmaken van een (groter) 
hoofdgebouw, geldt dat zij mogen worden gehandhaafd, vernieuwd en vergroot, met 
dien verstaande dat voor die bedrijfwoningen een afwijkende maximale inhoudsmaat 
van toepassing is van 750 m3. Voor bedrijfswoningen geldt, in afwijking van het 
bepaalde onder b van dit lid, een maximale bouwhoogte van 10 meter. 

d. Per bouwvlak mogen bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken 
worden gebouwd. Voor bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken geldt 
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dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m2 per wooneenheid mag bedragen, dat 
de toegestane maximale goothoogte 3 meter en -in afwijking van het bepaalde onder b 
van dit lid- de maximale bouwhoogte 3 meter, voorzover gelegen binnen 3 meter van 
een naburig erf en 6 meter in aile overige gevallen bedraagt. 

19.2.3 Nutsvoorzieiningen 
In afwijking van het bepaalde in 19.2.2 en 19.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

19.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor overige, niet eerder genoemde, bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. voor de bouw van een skilift, ter plaatse van de aanduiding 'skibaan', geldt een 
maximale hoogte van 5 meter; 

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
c. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter 

bedragen; 
d. de bouwhoogte van niet eerder genoemde overige bouwwerken mag maximaal 5 meter 

bedragen. 

19.3 Ontheffing van de bouwregels 

19.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 

bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 19.2.2, onder a, voor de bouw van een schuilhut, met dien verstande dat: 
1. er binnen het bestemmingsvlak maximaal 2 schuilhutten aanwezig mogen zijn, 
2. de oppervlakte van een schuilhut maximaal 15 m2 bedraagt; 
3. de goothoogte niet meer dan 3 meter bedraagt. 

b. 19.2.2, onder c, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in twee woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1000 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

c. 19.2.2, onder c, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in drie woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1500 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

19.3.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 19.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

19.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken 
ten behoeve van verblijfsrecreatie. 
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Artikel20 Recreatie - Kampeerterrein 

20.1 Bestemmingsomschrijving 

20. 1. 1 Basisbestemming 
De voor Recreatie - Kampeerterrein aangewezen gronden zijn bestemd voor het 
bedrijfsmatig gelegenheid bieden van recreatief verblijf in kampeermiddelen, met de daarbij 
behorende voorzieningen, zoals een kampwinkel, toiletgebouwen, en een zwembad, met 
daaraan ondergeschikt: 

a. het wonen, indien en voorzover op grond van lid 20.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

b. mantelzorg, indien en voorzover op grond van lid 20.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

c. het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden, 
d. ondergrondse infrastructurele voorzieningen (hoogspanningsverbindingen en hoge druk 

aardgastransportleidingen uitgezonderd); 
met de daarbij behorende 

e. bouwwerken, 
f. erven, 
g. terreinen en 
h. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en 

nutsvoorzien ingen. 

20.2 Bouwregels 

20.2. 1 Algemeen 

openbare 

a. Op de voor Recreatie - Kampeerterrein aangewezen gronden mag uitsluitend worden 
gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 20.1. 

b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 20.2.2, 20.2.3, 20.2.4 
en 20.2.5 mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen 
naar aard en omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet 
voor bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

20.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. Toegestaan zijn een 
kampwinkel, een kantine/restaurant, kantoor, bergings- en sanitaire gebouwen, 
alsmede een bedrijfswoning. 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' mag bij de bouw van gebouwen 
en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde de aangegeven maximale 
goothoogte niet worden overschreden. 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag bij de bouw van gebouwen 
en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde de aangegeven bouwhoogte niet 
worden overschreden. 

d. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' mag bij de bouw van 
gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde het aangegeven 
bebouwingspercentage niet worden overschreden. 

e. Per bouwvlak is de bouw van een bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfswoningen dienen 
vrijstaand te worden gebouwd. De inhoud van een bedrijfswoning mag ten hoogste 900 
m3 bedragen, met dien verstande dat bij het bepalen van de inhoud van de 
bedrijfswoning, de in de bedrijfswoning aanwezige ruimten die ten dienste staan van het 
bedrijf onverkort meetellen. Voor bestaande bedrijfswoningen, die onderdeel uitmaken 
van een (groter) hoofdgebouw, geldt dat zij mogen worden gehandhaafd, vernieuwd en 
vergroot, met dien verstaande dat voor die bedrijfwoningen een afwijkende maximale 
inhoudsmaat van toepassing is van 750 m3. Voor bedrijfswoningen geldt, in afwijking 
van het bepaalde onder b en c van dit lid, een maximale goothoogte van 6 meter en 
een maximale bouwhoogte van 10 meter. 

f. Per bouwvlak mogen bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken 
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worden gebouwd. Voor bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken geldt 
dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal1 00 m2 per wooneenheid mag bedragen, dat 
-in afwijking van het bepaalde onder b en c van dit lid- de toegestane maximale 
goothoogte 3 meter en de maximale bouwhoogte 3 meter, voorzover gelegen binnen 3 
meter van een naburig erf en 6 meter in aile overige gevallen bedraagt. 

20.2.3 Kampeermidde/en 
Voor stacaravans gelden, in afwijking van het bepaalde onder 20.2.2, de volgende 
bouwregels: 

a. de oppervlakte van een stacaravan mag maximaal 60 m2 bedragen; 
b. de onderlinge afstand tussen stacaravans dient minimaal10 meter te bedragen; 
c. de bouwhoogte van een stacaravan mag niet meer dan 3 meter bedragen. 

20.2.4 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in 20.2.2 en 20.2.5 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

20.2.5 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor overige, niet eerder genoemde, bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
b. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter 

bedragen; 
c. de bouwhoogte van niet eerder genoemde overige bouwwerken mag maximaal 5 meter 

bedragen. 

20.3 Ontheffing van de bouwregels 

20.3. 1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 20.2.2, onder e, voor het vergroten van een bedrijfswoning tot ten hoogste de inhoud 
van het oorspronkelijk hoofdgebouw, waarvan de woning een onderdeel vormt, met 
dien verstande dat de bestaande karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de 
bouw- en goothoogte en dakvorm, hierbij moet worden gehandhaafd. 

b. 20.2.2, onder e, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in twee woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1000 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

c. 20.2.2, onder e, voor het splitsen van een bestaande bedrijfswoning in drie woningen, 
indien dit hoofdgebouw een inhoudsmaat heeft van meer dan 1500 m3 , met dien 
verstande dat de inhoud hierbij niet mag worden vergroot en dat de bestaande 
karakteristiek van het hoofdgebouw, bepaald door de bouw- en goothoogte en 
dakvorm, moet worden gehandhaafd. 

d. 20.2.5, onder a, voor een bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen tot maximaal 3 
meter; 

e. 20.2.5, onder c, voor een bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, tot maximaal 7 meter. 

20.3.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 20.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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20.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend: 

a. het permanent bewonen van sta-caravans; 
b. opslag op onbebouwde gronden ten dienste van bedrijven; 
c. de exploitatie van een seksinrichting. 

bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost 2009" (concept) 73 



Gemeente Enschede Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 

Artikel21 Recreatie - Verblijfsrecreatie 

21.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Recreatie - Verblijfsrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor het 
bedrijfsmatig gelegenheid bieden voor verblijfsrecreatie in een complex van 
recreatiebungalows, met de daarbij behorende voorzieningen, zoals een restaurant, een 
kinderdagverblijf, een receptie, met daaraan ondergeschikt: 

a. het wonen, indien en voorzover op grond van lid 21.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

b. mantelzorg, indien en voorzover op grond van lid 21.2.2 van deze planregels de bouw 
van een bedrijfswoning is toegestaan, 

c. ondergrondse infrastructurele voorzieningen (hoogspanningsverbindingen en hoge druk 
aardgastransportleidingen uitgezonderd); 

d. evenementen, 
met de daarbij behorende: 

B. bouwwerken, 
f. erven, 
g. terreinen en 
h. voorzieningen, zoals wegen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, groen- en 

speelvoorzieningen 

21.2 Bouwregels 

21.2.1 A/gemeen 
Op de voor Recreatie - Verblijfsrecreatie aangewezen gronden mag uitsluitend worden 
gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 21.1. 

21.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. Op de voor Recreatie - Verblijfsrecreatie aangewezen gronden mogen maximaal 290 

recreatiewoningen worden gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte van een 
recreatiewoning maximaal 75 m2 en de hoogte maximaal 3,5 meter mag bedragen. 

c. Van 6 procent van het aantal gebouwde recreatiewoningen mag, in afwijking van het 
bepaalde onder b van dit lid, de maximale oppervlakte 85 m2 en de hoogte maximaal 7 
meter, bij een goothoogte van 3,5 meter bedragen. 

d. Voor de centrale voorzieningen (gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen 
gebouw zijnde) geldt een maximale bouwhoogte van 10 meter. 

e. Binnen het bestemmingsvlak is de bouw van twee vrijstaande bedrijfswoningen 
toegestaan. Bedrijfswoningen dienen vrijstaand te worden gebouwd. De inhoud van een 
bedrijfswoning mag ten hoogste 900 m3 , de goothoogte maximaal 6 en de bouwhoogte 
maximaal 10 meter bedragen, met dien verstande dat bij het bepalen van de inhoud 
van de bedrijfswoning, de in de bedrijfswoning aanwezige ruimten die ten dienste staan 
van het bedrijf onverkort meetellen. 

f. Voor bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken geldt dat de 
gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m2 per wooneenheid mag bedragen, dat -in 
afwijking van het bepaalde onder b en c van dit lid- de toegestane maximale goothoogte 
3 meter en de maximale bouwhoogte 3 meter, voorzover gelegen binnen 3 meter van 
een naburig erf en 6 meter in aile overige gevallen bedraagt. 

21.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in 21.2.2 en 21.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

21.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor overige, niet eerder genoemde, bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
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a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
b. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal1 0 meter 

bedragen; 
c. de bouwhoogte van niet eerder genoemde overige bouwwerken mag maximaal 5 meter 

bedragen. 

21.3 Ontheffing van de bouwregels 

21.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. 19.2.4, onder c, voor het bouwen van antennes en zendmasten tot een hoogte van 20 
meter. 

21.3.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 21.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

21.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de 
Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het permanent bewonen van een opstal met de functie-aanduiding 'recreatiewoning' of 
'verblijfsrecreatie' . 

b. opslag op onbebouwde gronden ten dienste van bedrijven. 
c. de exploitatie van een seksinrichting. 
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Artikel22 Recreatie - Volkstuin 

22.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Recreatie - Volkstuin aangewezen gronden zijn bestemd v~~r volkstuinen en 
hobbytuinbouw, 

met de daarbij behorende 

a. bouwwerken, 
b. erven, 
c. terreinen en 
d. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

22.2 Bouwregels 

22.2. 1 Algemeen 
a. Op de voor Recreatie - Volkstuin aangewezen gronden mag uitsluitend worden 

gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 22.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in lid 22.2.2 mag worden 

gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en omvang niet 
worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor bouwwerken, die zijn 
gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet krachtens de 
overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

22.2.2 Gebouwen en overige bouwwerken 
a. Op de voor 'Recreatie-Volkstuinen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bergingen, 

planten- en boogkassen worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. de bouw van bergingen en plantenkassen slechts is toegestaan bij volkstuinen met 

een oppervlakte van 100 m2, per volkstuin maximaal 5 m2 aan deze vorm van 
bebouwing is toegestaan en de toegestane bouwhoogte 1 meter bedraagt, 

2. voor niet-permanente boogkassen v~~r seizoensverlengende tee It van gewassen 
een maximale bouwhoogte geldt van 1,5 meter. 

b. De bouwhoogte van andere, niet eerder genoemde, overige bouwwerken mag niet 
meer dan 2,50 m bedragen. 

22.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in 22.2.2 gelden voor het bouwen van nutsvoorzieningen de 
volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

22.3 Ontheffing van de bouwregels 

22.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 22.2.2, onder a, voor de bouw van een 
centrale voorziening, bestaande uit een gezamenlijke berging en/of sanitaire voorziening, 
met dien verstande dat: 

a. de oppervlakte van het volkstuinencomplex, ten behoeve waarvan de voorziening wordt 
gebouwd, meer dan 5.000 m2 bedraagt; 

b. per volkstuinencomplex maximaal 1 gebouw met centrale voorzieningen aanwezig is; 
c. de oppervlakte niet meer dan 30 m2 en de goothoogte niet meer dan 3 meter bedraagt. 

22.3.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 22.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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22.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken 
voor verblijfsrecreatie of bewoning. 
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Artikel23 Sport - Manege 

23.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Sport - Manege aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het bedrijfsmatig exploiteren van een manege, alsmede het behoud van 
landschapselementen, 

met daaraan ondergeschikt, 

b. het opvangen en stallen van paarden en/of pony's in de vorm van een paardenpension, 
c. een kantine, 
d. het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische 

en cultuurhistorische waarden, 
e. het wonen, indien en voorzover op grond van lid 23.2.2 van deze planregels de bouw 

van een bedrijfswoning is toegestaan, 
f. mantelzorg, indien en voorzover op grond van lid 23.2.2 van deze planregels de bouw 

van een bedrijfswoning is toegestaan, 
met de bijbehorende: 

g. bouwwerken en gebouwen, 
h. wegen en paden; 
i. erven en terreinen en 
j. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

23.2 Bouwregels 

23.2. 1 Aigemeen 
a. Op de voor 'Sport - Manege' aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd 

voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 23.1. 
b. 2 Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 23.2.2, 23.2.3 en 

23.2.4, mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar 
aard en omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

23.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
a. Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen uitsluitend 

worden gebouwd binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag bij de bouw van gebouwen 

en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde de aangegeven bouwhoogte niet 
worden overschreden. 

c. Per bestemmingsvlak is de bouw van een kantine toegestaan; de oppervlakte daarvan 
mag - inclusief bijbehorende voorzieningen zoals een keuken, vergaderruimte en een 
theorielokaal - ten hoogste 100 m2 bedragen; 

d. Per bouwvlak is de bouw van €len bedrijfswoning toegestaan. Bedrijfswoningen dienen 
vrijstaand te worden gebouwd. De inhoud van een bedrijfswoning mag ten hoogste 900 
m3 bedragen, met dien verstande dat bij het bepalen van de inhoud van de 
bedrijfswoning, de in de bedrijfswoning aanwezige ruimten die ten dienste staan van het 
bedrijf onverkort meetellen. Voor bestaande bedrijfswoningen, die onderdeel uitmaken 
van een (groter) hoofdgebouw, geldt dat zij mogen worden gehandhaafd, vernieuwd en 
vergroot, met dien verstaande dat voor die bedrijfwoningen een afwijkende maximale 
inhoudsmaat van toepassing is van 750 m3 . Voor bedrijfswoningen geldt, in afwijking 
van het bepaalde onder b van dit lid, een maximale goothoogte van 6 meter en een 
maximale bouwhoogte van 10 meter. 

e. Per bouwvlak mogen bij bedrijfswoningen behorende bijbehorende bouwwerken 
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worden gebouwd, waarvan de gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m2 per 
wooneenheid mag bedragen. De toegestane maximale goothoogte van een bijbehorend 
bouwwerk bedraagt -in afwijking van het bepaalde onder b van dit lid- 3 meter en de 
maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter, voorzover gelegen binnen 3 meter van een 
naburig erf en 5 meter in aile overige gevallen. 
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2. de functiewijziging ook met vervangende nieuwbouw gepaard kan gaan, indien het 
bestaande bedrijfsgebouw om bouwtechnische redenen niet geschikt (te maken) is 
voor het beoogde doel; 

3. de functiewijziging betrekking kan hebben op maximaal 300 m2 

gebruiksvloeroppervlakte; 
4. voor plannen die voorzien in de realisatie van recreatieverblijven geldt, in afwijking 

van het bepaalde onder a, sub 3, van dit lid dat er maximaal 3 recreatieverblijven 
mogen worden gerealiseerd en elk recreatieverblijf een gebruiksvloeroppervlakte 
heeft van niet meer dan 65 m2; 

5. burgemeester en wethouders bevoegd zijn, de vestiging van andere dan de in de 
aanhef van dit lid bedoelde bedrijven toe te staan, mits die bedrijven naar hun aard 
vergelijkbaar zijn met de binnen de genoemde hoofdrubrieken toegestane bedrijven 
uit categorie 1 en die bedrijven, gelet op hun invloed op hun omgeving, daarmee 
gelijk kunnen worden gesteld; 

6. de exploitatie van een hotel, cafe/bar, C.q. de exploitatie van een partycentrum niet 
is toegestaan. 

b. ten behoeve van het wonen in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, 
waardevol voormalig bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. een woonfunctie slechts wordt toegekend, indien het gebouw een inhoud heeft van 

minimaal 450 m3; 
2. de karakteristieke waarde van het gebouw door de nieuwe functie niet mag worden 

aangetast; 
3. de inhoud van het gebouw niet mag worden vergroot; 
4. het gebouw opgenomen dient te worden op de gemeentelijke monumentenlijst; 

c. door het veranderen van de vorm van een bestaand bouwvlak, met dien verstande dat 
bouwgrenzen met niet meer dan 20 meter mogen worden opgeschoven; 

d. door het wijzigen van de bestemming Sport - Manege in de bestemming Wonen na 
beeindiging van de bedrijfsvoering van het bedrijf, met dien verstande dat: 
1. de wijziging zich niet kan uitstrekken tot een groter gebied dan het bestaande erf; 
2. de wijziging er niet toe kan strekken dat het aantal wooneenheden op het erf 

toeneemt. 

23.7.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om wijziging, als bedoeld in lid 23.7.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel24 Sport - Hondensport 

24.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Sport - Hondensport aangewezen gronden zijn bestemd voor de hondensport en 
voor het behoud, herstel en verbetering van de aanwezige landschappelijke, natuurlijke, 
geomorfologische en cultuurhistorische waarde, met daaraan ondergeschikt, 

a. ondergrondse infrastructurele voorzieningen (hoogspanningsverbindingen en hoge druk 
aardgastransportleidingen uitgezonderd); 

b. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen, alsmede andere voorzieningen 
ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten 
behoeve van het vasthouden en bergen van water, 

met de daarbij behorende 

c. bouwwerken, 
d. erven, 
e. terreinen en 
f. voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. 

