
Bestemmingsplan Dorpskern I (mbt kavel Heemraad Witweg te Oostwoud) 

Artikel 3 Agrarisch 
3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het agrarisch grondgebruik, met uitzondering van sierteelt, fruitteelt, bosbouw, houtteelt of 

overige opgaande meerjarige teeltvormen; 

b. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, ter 

plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch 

grondgebonden bedrijf"; 

c. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, 

ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch niet 

grondgebonden bedrijf"; 

d. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van een agrarische 

bedrijfskavel, al dan niet in combinatie met ruimte voor kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige 

activiteiten; 

e. detailhandel, niet zijnde perifere detailhandel, grootschalige detailhandel en/of supermarkten, 

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel'; 

f. opslag, ter plaatse van de aanduiding 'opslag'; 

g. een caravanstalling, ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling'; 

h. volkstuinen, ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin'; 

i. sierteelt, fruitteelt, bosbouw, houtteelt of overige opgaande meerjarige teeltvormen, ter plaatse 

van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - opgaande meerjarige teeltvormen"; 

j. cultuurgrond; 

k. nutsvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening'; 
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met daaraan ondergeschikt: 

l. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden; 

m. nutsvoorzieningen; 

n. extensief dagrecreatief medegebruik; 

o. kleinschalige duurzame energiewinning; 

p. wegen en paden; 

q. water; 

met de daarbij behorende: 

r. bedrijfsgebouwen en overkappingen; 

s. kassen; 

t. torensilo's; 

u. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie 

met ruimte voor kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, waarbij bij 

bedrijfswoningen die gebouwd zijn in de vorm van een stolp, ter plaatse van de aanduiding 

"specifieke bouwaanduiding - stolp", wordt gestreefd naar het behoud en het herstel van de 

bestaande hoofdvormen van de stolpen; 

v. veldschuren, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - veldschuur"; 

w. andere bouwwerken; 

alsmede voor: 

x. de instandhouding en bescherming van de ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’ 

aangegeven bebouwing en zoals geregeld in lid 34.3; 

y. de instandhouding en bescherming van de ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

waarde - rijksmonument’. 

3.2 Bouwregels 
3.2.1 Gebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 

a. er zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van de onder 3.1 onder a t/m d 

genoemde bedrijvigheid worden gebouwd; 

b. de gebouwen en overkappingen zullen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd op de 

gronden die ter plaatse zijn voorzien van een agrarische bedrijfskavel; 

c. per gebied, dat ter plaatse is voorzien van een agrarische bedrijfskavel, mogen uitsluitend 

gebouwen en overkappingen ten behoeve van het ter plaatse gevestigde (grondgebonden 

agrarisch) bedrijf worden gebouwd; 

d. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per agrarische bedrijfskavel bedragen, tenzij ter 

plaatse van de aanduidingen "bedrijfswoning uitgesloten" of "specifieke vorm van wonen - 
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tweede bedrijfswoning", in welk geval respectievelijk geen bedrijfswoning zal worden gebouwd 

of het aantal bedrijfswoningen ten hoogste twee zal bedragen; 

e. bedrijfsgebouwen en overkappingen zullen ten opzichte van de weg terugliggend van de 

bedrijfswoning worden gebouwd; 

f. bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning zullen tenminste 2,00 m achter de naar de 

weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning dan wel het verlengde daarvan worden 

gebouwd; 

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen die in het 

volgende bouwschema zijn gesteld: 

* Tevens buiten de bouwpercelen toegestaan. 

+ tenzij de gronden zijn voorzien van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - stolp", in welke geval de volgende bouwregels gelden: 

▪ een stolp zal binnen het gebied ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - stolp" worden gebouwd; 

▪ de oppervlakte, goothoogte en dakhelling van een stolp zal ten minste en ten hoogste de bestaande oppervlakte, goothoogte en dakhelling bedragen. 

# dan wel een kap in de vorm van een mansardekap 

Functie van een gebouw   Maximale 

oppervlakte   

Goothoog- 

te in m   

Dakhelling 

in °   

Bouwhoogte in m   

  per 

gebouw   

gezamen-

lijk   

max.   min.   max.   max.   

Bedrijfsgebouw of 

overkapping   

-   -   8,00   15   60   14,00   

Kassen   -   2.000 m²   -   -   -   8,00   

Torensilo   85 m²   -   -   -   -   20,00   

Veldschuur   bestaand   -   3,00   15   60   -   

Loods   bestaand   -   3,00   15   60   -   

Bedrijfswoning+   150 m²   -   7,00   30#   60#   12,00   

bijbehorende bouwwerken bij 

de bedrijfswoning   

-   75 m²   4,00   -   60   8,00   

Tunnelkassen, boogkassen, en 

naar de aard daarmee gelijk te 

stellen kassen ten behoeve 

van de teeltondersteuning op 

het land*   

-   -   -   -   -   3,00   



3.2.2 Andere bouwwerken 

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. mest-, voeder- en sleufsilo's, platen en mestbassins zullen uitsluitend binnen een bouwvlak 

worden gebouwd op de gronden die ter plaatse zijn voorzien van een agrarische bedrijfskavel; 

b. de bouwhoogte van een mestsilo of een mestbassin bedraagt ten hoogste 5,00 m, exclusief 

afdekking; 

c. de bouwhoogte van sleufsilo's zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 

d. er zullen geen paardrijbakken en bouwwerken ten behoeve van de opwekking van windenergie 

worden gebouwd; 

e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen binnen de bouwpercelen achter 

de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of de bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal 

bedragen; 

f. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal binnen het bouwvlak ten hoogste 15,00 m 

bedragen; 

g. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal buiten het bouwvlak ten hoogste 5,00 m 

bedragen. 

3.3 Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede 

milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing. 

3.4 Afwijken van de bouwregels 
3.4.1 Mestvergisting 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 en toestaan dat 

bouwwerken ten behoeve van het vergisten van mest en het verhandelen van de daarbij vrijkomende 

energie als ondergeschikte tak bij een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd 

mits: 

a. de gronden zijn voorzien van een agrarische bedrijfskavel; 

b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

c. de gezamenlijke inhoud van de bouwwerken ten behoeve van de (bedrijfseigen) mest- en/of 

organische (bij)productvergisting ten hoogste 25.000 m³ zal bedragen; 

d. de capaciteit van de vergisting ten hoogste 100 ton per dag bedraagt; 

e. de bouwhoogte van een mest- en/of organische (bij)productvergistingsinstallatie ten hoogste 

10,00 m zal bedragen; 

f. er sprake is van een agrarische bedrijfskavel, gelegen aan een weg die berekend is op zwaar 

verkeer; 

g. er randbeplanting wordt aangebracht ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0420.BPHDorpskernenI-VA01/r_NL.IMRO.0420.BPHDorpskernenI-VA01.html#_3.2.1_Gebouwenenoverkappingen


h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

i. tevens de in lid 3.6.1 genoemde afwijking wordt verleend. 

