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Opmerking 
 
Achteraan de voorschriften zijn de aanvullende voorschriften uit bestemmingsplan BP00985: 
Buitengebied, herziening 1-1998 toegevoegd.  
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Aanvullende voorschriften uit bestemmingsplan BP00985: Buitengebied, herziening 1-1998 
 



Voorschriften 



Voorschriften, deeluitmakend van bestemmingsplan Buitengebied, herziening 
1-1998 (Verblijfsrecreatie) 

De voorschriften van het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 
2-1988' blijven van toepassing, met dien verstande dat voor wat betreft de 
toepassing van dit plan de hierna genoemde voorschriften als volgt worden 
aangepast. 

I. Artikel 01 Begripsbepalingen 
Aan a. wordt toegevoegd: 'alsmede de kaartbijlage behorende bij artikel 
49B Gebruik voor overige verblijfsrecreatie'; 

aa. wordt als volgt gewijzigd: 
Kampeerterrein : een terrein, geheel of gedeeltelijk 

ingericht voor het plaatsen of 
geplaatst houden van 
kampeermiddelen ten behoeve van 
recreatief (nacht)verblijf al dan niet 
met de daarvoor noodzakelijke 
voorzieningen; 

ae. wordt als volgt gewijzigd: 
Kampeermiddelen : 

mobiele kampeermiddelen 

vaste kampeermiddelen 

kampeermiddelen, zoals bedoeld in 
artikel 1 , lid 1 onder c van de Wet 
op de openluchtrecreatie van 25 
maart 1994 (Staatsblad 300), 
waarbij onderscheid wordt gemaakt 
in: 
: kampeermiddelen, die na 

afloop van het verblijf worden 
verwijderd en 

: kampeermiddelen, die na 
afloop van het verblijf blijven 
staan; 

Na al. worden de volgende begripsbepalingen toegevoegd: 
am. Verblijfsrecreatie 

an. Natuurkamperen 

recreatief buiten verblijven, waarbij 
wordt overnacht in 
kampeermiddelen danwei 
bouwwerken, die ter beschikking 
zijn gesteld voor het houden van 
recreatief nachtverblijf, niet zijnde 
een hotel of woning, anders dan 
een zomer/vakantiehuis; 
het kamperen in mobiele 
kampeermiddelen op een 
natuurkampeerterrein als bedoeld in 
de Regeling natuurkampeerterreinen 
van 15 mei 1995 (Staatscourant 
97) voor ten hoogste 40 
kampeermiddelen met een 
verblijfsduur van ten hoogste 6 
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weken; 
ao. Verenigingskamperen : het kamperen in mobiele 

kampeermiddelen op een terrein 
behorende bij een sociale, culturele, 
educatieve of wetenschappelijke 
organisatie ten behoeve van de 
eigen doeleinden van de betrokken 
organisatie; 

ap. Groepskamperen : het kamperen in mobiele 
kampeermiddelen ten behoeve van 
een één- of meerdaags evenement 
met een verblijfsduur van ten 
hoogste 7 aaneengesloten dagen en 
in de omgeving van het evenement; 

aq. Hoofdbedrijfsgebouw : het bedrijfsgebouw, al dan niet 
tevens de bedrijfswoning 
bevattend, dat door zijn omvang en 
inrichting als het belangrijkste 
bedrijfsgebouw wordt aangemerkt; 

ar. Hoofdwoonverblijf : het adres waarop een persoon in de 
gemeentelijke registers als inwoner 
staat ingeschreven. 

Artikel 49B Gebruik voor overige verblijfsrecreatie 
Aan de voorschriften wordt een nieuw artikel 49B toegevoegd, luidend: 

Artikel 49B Gebruik voor overige verblijfsrecreatie 

1. Het is verboden de gronden en de bouwwerken, uitgezonderd 
behorende bij de bestemmingsgebieden "Bos (Bosgebied van 
recreatieve en/of landschappelijke waarde) tevens 
kampeerterrein", "Kampeercentrum C", "Kampeerterrein", 
"Manege met voorzieningen ten behoeve van verblijfs- en 
dagrecreatie", "Agrarisch bedrijf met pension-akkomodatie", 
"Pension A" en "Pension" te gebruiken voor de verblijfsrecreatie. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het 
bepaalde in het eerste lid voor: 
a. het kleinschalig kamperen binnen agrarische bouwpercelen of 

percelen van woningen met de bestemming "Landelijke 
woonbebouwing", "Manege", "Landgoed", "Molen" , "Terrein 
voor handel en bedrijf" of "Horecabedrijf", mits gelegen in de 
landgoederenzone of het kleinschalig kampenlandschap, zoals 
op de kaartbijlage is aangegeven, onder de volgende 
voorwaarden: 
1. het kamperen mag uitsluitend plaatsvinden tussen 15 

maart en 31 oktober; 
2. het aantal mobiele kampeermiddelen mag normaliter ten 

hoogste 10 bedragen; 
3. het aantal mobiele kampeermiddelen mag in de 

schoolvakanties ten hoogste 15 bedragen; 
4. vaste kampeermiddelen zijn niet toegestaan; 
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5. de afstand van enig kampeermiddel tot de 
(bedrijfs)woning mag niet meer dan 50 m bedragen; 