24.2 Bouwregels 

24.2. 1 A/gemeen 
a. Op de voor Sport - Hondensport aangewezen gronden mag uitsluitend worden 

gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 24.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 24.2.2, 24.2.3 en 

24.2.4, mag worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar 
aard en omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

24.2.2 Gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde 
De bouw van gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde is niet 
toegestaan. 

24.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in 24.2.2 en 24.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

24.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
Voor het bouwen van overige, niet eerder genoemde, bouwwerken gelden de volgende 
bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
b. de bouwhoogte van palen, masten en kunstobjecten mag maximaal 6 meter bedragen; 
c. de bouwhoogte van niet eerder genoemde overige bouwwerken mag maximaal 2,50 

meter bedragen. 

24.3 Ontheffing van de bouwregels 

24.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 24.2.2 voor de bouw van een gebouw 
dat gebruikt kan worden als berging en/of schuilgelegenheid, met dien verstande dat: 

a. per bestemmingsvlak maximaal 1 gebouw aanwezig mag zijn; 
b. de oppervlakte niet meer dan 30 m2 en de goothoogte niet meer dan 3 meter mag 

bedragen. 
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24.3.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 24.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

24.4 Aanlegvergunning 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden 
2. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur; 

3. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en 
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, met een oppervlakte van 
meer dan 50 m2; 

4. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning 
van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 

5. het graven en/of dempen van sloten en het door afwateren, ontwateren of 
afdammen wijzigen van de grondwaterstand; 

6. het leggen van drainagebuizen. 
b. De onder a van dit lid genoemde verboden zijn niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden, die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds 
in uitvoering waren op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan. 

c. De aanlegvergunning wordt geweigerd, indien door de uitvoering van de aldaar 
genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de daarvan direct of indirect te 
verwachten gevolgen de aanwezige landschapselementen en/of natuurlijke -, 
geomorfologische - en cultuurhistorische waarden in onevenredige mate worden of 
kunnen worden aangetast. 
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Artikel25 Verkeer 

25.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, voet- en fietspaden en 
parkeervoorzieningen, met daaraan ondergeschikt, 

a. waterlopen en waterpartijen; 
b. busbanen en bussluizen; 
c. faunapassages; 
met de daarbij behorende: 

d. bouwwerken, als straatmeubilair, bruggen en viaducten, 
e. terreinen en 
f. voorzieningen, zoals groenvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen en 

geluidwerende voorzieningen. 

De voor Verkeer bestemde wegen bestaan uit 2 rijstroken, tenzij door middel van een 
dwarsprofiel anders in het plan aangegeven. 

25.2 Bouwregels 

25.2. 1 Aigemeen 
a. Op de voor Verkeer aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover 

dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 25.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 25.2.2 en 25.2.3, mag 

worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

25.2.2 Bouwwerken 
a. De bouwhoogte van bouwwerken voor bewegwijzering, beveiliging en regeling van het 

verkeer, kunstobjecten, vlaggen- en lichtmasten mag maximaal 10 meter bedragen; 
b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 8 

meter bedragen. 

25.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in lid 25.2.2 gelden voor het bouwen van nutsvoorzieningen 
de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

25.3 Specifieke gebruiksregels 

Voorzover voor binnen het plan opgenomen wegen een dwarsprofiel is opgenomen, dient 
deze bij de inrichting van het verkeersgebied in acht te worden genom en. 
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Artikel26 Verkeer - Zandweg 

26.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Verkeer - Zandweg aangewezen gronden zijn bestemd voor onverharde wegen en 
paden, met daarbijbehorende andere-bouwwerken en voorzieningen als groen- en 
waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede voor openbare nutsvoorzieningen. 

26.2 Bouwregels 

26.2.1 A/gemeen 
a. Op de voor Verkeer - Zandweg aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd 

voor zover dit in overeenstemm ing is met het bepaalde in lid 26.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 26.2.2 en 26.2.3, mag 

worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

26.2.2 Bouwwerken 
De bouwhoogte van bouwwerken mag maximaal 5 meter bedragen. 

26.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in lid 26.2.2 gelden voor het bouwen van nutsvoorzieningen 
de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

26.3 Specifieke gebruiksregels 

De voor Verkeer - Zandweg aangewezen gronden mogen niet worden verhard, met dien 
verstande dat zij halfverhard mogen zijn indien zij reeds halfverhard waren op het tijdstip 
van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan. 
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Artikel27 Water 

27.1 Bestemmingsomschrijving 

27. 1. 1 Basisbestemming 
De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterhuishouding; 
b. waterbeheer en waterberging; 
c. verkeer te water; 
d. bescherming van landschaps- en natuurwaarden; 
e. dagrecreatie; 
f. bij deze doeleinden behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere werken en 

voorzieningen, zoals bruggen, dam men en/of duikers, overbeschoeiingen, 
aanlegsteigers en groenvoorzieningen. 

27. 1.2 Toegestaan medegebruik ter piaatse van functie-aanduidingen 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'brug' zijn de gronden tevens bestemd voor de bouw van 

een brug. 
b. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - waterskibaan' mogen 

voorzieningen aanwezig zijn voor de exploitatie van een waterskibaan. 

27.2 Bouwregels 

27.2. 1 Aigemeen 
a. Op de voor Water aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover 

dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 27.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in lid 27.2.2 mag worden 

gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en omvang niet 
worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor bouwwerken, die zijn 
gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet krachtens de 
overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

27.2.2 Bouwwerken 
a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 10 meter 

bedragen. 
b. De lengte van de aanlegsteigers vanaf de wal in het water mag maximaal 5 meter 

bedragen. 

27.3 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt 
in ieder geval gerekend: het afgemeerd houden van vaartuigen die zijn bestemd voor het 
wonen of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten. 
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Artikel28 Water - Waterloop 

28.1 Bestemmingsomschrijving 

28. 1. 1 Basisbestemming 
De voor Water - Waterloop aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterhuishouding; 
b. waterbeheer en waterberging; 
c. bescherming van landschaps- en natuurwaarden; 
d. extensieve recreatie; 
e. bij deze doeleinden behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere werken en 

voorzieningen, zoals bruggen, dam men en/of duikers, overbeschoeiingen, 
aanlegsteigers en groenvoorzieningen. 

28.2 Bouwregels 

28.2. 1 Aigemeen 
a. Op de voor Water - Waterloop aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd 

voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 28.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in lid 28.2.2 mag worden 

gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en omvang niet 
worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor bouwwerken, die zijn 
gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet krachtens de 
overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

28.2.2 Bouwwerken 
De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 10 meter 
bedragen. 

28.3 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt 
in ieder geval gerekend: het afgemeerd houden van vaartuigen die zijn bestemd voor het 
wonen of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten. 
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Artikel29 Wonen 

29.1 Bestemmingsomschrijving 

29. 1. 1 Basisbestemming 
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen, met daaraan 
ondergeschikt: 

a. de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis, 
b. mantelzorg, 
met de daarbijbehorende: 

c. bouwwerken, 
d. erven, 
e. terreinen en 
f. voorzieningen, zoals speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en 

openbare nutsvoorzieningen. 

29.1.2 Toegestaan medegebruik ter p/aatse van functie-aanduidingen 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'agrarische woning' zijn de gronden tevens bestemd voor 

het instandhouden van bedrijfsgebouwen, die bij de tervisielegging van het ontwerp van 
het plan in gebruik waren voor agrarische doeleinden. 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'atelier' zijn de gronden tevens bestemd voor de 
exploitatie van een atelier. 

c. Ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling' zijn de gronden tevens bestemd voor de 
exploitatie van een caravanstalling. 

d. Ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' zijn de gronden tevens bestemd voor 
verblijfsrecreatie, met dien verstande dat de exploitatie van een hotel niet is toegestaan. 

e. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - dierenverzorging' mag een 
bedrijf worden geexploiteerd, dat gericht is op de verzorging van dieren'. 

f. Ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie' zijn de gronden tevens bestemd voor 
verblijfsrecreatie, met dien verstande dat de exploitatie van een hotel niet is toegestaan. 

29.2 Bouwregels 

29.2.1 A/gemeen 
a. Op de voor Wonen aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover 

dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 29.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 29.2.2 en 29.2.4, mag 

worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

29.2.2 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken 
a. Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd 

binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. Binnen een bouwvlak mag maximaal een wooneenheid aanwezig zijn, tenzij door 

middel van een aanduiding anders is aangegeven. 
c. De inhoud van een wooneenheid mag maximaal 750 m3 bedragen. De goothoogte van 

een wooneenheid mag ten hoogste 6 meter en de bouwhoogte mag ten hoogste 10 
meter bedragen. 

d. Wooneenheden mogen niet worden verplaatst. 
e. Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bouwregels: 

88 

1. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag, bij een omvang 
van het bestemmingsvlak tot 250 m2, maximaal 75 m2 en bij een bestemmingsvlak 
met een omvang vanaf 250 m2, niet meer dan 30 % van de omvang van het 
bestemmingsvlak, met een maximum van 100 m2 bedragen per wooneenheid; 

2. de bouw van bijbehorende bouwwerken is uitsluitend toegestaan in het 
achtererfgebied; 

3. de maximale goothoogte voor bijbehorende bouwwerken bedraagt 3 meter; 
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4. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter, voorzover gelegen binnen 3 meter van 
een naburig erf en 6 meter in aile overige gevallen; 

5. bijbehorende bouwwerken mogen niet worden samengevoegd of verplaatst, indien 
de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel groter is 
dan de oppervlakte die ingevolge het bepaalde onder e, sub 2 van dit lid is 
toegestaan. 

29.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 29.2.2 en 29.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 

29.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
De hoogte van overige, niet eerder genoemde, bouwwerken mag ten hoogste bedragen: 

a. 6 meter voor palen en masten; 
b. 2 meter voor erf- en terreinafscheidingen, voorzover achter de voorgevelrooilijn gelegen 

en 1 in de overige gevallen; 
c. 2,50 meter voor aile overige bouwwerken. 

29.3 Ontheffing van de bouwregels 

29.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 
29.2.2 ten behoeve van: 

a. het vergroten van de inhoud van een voormalige agrarische bedrijfswoning met de 
inhoud van de in hetzelfde gebouw aanwezige voormalige agrarische bedrijfsruimte, 
met dien verstande dat de gezamenlijke inhoud van de wooneenheid en het 
bedrijfsgedeelte niet mag worden vergroot, het aantal woningen niet mag toenemen en 
de karakteristiek van het gebouw, bepaald door hoogte, goothoogte, gevelindeling en 
dakvorm niet in onevenredige mate mag worden aangetast. 

b. de splitsing van een wooneenheid in twee woningen, indien de inhoud van de dit 
hoofdgebouw tenminste 1000 m3 bedraagt, of de splitsing van een bestaand 
wooneenheid in drie zelfstandige woningen indien de inhoud van dit hoofdgebouw 1500 
m3 of meer bedraagt, met dien verstande dat door splitsing van de wooneenheid de 
karakteristiek van het gebouw, bepaald door hoogte, goothoogte, gevelindeling en 
dakvorm niet in onevenredige mate mag worden aangetast. 

c. het verplaatsen van wooneenheden binnen het bouwvlak. 
d. de bouw van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak; 
e. de bouw van bijbehorende bouwwerken in het voortuingebied; 
f. het verplaatsen of samenvoeging van bijbehorende bouwwerken, in het geval de totale 

oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken op het bestemmingsvlak groter is dan de 
oppervlakte die ingevolge het bepaalde in 29.2.2 is toegestaan, met dien verstande dat 
maximaal 50 procent van het aantal gesloopte m2 aan bijbehorende bouwwerken mag; 

g. het vergroten van een agrarisch bedrijfsgebouw binnen een gebied met de aanduiding 
'agrarische woning', met dien verstande dat per bouwvlak een eenmalige uitbreiding 
kan worden toegestaan met maximaal 100 m2, onder de voorwaarde dat de bouw en 
ingebruikname van deze dierverblijven geen nadelige invloed heeft op de Natura2000-
gebieden Aamsveen, Lonnekermeer, Oldenzaalse landgoederen, Dinkelland, 
Buurserzand en Haaksbergerveen en het Witteveen. 

29.3.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 29.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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29.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval verstaan: 

a. voor zover het gebouwen, of delen van gebouwen betreft, die op grond van het 
bepaalde in lid 29.1 voor de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis mogen 
worden gebruikt, voorzover dit medegebruik betrekking heeft op een oppervlakte groter 
dan het gebruik van meer dan 49 procent van de som van de gebruiksvloeroppervlakte 
van de woning en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken, met een maximum 
van 150 m2; 

b. de uitoefening van een bedrijf als bedoeld in categorie 2 of hoger van de bij deze regels 
behorende Bedrijvenlijst (Bijlage A). 

c. voorzover de gronden in dit plan zijn voorzien van de functie-aanduiding 'atelier' geldt, 
in afwijking van het bepaalde onder b van dit lid, dat geen activiteiten zijn toegestaan 
als bedoeld in categorie 3 of hoger van de bij deze regels behorende Bedrijvenlijst 
(Bijlage A). 

d. het permanent bewonen van een opstal met de functie-aanduiding 'recreatiewoning' of 
've rbl ijfs recreatie'. 

e. de exploitatie van een winkel, horecabedrijf, of seksinrichting. 

29.5 Ontheffing van de gebruiksregels 

29.5.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. lid 29.4, ten behoeve van de vestiging van een bedrijf dan wei wijziging of aanpassing 
van een bestaand bedrijf in een bedrijf dat niet is genoemd in de hoofdrubriek Bedrijven 
van bijlage A van deze regels, mits dat bedrijf, gelet op de milieubelasting, naar aard en 
invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met de volgens lid 29.4 op die locatie 
toegestane bedrijven; 

b. lid 29.4, ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis, dat is genoemd in 
categorie 2 van de bij deze regels behorende Bedrijvenlijst (Bijlage A). 

29.5.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 29.5.1 wordt het in 
bijlage C van deze planregels opgenomen schema toegepast. 

29.6 Wijzigingsbevoegdheid 

29.6. 1 Omschnjving 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening het plan te wijzigen: 

a. ten behoeve van dag- of verblijfsrecreatie, bedrijven uit de categorie 1 voorkomend 
binnen de hoofdrubrieken Bedrijven, Maatschappelijk, Horeca, Cultuur en Ontspanning 
en Dienstverlening van de bij deze planregels behorende Staat van bedrijfstypen 
(bijlage A) in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, voormalig 
bedrijfsgebouw binnen een bouwvlak, met dien verstande dat: 
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1. het betreffende gebouw tenminste vijf jaar (niet wederrechtelijk) in gebruik is 
geweest voor bedrijfsdoeleinden; 

2. de functiewijziging ook met vervangende nieuwbouw gepaard kan gaan, indien het 
bestaande bedrijfsgebouw om bouwtechnische redenen niet geschikt (te maken) is 
voor het beoogde doel, onder de voorwaarde dat maximaal 50 procent van het 
aantal gesloopte vierkante meters kan worden teruggebouwd met een maximum 
van 150 m2; 

3. voor plannen die voorzien in de realisatie van recreatieverblijven geldt dat er 
maximaal 3 recreatieverblijven mogen worden gerealiseerd en elk recreatieverblijf 
een gebruiksvloeroppervlakte heeft van niet meer dan 65 m2; 
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4. burgemeester en wethouders bevoegd zijn, de vestiging van andere dan de in de 
aanhef van dit lid bedoelde bedrijven toe te staan, mits die bedrijven naar hun aard 
vergelijkbaar zijn met de binnen de genoemde hoofdrubrieken toegestane bedrijven 
uit categorie 1 en die bedrijven, gelet op hun invloed op hun omgeving, daarmee 
gelijk kunnen worden gesteld; 

5. de exploitatie van een hotel, cafe/bar, c.q. de exploitatie van een partycentrum niet 
is toegestaan. 

b. ten behoeve van het wonen in een bestaand, eventueel daarvoor geschikt te maken, 
waardevol voormalig bedrijfsgebouw, met dien verstande dat: 
1. een woonfunctie slechts wordt toegekend, indien het gebouw een inhoud heeft van 

450 m3; 
2. de karakteristieke waarde van het gebouw door de nieuwe functie niet mag worden 

aangetast; 
3. de inhoud van het gebouw niet mag worden vergroot; 
4. het gebouw opgenomen dient te worden op de gemeentelijke monumentenlijst; 
5. overige op het erf voorkomende voormalige bedrijfsgebouwen moeten worden 

afgebroken, tenzij zij van belang zijn voor het behoud van het karakter van het erf; 
6. de wijziging niet op milieuhygienische bezwaren stuit. 

c. door het verwijderen van de kaart van een functie-aanduiding, indien de betreffende 
activiteit ter plaatse gedurende tenminste een half jaar is beeindigd en er geen redenen 
zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet; 

d. door het veranderen van de vorm van een bestaand bouwvlak, met dien verstande dat 
bouwgrenzen met niet meer dan 20 meter mogen worden verschoven. 

29.6.2 Nadere randvoorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om wijziging, als bedoeld in lid 29.6.1, wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel30 Wonen - Landelijk wonen 

30.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Wonen - Landelijk wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen in 
een bosrijke omgeving, alsmede voor bos en de bescherming, instandhouding en 
verbetering van de daarbij behorende landschappelijke waarden, met daaraan 
ondergeschikt, 

a. de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis, 
b. mantelzorg, 
c. de winning van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 
met de daarbijbehorende: 

d. bouwwerken, 
e. erven, 
f. terreinen en 
g. voorzieningen, zoals speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en 

openbare nutsvoorzieningen. 

30.2 Bouwregels 

30.2. 1 Algemeen 
a. Op de voor Wonen - Landelijk wonen aangewezen gronden mag uitsluitend worden 

gebouwd voor zover dit in overeenstemming is met het bepaalde in lid 30.1. 
b. Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 30.2.2 en 30.2.4, mag 

worden gehandhaafd en/of vernieuwd, mits de bestaande afwijkingen naar aard en 
omvang niet worden vergroot. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor 
bouwwerken, die zijn gebouwd in strijd met het voorheen geldende plan en niet 
krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan. 