3.4.2 Nieuwbouw huisvesting werknemers 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 onder a in die zin dat 

gebouwen en/of chalets ten behoeve van de huisvesting van buitenlandse werknemers worden geplaatst, 

mits: 

a. de gebouwen en/of chalets noodzakelijk zijn voor de huisvesting van werknemers die werkzaam 

zijn op het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf of agrarische handelsbedrijf, waarbij voor ten 

hoogste drie maanden per jaar de huisvesting ook mag worden aangewend voor werknemers die 

werkzaam zijn op een ander agrarisch bedrijf of agrarisch handelsbedrijf; 

b. het aantal werknemers dat in de gebouwen en/of chalets wordt gehuisvest per agrarische 

bedrijfskavel respectievelijk ten hoogste 30 en/of 20 zal bedragen, waarbij per agrarische 

bedrijfskavel ten hoogste 30 werknemers gehuisvest mogen worden; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en/of chalets ten behoeve van de huisvesting per 

agrarische bedrijfskavel ten hoogste 300 m² zal bedragen; 

d. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 8,00 m en van een chalet ten hoogste 5,00 m zal 

bedragen; 

e. de onderlinge afstand tussen de gebouwen en/of chalets ten minste 5,00 m bedraagt; 

f. de toegang van een gebouw en/of een chalet dient tot op 40,00 m te naderen zijn voor een 

brandweervoertuig; 

g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

h. de huisvesting plaatsvindt op een afstand van ten minste 50 m ten opzichte van nabijgelegen 

woningen; 

i. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

j. er voldoende parkeergelegenheid binnen de agrarische bedrijfskavel aanwezig is, waarbij wordt 

uitgegaan van 0,5 parkeerplaats per slaapplaats; 

k. bij beëindiging van het agrarisch bedrijf of het agrarisch handelsbedrijf de huisvesting van de 

werknemers wordt beëindigd; 

l. de geluidsbelasting niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een 

vastgestelde hogere waarde; 

m. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden. 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0420.BPHDorpskernenI-VA01/r_NL.IMRO.0420.BPHDorpskernenI-VA01.html#_3.6.1_Mestvergisting
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0420.BPHDorpskernenI-VA01/r_NL.IMRO.0420.BPHDorpskernenI-VA01.html#_3.2.1_Gebouwenenoverkappingen


3.4.3 Trekkershutten 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 sub a in die zin dat 

trekkershutten mogen worden gebouwd, mits: 

a. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien een omgevingsvergunning is 

verleend waarbij het gebruik van trekkershutten ten behoeve van kleinschalige verblijfsrecreatie 

wordt toegestaan; 

b. het aantal trekkershutten ten hoogste 25 bedraagt. 

3.4.4 Afwijkende bouwvormen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 sub g in die zin dat 

bedrijfsgebouwen worden gebouwd in de vorm van serrestallen of naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bedrijfsgebouwen, mits: 

a. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast; 

b. de dakhellingsregeling niet van toepassing is; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.4.5 Afwijken maatvoeringen stolpen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 sub g in die zin dat in 

ondergeschikte mate wordt afgeweken van de bestaande maatvoeringen en gevelindeling, mits: 

• geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de hoofdvorm van de stolp. 

3.4.6 Afwijkende maatvoering bedrijfsgebouwen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 onder h in die zin dat 

de goothoogte van bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m. 
3.4.7 Opslag in bouwwerken buiten bouwvlak 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.2 sub a in die zin dat 

mest-, voeder- en sleufsilo's, platen en mestbassins buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits: 

a. de mest-, voeder- en sleufsilo's, platen en mestbassins direct aansluitend op het bouwvlak 

worden gesitueerd; 

b. de oppervlakte van een mest-, voerder- of sleufsilo, een plaat of een mestbassin ten hoogste 750 

m² zal bedragen; 

c. de bouwhoogte van een mest-, voeder- of sleufsilo ten hoogste 5,00 m respectievelijk 3,00 m zal 

bedragen; 

d. de bouwhoogte van afschermende bouwwerken dan wel de randen van een mestplaat of een 

mestbassin ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

e. met een erfinrichtingsplan, indien nodig, wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een 

zorgvuldige wijze landschappelijk wordt ingepast; 
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f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.4.8 Paardrijbakken 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.2. sub d in die zin dat 

paardrijbakken of vergelijkbare bouwwerken (bijvoorbeeld een paddock) waar één of meer paarden in de 

openlucht vrij kunnen bewegen worden toegestaan, mits: 

• tevens de in lid 3.6.5 bedoelde omgevingsvergunning is verleend. 

3.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, wordt in ieder geval 

gerekend: 

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de plaatsing van een 

mestvergistingsinstallatie of een daarmee gelijk te stellen bouwwerk; 

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid anders dan 

omschreven in lid 3.1; 

c. het opslaan van mest en/of overige landbouwproducten buiten het bouwvlak, met uitzondering 

van tijdelijke opslag (oogstperiode) van akkerbouwproducten; 

d. het gebruik van de gronden ten behoeve van de permanente teelt van bloembollen; 

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden en 

horecadoeleinden, anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend; 

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

omschreven in lid 3.1 onder e; 

g. het splitsen van een bedrijfswoning zódanig dat er meer dan één woning in een bedrijfswoning 

ontstaat; 

h. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 

i. het gebruik van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voor de huisvesting van buitenlandse 

werknemers; 

j. het gebruik van de gronden ten behoeve van een paardrijbak; 

k. het gebruik van gronden en bouwwerken voor kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige 

activiteiten, zodanig dat: 

1. de omvang van de activiteit meer dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de 

bebouwing (bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken) met een maximum van 50 m² 

bedraagt; 

2. er afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat in de omgeving; 

3. het gebruik nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 

4. er niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 

5. er detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van kleinschalige verkoop in verband met 

de beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten; 

6. de activiteit niet wordt uitgeoefend door de bewoner en/of de werknemers; 
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7. opslag van goederen in het kader van de bedrijfsvoering plaatsvindt; 

l. het gebruik van kassen ten behoeve van caravanstalling anders dan omschreven in lid 3.1 onder 

g; 

m. het gebruik van gronden ten behoeve van sierteelt, fruitteelt, bosbouw, houtteelt of overige 

opgaande meerjarige teeltvormen, tenzij ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 

agrarisch - opgaande meerjarige teeltvormen". 