6. de afstand van een kampeerterrein tot de buitengrens 
van enige andere vorm van verblijfsrecreatie dient meer 
dan 500 m te bedragen. 

het natuurkamperen binnen de bestemmingen "Agrarisch 
productiegebied A" , "Agrarisch productiegebied B", 
"Agrarisch productiegebied C" of "Agrarisch productiegebied 
en/of bosgebied II" mits gelegen in de landgoederenzone, 
zoals op de kaartbijlage is aangegeven, onder de volgende 
voorwaarde: 
de afstand van een kampeerterrein tot de buitengrens van 
enige andere vorm van verblijfsrecreatie dient meer dan 500 
m te bedragen; 
het verenigingskamperen binnen de bestemmingen "Agrarisch 
productiegebied A" , "Agrarisch productiegebied B", 
"Agrarisch productiegebied C" of "Agrarisch productiegebied 
en/of bosgebied II" mits gelegen in de landgoederenzone, 
zoals op de kaartbijlage is aangegeven, onder de volgende 
voorwaarden: 
1. het kamperen mag uitsluitend plaatsvinden tussen 15 

maart en 31 oktober; 
2. het aantal mobiele kampeermiddelen mag niet meer dan 

50 bedragen; 
3. vaste kampeermiddelen zijn niet toegestaan; 
4. de afstand van een kampeerterrein tot de buitengrens 

van enig andere vorm van verblijfsrecreatie dient meer 
dan 500 m te bedragen; 

het groepskamperen binnen de bestemmingen "Agrarisch 
productiegebied A" , "Agrarisch productiegebied B", 
"Agrarisch productiegebied C" of "Agrarisch productiegebied 
en/of bosgebied II" mits gelegen in het kleinschalig 
kampenlandschap of (indien noodzakelijk) in de landgoederen
zone, zoals op de kaartbijlage is aangegeven, onder de 
volgende voorwaarden: 
1. het kamperen mag ten hoogste 7 aaneengesloten dagen 

plaatsvinden; 
2. vaste kampeermiddelen zijn niet toegestaan: 
3. de afstand van een kampeerterrein tot de buitengrens 

van enige andere vorm van verblijfsrecreatie dient meer 
dan 500 m te bedragen. 

het kamperen voor eigen gebruik binnen agrarisch 
bouwpercelen, andere bouwpercelen of percelen van 
woningen met de bestemming "Landelijke woonbebouwing" 
onder de volgende voorwaarden: 
1. het kamperen mag uitsluitend plaatsvinden in de 

maanden juni t /m augustus; 
2. er is slechts 1 mobiel kampeermiddel toegestaan, met 

dien verstande dat dit geen stacaravan mag zijn. 
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3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen per 
agrarisch bedrijf voor het inpandig recreatief gebruik van één of 
twee, aan de bedrijfsvoering onttrokken agrarisch 
bedrijfsgebouwen, mits: 

de (afstands)regels voortvloeiende uit de Wet milieubeheer en 
de daarop gebaseerde besluiten in acht worden genomen en 
de maximale geluidsbelasting door het wegverkeer niet meer 
bedraagt dan 55 dB(A) 

onder de volgende voorwaarden: 
a. per agrarisch bouwperceel zijn ten hoogste 5 apart te 

verhuren appartementen toegestaan; 
b. de recreatie-appartementen blijven moeten worden 

gerealiseerd in het hoofdbedrijfsgebouw en/of in andere 
agrarische bedrijfsgebouwen, waarvan de afstand tot het 
hoofdbedrijfsgebouw niet mmder dan 100 m mag bedragen; , 

c. de afstand van enig recreatie-appartement tot de buitengrens 
van enige andere vorm van verblijfsrecreatie dient meer dan 
500 m te bedragen; 

d. vernieuwbouw van het betrokken bedrijfsgebouw ten 
behoeve van het verblijfsrecreatieve gebruik is toegestaan 
mits: 
1. ter plaatse van het oorspronkelijke gebouw wordt 

gebouwd; 
2. de oorspronkelijke inhoud niet wordt vergroot; 
3. de oorspronkelijke goot/nokhoogte en de dakhelling niet 

wezenlijk worden veranderd. 

4 . Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 
kampeermiddelen en/of aan de inrichting van het betrokken 
perceel of kampeerterrein als bedoeld in sub 2, indien dat in 
verband met landschappelijke inpassing noodzakelijk is. 

5. Tot een strijdig gebruik als bedoeld in artikel 49 lid 1 wordt in 
ieder geval gerekend het gebruik van kampeermiddelen dan wel 
het inpandig recreatief gebruik door personen die niet elders hun 
hoofdverblijf hebben. 

Artikel 49 Algemene gebruiksbepalingen 
Lid 4 van dit artikel vervalt. 

IV. Artikel 51 Algemene vrijstellingsbepalingen 
Lid 6 van dit artikel vervalt. 

V. Artikel 54Titel 
De aanhaaltitel wordt gewijzigd in: 'V en R Bestemmingsplan 
Buitengebied na herziening 1-1998 (Verblijfsrecreatie)'. 
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Bijlage 
Kaart behorende bij artikel 49B van 
de voorschriften 