30.2.2 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken 
a. Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd 

binnen een op de kaart aangegeven bouwvlak. 
b. Binnen een bouwvlak mag maximaal een wooneenheid aanwezig zijn, tenzij door 

middel van een aanduiding anders is aangegeven. 
c. De inhoud van een wooneenheid mag maximaal 750 m3 bedragen. De goothoogte van 

een wooneenheid mag ten hoogste 6 meter en de bouwhoogte mag ten hoogste 10 
meter bedragen. 

d. Wooneenheden mogen niet worden verplaatst. 
e. Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bouwregels: 

1. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag, bij een omvang 
van het bestemmingsvlak tot 250 m2, maximaal 75 m2 en bij een bestemmingsvlak 
met een omvang vanaf 250 m2, niet meer dan 30 % van de omvang van het 
bestemmingsvlak, met een maximum van 100 m2 bedragen per wooneenheid; 

2. de bouw van bijbehorende bouwwerken is uitsluitend toegestaan in het 
achtererfgebied; 

3. de maximale goothoogte voor bijbehorende bouwwerken bedraagt 3 meter; 
4. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter, voorzover gelegen binnen 3 meter van 

een naburig erf en 6 meter in aile overige gevallen; 
5. bijbehorende bouwwerken mogen niet worden samengevoegd of verplaatst, indien 

de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel groter is 
dan de oppervlakte die ingevolge het bepaalde onder e, sub 2 van dit lid is 
toegestaan. 

30.2.3 Nutsvoorzieningen 
In afwijking van het bepaalde in de leden 30.2.2 en 30.2.4 gelden voor het bouwen van 
nutsvoorzieningen de volgende bepalingen: 

a. de oppervlakte van een bouwwerk mag maximaal 25 m2 bedragen; 
b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen. 
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30.2.4 Overige, niet eerder genoemde, bouwwerken 
De hoogte van overige, niet eerder genoemde, bouwwerken mag ten hoogste bedragen: 

a. 6 meter voor palen en masten; 
b. 2 meter voor erf- en terreinafscheidingen, voorzover achter de voorgevelrooilijn gelegen 

en 1 in de overige gevallen; 
c. 2,50 meter voor aile overige bouwwerken. 

30.3 Ontheffing van de bouwregels 

30.3.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 
30.2.2 ten behoeve van: 

a. de splitsing van een wooneenheid in twee woningen, indien de inhoud van dit 
hoofdgebouw tenminste 1000 m3 bedraagt, of de splitsing van een bestaand 
wooneenheid in drie zelfstandige woningen indien de inhoud van de wooneenheid 1500 
m3 of meer bedraagt, met dien verstande dat door splitsing van de wooneenheid de 
karakteristiek van het gebouw, bepaald door hoogte, goothoogte, gevelindeling en 
dakvorm niet in onevenredige mate mag 'Norden aangetast. 

b. het verplaatsen van niet-aaneen gebouwde wooneenheden binnen het bouwvlak. 
c. de bouw van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak; 
d. de bouw van bijbehorende bouwwerken in het voortuingebied; 
e. het verplaatsen of samenvoeging van bijbehorende bouwwerken, in het geval de totale 

oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel groter is dan de 
oppervlakte die ingevolge het bepaalde in 30.2.2 is toegestaan, met dien verstande dat 
maximaal 50 procent van het aantal gesloopte m2 aan bijbehorende bouwwerken mag 
worden teruggebouwd. 

30.3.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 30.3.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

30.4 Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval verstaan: 

a. voor zover het gebouwen, of delen van gebouwen betreft, die op grond van het 
bepaalde in lid 30.1 voor de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis mogen 
worden gebruikt, voorzover dit medegebruik betrekking heeft op een oppervlakte groter 
dan het gebruik van meer dan 49 procent van de som van de gebruiksvloeroppervlakte 
van de woning en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken, met een maximum 
van 150 m2; 

b. de uitoefening van een bedrijf als bedoeld in categorie 2 of hoger van de bij deze regels 
behorende Bedrijvenlijst (Bijlage A). 

c. de exploitatie van een winkel, horecabedrijf, of seksinrichting. 

30.5 Ontheffing van de gebruiksregels 

30.5.1 Omschrijving bevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in: 

a. lid 30.4, ten behoeve van de vestiging van een bedrijf dan wei wijziging of aanpassing 
van een bestaand bedrijf in een bedrijf dat niet is genoemd in Bijlage A van deze regels, 
mits dat bedrijf, gelet op de milieubelasting, naar aard en invloed op de omgeving kan 
worden gelijkgesteld met de volgens lid 30.4 op die locatie toegestane bedrijven; 

b. lid 30.4, ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis, dat is genoemd in 
categorie 2 van de bij deze regels behorende Bedrijvenlijst (Bijlage A). 
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30.5.2 Nadere voorwaarde 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 30.5.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 

30.6 Aanlegvergunning 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden 
2. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties of apparatuur; 

3. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en 
het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, met een oppervlakte van 
meer dan 50 m2; 

4. het verrichten van onderzoeks- en exploitatieboringen ten behoeve van de winning 
van delfstoffen, water en andere bodemschatten; 

5. het graven en/of dempen van sloten en het door afwateren, ontwateren of 
afdammen wijzigen van de grondwaterstand; 

6. het leggen van drainagebuizen. 
b. De onder a van dit lid genoemde verboden zijn niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden, die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds 
in uitvoering waren op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan. 

c. De aanlegvergunning wordt geweigerd, indien door de uitvoering van de aldaar 
genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de daarvan direct of indirect te 
verwachten gevolgen de aanwezige landschapselementen en/of natuurlijke -, 
geomorfologische - en cultuurhistorische waarden in onevenredige mate worden of 
kunnen worden aangetast. 

94 bestemmingspian "Buitengebied Zuidoost 2009" (concept) 



Gemeente Enschede Dienst Stede/ijke Ontwikke/inq en Beheer 

Artikel31 Leiding - Gas 

31.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding -Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en 
bescherming van gasleidingen met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde. 

31.2 Bouwregels 

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemming(en) mag niet worden gebouwd, 
anders dan ten behoeve van deze dubbelbestemming. 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een bouwhoogte van 
maximaal 3 meter; 

c. Voor het bouwen van nutsvoorzieningen geldt per bouwwerk een goothoogte van 
maximaal 3 meter en een oppervlakte van 25 m2 . 

31.3 Ontheffing van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 31.2, 
onder a en toestaan dat ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemming( en) 
wordt gebouwd, mits de functionaliteit van de leiding niet nadelig wordt be"invloedt en de 
realisatie van het bouwwerk vanuit een oogpunt van externe veiligheid aanvaardbaar is. 

De beheerder van de aardgasleiding wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te 
brengen over het voornemen ontheffing te verlenen. 

31.4 Aanlegvergunning 
a. Het is verboden op een strook grond met een breedte van 5 meter, ter weerszijden van 

de in het plan aangegeven lijn 'Ieiding - gas', zonder of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten 
uitvoeren, die de veiligheid kunnen schaden of de continuTteit van de 
energievoorziening in gevaar kunnen brengen: 
1. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen; 
2. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 
3. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk; 
4. het aanbrengen van gesloten verhardingen; 
5. het indrijven van voorwerpen in de grond. 

b. Het in onder a bedoelde verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer van de gasleiding 
betreffen, of die reeds is uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht 
verkrijgt. 

c. De werken en werkzaamheden als bedoeld onder a zijn slechts toelaatbaar, indien door 
die werken en werkzaamheden, dan wei door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 
verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de gasleiding 
en/of energievoorziening ontstaat of kan ontstaan. 

d. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld onder a, wordt het advies 
ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder. 
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Artikel32 Leiding - Hoogspanningsverbinding 

32.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding-Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de 
instandhouding en bescherming van bovengrondse hoogspanningsverbindingen met de 
daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

32.2 Bouwregels 

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mogen op gronden met deze 
dubbelbestemming geen woningen, scholen, creches en kinderopvangplaatsen worden 
gebouwd. 

b. Daar waar het bestemmingsvlak 'Leiding-Hoogspanningsverbinding' in het plan een 
breedte heeft van 290 meter, geldt -in afwijking van het bepaalde bij de andere 
bestemmingen- voor een strook grond met een breedte van 30 meter ter weerszijden 
van de in het plan opgenomen aanduiding 'Leiding - Hoogspanningsverbinding', een 
verbod voor het oprichten van bouwwerken. 

c. Daar waar het bestemmingsvlak 'Leiding-Hoogspanningsverbinding' in het plan een 
breedte heeft van 100 meter, geldt -in afwijking van het bepaalde bij de andere 
bestemmingen- voor een strook grond met een breedte van 15 meter ter weerszijden 
van de in het plan opgenomen aanduiding 'Leiding - Hoogspanningsverbinding', een 
verbod voor het oprichten van bouwwerken. 

d. Van de onder b en c van dit lid beschreven verboden is uitgezonderd: 
1. de oprichting van bouwwerken ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening, 

waarvoor een maximale bouwhoogte geldt van 50 meter; 
2. het bouwen van nutsvoorzieningen, waarvoor een maximale goothoogte van 3 

meter en een oppervlakte (per bouwwerk) van maximaal 25 m2 geldt. 

32.3 Ontheffing van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 32.2, 
zodat kan worden gebouwd ten behoeve van de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mits dit vanuit een oogpunt van de volksgezondheid, c.q. het doelmatig 
functioneren van de bovengrondse hoogspanningsverbinding geen bezwaren ontmoet en er 
vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de leiding. 

32.4 Aanlegvergunning 

a. Daar waar het bestemmingsvlak 'Leiding-Hoogspanningsverbinding' in het plan een 
breedte heeft van 290 meter, is het binnen een strook van 30 meter ter weerszijden van 
de in het plan opgenomen aanduiding 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' niet 
toegestaan zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, die de veiligheid kunnen 
schaden of de continu"iteit van de energievoorziening in gevaar kunnen brengen: 
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1. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting en/of bomen; 
2. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur; 
3. het opslaan van materialen of stoffen, die onder bepaalde omstandigheden gevaar 

van brand of explosie kunnen opleveren; 
4. het ophogen en egaliseren, bodemverlaging of afgraven of anderszins wijzigen in 

maaiveld- en weghoogte. 
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b. Daar waar het bestemmingsvlak 'Leiding-Hoogspanningsverbinding' in het plan een 
breedte heeft van 100 meter, is het binnen een strook van 15 meter ter weerszijden van 
de in het plan opgenomen aanduiding 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' niet 
toegestaan zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, die de veiligheid kunnen 
schaden of de continuTteit van de energievoorziening in gevaar kunnen brengen: 
1. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting en/of bomen; 
2. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur; 
3. het opslaan van materialen of stoffen, die onder bepaalde omstandigheden gevaar 

van brand of explosie kunnen opleveren; 
4. het ophogen en egaliseren, bodemverlaging of afgraven of anderszins wijzigen in 

maaiveld- en weghoogte. 
c. De onder a en b bedoelde verboden gelden niet voor werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer van de grond 
betreffen, of die reeds is uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht 
verkrijgt. 

d. De werken en werkzaamheden als bedoeld onder a zijn slechts toelaatbaar, indien door 
die werken en werkzaamheden, dan wei door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 
verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de 
hoogspanningsverbinding en/of energievoorziening ontstaat of kan ontstaan. 

e. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld onder a, wordt het advies 
ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder. 
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Artikel33 Waarde - Archeologie 

33.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het herstel, behoud en de ontwikkeling 
van de archeologische waarden. 

33.2 Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag op de gronden met de 
dubbelbestemming Waarde - Archeologie niet worden gebouwd. 

33.3 Ontheffing van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 33.2 
en toestaan dat in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde bebouwing 
wordt gebouwd, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de archeologische 
waarden. 

33.4 Aanlegvergunning 

a. Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 
zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders 
(aanlegvergunning) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren: 
1. het ophogen van de bodem; 
2. het verlagen van het grondwaterpeil, tenzij dit een maatregel is van het bevoegde 

waterschap; 
3. wanneer de hieronder genoemde werken of werkzaamheden dieper reiken dan 40 

cm onder het maaiveld: 

het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden waarvoor geen 
ontgrondingvergunning is vereist; 
het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook gerekend wordt woelen, 
mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 
het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of 
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatie- of 
andere leidingen en daarmee verhand houdende constructies; 
het aanbrengen van constructies die verband houden met bovengrondse 
leidingen; 
het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van 
objecten in de bodem; 
het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 
het aanleggen van bouwland of het scheuren van grasland; 
het aanleggen van bos of boomgaard; 
het rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 

4. aile overige werken of werkzaamheden die de archeologische waarden in het 
terrein kunnen aantasten. 

b. Het onder a bedoelde verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer van de gronden 
betreffen, of die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht 
verkrijgt. 

c. De vergunning als bedoeld onder a wordt slechts verleend indien door die werken of 
werkzaamheden, dan wei door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 
gevolgen, geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden, 
dan wei de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden verkleind. 
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d. In het belang van de archeologische monumentenzorg kan worden bepaald dat de 
aanvrager van een aanlegvergunning een rapport dient over te leggen waarin de 
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord 
naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

33.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn op grand van artikel3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd het plan te wijzigen door de bestemming Waarde - Archeologie geheel of 
gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond 
dat op de betreffende locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Artikel34 Waarde - Cultuurhistorie 

34.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Cultuurhistorie aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de karakteristieke 
openheid, de bodemgesteldheid en areheologisehe waarden en het relief van essen. 

34.2 Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde elders in deze planregels mag op gronden met de 
dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie niet worden gebouwd. 

34.3 Onthetfing van de bouwregels 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 34.2 en 
toestaan dat in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde bebouwing wordt 
gebouwd, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de areheologisehe waarden 
en aan de karakteristiek van de es (openheid) geen onevenredige afbreuk wordt gedaan. 

34.4 Aanlegvergunning 
a. Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming Waarde -

Cultuurhistorie zonder of in afwijking van een sehriftelijke vergunning van burgemeester 
en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, voor zover geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1 . het ophogen van de bodem; 
2. het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden waarvoor geen 

ontgrondingvergunning is vereist; 
3. het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 40 em, waartoe ook gerekend 

wordt woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en 
ontginnen; 

4. het verlagen van het waterpeil; 
5. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden 

en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
6. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of teleeommunieatie- of 

andere leidingen en daarmee verhand houdende eonstrueties; 
7. het aanbrengen van eonstrueties die verband houden met bovengrondse leidingen; 
8. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
9. aile overige werkzaamheden die de areheologisehe waarden in het terrein kunnen 

aantasten; 
10. het planten van bomen of struiken. 

b. Het onder a bedoelde verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer van de gronden 
betreffen, of die reeds is uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan reehtskraeht 
verkrijgt. 

e. De vergunning mag sleehts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de areheologisehe waarden en de karakteristieken van de es (openheid). 
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Artikel35 Waterstaat, Intrekgebied 

35.1 Bestemmingsomschrijving 

a. De voor Waterstaat, Intrekgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor de 
bescherming van het grondwater met het oog op de openbare drinkwatervoorziening. 

b. De elders in dit plan aan deze gronden toegekende bestemmingen blijven echter 
onverminderd van kracht. 

35.2 Specifieke gebruiksbepaling 

Binnen de voor Waterstaat, Intrekgebied aangewezen gronden is het niet toegestaan -door 
middel van in dit plan opgenomen flexibiliteitsbepalingen- wijzigingen aan te brengen in het 
toegestane gebruik van gronden, voorzover het vormen van gebruik betreft die niet 
harmonieren met de functie voor de drinkwatervoorziening. 

35.3 Ontheffing van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders zijn -bij de toepassing van flexibiliteitsbepalingen elders in dit 
plan, waarmee het toegestane gebruik van gronden als bedoeld in lid 35.1, onder b, van 
deze planregels, wordt verruimd ten behoeve van nieuwe grotere of grootschalige 
risicovolle functies- bevoegd ontheffing te verlenen van het verbod als bedoeld in lid 35.2, 
indien: 

a. er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waarvoor redelijke 
alternatieven ontbreken; 

b. de risico's op verontreiniging van het grondwater worden verminderd en de 
grondwaterkwaliteit verbeterd. 
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Hoofdstuk 3 Aigemene regels 

Artikel36 Antidubbeltelregel 

Grand die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel37 Aigemene bouwregels 

a. Voorzover het bepaalde in de artikelen 34 en 38 zich daartegen niet verzet, is -daar 
waar ingevolge het bepaalde in Hoofdstuk 2 van dit plan het bouwen of verbouwen van 
gebouwen is toegelaten- het toegestaan deze gebouwen te onderkelderen, met dien 
verstande dat: 
1. de bovenkant van de vloer van de kelder maximaal 3 meter onder het peil mag zijn 

gelegen; 
2. onderkelderen slechts is toegestaan tussen de boven het maaiveld gelegen 

buitenwerkse gevelvlakken van het gebouw. 
b. Voor sta-caravans en gebouwen met de functie-aanduiding 'specifieke vorm van 

agrarisch, schuur', 'verblijfsrecreatie' en 'recreatiewoning' geldt, in afwijking van het 
bepaalde onder a van dit lid, dat onderkelderen niet is toegestaan. 

c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ontheffing te verlenen van het bepaalde 
onder b van dit artikel, ten behoeve van de bouw van een mestkelder onder een schuur, 
indien dit met het oog op de agrarische functie van dit gebouw noodzakelijk is en voor 
zover het bepaalde in artikel 34 en 38 zich daartegen niet verzet. 
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Artikel38 Aigemene aanduidingsregels 

38.1 Archeologische verwachtingszones 

38. 1. 1 Archeologisch onderzoeksgebied A 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'Overig - Archeologisch onderzoeksgebied A' mogen, in 

afwijking van het bepaalde elders in de regels van dit plan, geen bouwwerken worden 
opgericht die een bodemverstoring veroorzaken dieper dan 50 cm onder het maaiveld 
en met een bodemverstoringsoppervlakte van meer dan 250 m2. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde onder a 
voor de bouw van bouwwerken ten behoeve van de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mits daardoor geen onevenredige aantasting plaats vindt van de 
archeologische waarden. 

c. Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding 'overig -
archeologisch onderzoeksgebied A', in afwijking van het bepaalde elders in de regels 
van dit plan, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester 
en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
'vverkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren met een 
bodemverstoringsoppervlakte meer dan 250 m2: 
1. het ophogen van de bodem; 
2. het verlagen van het grondwaterpeil, tenzij dit een maatregel is van het bevoegde 

waterschap; 
3. wanneer de hieronder genoemde werken of werkzaamheden dieper reiken dan 50 

cm onder het maaiveld: 

het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden waarvoor geen 
ontgrondingvergunning is vereist; 
het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook gerekend wordt woe len, 
mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 
het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of 
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatie- of 
andere leidingen en daarmee verhand houdende constructies; 
het aanbrengen van constructies die verband houden met bovengrondse 
leidingen; 
het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van 
objecten in de bodem; 
het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 
het aanleggen van bouwland of het scheuren van grasland; 
het aanleggen van bos of boomgaard; 
het rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 

4. aile overige werken of werkzaamheden die de archeologische waarden in het 
terrein kunnen aantasten. 

d. Het onder c bedoelde verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer van de gronden 
betreffen, of die reeds is uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht 
verkrijgt. 

e. De vergunning als bedoeld onder c wordt slechts verleend indien door die werken of 
werkzaamheden, dan wei door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 
gevolgen, geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden, 
dan wei de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden verkleind. 

f. In het belang van de archeologische monumentenzorg kan worden bepaald dat de 
aanvrager van een aanlegvergunning een rapport dient over te leggen waarin de 
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord 
naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 
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g. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening bevoegd het plan te wijzigen door de aanduiding 'Overig - Archeologisch 
onderzoeksgebied A geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van 
archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betreffende locatie geen 
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 

38.1.2 Archeologisch onderzoeksgebied B 
a. Ter plaatse van de aanduiding 'Overig - Archeologisch onderzoeksgebied B' mogen, in 

afwijking van het bepaalde elders in de regels van dit plan, geen bouwwerken worden 
opgericht die een bodemverstoring veroorzaken dieper dan 50 cm onder het maaiveld 
en met een bodemverstoringsoppervlakte meer dan 500 m2 . 

b. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 1 voor 
de bouw van bouwwerken ten behoeve van de andere daar voorkomende 
bestemm ing( en), m its daardoor geen onevenredige aantasting plaats vindt van de 
archeologische waarden. 

c. Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Overig -
Archeologisch onderzoeksgebied B', in afwijking van het bepaalde elders in de regels 
van dit plan, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester 
en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren met een 
bodemverstoringsoppervlakte meer dan 500 m2 : 

1. het ophogen van de bodem; 
2. het verlagen van het grondwaterpeil, tenzij dit een maatregel is van het bevoegde 

waterschap. w 
3. wanneer de hieronder genoemde werken of werkzaamheden dieper reiken dan 50 

cm onder het maaiveld: 

het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden waarvoor geen 
ontgrondingvergunning is vereist; 
het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook gerekend wordt woe len, 
mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 
het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of 
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatie- of 
andere leidingen en daarmee verhand houdende constructies; 
het aanbrengen van constructies die verband houden met bovengrondse 
leidingen; 
het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van 
objecten in de bodem; 
het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 
het aanleggen van bouwland of het scheuren van grasland; 
het aanleggen van bos of boomgaard; 
het rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd; 

4. aile overige werken of werkzaamheden die de archeologische waarden in het 
terrein kunnen aantasten. 

d. Het onder c bedoelde verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer van de gronden 
betreffen, of die reeds is uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht 
verkrijgt. 

e. De vergunning als bedoeld onder c wordt slechts verleend indien door die werken of 
werkzaamheden, dan wei door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 
gevolgen, geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden, 
dan wei de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden verkleind. 

f. In het belang van de archeologische monumentenzorg kan worden bepaald dat de 
aanvrager van een aanlegvergunning een rapport dient over te leggen waarin de 
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord 
naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

g. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
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ordening bevoegd het plan te wijzigen door: 
1. de aanduiding "Overig - Archeologisch onderzoeksgebied B" geheel of gedeeltelijk 

te doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat 
op de betreffende locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 

2. aan granden alsnog de aanduiding "overig - archeologisch onderzoeksgebied B" 
toe te kennen, indien uit archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 
betreffende locatie archeologische waarden te verwachten zijn. 

38.2 Externe veiligheidszones 

38.2.1 Veiligheidszone Bevi 
a. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze planregels zijn ter plaatse van de 

aanduiding "veiligheidszone bevi" geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten 
toegestaan; 

b. Burgemeester en wethouders zijn op grand van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening bevoegd het plan te wijzigen door: 
1. het wijzigen van de veiligheidszone, indien uit nader onderzoek is gebleken dat de 

omvang van de plaatsgebonden risicocontour PR1 0-6 als gevolg van nieuwe 
technische inzichten, verandering van wetgeving, nieuwe rekenmodellen of een 
wijziging in die risicovolle inrichting is gewijzigd en zicn binnen de gewijzigde zone 
geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten bevinden; 

2. het opheffen van de veiligheidszone, indien uit nader onderzoek is gebleken dat de 
ter plaatse gelegen risicovolle inrichting buiten werking is gesteld of het 
plaatsgebonden risico is opgeheven. 

38.2.2 Veiligheidszone LPG 
a. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze planregels zijn ter plaatse van de 

aanduiding "veiligheidszone LPG" geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten 
toegestaan. 

b. Binnen de "veiligheidszone LPG" mag de situering van het LPG-vulpunt, het LPG
gasreservoir en de LPG-afleverzuil niet worden gewijzigd. 

c. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening bevoegd het plan te wijzigen door: 
1. het wijzigen van de veiligheidszone, indien uit nader onderzoek is gebleken dat de 

omvang van de plaatsgebonden risicocontour PR1 0-6 als gevolg van nieuwe 
technische inzichten, verandering van wetgeving, nieuwe rekenmodellen of een 
wijziging in de LPG-installatie is gewijzigd en zich binnen de gewijzigde zone geen 
kwetsbare of beperkt kwetsebare objecten bevinden; 

2. het opheffen van de veiligheidszone, indien uit nader onderzoek is gebleken dat de 
ter plaatse gelegen LPG-installatie buiten werking is gesteld of het plaatsgebonden 
risico is opgeheven. 

38.3 Geluidzones 

38.3.1 Geluidzone Weg 
a. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze planregels mogen ter plaatse van 

de aanduiding 'geluidzone weg' geen woningen of andere geluidgevoelige objecten 
worden gebouwd. 

b. Voor wegen die in het plan niet zijn voorzien van de aanduiding 'geluidzone weg' geldt, 
in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze planregels, dat binnen een 
afstand van 20 meter vanuit de as van de weg geen woningen of andere 
geluidgevoelige objecten mogen worden gebouwd. 

c. Het onder a en b genoemde bouwverbod geldt niet: 

106 

1. voor het vernieuwen, veranderen of vergroten van woningen of andere 
geluidgevoelige objecten overeenkomstig de regels van dit plan, mits daarbij de 
afstand tot de weg niet wordt verkleind, de bouwhoogte van het gebouw niet 
toeneemt, het aantal woningen of andere geluidgevoelige objecten niet toeneemt 
en wordt voldaan aan de van toepassing zijnde eisen voor de karakteristieke 
geluidwering uit het Bouwbesluit; 

2. indien burgemeester en wethouders ten behoeve van de bouw van de woningen of 
andere geluidgevoelige objecten een hogere grenswaarde hebben vastgesteld en 
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wordt voldaan aan de van toepassing zijnde eisen voor de karakteristieke 
geluidwering uit het Bouwbesluit; 

3. indien door middel van akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat door het treffen 
van een maatregel, zoals het aanbrengen van geluidreducerend asfalt of de 
plaatsing van een geluidscherm, een situatie kan worden gecreeerd, waardoor de 
geluidsbelasting op de gevels van de woning of het andere geluidsgevoelige object 
ten hoogste 48 dB (voorkeurgrenswaarde) bedraagt; 

4. indien de naar de weg gekeerde zijde van de woning of van het andere 
geluidgevoelige object voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 1 b, lid 
5 van de Wet geluidhinder en door middel van akoestisch onderzoek is 
aangetoond, dat minimaal sprake is van een geluidluwe gevel (geluidsbelasting 
minder dan 48 dB). 

38.3.2 Geluidzone Spoor 
a. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze planregels mogen ter plaatse van 

de aanduiding "geluidzone spoor" geen woningen of andere geluidgevoelige objecten 
worden gebouwd. 

b. Het onder a genoemde bouwverbod geldt niet: 
1. voor het vernieuwen, veranderen of vergroten van woningen of andere 

geluidgevoelige overeenkomstig de regels van dit plan, mits daarbij de afstand tot 
de spoorweg niet wordt verkleind, de bouwhoogte van het gebouw niet toeneemt, 
het aantal woningen of andere geluidgevoelige objecten niet toeneemt en wordt 
voldaan aan de van toepassing zijnde eisen voor de karakteristieke geluidwering uit 
het Bouwbesluit; 

2. indien burgemeester en wethouders ten behoeve van de bouw van de woningen of 
andere geluidgevoelige objecten een hogere grenswaarde hebben vastgesteld en 
wordt voldaan aan de van toepassing zijnde eisen voor de karakteristieke 
geluidwering uit het Bouwbesluit; 

3. indien door middel van akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat door het treffen 
van een bronmaatregel een situatie kan worden gecreeerd, waardoor de 
geluidsbelasting op de gevels van de woning ten hoogste 55 dB of op de gevels 
van het andere geluidgevoelige object ten hoogste 53 dB (voorkeurgrenswaarde) 
bedraagt; 

4. indien de naar de spoorweg gekeerde zijde van de woning of van het andere 
geluidgevoelige object voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 1 b, lid 
5 van de Wet geluidhinder en door middel van akoestisch onderzoek is 
aangetoond, dat minimaal sprake is van een geluidluwe gevel (geluidsbelasting 
minder dan 55 dB voor woningen en 53 dB voor andere geluidgevoelige objecten). 

38.3.3 Geluidzone Industrie 
a. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze planregels mogen ter plaatse van 

de aanduiding "geluidzone industrie" geen woningen of andere geluidgevoelige 
objecten worden gebouwd. 

b. Het onder a genoemde bouwverbod geldt niet: 
1. voor het vernieuwen, veranderen of vergroten van woningen of andere 

geluidgevoelige objecten overeenkomstig de regels van dit plan, mits daarbij de 
afstand tot het industrieterrein niet wordt verkleind, de bouwhoogte van het gebouw 
niet toeneemt, het aantal woningen of andere geluidgevoelige objecten niet 
toeneemt en wordt voldaan aan de van toepassing zijnde eisen voor de 
karakteristieke geluidwering uit het Bouwbesluit; 

2. indien burgemeester en wethouders ten behoeve van de bouw van de woningen of 
andere geluidgevoelige objecten een hogere grenswaarde hebben vastgesteld en 
wordt voldaan aan de van toepassing zijnde eisen voor de karakteristieke 
geluidwering uit het Bouwbesluit; 

3. indien door middel van akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat door het treffen 
van een bronmaatregel een situatie kan worden gecreeerd, waardoor de 
geluidsbelasting op de gevels van de woning of het andere geluidgevoelige object 
ten hoogste 50 dB(A) (voorkeurgrenswaarde) bedraagt; 

4. Indien de naar het industrieterrein gekeerde zijde van de woning of van het andere 
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geluidgevoelige object voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 1 b, lid 
5 van de Wet geluidhinder en door middel van akoestisch onderzoek is 
aangetoond, dat minimaal sprake is van een geluidluwe gevel (geluidsbelasting 
minder dan 50 dB(A). 

c. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening bevoegd het plan te wijzigen door: 
1. het wijzigen van de geluidzone, waarbij aangetoond dient te worden dat de 

geluidsbelasting in het gebied dat ophoudt deel uit te maken van de geluidzone 
lager is dan 50 dB(A); 

2. het opheffen van de geluidzone, met dien verstande dat opheffing uitsluitend kan 
plaatsvinden wanneer de bestemming van het betrokken terrein zodanig is 
gewijzigd dat het geen zoneplichtig industrieterrein meer is. 

38.4 Molenbiotoop 

38.4.1 Vrijwaringszone mo/enbiotoop 
a. Ter plaatse van de aanduiding "Vrijwaringszone - Molenbiotoop" gelden, in afwijking 

van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze planregels, de volgende regels met 
betrekking tot de toegestane hoogte van bouwwerken: 
1. tot een afstand van 100 meter vanaf de voet van de molen mogen bouwwerken niet 

hoger zijn dan 0,70m. 
2. vanaf een afstand van 100 meter vanaf de voet van de molen tot een afstand van 

400 meter vanaf de voet van de molen wordt de toegestane bouwhoogte van 
bouwwerken bepaald door de volgende formule: (1 :140) * A + 2,64 meter, waarbij 
de A staat voor de afstand van het bouwwerk tot de voet van de molen. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde onder a in 
dit lid voor de realisatie van bouwwerken met een grotere hoogte. Bij het besluit omtrent 
ontheffing dient het belang dat met de aanvraag is gemoeid te worden afgewogen 
tegen de waarde van de molen als landschapsbepalend element en het functioneren 
van de molen als werktuig. Alvorens ontheffing te verlenen, wordt advies gevraagd aan 
de beheerder van de molen. 

c. Het is verboden, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 
Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) binnen een afstand van 400 meter 
vanaf de voet van de Wissinksmolen aan de Haaksbergerstraat de volgende werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur; 
2. het ophogen van gronden; 
3. het beplanten met bomen, heesters en andere opgaande begroeiing. 

d. De onder c van dit lid genoemde verboden zijn niet van toepassing op werken of 
werkzaamheden binnen het kader van het op de bestemming van die gronden gerichte 
normale onderhoud en beheer of die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van 
kracht worden van het bestemmingsplan, dan wei welke voortvloeien uit het normale 
gebruik overeenkomstig de bestemming. 

e. De onder c van dit lid bedoelde aanlegvergunning wordt geweigerd, indien door de 
uitvoering van de aldaar genoemde werken of werkzaamheden, danwel door de 
daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, het huidige en/of toekomstige 
functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering en/of de waarde van de 
molen als landschapsbepalend element in onevenredige mate in gevaar worden of 
kunnen worden gebracht. 
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Artikel39 Aigemene ontheffingsregels 

39.1 Omschrijving bevoedheid 

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels ontheffing kan worden 
verleend, zijn burgemeester en wethouders op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening bevoegd ontheffing te verlenen: 

a. voor het bouwen van een beheersgebouw op een landgoed met een oppervlakte van 
maximaal 250 m2, indien daarvoor een duidelijke noodzaak aanwezig is en geen van de 
op het landgoed aanwezige schuren hiervoor geschikt (te maken) is en beschikbaar is; 

b. voor het afwijken van de in het plan voorgeschreven maten, afmetingen en percentages 
met ten hoogste 10%, met dien verstande dat geen afwijkingen zijn toegestaan ten 
aanzien van in het plan opgenomen: 
1. maximum inhoudsmaten van bedrijfswoningen, wooneenheden en 

recreatiewoningen; 
2. de maximaal toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij woningen. 

c. voor de bouw van gebouwen ten behoeve van het openbaar vervoer of het wegverkeer, 
zoals wachthuisjes, alsmede telefooncellen en toiletgebouwtjes met dien verstande dat 
de inhoud per bouwwerk maximaal 50 m3 bedraagt en de bouwhoogte maximaal 4 
meter bedraagt; 

d. voor wat betreft geringe afwijkingen ten opzichte van bouwgrenzen, indien bij de 
uitvoering van het plan mocht blijken dat in verband met ingekomen bouwplannen het 
wenselijk of noodzakelijk is de bouwgrenzen te overschrijden, mits die afwijking niet 
meer bedraagt dan 3 meter; 

e. voor de bouw van antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie op of 
aan een bouwwerk, mits de bouwhoogte van de antenne, met antennedrager, gemeten 
vanaf de voet, niet meer bedraagt dan 5 meter; 

f. voor het bouwen van overige antennes, zend- en sirenemasten tot een bouwhoogte van 
maximaal 15 meter; 

g. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van 
maximaal 10 meter, met uitzondering van erf- en perceelsafscheidingen. 

39.2 Nadere voorwaarden 
Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 39.1 wordt het in bijlage 
evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel40 Aigemene wijzigingsregels 

40.1 Omschrijving bevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
bevoegd het plan te wijzigen: 

a. voor het aanpassen van de Bedrijvenlijst (Bijlage A) van deze regels ten behoeve van 
het verschuiven van soorten bedrijven en/of voorzieningen naar een lagere of hogere 
categorie, indien dit uit een oogpunt van milieuhygiene dan wei als gevolg van 
technische ontwikkelingen wenselijk of noodzakelijk is; 

b. voor het wijzigen van de Bedrijvenlijst (Bijlage A) van deze regels door het aanvullen 
met nieuwe bedrijven of voorzieningen en/of het verwijderen van bestaande bedrijven of 
voorzieningen. Indien bedrijven of voorzieningen in de lijst worden opgenomen, worden 
zij gerangschikt onder die categorie, waarmee zij, gelet op de milieubelasting, naar aard 
en invloed op de omgeving het meest vergelijkbaar zijn; 

c. voor een wijziging in de situering van bestemmingsgrenzen en bouwvlakken, indien bij 
de uitvoering van het plan mocht blijken, dat verschuivingen in verband met ingekomen 
bouwplannen wenselijk of noodzakelijk zijn, mits de bestemmingsgrenzen of 
bouwgrenzen niet meer dan 5 meter worden verschoven; 

d. voor het wijzigen van de voorgeschreven maten, afmetingen en percentages met ten 
hoogste 20%; 

e. voor het binnen een bestemmingsvlak verplaatsen van objecten met de functie
aanduiding 'specifieke vorm van [ .. ] - schuur', 'specifieke vorm van [ .. ] - sta-caravan', 
'recreatiewoning', 'verblijfsrecreatie' en 'bijzonder gebouw' over een afstand van 
maximaal 200 meter met dien verstande dat de bebouwingsregels van genoemde 
bouwwerken, zoals die ingevolge deze planregels gelden, onverminderd van 
toepassing blijven; 

f. voor het bouwen van vrijstaande antenne-installaties met een maximale bouwhoogte 
van 50 meter; 

g. voor het bouwen van zend- en sirenemasten met een maximale bouwhoogte van 50 
meter. 