3.6 Afwijken van de gebruiksregels 
3.6.1 Mestvergisting 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.5. onder a in die zin dat 

de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met het vergisten van mest en het 

verhandelen van de daarbij vrijkomende energie, indien er sprake is van de volgende wijze van 

mestvergisting: 

• het bedrijf verwerkt eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van derden afkomstige co-

substraten toe; de co-vergiste mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt 

en/of naar derden afgevoerd; 

mits: 

a. de gronden zijn voorzien van een agrarische bedrijfskavel; 

b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

c. de gezamenlijke inhoud van de bouwwerken ten behoeve van de (bedrijfseigen) mest- en/of 

organische (bij)productvergisting ten hoogste 25.000 m³ zal bedragen; 

d. de capaciteit van de vergisting ten hoogste 100 ton per dag bedraagt; 

e. de bouwhoogte van een mest- en/of organische (bij)productvergistingsinstallatie ten hoogste 

10,00 m zal bedragen; 

f. er sprake is van een agrarische bedrijfskavel, gelegen aan een weg die berekend is op zwaar 

verkeer; 

g. er randbeplanting wordt aangebracht ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing; 

h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

3.6.2 Ondergeschikte tak of deeltijdfunctie 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.5. sub b in die zin dat de 

uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een 

deeltijdfunctie in de vorm van de in Bijlage 4 opgenomen bedrijvigheid, mits: 

a. de gronden ter plaatse zijn voorzien van een agrarische bedrijfskavel; 

b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
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c. niet meer dan 25% van de bedrijfsgebouwen wordt gebruikt ten behoeve van de ondergeschikte 

tweede tak of de deeltijdfunctie; 

d. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename van (zwaar) 

verkeer; 

e. er voldoende parkeergelegenheid op het eigen perceel aanwezig is; 

f. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid binnen de 

bebouwing wordt ondergebracht. Bij boerengolf en kleinschalig kamperen mogen eveneens de 

bijbehorende gronden worden gebruikt; 

g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.6.3 Mestopslag buiten bouwvlak 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.5 sub c in die zin dat 

gronden en bouwwerken buiten het bouwvlak worden gebruikt voor het opslaan van mest, mits; 

a. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld vanwege de nabijheid 

van woningen, noodzakelijk is; 

b. de opslag van de mest direct aansluitend aan het bouwvlak plaatsvindt; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijk, natuurlijke 

en cultuurhistorische waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

3.6.4 Huisvesting buitenlandse werknemers in bedrijfsgebouwen en/of bedrijfswoning 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.5 onder i in die zin dat 

bedrijfsgebouwen en/of bedrijfswoningen al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten worden 

gebruikt voor de huisvesting van buitenlandse werknemers, mits: 

per agrarische bedrijfskavel ten hoogste 30 buitenlandse werknemers worden gehuisvest; 

a. de huisvesting uitsluitend wordt aangewend voor de huisvesting van werknemers die werkzaam 

zijn op het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf of agrarisch handelsbedrijf, waarbij voor ten 

hoogste drie maanden per jaar de huisvesting ook mag worden aangewend voor werknemers die 

werkzaam zijn op een ander agrarisch bedrijf of agrarisch handelsbedrijf; 

b. voor huisvesting in een bedrijfswoning gelden de volgende aanvullende criteria: 

1. per slaapkamer worden ten hoogste 2 werknemers gehuisvest; 

2. per bedrijfswoning worden ten hoogste 8 werknemers gehuisvest; 

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

d. de huisvesting plaatsvindt op een afstand van ten minste 50 m ten opzichte van nabijgelegen 

woningen; 

e. er voldoende parkeergelegenheid binnen de agrarische bedrijfskavel aanwezig is, waarbij wordt 

uitgegaan van 0,5 parkeerplaats per slaapplaats; 
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f. bij beëindiging van het agrarisch bedrijf of het agrarisch handelsbedrijf de huisvesting van de 

werknemers wordt beëindigd; 

g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.6.5 Paardrijbakken 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.5 onder j in die zin dat 

gronden worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijbak, mits: 

a. de paardrijbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd en goed 

landschappelijk wordt ingepast; 

b. de afstand van een paardrijbak tot de perceelgrens ten minste 5,00 m bedraagt; 

c. de oppervlakte van een paardrijbak ten hoogste 1.200 m² bedraagt; 

d. de verlichting objectgericht is, dit dient te worden aangetoond met een verlichtingsrapport; 

e. de bouwhoogte van een hek rondom een paardrijbak ten hoogste 1,50 m bedraagt; 

f. er vanwege de paardrijbak geen hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor 

nabijgelegen woningen van derden; 

g. de afstand van de paardrijbak ten minste 30 m tot de dichtstbijzijnde woning bedraagt; 

h. de paardrijbak binnen een afstand van ten hoogste 100 m tot de eigen woning wordt aangelegd. 

3.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
3.7.1 Vergunningplicht 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning 

vereist: 

a. het kappen en/of rooien van houtgewas, niet zijnde houtgewas deel uitmakend van een 

grondgebonden agrarische teelt, waaronder windsingels; 

b. het verharden van agrarische perceels- en/of kavelontsluitingswegen buiten het bouwvlak, met 

een grotere breedte dan 4,00 m; 

c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen ten behoeve van het agrarisch gebruik buiten het 

bouwvlak, niet zijnde perceel- en/of kavelontsluitingswegen, met een oppervlakte van meer dan 

100 m²; 

d. het aanleggen van ruiterpaden; 

e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik; 

f. het graven en/of dempen, verdiepen en/of verbreden van sloten, vaarten, en daarmee gelijk te 

stellen waterlopen. 

3.7.2 Uitzondering 

Het in lid 3.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud en/of het normaal agrarisch gebruik betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 
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3.7.3 Toetsingscriteria 

De in lid 3.7.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het open 

landschap. 

3.8 Wijzigingsbevoegdheid 
3.8.1 Vergroten bouwvlak 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat aan een agrarische bedrijfskavel 

grenzende gronden worden voorzien van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel 

agrarisch grondgebonden bedrijf" met inbegrip van een wijziging van het daarbinnen gelegen bouwvlak, 

mits: 

a. de oppervlakte van het bouwvlak wordt vergroot tot ten hoogste 2,0 hectare; 

b. er ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing een erfinrichtingsplan wordt opgesteld 

en uitgevoerd; 

c. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als gevolg van schaalvergroting 

of extensivering / verbreding van de bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid van de 

bedrijfsuitbreiding is aangetoond; 

d. er binnen het bestaande bouwvlak geen ruimte meer is voor de benodigde uitbreiding; 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

f. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en 

de maximaal te hanteren afvoernorm. 

3.8.2 Wijziging situering bouwvlak 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat een ter plaatse aangegeven 

agrarische bedrijfskavel, bij gelijkblijvende oppervlakte, qua situering wordt gewijzigd, met inbegrip van 

een wijziging van het daarbinnen gelegen bouwvlak, mits: 

a. er een bedrijfstechnische noodzaak is om ten behoeve van de bouw van bedrijfsgebouwen, 

bedrijfswoningen, logiesgebouwen voor buitenlandse werknemers of het opslaan van mest, 

hooibalen en/of andere agrarische producten, de situering van het agrarische bedrijfskavel/-vlak 

te wijzigen; 

b. er ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing een erfinrichtingsplan wordt opgesteld 

en uitgevoerd; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

3.8.3 Vergroting oppervlakte ondersteunend glas 1 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte aan 

ondersteunend glas ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf wordt vergroot tot ten 

hoogste 4.000 m², mits: 
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a. de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - 

bedrijfskavel agrarisch grondgebonden bedrijf"; 

b. de bouwhoogte van de kassen ten hoogste 8,00 m zal bedragen; 

c. er ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing een erfinrichtingsplan wordt opgesteld; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

3.8.4 Vergroting oppervlakte ondersteunend glas 2 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte aan 

ondersteunend glas ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf wordt vergroot tot ten 

hoogste 200 m² per hectare landbouwgrond, mits: 

a. de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - 

bedrijfskavel agrarisch grondgebonden bedrijf"; 

b. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast bij agrarische bedrijven met een 

minimaal grondareaal van 20 hectare landbouwgrond gelegen in de directe nabijheid van het 

agrarische bedrijf; 

c. de bouwhoogte van de kassen ten hoogste 8,00 m zal bedragen; 

d. er ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing een erfinrichtingsplan wordt opgesteld 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

3.8.5 Wijziging tweede bedrijfswoning 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat daar waar ten hoogste één 

bedrijfswoning aanwezig is, ter plaatse de aanduiding "specifieke vorm van wonen - tweede 

bedrijfswoning" wordt aangebracht, mits: 

a. sprake is van een bedrijfsomvang van ten minste 100 NGE aanwezig en de bedrijfswoning 

noodzakelijk is in verband met permanent toezicht en de continuïteit en duurzaamheid van het 

bedrijf als volwaardig meermansbedrijf; 

b. ter plaatse niet al sprake is van inwoning door een tweede huishouden; 

c. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast; 

d. de tweede bedrijfswoning aan de wegzijde binnen het bouwvlak in de directe omgeving van de 

bedrijfsgebouwen wordt gesitueerd; 

e. geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in dié zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

f. nog niet eerder bij het agrarisch bedrijf een tweede bedrijfswoning is gebouwd; 

g. de geluidsbelasting niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een 

vastgestelde hogere waarde; 



h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.8.6 Nieuwe meerjarige opgaande teeltvormen 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat ter plaatse de aanduiding "specifieke 

vorm van agrarisch - opgaande meerjarige teeltvormen" wordt aangebracht ten behoeve het gebruik van 

gronden voor sierteelt, fruitteelt, bosbouw, houtteelt of overige opgaande meerjarige teeltvormen, mits: 

a. zoveel mogelijk aansluiting wordt gevonden bij bestaande opgaande elementen, zoals 

bosgebieden, dorpskernen, bebouwingslinten, bestaande gronden met opgaande meerjarige 

teeltvormen en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebieden; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden indien en voorzover dat nodig mocht blijken. 

3.8.7 Waterberging 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "waterberging" wordt 

aangebracht, mits: 

a. ter plaatse de gronden ten behoeve van de waterberging worden ingericht; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

3.8.8 Wijziging naar wonen ten behoeve van compensatie 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch', 

uitsluitend ter plaatse van een agrarische bedrijfskavel, wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' ten 

behoeve van compensatie, mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van artikel 23 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 

b. de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch grondgebonden bedrijf" 

wordt verwijderd; 

c. de voormalige agrarische bedrijfswoning wordt voorzien van de aanduiding "specifieke vorm van 

wonen - plattelandswoning" indien en voorzover dat nodig mocht blijken; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

e. voldaan wordt aan de criteria van de 'Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte 2015', zoals 

opgenomen in bijlage 6; 

f. er middels een beeldkwaliteitsplan sprake is van een verbetering van de ruimtelijke, 

landschappelijke en milieukwaliteit; 

g. de geluidsbelasting niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een 

vastgestelde hogere waarde; 
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h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.8.9 Wijziging naar wonen ten behoeve van functieverandering 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch', 

uitsluitend voorzover ter plaatse voorzien van een agrarische bedrijfskavel, wordt gewijzigd in de 

bestemming 'Wonen' ten behoeve van een functieverandering van een agrarische bedrijfskavel, mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 23 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 

b. de agrarische bedrijfskavel ter plaatse wordt verwijderd, waarbij onbebouwde als agrarische 

grond in gebruik zijnde delen van het bouwvlak bestemd blijven voor 'Agrarisch', zodat het 

bestemmingsvlak voor wonen kleiner kan zijn dan het bouwvlak; 

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

d. de oppervlakte van bestaande bedrijfsbebouwing wordt verminderd tot ten hoogste 300 m², 

tenzij toepassing van deze bepaling onevenredige consequenties heeft; 

e. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.8.10 Wijziging naar niet-agrarische bedrijvigheid ten behoeve van functieverandering 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch', 

uitsluitend voorzover ter plaatse van een agrarische bedrijfskavel, wordt gewijzigd in de bestemming 

'Bedrijf' of de bestemming 'Agrarisch - paardenhouderijbedrijf' ten behoeve van een functieverandering 

van een agrarische bedrijfskavel, mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 5 respectievelijk bijlage 5 van 

overeenkomstige toepassing zijn; 

b. de agrarische bedrijfskavel ter plaatse wordt verwijderd; 