40.2 Nadere voorwaarden 

Bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing als bedoeld in lid 40.1 wordt het in 
bijlage evan deze planregels opgenomen schema toegepast. 
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Artikel41 Aigemene procedureregels 

41.1 Procedureregels ontheffing 
Bij toepassing van een ontheffingsbevoegheid, zoals bedoeld in deze regels, worden de 
volgende procedureregels in acht genomen: 

a. het ontwerpbesluit ligt met de daarop betrekking hebbende stukken gedurende twee 
weken voor een ieder ter inzage; 

b. burgemeester en wethouders maken de onder a bedoelde terinzagelegging tevoren in 
een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden 
verspreid, bekend; 

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om 
gedurende de onder a genoemde termijn bij burgemeester en wethouders zienswijzen 
tegen het ontwerpbesluit naar voren te brengen; 

d. indien tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren zijn gebracht, wordt het besluit 
tot het al dan niet verlenen van ontheffing met redenen omkleed; 

e. burgemeester en wethouders maken het besluit tot het al dan niet verlenen van 
ontheffing bekend aan de aanvrager en eventuele indieners van zienswijzen. 

41.2 Procedureregels wijziging 

Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, zoals bedoeld in deze regels, gelden de 
procedureregels zoals voorgeschreven in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening, 
met dien verstande dat: 

a. indien het een besluit op aanvraag betreft, burgemeester en wethouders de aanvrager 
zo nodig in de gelegenheid stellen te reageren op de naar voren gebrachte 
zienswijzen; 

b. indien tegen het ontwerp-besluit zienswijzen naar voren zijn gebracht, het besluit tot het 
al dan niet vaststellen van de wijziging of uitwerking met redenen wordt omkleed; 

c. burgemeester en wethouders het besluit tot het al dan niet vaststellen van de wijziging 
of uitwerking bekend maken aan de aanvrager en eventuele indieners van 
zienswijzen. 
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Artikel42 Parkeren en laden en lassen 

a. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw of terrein daartoe aanleiding 
geeft, moet ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate 
ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wei op het onbebouwde 
terrein. 

b. De onder a bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die 
zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan: 
1. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten tenminste 2 meter bij 5,00 m en 

ten hoogste 3,25 m bij 6,00 m bedragen; 
2. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte 

- voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - tenminste 
3,50 m bij 5,00 m bedragen. 

3. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten 
behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte 
in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wei op of onder 
het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. 

c. Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde onder a en 
b: 

112 

1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op 
overwegende bezwaren stu it; 

2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wei laad- of 
losruimte wordt voorzien. 
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Artikel43 Wettelijke regels 

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. 
verordeningen en dergelijke dienen deze regelingen te worden gelezen zoals ze luidden op 
het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel44 Overgangsrecht 

44.1 Overgangsrecht bouwwerken 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 
of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden 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 teniet gaan 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 teniet gegaan. 

44.2 Ontheffing 

Eenmalig kan ontheffing worden verleend van lid 44.1 voor het vergroten van de inhoud van 
een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

44.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouvJvverken 
Lid 44.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, 
daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

44.4 Overgangsrecht gebruik 
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

44.5 Strijdig gebruik 
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 44.4, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

44.6 Verboden gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 44.4, 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. 

44.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 
Lid 44.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

44.8 Hardheidsclausule 

Voor zover van toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot een 
onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer personen kunnen burgemeester en 
wethouders ten behoeve van die persoon of personen dat overgangsrecht buiten 
toepassing laten. 
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Gemeente Enschede Dienst Stedelijke Ontwikkelinq en Beheer 

Artikel45 Siotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Buitengebied 
Zuidoost 2009. 
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Bijlagen 

116 bestemmingsp/an "Buitengebied Zuidoost 2009" (concept) 



Gemeente Enschede Dienst Stedelijke Ontwikkelinq en Beheer 

bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost 2009" (concept) 117 
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A Lijst van bedrijfstypen 
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BIJLAGE 1.1 - LlJST VAN BEDRIJFSTYPEN 

SBI·CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES 
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HOOFDGROEP AGRARISCHE BEDRIJVEN 

01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.Y. DE LANDBOUW 

0111, 0113 AI<ketbouw en !rultteel! (bednjlsgebouwen) 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L 

0112 0 TUlnbouw' 

0112 1 . bedrijfsgebouwen 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L 

0112 2 - kassen zonder verwarmlng 10 10 30 C 10 30 2 1G 1 B L 

0112 3 - kassen mel gasv81\varmlng 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B I. 
0112 4 - cllamplgnonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B 
0112 5 - champignonkwekerijen met mestfennentatl8 100 10 30 C 10 100 3.2 1 G 1 B 
0112 6 - bloembolielldrooQ- en prepareerbednjVen 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B 
0112 7 - wltlolkwekerlJen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2 1 G 

0121 Fokken en tlOuden van rundvee 100 30 30 C 0 100 3.2 1 G 1 

0122 0 Fokken en Ilouden van avenge graasdieren 

0122 1 - paardenfokkenjen 50 30 30 C 0 50 31 1 G 1 

0122 2 - avenge graasdieren 50 30 30 C 0 50 31 1 G 1 

0123 Fokken en houden van varkens 200 30 50 C 0 200 D 41 1 G 1 

0124 0 Fokl<en en houden van plUlmvee" 

0124 1 legkippen 200 30 50 C 0 200 D 41 1 G 1 

0124 2 opfokklppen en mestkuikens 200 30 50 C 0 200 4.1 1 G 1 

0124 3 eenden en ganzen 200 50 50 C 0 200 41 1G 1 

0124 4 - overig plUlmvee 100 30 50 C 0 100 D 3.2 1 G 1 

0125 0 Fokken en tlOuden van avenge dreren 

0125 1 - nertsen en vossen 200 30 30 C 0 200 4.1 1 G 1 

0125 2 - konijll8n 100 30 30 C 0 100 3.2 1 G 1 

0125 3 - hUisdreren 30 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1 

0125 4 maden, wormen e.d. 100 0 30 C 10 100 3.2 1 G 1 

0125 5 - bljen 10 0 30 C 10 30 2 1 G 1 

0125 6 overige dleren 30 10 30 C 0 30 D 2 1 G 1 

014 0 Dlenstvertenmg t.b.v de tandbouw 

014 1 - atgemeen (o.a. toonbedlljven)· [).o > 500 m2 30 10 50 10 50 0 31 2G 1 

014 2 - atgemeen (o.a. toonbednjven)· 1).0 <_ 500 m2 30 10 30 10 30 2 1 G 1 

014 3 ptantsoenendiensten en 110veniersbedriJven b.o. > 500 m2 30 10 50 10 50 3.1 2G 1 

014 4 - ptantsoenendienstell en hov8nlersbednjven b.o <- 500 m? 30 10 30 10 30 2 1 G 1 

0142 Kt-slalions 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1 

02 

02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW 

020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1 

05 

05 VISSERIJ· EN VISTEELTBEDRIJVEN 

0501 1 Zeev ISS e ri j bedriJv en 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2G 2 

0501 2 BlnnenvisserijbednJven 50 0 50 C 10 50 31 1 G 1 

0502 0 Vis- en scllaatdlel"kwekenJen 

0502 1 - oester-. mosset- en schetpenteettbednJven 100 30 50 C 0 100 3.2 1 G 1 

0502 2 vistee!tbedn)ven 50 0 50 C 0 50 31 1 G 1 

HOOFDGROEP BEDRIJVEN 

10 TURFWINNING 

103 Turfwlnnlngbedri)Ven 50 50 100 C 10 100 3.2 2G 2 

11 

11 AARDOLlE· EN AARDGASWINNING 

111 0 Aardolie- en aardgaswlnnlng 

111 1 . aardol18WIllputten 100 0 200 C 200 R 200 41 1G 2 B L 

111 2 - aardgaswHllllllQ mcl gasbell.lllst < 10 000.000 N m3/d 30 0 500 C 200 R 500 5.1 1G 1 B 

111 3 - aardgaswmnlllQ mcl gasbetl.lnst >- 10 000 000 N m31d 50 0 700 C Z 200 R 700 5.2 1 G 1 B 

14 

14 WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, ED. 

1421 0 Steen-, grit- en krijlmalerijen (open tuellt)· 

1421 1 - algemeen 10 100 200 10 200 0 41 2G 1 

1421 2 - steenbrekerijen 10 200 700 Z 10 700 5.2 2G 2 

144 ZOulwlllllingbednjven 50 10 100 C 30 100 3.2 2G 1 B 

145 Mergel- en overige delfstoffenwlnnlngbednJven 10 200 500 C 50 500 51 3G 3 

15 

15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 

151 0 Siaetlierijen en overige vleesverwerking· 

151 1 - slaclllerijen en plurmveeslaehterijen 100 0 100 C 50 R 100 0 3.2 2G 1 

151 2 - vetsmellenjen 700 0 100 C 30 700 5.2 2G 2 

151 3 - bewerklllgsinnelllmg van darmen en vleesafval 300 0 100 C 50 R 300 4.2 2G 2 

151 4 - vleeswaren- en vleeseonservenfabneken. p.o > 1000 m? 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2G 2 

151 5 - vleeswaren- en vleeseonservenfabneken. p.o <_ 1000 m~ 50 0 50 C 30 50 31 1 G 1 

151 6 - vleeswaren" en vleeseonservenfabneken. p.o <- 200 m~ 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1 

151 7 - loonslaehtenj8n 50 0 50 10 50 3.1 1 G 1 

- vervaardiglOg van snacks en vervaardlgmg van kant-en-klaar-maaltljden mel p.o < 2.000 
151 8 m' 50 0 50 10 50 3.1 2G 1 

152 0 Visverwerkingsbedrijven 

152 1 - drogen 700 100 200 C 30 700 5.2 2G 2 

152 2 - eonserveren 200 0 100 C 30 200 41 2G 2 

152 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4.2 1 G 2 

152 4 - verwerken anderszrns· p.o.> 1000 m? 300 10 50 C 30 300 D 4.2 2G 2 

152 5 - ver. ... el"ken anderSZIilS p.o <- 1000 m:! 100 10 50 30 100 3.2 1 G 1 

152 6 - verwerken anderSZlns· p.o <_ 300 m2 50 10 30 10 50 31 1G 1 



BIJLAGE 1.1 - L1JST VAN BEDRIJFSTYPEN 

SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES 
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1531 0 Aardappelprodukten fabneken 

1531 1 - vetvaard"IQmQ van aardappetproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2 2G 2 

1531 2 - v8IVaardlQlIlg van snacks met p.o <: 2.000 m" 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 1 

1532,1533 0 Groenle- en truitcollserv81lfabneken 

1532,1533 1 -lam 50 10 100 C 10 100 3.2 1 G 1 

1532,1533 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2 2G 2 

1532,1533 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2 2G 2 

1532,1533 4 - met drogeriJen 300 10 200 C 30 300 4.2 2G 2 

1532.1533 5 - met Ulenconservenng (zoutlilleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2 2G 2 

1541 0 Velvaardiging van ruwe plantaardige en dlerlijke olien en vetten 
1541 1 - p.e. < 250.000 VI 200 30 100 C 30 R 200 41 3G 2 B 

1541 2 - p.e >- 250.000 III 300 50 300 C Z 50 R 300 4.2 3G 3 B 

1542 0 Raffinage van plantaardige en dlerlijke olien en vetten 

1542 1 - p,c. <: 250.000 tlJ 200 10 100 C 100 R 200 41 3G 2 B 

1542 2 - p,c. >_ 250.000 til 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2 3G 3 B 

1543 0 Margannefabneken 

1543 1 . p.C < 250.000 tlJ 100 10 200 C 30 R 200 41 3G 2 

1543 2 - p.C. >- 250.000 VI 200 10 300 C Z 50 R 300 42 3G 3 8 
1551 0 ZUlvelprodukten labneken" 

1551 1 - gedroogde produkten, p.c. >_ 1,5 tiu 200 100 500 C Z 50 R 500 51 3G 2 

1551 2 - geconcentreerde produkten. verdamp. cap. >-20 I/u 200 30 500 C Z 50 R 500 51 3G 2 

1551 3 - melkprodukten fabneken v.c. < 55.000 I/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2G 1 

1551 4 - melkprodukten fabneken v.c >- 55.000 tlJ 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2 3G 2 
1551 5 - overige ZLJlvelprodukten fabneken 50 50 300 C 50 R 300 4.2 3G 2 

1552 1 Consumptle-ijsfabneken p.o. > 200 m? 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2G 2 

1552 2 - consumplle-ijsfabneken: p.o < 200 m~ 10 0 30 0 30 2 lG 1 

1561 0 Meelfabneken: 

1561 1 - p.e > 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 2G 2 

1561 2 - p.c < 500 tlu 100 50 200 C 50 R 200 41 2G 2 

1561 Grlltterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 41 2G 2 

1562 0 Zetmeellabneken 

1562 1 - p.c. < 10 till 200 50 200 C 30 R 200 41 1 G 2 

1562 2 - p.c. >_ 10 till 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2G 3 

1571 0 Veevoerfabneken: 

1571 1 - deslrucliebedrijven 700 30 200 C 50 700 D 5.2 3G 3 

1571 2 - beender·, veren-, VIS-, en vleesrneelfabnek 700 100 100 C 30 R 700 D 5.2 3G 3 

1571 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder. veevoedel") cap < 10 tiL! water 300 100 200 C 30 300 4.2 2G 2 

1571 4 - drogeriJen (gras, pulp, groGnvoeder, veevoeder) cap >- 10 tlu water 700 200 300 C Z 50 700 5.2 3G 3 

1571 5 - mengvoeder, p.c. < 100 till 200 50 200 C 30 200 41 3G 3 

1571 6 - mengvoeder, p.c. >- 100 till 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 3G 3 

1572 Vervaardlglng van voel voor Iluisdieren 200 100 200 C 30 200 41 2G 2 
1581 0 Broodfabrieken, brood- en bankelbal~kerjJen 

1581 1 - V.c. < 2500 kg meel/week 30 10 30 C 10 30 2 1G 1 

1581 2 - V.c. >_ 2500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2 2G 2 

1582 Banke!, biscLlit- en koeklabneken 100 10 100 C 30 100 3.2 2G 2 

1583 0 Suikerfabneken 

1583 1 - V.c. < 2.500 til 500 100 300 C 100 R 500 5.1 2G 2 B 

1583 2 - V.c >_ 2.500 tlj 1000 200 700 C Z 200 R 1000 5.3 3G 3 B 

1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardlgmg chocolade- en suikerwerk 

1584 1 - Cacao- en cl1ocoladelabneken p.o > 2 000 rn"' 500 50 100 50 R 500 5.1 2G 3 

1584 2 - cacao- en cilocoladelabrieken vervaardlgen van Cllocoladewerken met p.O. < 2.000 m? 100 30 50 30 100 3.2 2G 2 

1584 3 - cacao- en ctlOcoladelablJeken vervaardlgen van cllocoladewerken met p 0 <= 200 m? 30 10 30 10 30 2 1 G 1 

1584 4 - Suikerwerklabneken met suiker branden 300 30 50 30 R 300 4.2 2G 2 

1584 5 - Suikerwerkfabneken zonder suiker branden. p.o > 200 m? 100 30 50 30 R 100 3.2 2G 2 

1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden. p.o <_ 200 m? 30 10 30 10 30 2 1 G 1 

1585 Deegwarenfabneken 50 30 10 10 50 31 2G 2 

1586 0 Koffiebrandenjen en tlleepakkerijen 

1586 1 - koffiebrandenjen 500 30 200 C 10 500 D 5.1 2G 1 

1586 2 - theepakkenjen 100 10 30 10 100 3.2 2G 1 

1587 Vervaardiging van aziJIl specenJen en krulden 200 30 50 10 200 41 2G 1 

1589 Vervaardiglng van ovenge voedlngsmlddelen 200 30 50 30 200 D 4.1 2G 2 

15891 BakkerijQ rondsto I fen f abn e ken 200 50 50 50 R 200 41 2G 2 

1589.2 0 Soep- en soeparomalal)neken 

1589.2 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2 2G 2 

1589.2 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 R 300 4.2 2G 2 

1589.2 Bakmeel- en puddingpoederfabneken 200 50 50 30 200 41 2G 2 

1591 Destilleerclenjen en likeufstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2 2G 2 

1592 0 Velvaardiglng van etllylalcotlOl door gl5tlng 

1592 1 - p.c. < 5.000 I/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1 1G 2 

1592 2 - p.C. >_ 5.000 tlj 300 50 300 C 50 R 300 4.2 2G 3 B 

1593 tim 159 Vervaardigmg van Wljll, cider e.d 10 0 30 C 0 30 2 lG 1 

1596 Blerbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2 2G 2 

1597 Moutefijen 300 50 100 C 30 300 4.2 2G 2 

1598 Mineraalwater· en Insdrankfabneken 10 0 100 50 R 100 3.2 3G 2 

16 

16 VERWERKING VAN TABAK 

160 Tabakverwerkende Industrie 200 30 50 C 30 200 4.1 2G 1 

17 

17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 

171 Bewerken en spinnen van textlelvezels 10 50 100 30 100 3.2 2G 1 

172 0 Weven van texUel; 

172 1 - aantal weelgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2 2G 1 

172 2 - aantal weelgetouwen > 50 10 30 300 Z 50 300 4.2 3G 2 

173 Text ie Iv eredeling sbednjven 50 0 50 10 50 3.1 2G 2 B 

174,175 VervaardlQlng van textlelwaren 10 0 50 10 50 3.1 lG 1 

1751 Tapijt- kokos- en vloermattenlabneken 100 30 200 10 200 4.1 2G 2 8 L 

176,177 Vervaardiglllg van gebrelde en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 31 1 G 2 
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18 

18 VERVAAROIGING VAN KLEOING; BEREIOEN EN VERVEN VAN BONT 

181 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 31 1 G 1 

182 Vervaardiglng van kleding en -toebelloren (exel van Jeer) 10 10 30 10 30 2 2G 2 

183 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bonl 50 10 10 10 50 31 1 G 1 B L 

19 

19 VERVAAROIGING VAN LEER EN LEOERWAREN (EXCL. KLEOING) 

191 Lederfabneken 300 30 100 10 300 4.2 2G 2 B L 

192 LedelWarenfabrieken (exel. kleding en sctlOeisel) 50 10 30 10 50 0 31 2G 2 

193 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 31 2G 1 

20 HOUTINOUSTRIE EN VERVAAROIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.O. 

2010.1 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2 2G 2 

2010.2 0 HoutconservenngsbedriJven 
2010.2 1 met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1 2G 2 B L 