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

d. de functie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalige agrarisch gebruikte gebouwen, die 

aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging en die ten minste drie jaar ten 

behoeve van het agrarisch gebruik in gebruik zijn geweest; 

e. de wijzigingsbevoegdheid naar 'Bedrijf' niet wordt toegepast voor bedrijven die zich richten op de 

productie van goederen; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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3.8.11 Wijziging ten behoeve van vergroting glastuinbouwbedrijven 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch' wordt 

gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw 2' ten behoeve van een vergroting van een 

bestemmingsvlak voor een bestaande glastuinbouwbedrijf met de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw 

2' met inbegrip van een wijziging van het daarbinnen gelegen bouwvlak, mits: 

a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de vergroting van een 

bestemmingsvlak voor een bestaande glastuinbouwbedrijf met de bestemming 'Agrarisch - 

Glastuinbouw 2', waarbij het bestemmingsvlak een oppervlakte krijgt van ten hoogste 2,00 

hectare; 

b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 4 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 

c. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast; 

d. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang en de noodzakelijkheid van de 

bedrijfsuitbreiding is aangetoond; 

e. er binnen het bestemmingsvlak geen ruimte meer is voor de benodigde uitbreiding; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

g. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en 

de maximaal te hanteren afvoernorm. 

3.8.12 Verplaatsen bestemmingsvlakken wonen 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch' wordt 

gewijzigd in de bestemming 'Wonen' ten behoeve van het verplaatsen van bestemmingsvlakken, mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van het artikel 23 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 

b. het voormalige bestemmingsvlak ter plaatse wordt verwijderd en de betreffende gronden 

worden voorzien van de bestemming 'Agrarisch', waarna voor deze gronden de regels van 

artikel 3 van overeenkomstige toepassing zijn; 

c. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel 

voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan worden 

bewerkstelligd; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

e. de gronden op een goede wijze landschappelijke worden ingepast; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, 

waaronder zichtlijnen en openheid, en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende grond. 

3.8.13 Verwijderen functieaanduidingen 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat: 
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a. de functieaanduidingen worden verwijderd, mits: 

1. de betreffende functie ter plaatse is beëindigd. 

Artikel 29 Waarde - Archeologie 3 
29.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor: 

• het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 

29.2 Bouwregels 
29.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen 

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 500 m² en 

dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het 

bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat: 

a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel 

b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; dan 

wel 

c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten niet kunnen worden verstoord. 

29.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 

omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de 

volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in 

de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg. 

29.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden 
29.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de 

regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning 

vereist: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen over een groter oppervlak dan 500 m²; 

b. het rooien of vellen van houtopstanden over een groter oppervlak dan 500 m²; 

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 500 m² en op een grotere diepte dan 

0,40 m; 
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d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden met een groter oppervlak dan 500 m² en op een 

grotere diepte dan 0,40 m; 

e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van drainage 

over of met een groter oppervlak dan 500 m² en op een grotere diepte dan 0,40 m; 

f. het in de grond brengen van voorwerpen over een groter oppervlak dan 500 m² op een grotere 

diepte dan 0,40 m; 

g. het verrichten van graafwerkzaamheden over een groter oppervlak dan 500 m² en dieper dan 

0,40 m; 

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur over een groter oppervlak dan 500 m² en op een grotere diepte dan 0,40 m. 

29.3.2 Uitzondering 

Het bepaalde in 29.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van 

drainagewerken en het sleufloos draineren; 

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 

c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits 

verricht door een daartoe bevoegde instantie. 

29.3.3 Toetsingscriteria 

De in 29.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits: 

a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden kunnen worden verstoord. 

29.3.4 Voorwaarden omgevingsvergunning 

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de 

volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in 

de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg. 
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29.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' 

geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch 

deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Bestemmingsplan Buitengebied  

Kavel Heemraad Witweg 

 

 

Artikel 3 Agrarisch 
Zie voor de uitleg van de bestemming paragraaf 5.2 Agrarisch in de toelichting. 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het agrarisch grondgebruik; 

b. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, ter 

plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch 

grondgebonden bedrijf"; 

c. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, ter 

plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch 

grondgebonden bedrijf", in combinatie met: 

1. een hoveniersbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "hovenier"; 

2. een zorgboerderij, ter plaatse van de aanduiding "zorgboerderij"; 

3. caravanstalling, ter plaatse van de aanduiding "caravanstalling"; 

d. de uitoefening van het agrarisch handelsbedrijf in combinatie met een grondgebonden agrarische 

bedrijfsvoering, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel 

agrarisch handelsbedrijf"; 

e. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering, ter plaatse van een agrarische 

bedrijfskavel; 

f. cultuurgrond; 
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g. proeftuinen, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - proeftuin"; 

h. een baggerspeciedepot, ter plaatse van de aanduiding "baggerspeciedepot"; 

i. een grond- en slibdepot, ter plaatse van de aanduiding "gronddepot"; 

j. een beeldentuin/kunstkwekerij ten behoeve van een aansluitend gelegen hoveniersbedrijf, ter 

plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - beeldentuin/kunstkwekerij"; 

k. een composteerinrichting ten behoeve van het opslaan van bollenafval, ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - composteerinrichting'; 

met daaraan ondergeschikt: 

l. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden; 

m. droge waterberging, met afwateringssysteem, tijdelijk te gebruiken bij calamiteiten en blijvend 

geschikt voor agrarisch gebruik, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van water - 

waterberging droog"; 

n. het verrichten van exploratieboringen, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 

- exploratieboring"; 

o. nutsvoorzieningen; 

p. extensief dagrecreatief medegebruik; 

q. kleinschalige duurzame energiewinning; 

r. ontsluitingswegen van bebouwde percelen en agrarische kavelpaden; 

s. bestaande fiets- en wandelpaden; 

t. sloten, vaarten, en daarmee gelijk te stellen waterlopen; 

met de daarbijbehorende: 

u. bedrijfsgebouwen en overkappingen; 

v. ondersteunend glas; 

w. kassen, ter plaatse van de aanduiding "kas"; 

x. torensilo's; 

y. veldschuren, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - veldschuur"; 

z. landbouwschuren ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding 

"specifieke vorm van agrarisch - landbouwschuur"; 

aa. bijbehorende bouwwerken met de daarbijbehorende tuinen, niet zijnde erven, ter plaatse van de 

aanduiding "specifieke bouwaanduiding - bijbehorende bouwwerken"; 

bb. gebouwen ten behoeve van het wonen met de daarbij behorende tuinen en erven, ter plaatse 

van de "specifieke bouwaanduiding - gebouwen"; 

cc. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie 

met ruimte voor kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, waarbij bij 

bedrijfswoningen die gebouwd zijn in de vorm van een stolp, ter plaatse van de aanduiding 

"specifieke bouwaanduiding - stolp", wordt gestreefd naar het behoud en het herstel van de 

bestaande hoofdvormen van de stolpen; 



dd. plattelandswoningen en bijbehorende bouwwerken bij plattelandswoningen, ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van wonen - plattelandswoning', al dan niet in combinatie met 

ruimte voor kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, waarbij bij plattelandswoningen 

die gebouwd zijn in de vorm van een stolp, ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

bouwaanduiding - stolp", wordt gestreefd naar het behoud en het herstel van de bestaande 

hoofdvormen van de stolpen; 

ee. bezinkvelden, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel 

agrarisch grondgebonden bedrijf"; 

ff. recreatiewoning met bijbehorende bouwwerken, ter plaatse van de aanduiding 

"recreatiewoning"; 

gg. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding "nutsvoorziening"; 

hh. andere bouwwerken; 

waarbij, ter plaatse van de aanduiding "karakteristiek", de instandhouding van de bestaande 

karakteristieke hoofdvorm wordt nagestreefd. 

3.2 Bouwregels 
3.2.1 Gebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 

a. er zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van grondgebonden agrarische 

bedrijven en/of agrarische handelsbedrijven worden gebouwd, dan wel andere bedrijvigheid 

genoemd in 3.1 onder c; 

b. de gebouwen en overkappingen, met uitzondering van de in lid 3.1 onder z, aa, ab en ac 

genoemde gebouwen, worden uitsluitend gebouwd ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak"; 

c. de in lid 3.1 onder z, aa, ab en ac genoemde veldschuren, bijbehorende bouwwerken en 

gebouwen ten behoeve van het wonen zullen respectievelijk uitsluitend worden gebouwd ter 

plaatse van de aanduidingen "specifieke vorm van agrarisch - veldschuur, "specifieke 

bouwaanduiding - bijbehorende bouwwerken" en "specifieke bouwaanduiding - gebouwen"; 

d. per agrarische bedrijfskavel mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van het 

ter plaatse gevestigde grondgebonden agrarisch bedrijf en/of het ter plaatse gevestigde agrarisch 

handelsbedrijf en/of hoveniersbedrijf worden gebouwd; 

e. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per agrarische bedrijfskavel bedragen, tenzij het 

gronden betreft ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - tweede 

bedrijfswoning" of "bedrijfswoning uitgesloten", in welk geval een tweede bedrijfswoning 

respectievelijk geen bedrijfswoning is toegestaan; 

f. bedrijfsgebouwen en overkappingen zullen ten opzichte van de weg terugliggend van de 

bedrijfswoning/plattelandswoning worden gebouwd; 

g. bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning/plattelandswoning zullen tenminste 2,00 m 

achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning dan wel het verlengde 

daarvan worden gebouwd; 

h. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen die in het 

volgende bouwschema zijn gesteld: 
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Functie van een gebouw   Maximale oppervlakte   Goothoogt

e in m   

Dakhelling 

in °   

Bouwhoogt

e in m   

  per gebouw   gezamen

-lijk   

max.   min. 

  

max. 

  

max.   

Bedrijfsgebouw of overkapping   -   -   8,00   15   60   14,00   

Ondersteunend glas   -   2.000 

m²   

-   -   -   8,00   

Kassen   -   -   8,00   -   -   12,00   

Torensilo   85 m²   -   -   -   -   20,00   

Veldschuur   bestaand   -   3,00   15   60   -   

Landbouwschuur   aanduidingsvlak 

  

-   3,00   15   60   -   

Bijbehorend bouwwerk ter plaatse 

van de aanduiding "specifieke 

bouwaanduiding - bijbehorend 

bouwwerk"   

bestaand   -   4,00   -   60   8,00   

Gebouw ter plaatse van de 

aanduiding "specifieke 

bouwaanduiding - gebouwen"   

65 m²   -   -   -   60   4,00   

Bedrijfswoning/plattelandswoning 

+   

150 m²   -   7,00   30#   60#   12,00   

Bijbehorende bouwwerken bij de 

bedrijfswoning/plattelandswoning 

  

-   75 m²   4,00   -   60   8,00   

Tunnelkassen, boogkassen, en 

naar de aard daarmee gelijk te 

stellen kassen ten behoeve van de 

teeltondersteuning op het land*   

-   -   -   -   -   4,00   

Recreatiewoning, ter plaatse van 

de aanduiding 'recreatiewoning'   

60 m²   -   3,00 m   -   30   5,00 m   



Bijbehorende bouwwerken bij een 

recreatiewoning, ter plaatse van 

de aanduiding 'recreatiewoning'   

-   30 m²   3,00 m   -   30   5,00 m   

Gebouwen ten behoeve van 

nutsvoorzieningen   

bestaand   -   bestaand   -   -   bestaand   

* Tevens buiten de bouwpercelen toegestaan. 

+ tenzij ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - stolp", in welke geval de volgende bouwregels gelden: 

▪ een stolp zal binnen het gebied ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - stolp" worden gebouwd; 

▪ de oppervlakte, goothoogte en dakhelling van een stolp zal ten minste en ten hoogste de bestaande oppervlakte, goothoogte en dakhelling bedragen. 

# dan wel een kap in de vorm van een mansardekap 
3.2.2 Andere bouwwerken 

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. mest-, voeder- en sleufsilo's, platen en mestbassins zullen uitsluitend worden gebouwd ter 

plaatse van de aanduiding "bouwvlak", met uitzondering van bestaande platen ten behoeve van 

opslagdoeleinden; 

b. de bouwhoogte van een mestsilo of een mestbassin bedraagt ten hoogste 5,00 m, exclusief 

afdekking; 

c. de bouwhoogte van sleufsilo's zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 

d. er zullen geen paardrijbakken en bouwwerken ten behoeve van de opwekking van windenergie 

worden gebouwd; 

e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen binnen de bouwpercelen achter 

de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of de bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,00 m zal 

bedragen; 

f. de bouwhoogte van andere bouwwerken zal binnen de agrarische bedrijfskavel ten hoogste 

15,00 m bedragen; 

g. de bouwhoogte van andere bouwwerken zal buiten de agrarische bedrijfskavel ten hoogste 6,00 

m bedragen. 