2010.2 2 - met ZOlJtoplosstngen 10 30 50 10 50 3.1 2G 1 B 

202 Flneer· en plaatmatenalenfabneken 100 30 100 10 100 3.2 3G 2 B 

203,204.205 0 Tlmmerwerkfabneken, v8IVaardiglllg avenge artikelen van tlOut 0 30 100 0 100 3.2 2G 2 

203,204.205 1 Tlmmerwerkfabneken vervaardlQlllg avenge artlkelen van haUl p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1 

205 Kurkwaren-, net- en vlechtwerkfabneken 10 10 30 0 30 2 1 G 1 

21 

21 VERVAAROIGING VAN PAPIER. KARTON EN PAPIER· EN KARTONWAREN 

2111 VervaardigmQ van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1 3G 2 

2112 0 Papler- en kartonfabneken 

2112 1 - p,c. < 3 VLI '0 30 50 C 30 R 50 31 lG 2 

2112 2 - p.c. 3 . 15 till 100 50 200 C Z 50 R 200 41 2G 2 

2112 3 - P c, >- 15 till 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 3G 2 

212 Papier- en kartonwarenlabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2G 2 

2121.2 0 Gollkartonfabneken' 

2121.2 1 p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2G 2 

2121.2 2 - p.C. >- 3 till 50 30 200 C Z 30 R 200 4.1 2G 2 

22 

22 UITGEVERIJEN, ORUKKERIJEN EN REPROOUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 

2221 Drukkerijen vall dagbtaden 30 0 100 C 10 100 3.2 3G 2 B L 

2222 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerljen) 30 0 100 10 100 3.2 3G 2 B 

2222.6 Kleme drukkerijen en kopleennrictltlngen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B 

2223 A Grafisctle afwerklng 0 0 10 0 10 1 lG 1 

2223 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2G 1 

2224 Gralisclle reproduklle en wilen 30 0 10 10 30 2 2G 1 B 

2225 Ovenge grafisct18 aktlvileiten 30 0 30 10 30 0 2 2G 1 B 

223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1 

23 

23 AAROOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLlJT·/KWEEKSTOFFEN 

231 Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000 5.3 2G 3 B L 

23201 Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500 6 3G 3 B L 

2320.2 A Smeerolien- en vettenfabneken 50 0 100 30 R 100 3.2 2G 2 B L 

2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2 2G 2 B L 

2320.2 C Aardolleproduklenfabneken n.e.g 300 0 200 50 R 300 0 4.2 2G 2 B L 

233 Splijl- en kweeksloHenbewerklllgsbednjven 10 10 100 1500 1500 0 6 1 G 2 B 

24 

24 VERVAAROIGING VAN CHEMISCHE PROOUKTEN 

2411 0 VefVaardiging van IIldustriele gassen: 
2411 1 luctltsctleidingslllstallatie v.c. >_ 10 tid luellt 10 0 700 C Z 100 R 700 5.2 3G 3 
2411 2 overige gassenlabrieken. nlel exploslef 100 0 500 C 100 R 500 5.1 3G 3 L 

2411 3 - ovenge gassenfabneken. exploslef 100 0 SOD C 300 R 500 5.1 3G 3 L 

2412 Kleur- en verfstoltenfabrieken 200 0 200 C 200 R 200 0 41 3G 3 B L 

2413 0 Anorg. ctlemische grondslofienfabneken 

2413 1 - niel vallend onder "posl-Seveso-nctltIIJn" 100 30 300 C 300 R 300 0 4.2 2G 3 B L 
2413 2 - vall end onder "post-Seveso-nchtlIJn" 300 50 500 C 700 R 700 0 5.2 3G 3 B L 

24141 AO Organ. cllemische grondstoflenfabneken 

24141 Al niet vallend onder "post-Seveso-flctllhjn" 300 10 200 C 300 R 300 D 4.2 2G 3 B L 

2414.1 A2 - vallend onder "post-Seveso-nctlllijn" 1000 30 500 C 700 R 1000 D 5.3 2G 2 B L 

24141 BO Methanolfabneken' 

24141 Bl - p.e < 100.000 Vi 100 0 200 C 100 R 200 41 2G 2 B 

24141 B2 - p.c, > 100.000 Vi 200 0 300 C Z 200 R 300 4.2 3G 3 B 

2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabneken (nlel synlh.) 

2414.2 1 - p.c. < 50.000 VJ 300 0 200 C 100 R 300 4.2 2G 2 B L 
2414.2 2 . p.e. >- 50.000 V) 500 0 300 C Z 200 R 500 5.1 3G 3 B L 

2415 Kunstmeststoflenfabneken 500 300 500 C 500 R 500 51 3G 3 B L 
2416 Kunstllarsenfabrieken e.d, 700 30 300 C 500 R 700 5.2 3G 3 B L 

242 0 Landbouwcllemlcalienfabrieken 

242 1 - labricage 300 50 100 C 1000 R 1000 5.3 3G 3 B L 

242 2 formulenng en afvullen 100 10 30 C 500 R 500 0 5.1 2G 2 B 
243 Veri, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 R 300 0 4.2 3G 2 B L 
2441 0 Farmaceutlsche grondstoffenfabneken 

2441 1 - p.e. < 1.000 Vi 200 10 200 C 300 R 300 4.2 1 G 2 B L 
2441 2 - p.c. >= 1.000 tlj 300 10 300 C 500 R 500 5.1 2G 2 B L 

2442 0 Farmaceutlsche produktenfabrieken: 

2442 1 - formulenng en afvu!len geneesmlddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2G 1 B L 

2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2G 1 

2451 Zeep-, was- en relnigingsmlddelenfabneken 300 100 200 C 100 R 300 4.2 3G 2 B 

2452 Parfumerie- en cosmeticafabneken 300 30 50 C 50 R 300 4.2 2G 2 

2461 Kruil·, vuurwerk-, en spnngstoffenfabrieken 30 10 50 1000 V 1000 5.3 lG 2 B 

2462 0 Lijm- en plakmlddelenfabrieken: 

2462 1 zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2 3G 2 B L 
2462 2 - mel dierhjke grandstoffen 500 30 100 50 500 5.1 3G 2 B 

2464 Folochemlsche produktenfabneken 50 10 100 50 R 100 3.2 3G 2 B L 

2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabneken 50 10 50 50 R 50 3.1 3G 2 B 

2466 B Ovenge chemlsche produktenfabneken n.8.g. 200 30 100 C 200 R 200 0 41 2G 2 B L 

247 Kunstmatlge synlhelische garen- en vezelfabneken 300 30 300 C 200 R 300 4.2 3G 3 B L 

25 
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25 VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RU8BER EN I<UNSTSTOF 

2511 R LJ bberba nden I abneke n 300 50 300 C 100 R 300 4.2 2G 2 8 

2512 0 Loopvlakverm8uwlngsbednjV8n 

2512 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 31 1 G 1 
2512 2 - vloeropp. >_ 100 m2 200 50 100 50 R 200 41 2G 2 B 

2513 Rubber-attikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2 1 G 2 
252 0 Kunstslolverwerkende bednJVen 

252 1 - zander /enolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1 2 G 2 
252 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 42 2G 2 8 L 
252 3 - productie van verpakkmgsmalenaal en assemblage van kunststofbouwmatenalen 50 30 50 30 50 31 2G 1 
26 

26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK. CEMENT·, KALK· EN GIPSPRODUKTEN 

261 0 Glasfabneken: 

261 1 - glas en glasprodukten. p.c. < 5.000 t/) 30 30 100 30 100 3.2 1G 1 L 
261 2 - gla5 en glasproduklen, p.c >- 5.000 tfJ 30 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2G 2 L 
261 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 tI] 300 100 100 30 300 4.2 1 G 1 L 
261 4 glaswol en glasvezels, p.c >_ 5.000 tlJ 500 200 300 C Z 50 R 500 5.1 2G 2 L 
2615 Glasbewerkmgsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1 
262,263 0 Aardewerkfabneken" 

262,263 1 - vennogen elektrische ovens talaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L 
262,263 2 - vermogen elektrisctle ovens totaat > 40kW 30 50 100 30 100 3.2 2G 2 L 
264 A Baksteen en baksteenetementenlabrieken 30 200 200 30 200 4.1 2G 2 L 
264 8 Dakpannenlabrieken 50 200 200 100 R 200 41 ::>G 2 

2651 0 Cemenllabneken 

2651 1 p.c < 100.000 Vj 10 300 500 C 30 R 500 51 2G 2 
2651 2 - p.c. >- 100.000 t/j 30 500 1000 C Z 50 R 1000 5.3 3G 3 8 
2652 0 Kalklabneken: 

2652 1 - p.c. < 100.000 tI] 30 200 200 30 R 200 4.1 2G 2 

2652 2 - p.c. >_ 100.000 tI] 50 500 300 Z 50 R 500 5.1 3G 3 
2653 0 Gipslabneken: 

2653 1 p.c. < 100.000 V} 30 200 200 30 R 200 4.1 2G 2 
2653 2 p.c. >- 100.000 Vj 50 500 300 Z 50 R 500 5.1 3G 3 B 
2661 1 0 Betonwarenfabneken: 

2661 1 1 - zonder persen, triltalets en beklsllllgtriite 10 100 200 30 200 41 2G 2 B 
2661.1 2 - met persen, trittalets 01 beklstlnglriHers, p.c. < 100 tid 10 100 300 30 300 4.2 2G 2 B 
2661 1 3 - met persen, triltalels of bekistmgtrilters, p.c >- 100 tId 30 200 700 Z 30 700 5.2 3G 3 B 

2661.2 0 I(a!kzandsteenfabneken 

2661.2 1 - p.c < 100.000 til 10 50 100 30 100 3.2 2G 2 

2661.2 2 - p.c. >- 100.000 til 30 200 300 Z 30 300 4.2 3G 3 
2662 Mineraalgebonden bouwplatenfabneken 50 50 100 30 100 3.2 2G 2 

2663.2664 0 Betonmortelcentrales 

2663,2664 1 - p.c. < 100 tlu 10 50 100 100 R 100 3.2 3G 2 
2663,2664 2 p.c. >- 100 lIu 30 200 300 Z 50 R 300 4.2 3G 3 
2665,2666 0 VelVaardigmg van praduklen van beton (vezeflcement en glps 

2665,2666 1 - p.c. < 100 tId 10 50 100 50 R 100 32 2G 2 
2665.2666 2 - p.c. >- 100 tid 30 200 300 Z 200 R 300 4.2 3G 2 B 
267 0 Natuursteenbewerklllgsbednjven 

267 1 - zander breken, zeven en drogen p.o > 2.000 m2 10 30 100 0 100 0 3.2 1 G 2 
267 2 - zander breken, zeven en drogen p.o <_ 2.000 m2 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1 
267 3 - met breken, zeven of drogen v c <: 100.000 tlj 10 100 300 10 300 4.2 1 G 2 

267 4 met bleken, zeven of drogen, v.c >- 100.000 ttj 30 200 700 Z 10 700 5.2 2G 3 

2681 Slijp- en polijstmlddeJen fabneken 10 30 50 10 50 D 31 1G 2 

2682 AO Bitummeuze matenalenfabneken 

2682 A1 - p.c. < 100 Vu 300 100 100 30 300 4.2 3G 2 B L 

2682 A2 - p.c. >- 100 tlu 500 200 200 Z 50 500 5.1 3G 3 B L 

2682 80 Isolatlemalenatenfabneken (excl glaswall 

2682 81 - steenwol, p.c. >_ 5.000 Ii] 100 200 300 C Z 30 300 4.2 2G 2 

2682 B2 - Dvenge Isolatlematenalen 200 100 100 C 50 200 41 2G 2 

2682 C Minerale produktenfabneken n.e.g 50 50 100 50 100 0 3.2 2G 2 

2682 DO Asfaltcentrales: p.c < 100 ton/ullr 100 50 200 30 200 41 3G 2 B L 

2682 D1 - asfaltcentraies, p.c. >= 100 ton.luur 200 100 300 Z 50 300 4.2 3G 2 B L 

27 

27 VERVAARDIGING VAN METALEN 

271 0 Ruwijzer- en staallabrieken 

271 1 - p.c < 1.000 tlj 700 500 700 200 R 700 5.2 2G 2 B 
271 2 - p.c. >= 1.000 Uj 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500 6 3G 3 B L 
272 0 IJzeren en stalenbulz8nfabneken 

272 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500 30 500 5.1 2G 2 B 

272 2 - p.D > 2.000 m2 50 100 1000 Z 50 R 1000 5.3 3G 2 B 

273 0 Draadlrekkerijen, koudbandwalserijen en proflelzettenjen 

273 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2 2G 2 

273 2 - p.o >_ 2.000 m2 50 50 700 Z 50 R 700 5.2 3G 3 B 

274 AO Non-ferro-metaalfabneken. 

274 A1 - p.c. < 1.000 tlj 100 100 300 30 R 300 4.2 1G 2 B 

274 A2 - p.c. >_ 1.000 tI] 200 300 700 Z 50 R 700 5.2 2G 3 8 
274 BO Non~ferro-metaalwalsenjen, -trekkenjen e.d 

274 B1 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500 50 R 500 5.1 2G 2 B 
274 B2 - p.o >- 2.000 m2 200 100 1000 Z 100 R 1000 5.3 3G 3 B 
2751. 2752 0 IJzer- en staalgreterljen l -smellerijen 

2751, 2752 1 - p.c. < 4.000 tI/ 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 2 8 

2751, 2752 2 - p.c. >- 4.000 tlj 200 100 500 C Z 50 R 500 51 2G 3 B L 

2753,2754 0 Non-ferro-melaalg!elenJen: -smelterijen· 

2753.2754 1 - p.c < 4.000 Vj 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 2 B 

2753.2754 2 - p.c. >- 4.000 I/j 200 100 500 C Z 50 R 500 5.1 2G 3 B L 

28 

28 VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH.rrRANSPORTMIDD.) 

281 0 Constructlewerkplaalsen· 

281 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 2G 2 8 
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281 1a - geslolen gebouw, p.o < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1 

281 2 - in open lucllt, p.o < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 2 G 2 B 

281 3 - In open luell!, p.o. >_ 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2 3G 3 B 

2821 0 Tank- en reservolrbouwbednJven 

2821 1 - p.o < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2 2G 2 8 
2821 2 - p.o. >_ 2.000 m2 50 100 500 Z 50 R 500 51 3G 3 B 

2822.2830 Vervaardiglng van verwarmmQskelels, radlatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 41 2G 2 B 

284 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedriJven 10 30 200 30 200 4.1 1 G 2 B 

284 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkeriJen e.d 50 30 100 30 100 D 3.2 2G 2 B 

284 B1 Smederijen, laslnrictltingen, bankwefi<.enjen e.d., p.o < 200 m2 30 30 50 10 50 D 31 1 G 2 B 

2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbednjven: 

2851 1 algemeen 50 50 100 50 100 3.2 2G 2 B L 

2851 10 - straten 30 200 200 30 200 D 4.1 2G 2 B L 

2851 11 - metaaltlarden 30 50 100 50 100 D 3.2 1G 2 B 

2851 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2 2G 2 B L 

2851 2 - scoperen (opspuiten van zlnk) 50 50 100 30 R 100 D 3.2 2G 2 B L 

2851 3 - thermlsch verzlnken 100 50 100 50 100 3.2 2G 2 B L 

2851 4 - tl18rmlsch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2 2G 2 B L 

2851 5 - mechaniscl18 oppervlaktebellandeling (slijpell. polijstell) 30 50 100 30 100 3.2 2G 2 B 

2851 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2 2G 2 B 

2851 7 - chemisclle oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2 2G 2 B 

2851 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2 1 G 1 B L 

2851 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzmken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2 2G 2 B 

2852 1 Ovenge metaalbewerkende Industrle 10 30 100 30 100 D 3.2 1G 2 B 

2852 2 Ovenge metaalbewerkende IIldustne. rnpandig. p.o <200m2 10 30 50 10 50 D 31 1 G 2 B 

287 AO Grofsmederijen, anker- en kettingfabneken' 

287 A1 p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 2G 2 B 

287 A2 - p.o >- 2.000 rn2 50 100 500 Z 30 500 5.1 3G 3 B 

287 B Overige metaalwarenfabneken n.e.g 30 30 100 30 100 3.2 2G 2 B 

287 B Overige metaalwarenfabneken n.e.g.; rnpandig, p.O. <200 rn2 30 30 50 10 50 3.1 1G 2 B 

29 

29 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN 

29 0 Maclline- en apparatenfabrieken. 

29 1 - p.O. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2 2G 1 B 
29 2 - p.o. >_ 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1 3G 2 B 

29 3 - met proefdraaren verbrandingsmotoren >_ 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2 3G 2 B 

30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 

30 

30 A Kantoormachines- en computerfabneken 30 10 30 10 30 2 1 G 1 

31 VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES. APPARATEN EN BENODIGDH. 

311 Elektromotoren- en generatorenfabrieken 200 30 30 50 200 4.1 1G 2 B L 

312 Schakel- en installatiemateriaalfabneken 200 10 30 50 200 4.1 1G 2 B L 

313 Elektrisclle draad- en kabelfabneken 100 10 200 100 R 200 0 4.1 2G 2 L 

314 Accumulatoren- en batteriJenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2 2G 2 B L 

315 Larnpenfabneken 200 30 30 300 R 300 4.2 2G 2 B L 

316 Elektrotecllnische Industrle n.e.g 30 10 30 10 30 2 1 G 1 

3162 Koolelektrodenfabrreken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500 6 2G 3 B L 
32 

32 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. 