3.3 Afwijken van de bouwregels 
3.3.1 Trekkershutten 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 onder a in die zin dat 

trekkershutten mogen worden gebouwd, mits: 

a. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien tevens omgevingsvergunning op 

grond van lid 3.5.2 wordt verleend waarbij het gebruik van trekkershutten ten behoeve van 

kleinschalige verblijfsrecreatie wordt toegestaan; 

b. het aantal trekkershutten ten hoogste 25 bedraagt. 
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3.3.2 Nieuwbouw huisvesting werknemers 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 onder a in die zin dat 

gebouwen en/of chalets ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten worden geplaatst, mits: 

a. de gebouwen en/of chalets noodzakelijk zijn voor de huisvesting van werknemers die werkzaam 

zijn op het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf of agrarische handelsbedrijf, waarbij voor ten 

hoogste drie maanden per jaar de huisvesting ook mag worden aangewend voor werknemers die 

werkzaam zijn op een ander agrarisch bedrijf of agrarisch handelsbedrijf; 

b. een werknemer ten hoogste 8 maanden per jaar in een chalet op het perceel gehuisvest wordt; 

c. het aantal werknemers dat in de gebouwen en/of chalets wordt gehuisvest per agrarische 

bedrijfskavel respectievelijk ten hoogste 30 en/of 20 zal bedragen, waarbij per agrarische 

bedrijfskavel ten hoogste 30 werknemers gehuisvest mogen worden; 

d. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en/of chalets ten behoeve van de huisvesting per 

agrarische bedrijfskavel ten hoogste 400 m² zal bedragen; 

e. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 8,00 m en van een chalet ten hoogste 5,00 m zal 

bedragen; 

f. de onderlinge afstand tussen de gebouwen en/of chalets ten minste 5,00 m bedraagt; 

g. de toegang van een gebouw en/of een chalet dient tot op 40,00 m te naderen zijn voor een 

brandweervoertuig; 

h. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

i. de huisvesting plaatsvindt op een afstand van ten minste 50 m ten opzichte van nabijgelegen 

woningen; 

j. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

k. er voldoende parkeergelegenheid binnen de agrarische bedrijfskavel aanwezig is, waarbij wordt 

uitgegaan van 0,5 parkeerplaats per slaapplaats; 

l. bij beëindiging van het agrarisch bedrijf of het agrarisch handelsbedrijf de huisvesting van de 

werknemers wordt beëindigd; 

m. de geluidsbelasting niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een 

vastgestelde hogere waarde; 

n. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden. 

3.3.3 Biomassa-/mestvergistingsinstallatie 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder d en toestaan dat 

bouwwerken ten behoeve van het vergisten van mest en het verhandelen van de daarbij vrijkomende 

energie bij een agrarisch bedrijf worden gebouwd, mits: 
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a. deze afwijking uitsluitend wordt verleend ten behoeve van mestvergisting en de verhandeling van 

de daarbij vrijkomende energie als ondergeschikte tak bij een agrarisch bedrijf; 

b. tevens de in 3.5.1 genoemde afwijking wordt verleend; 

c. de gezamenlijke inhoud van de bouwwerken ten behoeve van de (bedrijfseigen) mest- en/of 

organische (bij)productvergisting ten hoogste 25.000 m³ zal bedragen; 

d. de bouwhoogte van een mest- en/of organische (bij)productvergistingsinstallatie ten hoogste 

10,00 m zal bedragen; 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeers- en 

parkeersituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, het bebouwingsbeeld en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.3.4 Afwijkende bouwvormen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 onder h in die zin dat 

bedrijfsgebouwen worden gebouwd in de vorm van boog- of serrestallen of naar de aard daarmee gelijk 

te stellen bedrijfsgebouwen, mits: 

a. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

b. de dakhellingsregeling niet van toepassing is; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.3.5 Afwijken maatvoeringen stolpen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1. onder h in die zin dat 

in ondergeschikte mate wordt afgeweken van de bestaande maatvoeringen en gevelindeling, mits: 

• geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de hoofdvorm van de stolp. 

3.3.6 Goothoogte bedrijfsgebouwen en overkappingen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 onder h in die zin dat 

de goothoogte van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m, mits: 

a. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de 

woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

3.3.7 Dakhelling bedrijfsgebouwen en overkappingen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 onder h in die zin dat 

de dakhelling van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt verlaagd tot ten minste 0°, mits: 
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a. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden. 

3.3.8 Opslag buiten bouwvlak 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.2 onder a in die zin dat 

mest- en sleufsilo's, platen en mestbassins buiten de aanduiding "bouwvlak" worden gebouwd, mits: 

a. de mest-, voeder- en sleufsilo's, platen en mestbassins direct aansluitend op het bouwvlak 

worden gesitueerd; 

b. de oppervlakte van een mest- of sleufsilo, een plaat of een mestbassin ten hoogste 750 m² zal 

bedragen; 

c. de bouwhoogte van een mest- of sleufsilo ten hoogste 5,00 m respectievelijk 3,00 m zal 

bedragen; 

d. de bouwhoogte van afschermende bouwwerken dan wel de randen van een mestplaat of een 

mestbassin ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 

e. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.3.9 Paardrijbakken 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.2. onder d in die zin dat 

paardrijbakken of vergelijkbare bouwwerken (bijvoorbeeld een paddock) waar één of meer paarden in de 

openlucht vrij kunnen bewegen worden toegestaan, mits: 

• tevens de in lid 3.5.5 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend. 