321 Um 323 Vervaardigrng van audio-, video- en telecom-apparaluur e.d. 30 0 50 30 50 0 3.1 2G 1 B 

3210 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B 

33 

33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN 

33 A Fabneken voor medisclle en optische apparaten en rnstrumenten e.d. 30 0 30 0 30 2 1G 1 

34 

34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS 

341 0 Aulofabrieken en assemblagebedrijven 

341 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 R 200 0 41 3G 2 B 

341 2 - p.o >_ 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2 3G 2 B L 
3420.1 Carrossenefabneken 100 10 200 30 R 200 4.1 2G 2 B 

3420.2 Aanhangwagen- en opleggeriabrieken 30 10 200 30 200 41 2G 2 B 

343 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2G 2 

35 

35 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) 

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: 

351 1 " houten schepen 30 30 50 10 50 3.1 2G 1 B 

351 2 kunststot schepen 100 50 100 50 R 100 3.2 2G 1 B 
351 3 - meta!en sct18pen < 25 m 50 100 200 30 200 41 2G 2 B 

351 4 - metalen scllepen >- 25m en/of proefdraa!en motoren >- 1 MW 100 100 500 C Z 50 500 51 2G 3 B 

3511 ScheepssloperiJen 100 200 700 100 R 700 5.2 2G 3 B 

352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen 

352 1 - atgemeen 50 30 100 30 100 3.2 2G 2 B 

352 2 - met proefdraalen van verbrandingsmotoren >_ 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2 2G 2 B 

353 0 Vliegtuigbouwen -reparatiebedrijven. 

353 1 - zander proeldraalen motoren 50 30 200 30 200 4.1 2G 2 B 

353 2 - met proefdraa!en motoren 100 30 1000 Z 100 R 1000 5.3 2G 2 B 

354 Rijwiel- en motorrijwielfablreken 30 10 100 30 R 100 3.2 2G 2 B 

355 Transportmiddelenrndustne n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2 2G 2 B 

36 

36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN NEG. 

361 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2 2G 2 B 

361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1 

362 Fabncage van munten, sreraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B 

363 Muzieklnslrumentenfabrreken 30 10 30 10 30 2 2G 2 

364 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2G 2 

365 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2 

3661.1 Sociale werkvDorzienrng 0 30 30 0 30 2 1 P 1 



BIJLAGE 1.1 - LlJST VAN BEDRIJFSTYPEN 

SBI-CODE OMSCHRIJVING AFST ANDEN IN METERS INDICES 

UJ UJ 

f-o a: a: 
..I 

~ 0 
a: wz 0 UJ 

" b~ CO UJ UJ :; f-
E a: u. ::; " UJ '" 

UJ UJ r 

~ " 0 ..I > Ow f- a: " 0 u 
UJ f- UJ UJ O:u. " UJ W 0 " CO W CO CO CO" U > ;; OJ ..I 

3661.2 VelvaardlQItlQ van avenge goedel"en n.8.g 30 10 50 30 50 D 3.1 2G 2 

37 

37 VOORBEREIDING TOT RECYCLING 

371 Melaa!- en autoscllredders 30 100 500 Z 30 500 5.1 2G 3 B 

372 AD PUlnbrekerijen en -malenJen 

372 A1 v.c. < 100.000 VJ 30 100 300 10 300 4.2 2G 2 

372 A2 - V.C. >- 100.000 l/j 30 200 700 10 700 5.2 3G 3 

372 B RubberregeneratlebedriJven 300 50 100 50 R 300 4.2 2G 2 

372 C Alva!sclleidingslnstallatl8s 200 200 300 C 50 300 4.2 3G 2 B 

40 

40 PROOUKTIE EN OISTRIBUTIE VAN STROOM. AARDGAS, STOOM EN WARM WATER 

40 AD ElektriclteitsprodukliebedriJven (electnsch vennogen >_ 50 MWe) 

40 A1 - kolengestookl (mcl. meestook biomassa). tllermlscll vermogen > 75 MWtll 100 700 700 C Z 200 700 5.2 2G 3 B L 

40 A2 - ollegestookt. thermlsch vermogen > 75 MWtl1 100 100 500 C Z 100 500 51 2G 3 B L 

40 A3 - gasgestookl (mcl. biJstook biomass a), tllel mlsch vermogen > 75 MWtll.lll 100 100 500 C Z 100 R 500 5.1 1 G 3 

40 A4 kerncentrales met koellorens 10 10 500 C 1500 1500 D 6 1 P 3 

40 A5 - warmte-kracht-Itlstallatles (gas), Ihermlsctl vermogen > 75 MWtll 30 30 500 C Z 100 R 500 5.1 1G 2 

40 BO blo-energlernstaUatles electrisch vermogen <: 50 MWe 

- coverglstrng, verbranding en vergassrng van mest, slib, GFT en reslstromen 

40 B1 voedingsinduslrie 100 50 100 30 R 100 3.2 2G 1 L 

40 B2 - vergisling, verbranding en vergassrng van avenge blomassa 50 50 100 30 R 100 3.2 2G 1 L 

40 CO Elektnciteilsdistribullebedrijven. met transformatolvermogen: 

40 C1 -<10MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B 

40 C2 -10-100MVA 0 0 50 C 30 50 31 1 P 1 B 

40 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 1 P 2 8 
40 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2 1 P 2 B 

40 C5 - >- 1000 MVA 0 0 500 C Z 50 500 51 1 P 2 B 

40 DO Gasdistributlebednjven 

40 D1 - gascompressorstations vermogen <:; 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2 1 P 1 

40 02 - gascompressorstalions vermogen >_ 100 MW 0 0 500 C 200 R 500 5.1 1 P 2 

40 D3 - gas: reduceer·, compressor-, meet- en regelins! Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1 

40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kaSlen en gebouwen), cal B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 

40 D5 - gasontvang- en -verdeelstatlOns, cat 0 0 0 50 C 50 R 50 31 1 P 1 

40 EO Warmtevoomenlngslnstallatl8s, gasgestookl 

40 E1 - stadsverwarmrng 30 10 100 C 50 100 3.2 1 P 2 

40 E2 - blokverwanlllnQ 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1 

40 Fa wmdmolens' 
40 F1 - wlekdiameter 20 m 0 0 100 C 30 100 3.2 1 P 2 

40 F2 . wlekdlameter 30 m 0 0 200 C 50 200 41 1 P 2 

40 F3 - wiekdlameter 50 m 0 0 300 C 50 300 4.2 1 P 3 

41 

41 WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER 

41 AO Waterwinning-I berelding- bedrijven· 

41 A1 - met ctltoorgas 50 0 50 C 1000 R 1000 0 5.3 1 G 2 L 

41 A2 - berelding met ctlloorbteekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1 1 G 2 

41 BO Waterdistribu!iebednJven met pompvermogen 

41 B1 -< 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 

41 B2 -1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2 1 P 1 

41 B3 ->-15MW 0 0 300 C 10 300 4.2 1 P 2 

45 

45 BOUWNIJVERHEID 

45 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m2 10 30 100 10 100 3.2 2G 2 B 

45 1 - bouwbedrijven atgemeen: b.o <'" 2.000 m2 10 30 50 10 50 3.1 2G 1 B 

45 2 Aannemersbedrijven met werkplaats· b.o. > 1000 m? 10 30 50 10 50 3.1 2G 1 B 

45 3 - aannemersbedrijven met werkplaats· b.o.< 1000 m? 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B 

50 REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS 

501, 502.504 Reparatle- en servlcebedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B 

502 Groothandel in vraclltauto's (incl. Import) 10 10 100 10 100 3.2 2G 1 

50204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2 1G 1 

5020.4 B AutobekledenJen 0 0 10 10 10 1 1 G 1 

50204 C Autospuitmnchtlngen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L 

5020.5 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1 

505 0 BenzlneservlcestatiOns 

505 1 met LPG> 1000 rn3/jr 30 0 30 200 R 200 41 3 P 1 B 

505 2 met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30 50 R 50 3.1 3 P 1 B 

505 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2 3 P 1 B 

51 

51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDEUNG 

5121 0 Grtll III akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1 2G 2 

Grth In akkerbouwprodukten en veevoeders met een venverklllgscapaciteit van SOD ton/uLlI" of 
5121 1 meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2 2G 2 

5122 Grtll III bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2G 1 

5123 Grttl in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2 2G 1 

5124 Grth In hUlden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 2G 1 

5125,5131 Grtll In ruwe tabak, groenten. frull en consLllllptle-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2G 1 

5132.5133 Grtilin vlees, vleeswaren. zUlvelprodukten. eleren. spiJsolien 10 0 30 50 R 50 3.1 2G 1 

5134 Grth III dranken 0 0 30 0 30 2 2G 1 

5135 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2G 1 

5136 Grth in suiker, chocolade en sUlkerwerk 10 10 30 0 30 2 2G 1 

5137 Grth In koffle, tllee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 2G 1 

5138,5139 Grttl m ovenge voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2G 1 

514 Grtll in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2G 1 

5148.7 0 Grtilin vuunverk en muni\le· 

5148.7 1 - consumentenVUUJ"lNerk, verpakt, opslag < 10 Ion 10 0 30 10 V 30 2 2G 1 

5148.7 2 - consumentenvuurwerk, verpakt. opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1 2G 1 

- professianeel vuurwerk. nelta expl massa per bewaarplaats <: 750 kg (en> 25 kg 
5148.7 3 theatervuurwerk) 10 0 30 500 V 500 5.1 2G 1 

5148.7 4 - professloneel vuurwerk. netto expl massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton 10 0 30 1000 V 1000 5.3 2G 1 

5148.7 5 - munitle 0 0 30 30 30 2 2G 1 
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5151.1 0 Grtll In vaste brandstoffen 

5151.1 1 - klein. lakaal verzorgmgsgebled 10 50 50 30 50 31 2 P 2 

5151.1 2 - kolentermtnal, opslaQ opp. >_ 2.000 rn2 50 500 500 Z 100 500 5.1 3G 3 B 

5151.2 0 Grtll In vloeibare en gasvormige brandsloffen 

5151.2 1 vloeistoffen, D,C. < 100.000 rn3 50 0 50 200 R 200 D 4.1 2G 2 B L 

5151.2 2 "vlo8Istoffen, D.C. > 100,000 m3 100 0 50 500 R 500 D 51 2G 2 B L 

5151.2 3 . tot vloeistof verdicille gassen 50 0 50 300 R 300 D 4.2 2G 2 

5151.3 Grth mlnerale olieprodukten (exel brandstofien) 100 0 30 50 100 3.2 2G 2 B 

5152.1 0 Gll11 In metaalertsen: 
5152.1 1 - opslag opp < 2,000 m2 30 300 300 10 300 4.2 3G 3 8 
5152.1 2 - opslag opp. >- 2.000 m2 50 500 700 Z 10 700 5.2 3G 3 8 
5152.2/.3 Grt!] In metalen en ·halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 2G 2 

5153 0 Grtll in Iloul en bouwmatenalen 

5153 1 - algemeen b.o > 2000 m2 0 10 50 10 50 3.1 2G 2 

5153 2 - algemeen b.o <_ 2000 m2 0 10 30 10 30 2 1 G 1 

51534 4 zand en gnnd 

51534 5 - algemeen. b,o > 200 m2 0 30 100 0 100 3.2 2G 2 

5153.4 6 - algemeen. b.o <- 200 m'! 0 10 30 0 30 2 1 G 1 

5154 0 Grtll In IJzer· en metaalwaren en verv,rarmmgsapparatuur 

5154 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m2 0 0 50 10 50 3.1 2G 2 

5154 2 - algemeen. b.o. < ~ 2.000 m2 0 0 30 0 30 2 1G 1 

51551 Grth m ctlemisctle produkten 50 10 30 100 R 100 0 3.2 2G 2 B 

5155.2 Grtll In kunstmestsloffen 30 30 30 30 R 30 2 1G 1 

5156 Grth In ove,·ige intermedia!re goederen 10 10 30 10 30 2 2G 2 

5157 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m2 10 30 100 30 100 3.2 2G 2 B 

5157 1 - autosloperijen: b.o. <~ 1000 m2 10 10 50 10 50 3.1 2G 2 B 

5157.213 0 Ovenge grootllandel In afval en schroDt· b.o. > 1000 m" 10 30 100 10 100 0 3.2 2G 2 B 

5157.213 1 - overige grootllandel In afval en sctlraot· b.o <= 1 000 m~ 10 10 50 10 50 3.1 2G 2 B 

5162 0 Grtll In mactlines en apparaten: 

5162 1 - mactltrleS voor de bOuwl1!jVertleid 0 10 100 10 100 3.2 2G 2 

5162 2 - ovenge 0 10 50 0 50 3.1 2G 1 

517 Ovenge grtll (bedrijfsmeubels, embatlage, vakbenodigdheden e.d 0 0 30 0 30 2 2G 1 

52 REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN 

527 Reparatle t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1 

55 LOGIES·, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING 

5552 CatenngbedrlJven 10 0 30 C 10 30 2 1 GIP 1 

60 

60 VERVOER OVER LAND 

6021.1 Bus-, tram- en metroremises 0 10 100 C 0 100 D 3.2 2 P 2 

6022 TaxibedriJven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1 

6023 Tounngcarbednjven 10 0 100 C 0 100 3.2 2G 1 

6024 0 GoederenwegvervoeruednJven (zonder sclloonmaken tanks). b.o. > 1000 m2 0 0 100 C 30 100 3.2 3G 1 

6024 1 - Goederenwegvervoerbednjven (zonder schoonmaken tanks) b.o <~ 1000 m2 0 0 50 C 30 50 3.1 2G 1 

603 Pomp- en compressorstat!ons van plJpleldingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B 

63 

63 DIENSTVERLENING TB.V. HET VERVOER 

6311.1 0 Laad-, los- en overslagbednJVen \.b.v zeescllepen 

6311 1 1 - containers 0 10 500 C 100 R 500 5.1 3G 3 

6311 1 2 - stukgoederen 0 30 300 C 100 R 300 D 4.2 3G 3 B 

6311.1 3 - ertsen, tnlneralen e.d . opslagopp. >~ 2.000 m2 50 700 1000 C Z 50 1000 5.3 3G 3 B 

6311 1 4 - granen of meelsoorten. v.c. >~ 500 Vu 100 500 500 C Z 100 R 500 5.1 3G 3 

6311.1 5 - sleenkooL opslagopp >- 2.000 m2 50 700 700 C Z 100 700 5.2 3G 3 B 

6311.1 6 - otie, LPG, e.d. 300 0 100 C 1000 R 1000 5.3 2G 3 B L 

6311.1 7 - tankercleanmg 300 10 100 C 200 R 300 4.2 1G 2 B 

6311.2 0 Laad-. los- en overslagbedriJven t.b.v binnenvaart 

6311.2 1 - containers 0 10 300 50 R 300 4.2 2G 2 

6311.2 10 - tankercleamng 300 10 100 200 R 300 4.2 1G 2 B 

6311.2 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2 2G 2 B 

6311.2 3 - el1sen, mmeralen, e.d ,opslagopp <: 2.000 m? 30 200 300 30 300 4.2 2 G 2 B 

6311.2 4 - ersten, mmeralen, e.d., opslagopp >~ 2.000 m2 50 500 700 Z 50 700 5.2 3 G 3 B 

6311.2 5 - gran en of meelsoorten , v.c. < 500 Vu 50 300 200 50 R 300 4.2 2G 2 

6311.2 6 - granen of meelsoorten, v.c. >~ 500 tlu 100 500 300 Z 100 R 500 51 3G 3 

5311.2 7 - steenkool, opslagopp < 2.000 m2 50 300 300 50 300 4.2 2G 2 B 

6311.2 8 steenkool, opslagopp. >~ 2.000 m2 50 500 500 Z 100 500 5.1 3 G 3 8 
6311.2 9 - aile, LPG, e.d. 100 0 50 700 R 700 5.2 2G 3 B L 

6312 Veem- en pakllulsbednjVen, koelhulzen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2G 2 

6321 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallatles) 10 0 100 C 30 100 3.2 2G 1 

64 

64 POST EN TELECOMMUNICATIE 

641 Post- en koenersdienslen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1 

642 A TelecommunlcatiebedriJven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1 

642 BO zendinstallalles 

642 B1 - LG en MG. zendelVermogen < 100 kW (blj grater vermogen. onderzoek!) 0 0 o C 100 100 3.2 1 P 2 

642 B2 - FM en TV 0 0 o C 10 10 1 1 P 2 

642 B3 - GSM en UMTS-steunzenders 0 0 o C 10 10 1 1 P 2 

71 

71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROE RENDE GOEDEREN 

711 Personenautoverlluurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 

712 Verhuurbedrijven voor transportmlddelen (excl personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1 

713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2G 1 B 

714 Vertluurbedrijven voor roerende goederen n.e.Q< 10 10 30 10 30 D 2 2G 2 

72 

72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 

72 A Computerservice en informatietectmoloQle-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1 

72 B SWltchhollses 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1 

73 
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731 Natuurwetenscllappelijk speur- en ontwikkehngswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1 
732 Maatscllapplj- en geesleswetensctlappelljk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1 

74 

74 OVERIGE ZAKELlJKE DIENSTVERLENING 

747 ReJnIQlngsbedri}ven vaar gebouwen 50 10 30 30 50 D 31 1 P 1 B 
7481.3 Folo- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2G 1 B 
7484.3 Vellingen voar landbouw- en vJsserijprodukten 50 30 200 C 50 R 200 41 3G 2 
7484.4 Veilingen voor hUisraad, kuns! s.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1 

75 

75 OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN 

7525 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1 

90 

90 MILIEUDIENSTVERLENING 

9001 AO RWZI's en Qlerverwerklngsmnchl met afdekkmQ voorbezlnktanks 

9001 A1 -<100.0001.8 200 10 100 C 10 200 41 2G 1 

9001 A2 - 100.000·300.000 1.8 300 10 200 C Z 10 300 4.2 2G 1 

9001 A3 - > 300,QOO 1.8 500 10 300 C Z 10 500 51 3G 2 

9001 B noolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1 

9002.1 A Vuilophaal , straatremiglngsbednjven s.d 50 30 50 10 50 3.1 2G 1 
9002.1 B Gemeentewerv8n (alval-inzameldepols) 30 30 50 30 R 50 3.1 ?G 1 B 
9002.1 C V U Itov ers lagstatio ns 200 200 300 30 300 4.2 3G 3 B 
9002.2 AD AfvalvelwerklngsbedriJven 

9002.2 A 1 - meslverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C 10 ~OO 51 8G 3 
9002.2 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2 1 G 1 B L 
9002.2 A3 - verwerklng radio-actlel alval 0 10 200 C 1500 1500 6 1G 1 

9002.2 A4 - pathogeen alvalverbranding (voor zlekenllUIZen) 50 10 30 10 50 3.1 1G 2 L 
9002.2 A5 - oplosmiddelterugwlnning 100 0 10 30 R 100 0 3.2 1 G 2 B L 

9002.2 A6 - afvaiverbrandmgsrnncllllrlgen, tt18nnlsch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50 300 0 4.2 3G 3 B L 

9002.2 A 7 - velV/erkrng fotoctlemlscll en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L 

9002.2 B Vuilstortplaalsen 300 200 300 10 300 4.2 3G 3 B 
9002.2 CO Cornposteerbedrijven· 

9002.2 C1 - niet-beluchl v.c. < 5.000 10n/)r 300 100 50 10 300 4.2 2G 2 B 
9002.2 C2 - nlel-beluclll v.c. 5.000 101 20.000 10n/Jr 700 300 100 30 700 5.2 2G 2 B 

9002.2 C3 - beluchl v.c. < 20.000 tonl/r 100 100 100 10 100 3.2 2G 2 B 

9002.2 C4 - beluchl v.c. > 20.000 10n/)r 200 200 100 30 200 4.1 3G 2 B 

9002.2 C5 - GFT ill gesloten gebouw 200 50 100 100 R 200 4.1 3G 1 B L 
92 

92 CUL TUUR, SPORT EN RECREATIE 

921. 922 Studio's (film, TV, radio, gelwd) 0 0 30 C 10 30 2 2G 1 

93 

93 OVERIGE DIENSTVERLENING 

9301 1 A Wassenjen en strijkmrlclllillgen 30 0 50 C 30 50 31 2G 1 

9301 1 B Tapijlreiniglngsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2G 1 L 
9301.2 Ctlernlscile wasseri)en en ververiJen 30 0 30 30 R 30 2 2G 1 B L 
9301.3 A Wasverzendlllrlcllt,ngen 0 0 30 0 30 2 1 G 1 

HOOFDGROEP CULTUUR EN ONTSPANNING 

9213 Sioscopen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1 

9232 Theaters, sctlOuwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1 

9233 Recreatiecenlra, vasle kermis e.d 30 10 300 10 300 0 4.2 3 P 3 
9234 Muzlek- en bal!etscholen 0 0 30 0 30 2 2 P 1 

92341 Dansscllolen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1 

9251. 9252 Musea, ateliers, e.d 0 0 10 0 10 1 2 P 1 
9253.1 Dlerenturnen 100 10 50 C 0 100 3.2 3 P 1 
9261.2 B Bowllngcentra 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1 
9271 Casino's 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 
92721 Amusementshallen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1 

9304 Badllulzen en sauna·baden 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1 

I I I I I 

HOOFDGROEP DETAILHANDEL 

501,502.504 Handel in auto's en motor/ielsen 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B 

503,504 Handel In auto- en motor/letsonderdelen en -accessolres 0 0 30 10 30 2 1 P 1 

52 A Detailhandel voor zover n.8.g 0 0 10 0 10 1 1 P 1 

5211/2.52461 Supennark!en, warenllulzen 0 0 10 10 10 1 2 P 1 

5222, 5223 Detailhandei vlees. wild, gevogelte met roken, koken. bakken 10 0 10 10 10 1 1 P 1 

5224 Detailllandel brood en bankel met bakken voor elgen winkel 10 10 10 C 10 10 1 1 P 1 

5231.5232 Drogisteri)en 0 0 0 10 10 1 1 P 1 
524619 Bouwmarkten, tutncenlra. Ilypermarkten 0 0 30 10 30 2 3 P 1 

5249 Detai/Ilandel 10 vuurwerk lat 10 ton verpakl 0 0 10 10 V 10 1 1 P 1 
5261 Pos!arderbedri)ven 0 0 50 0 50 3.1 2G 1 

HOOFDGROEP DIENSTVERLENING 

74 A ZakeJijke dienstverlenlng 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1 
9301.3 B Wasserettes. wassaJons 0 0 10 0 10 1 1 P 1 

9302 Kappersbedrijven en sclloonheldsinstltulen 0 0 10 0 10 1 1 P 1 
9305 B Persoonlijke dlenstverlentng n.e.g 0 0 10 C 0 10 0 1 1 P 1 
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HOOFDGROEP HORECA 

5511, 5512 Hotels en pensions met keuken, conferentle·oOl"den en congrescentra 10 0 10 10 10 1 2 P 1 

553 Restaurants, caletana's, snackbars. Ijssalons met 81gen IJsberelding, viskramen G.d. 10 0 10 C 10 10 1 2 P 1 

554 1 Cafe's, bars 0 0 10 C 10 10 1 2P 1 

554 2 Discotileken muzlekcafe's 0 0 30 C 10 30 D 2 2P 1 

I L 

HOOFDGROEP KANTOREN 

221 UltgevenJen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1 

511 Handelsbemlddellng (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1 

61,62 A V8IVoersbedriJven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1 

6322,6323 Ovenge dienstverlenlng t.b.v VGlvaer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2P 1 

633 Relsorganlsa!Jes (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1 

634 Expediteurs, cargadoors (kalltoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1 

70 A Vertluur van en tmndel in onroerend goed (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1 

65.66,67 A Banken, verzekenngsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1 

75 A Openbaar bestuur (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1 

9111 8edrijfs- en werknemersorganlsatles (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1 

HOOFDGROEP MAATSCHAPPELlJK 

5231, 5232 Apotlleken 0 0 0 10 10 1 1 P 1 

75 OPENBAAR BESTUUR. OVERHEIDSDIENSTEN. SOCIALE VERZEKERINGEN 

75 A Openbaar bestuur 0 0 10 0 10 1 2 P 1 

7522 Defensie-mriclltlngen 30 30 200 C 100 200 D 4.1 3G 1 B 

80 

80 ONDERWIJS 

801. 802 Sctlo!en vaar basis- en algemeen vaortgezet ondelwljs 0 0 30 0 30 2 1 P 1 

803.804 ScllOlen vaar beroeps-, 110ger en overrg onderwijs 10 0 30 10 30 D 2 2 P 1 

85 

85 GEZONDHEIDS· EN WELZIJNSZORG 

8511 Ziekenllulzen 10 0 30 C 10 30 2 3P 2 

8512,8513 Artsenpraktljken, klinieken en dagverbliJven 0 0 10 0 10 1 2 P 1 

8514,8515 Consul\atrebureaus 0 0 10 0 10 1 1 P 1 

853 1 Verpleegllulzen 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1 

853 2 Kinderopvang 0 0 30 0 30 2 2 P 1 

91 

91 DIVERSE ORGANISATIES 

9131 Kerkgebouwen e.d. 0 0 30 0 30 2 2 P 1 

91331 A Buurt- en clubhUlzen 0 0 30 C 0 30 D 2 2 P 1 

92 

92 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE 

9251. 9252 Bibliotheken 0 0 10 0 10 1 2P 1 

93 

93 OVERIGE DIENSTVERLENING 

9303 0 Begrafenisondernemingen· 

9303 1 . uitvaartcentra 0 0 10 0 10 1 2 P 1 

9303 2 - begraafplaatsen 0 0 10 0 10 1 2 P 1 

9303 3 . crematoria 100 10 30 10 100 3.2 2P 2 L 

9305 A Dlerenasiets en -pensions 30 0 100 C 0 100 3.2 1 P 1 

HOOFDGROEP RECREATIE 

552 Kampeelterrernen, vakant!ecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 C 30 50 3.1 2 P 1 

9262 G Jachtllavens met diverse voorzlenrngen 10 10 50 C 30 50 3.1 3 P 1 B 

HOOFDGROEP SPORT 

5551 Kantines 10 0 10 C 10 10 D 1 1 P 1 

9133.1 B Hondendressuurterrelnen 0 0 50 0 50 3.1 1 P 1 

9261.1 0 Zwembaden 

9261.1 1 - overdekt 10 0 50 C 10 50 3.1 3 P 1 

9261.1 2 - llIet overdekt 30 0 200 10 200 4.1 3 P 1 

9261.2 A Spartllallen 0 0 50 C 0 50 31 2 P 1 

9261.2 C Overdekte kunstrjsbanen 0 0 100 C 50 R 100 3.2 2 P 1 

9261.2 D Stadlons en open-tucht-IJsbanen 0 0 300 C 50 R 300 4.2 3 P 2 

9261.2 E tv1aneges 50 30 30 0 50 3.1 2 P 1 

9261.2 F Tennisbanen (met verllchtlng) 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2 

9261.2 G Veldsportcamptex (met verlrchtlng) 0 0 50 C 0 50 3.1 2 P 2 

9261.2 H Galfbanen 0 0 10 0 10 1 2 P 1 

9261.2 I Kunstskibanen 0 0 30 C 50 R 50 3.1 2 P 2 

9262 0 Schretinrictltrngen' 



BIJLAGE 1.1 - lIJST VAN BEDRIJFSTYPEN 
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UJ UJ 

1-" ii' a: 
-' 

" 
et: w z 0 UJ 
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~ 
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UJ I- UJ UJ "'u. '" UJ W 0 ::J 
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9262 1 - blrlnenbanell. geweer- en pistoolbanen 0 0 200 C 10 200 4.1 2 P 1 

9262 10 - bu)tenbanen met voorzlenmgen" pistoolbanen 10 0 1000 200 1000 S.3 1 P 1 

9262 11 - blutenbanen met voorzlenrngen. boogbanen 0 0 30 30 30 2 1 P 1 

9262 2 - bmnenbanen. boogbanen 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1 

9262 3 - VrlJ8 buitenbanen. kleldulven 0 0 200 300 300 4.2 2 P 1 L 
9262 4 - vrlle bUltenbanen. SChl8tbomen 0 0 SOO 1S00 1S00 6 1 P 1 

9262 S - vnJ8 bui\enbanen geweerbanen 10 0 1S00 1S00 1S00 6 2 P 1 

9262 6 - vrije buitenbanen pistoolbanen 10 0 1S00 1S00 1S00 6 2 P 1 

9262 7 - vriJ8 buitenbanen. boogbanen 0 0 10 200 200 4.1 1 P 1 

9262 8 - bllltenbanen met voorzlemngen" scilletbomen 10 0 300 SOO SOO S.1 2 P 1 

9262 9 - bUitenbanen met voorzlenmgen. geweerbanen 10 0 1000 1500 1500 6 2 P 1 

9262 B Skeller- en ka!1banen, < 8 uur/week 111 gebruik 50 30 500 C 30 SOO S 1 2 P 1 B 

9262 C Skeller· en kartbanen, >-8 uurlWeek III gebruik SO SO 1000 C Z 30 1000 S.3 2 P 1 B 

9262 D AutoclrCLJlts, motorcrossterrem8n B.d., < 8 uurlweek In gebruik 100 SO 700 SO 700 S.2 3P 1 B 

9262 E AutOClfCUltS. motorcrossterrelnen e.d >_8 uur/week III gebruik 100 100 1500 Z SO 1S00 6 3 P 1 B 

9262 F SportscJlOlen gymnashekzalen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1 

9272.2 Modelvliegtulg-velden 10 0 300 100 300 4.2 1 P 1 

9304 Fitnesscentra 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1 

I 

HOOFDGROEP VERKEER 

601 0 Spoorwegen 

601 1 - stations 0 0 100 C 50 R 100 D 3.2 3P 2 

601 2 - rangeel1errelllen. overslagstallons (zonder rangeerlleuvel) 30 30 300 C 300 R 300 D 4.2 3G 2 

6021 1 Bus-, tram- en metrostatlons 0 10 100 C 0 100 D 3.2 2 P 2 

6321 1 AutoparkeerterrelOen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L 
6323 A LuchUlavens 200 50 1S00 C 500 R 1S00 D 6 3 P 3 B L 
6323 B Hellkopterlandplaatsen 0 50 500 50 500 51 1 P 2 
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Gemeente Enschede Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 

B Lijst van toegestane bedrijfsactiviteiten > cat. 2 
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BijJage B Lijst yan bedrijfsactiviteiten ?: 3.1 

Zoals bedoeld in artikel 7.1.2 van de planregels behorende bij het bestemmingsplan 
Buitengebied Zuidoost 2009. 

Voignum- Adres Bestemd Tevens bestemd Cat. potentiele 
mer in voor voor: volgens milieubelasting; 
het plan activiteiten Staat van minimale 

uit Inrichtingen meters tot 
categorie woonbebouwing 

1 Eggelmorsweg 2 Aannemersbedrijf Cat. 3.1 50 meter 
35-37 met werkplaats, 

bo> 1000 m2 
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Gemeente Enschede Dienst Stede/ijke Ontwikke/inq en Beheer 

C Afwegingskader bij ontheffing en wlJzlgmg van het 
bestemmingsplan en het stellen van nadere eisen 
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Bijlage 2: Afwegingskader voor de beoordeling van aanvragen om ontheffing en wijziging van het bestemmingsplan en de 
toepassing van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen. 

Sf:lIl' I: Uiivo4.~m·IMullrhcid 

De eerste stap bestaat uit de beoordeling van de uitvoerbaarheid van het initiatief. Vastgesteld moet worden of het voorliggende initiatief in 
overeenstemming is met de ovelige in het plan opgenomen regels en of er wet- en regelgeving van toepassing is. die aan de uitvoeling van het 
plan in de weg staat. 

SIUI) II: ncbdciids~ods 

Gemeente, provincie en Rijk hebben voor tal van thema's ruimtelijk beleid vastgesteld. Voorzover geoordeeld wordt dat het initiatief in beginsel 
uitvoerbaar is, moet beoordeeld worden in hoeverre het initiatief verenigbaar is met vigerende ruimtelijke beleidskaders. 

StUI) u!]: I~i[ __ ~ctcn en nuuttl' __ ~gt~mf~n 

Stap 3 bestaat vervolgens uit het in kaart brengen van de effecten van het initiatief met betrekking tot de thema's cultuurhistorie, landschap, 
natuur, stedelijk gebruik, economie/landbouw en sociaal. 

Criterium {effecten op:} i Bijzondere pre's (maatregelen) 

L Karakteristiek elftype; , Herstel karah"telistiek erf 
.--~.~------+-~--- -------------

2. Karakteristieke panden !Halszaak i Onderhoud/herstel karakelistieke 
; , 

of monumenten i : panel en 
-~, --------1--'-------------

3. c:ultuurhist0l1sch i Onderhoudlherstel waardevolle 

\vaardevol element elementen 

4, Archeologische "',vaarden i\rchelogische -.. vaarden beleefllaar 

mal::.en 

Criterium {effecten op:) Bijzondere pre's (maatregelen) 

I Gebiedsidentiteit HersteVversterken identiteit 

2. i\fsluiten contract voor groene en 

blau\ve eliensten 

3 Architectuur in n,·latie Typerend tuincmt\Vell' 

tot omgeving ; 
, ---------<;---.-------,---~-------.--.--.--.--------.-.--"".- .--<---.----

Elf Verbeteling relatie 

:)_ Zichtrelaties i Verbetering zichtrelaties 



a 
Criterium (effecten op:) 

1. Ecologische 

hoofdstructuur 

Bijzondere pre's (maatregelen) 
. -~----

Bijdrage aan realisering EHS 

---------+----- --------------
2, Provinciale EHS Bijdrage aan realisering PEHS 

3, Ecologische kemgebieden Halszaak, K\,ralitatieve en k,vantitatieve 

4. Ecologische 

verbin dingszones 

5. \Vaterhuishouding: 

a,. beken 

h, hvel- en 

inm tratiege bie d en 

6, Ecolo gis che k.vali te it 

" L 

. ____ -----.:'J!I-beteI1n gen 

Halszaak 

: B(idr~=tge aan realisering; 

i ,"erbetelingsmaatregelen 
------

i\fsluiten contract voor blauwe 

diensten + inrichting 

drainerende maatregelen 

o ngedaan maken 

Retentiegebieden aanleggen 

Verhoging ecologische hvaliteit 

Criterium (effecten op;) i I Bijzondere pre's {maatrege]en} 

I. Produktieomstandig=--Tf-ialszaak I Bijli;-;g; aan verbeteri~1g p~~-'d-l"';"l[-:t-ie--
: ' 

heden landbou'w' ()mstandigheden (andere) landbouw-

2. Bijdrage aan duurzame 

landbouw 

be<.irijven, bs, door verkoop,/verpachten 

grond, verbete11ng van perceelsgrootte 

I en perceelsvorm en kavelruiL 
----------

Bijdrage aan ecologie, milieu, 

dUUIzame energie, klimaat en 

dierenwelzijn 

:) 1{ 

Criterium (effecten oel __ L 1.!ijzondere pre's {~1aatreg:lel~t _____ .,_ 

2. Openstellingi : i\anleg recreatieve paden; 

toegankelijkheid openstelling; medegebruik; afsluiten 

----~-~-- -~------~j --"--
contract voor groene diensten 

3. Verkeer: 

a. Verkeersintensiteit vem1indeIing intensiteit 

b, Verkeersveiligheid I verhoging veili.gheid 

c Parkeren I afname parkeerbeh(lefte 
~~St ad~;~d~~l-----------'--THai~zaakl--Bij-&;g~~l~l~-~~-i~;~i;;-l~th=l-?-~tads randen 
5 'lionen (aantrekkelijke 

',voonmilieu's) 

criterium (effecten op:) , . Bijzondere pre's (maatJegelen) 
-"' . ..--.....,."....----.-. ~.,."...."..,.",....,.."..'"..~-r---,>.-~"""""'''''1 """"'''''''''.'._. ~-~",,",,~--~.-"'.~-"~~,.,.....",..., . ...,~,...-.,.,..,,,,"",, ... ,,,,,,,,, ....... 

I Leefb aarheid 
-----_.---- ____ ! _______ J .---. 

I ! 
--+------- I-- ------

2 Zorg 
-=--------

3 Ivlilieu . Klimaatneutrale ont\vikkeling 



Stul) IV: V.l:lstst4..~Ucn 'nul bdan~cn 
De vierde stap van de beoordeling van de aanvraag bestaat uit het in kaart brengen van belangen. Wie is gebaat bij het initiatief, gaat het aIleen 
am een individueeI belang, of heeft een grater gebied of een grotere groep belang bij de honorering van de aanvraag. Oak moet in kaart worden 
gebracht wie bij de uitvoering van het initiatiefjuist in zijn belangen wordt geschaad en of, en zo ja welke, maatregelen kunnen worden 
getroffen am dat tegen te gaan. 

Stal) V ,,\Jwc~ .. ~n 'nul d .. , I'«~suh:lt~'n nUl dl(' sfa!lll)cn i tj5n Ill. 
Bij het besluit op de aanvraag worden de resultaten van de stappen I tot en met IV betrokken. 
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