3.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming, wordt in ieder geval 

gerekend: 

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de plaatsing van een 

mestvergistingsinstallatie of een daarmee gelijk te stellen bouwwerk; 

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid anders dan 

genoemd in 3.1; 

c. het opslaan van mest en/of overige landbouwproducten buiten het bouwvlak, met uitzondering 

van tijdelijke opslag (oogstperiode) van akkerbouwproducten en kuubskisten; 
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d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor een niet-grondgebonden agrarisch 

bedrijfsvoering; 

e. het gebruik van de gronden ten behoeve van de permanente teelt van bloembollen; 

f. het gebruik van de gronden ten behoeve van de wisselteelt van bloembollen, ter plaatse van de 

aanduiding "wetgevingzone - wijzigingsgebied 1"; 

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden en 

horecadoeleinden, anders dan ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' en waarvoor in 

het verleden planologische medewerking is verleend; 

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

in het verleden planologische medewerking is verleend; 

i. het splitsen van een bedrijfswoning/plattelandswoning zodanig dat er meer dan één woning 

ontstaat, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - twee woningen"; 

j. het gebruik van bedrijfswoningen/plattelandswoningen in combinatie met een kleinschalige 

beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten zodanig dat de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte: 

1. meer bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van de 

bedrijfswoning/plattelandswoning, inclusief de aangebouwde bijbehorende bouwwerken 

op de agrarische bedrijfskavel; 

2. meer bedraagt dan 50 m²; 

k. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning en de uitoefening van een 

kleinschalige beroeps- of bedrijfsmatige activiteit; 

l. het gebruik van bedrijfsgebouwen, anders dan gebouwen die zijn gebouwd na het verlenen van 

afwijking op grond van 3.3.2, en bedrijfswoningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten; 

m. het gebruik van na wijziging geplaatste chalets anders dan voor de huisvesting van werknemers 

die werkzaam zijn op het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf; 

n. het scheuren en frezen van de zode anders dan ten behoeve van de na het verlenen van een 

omgevingsvergunning toegestane graslandverbetering en/of herinzaai, ter plaatse van de 

aanduiding "wetgevingzone - wijzigingsgebied 1"; 

o. het gebruik van gronden ten behoeve van sierteelt, fruitteelt, bosbouw, houtteelt of overige 

opgaande meerjarige teeltvormen, tenzij ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 

agrarisch - opgaande meerjarige teeltvormen"; 

p. het gebruik van de gronden ten behoeve van een paardrijbak; 

q. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 

aanduiding "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 6" en "specifieke 

vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 7" zonder de aanleg en instandhouding van 

de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 6 en Bijlage 7 opgenomen beeldkwaliteitplan 

teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing; 

1. in afwijking van het bepaalde onder q mogen gronden en bouwwerken worden gebruikt, 

uitsluitend indien en voor zover binnen een termijn van 24 maanden na het 

onherroepelijk worden van voorliggend bestemmingsplan dan wel ter plaatse van de 

aanduiding "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 7" direct na 

het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning activiteit bouw fase 2B 
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uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de 

landschapsmaatregelen conform de in Bijlage 6 en Bijlage 7 opgenomen 

inrichting/inpassing teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing; 

r. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 

aanduiding "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 8" zonder de aanleg 

en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in de bijlage 8 opgenomen 

beeldkwaliteitplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing. Deze 

voorwaardelijke verplichting geldt niet voor de bestaande gebouwen, alleen voor de gebouwen 

die na de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan worden opgericht. De 

landschapsmaatregelen betreffen de aanleg en instandhouding van het waterbassin (nummer 

15), de verbreding van de waterpartij aan de voorzijde met rietoevers (nummer 11) en de aanleg 

en instandhouding van de elzensingel (nummer 12); 

1. in afwijking van het bepaalde onder r mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig 

de bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het tijdstip 

van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de 

aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in de 

bijlage 8 opgenomen beeldkwaliteitplan, teneinde te komen tot een goede 

landschappelijke inpassing. Deze voorwaardelijke verplichting geldt niet voor de 

bestaande gebouwen, alleen voor de gebouwen die na de inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan worden opgericht. 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels 
3.5.1 Biomassa-/mestvergistingsinstallatie 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.4. onder a in die zin dat 

de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met het vergisten van mest en het 

verhandelen van de daarbij vrijkomende energie, indien er sprake is van de volgende wijze van 

mestvergisting: 

• het bedrijf verwerkt eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van derden afkomstige co-

substraten toe; de co-vergiste mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt 

en/of naar derden afgevoerd; 

mits: 

a. er sprake is van een agrarische bedrijfskavel; 

b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

c. de capaciteit van de vergisting ten hoogste 100 ton per dag bedraagt; 

d. er sprake is van een agrarische bedrijfskavel, gelegen aan een weg die berekend is op zwaar 

verkeer; 

e. er randbeplanting wordt aangebracht ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing; 
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f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

3.5.2 Ondergeschikte tak of deeltijdfunctie 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.4. onder b in die zin dat 

de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een 

deeltijdfunctie in de vorm van de in bijlage 3 opgenomen bedrijvigheid, mits: 

a. er sprake is van een agrarische bedrijfskavel; 

b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

c. niet meer dan 25% van de bedrijfsgebouwen ten tijde van de verleende omgevingsvergunning 

wordt gebruikt voor de uitoefening van de ondergeschikte tweede tak of de deeltijdfunctie; 

d. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename van (zwaar) 

verkeer; 

e. er voldoende parkeergelegenheid op het eigen perceel aanwezig is; 

f. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid binnen 

gebouwen wordt ondergebracht. Bij boerengolf en kleinschalig kamperen mogen eveneens de 

bijbehorende gronden worden gebruikt; 

g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.5.3 Mestopslag buiten bouwvlak 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.4 onder c in die zin dat 

gronden en bouwwerken buiten het bouwvlak worden gebruikt voor het opslaan van mest, mits; 

a. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld vanwege de nabijheid 

van woningen, noodzakelijk is; 

b. de opslag van de mest direct aansluitend aan het bouwvlak plaatsvindt; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijk, natuurlijke 

en cultuurhistorische waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

3.5.4 Huisvesting arbeidsmigranten in bedrijfsgebouwen en/of bedrijfswoning 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.4 onder l in die zin dat 

bedrijfsgebouwen en/of bedrijfswoningen al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten worden 

gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten, mits: 

a. per agrarische bedrijfskavel ten hoogste 30 arbeidsmigranten worden gehuisvest; 

b. de huisvesting uitsluitend wordt aangewend voor de huisvesting van werknemers die werkzaam 

zijn op het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf of agrarisch handelsbedrijf, waarbij voor ten 
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hoogste drie maanden per jaar de huisvesting ook mag worden aangewend voor werknemers die 

werkzaam zijn op een ander agrarisch bedrijf of agrarisch handelsbedrijf; 

c. voor huisvesting in een bedrijfswoning gelden de volgende aanvullende criteria: 

1. per slaapkamer worden ten hoogste 2 werknemers gehuisvest; 

2. per bedrijfswoning worden ten hoogste 8 werknemers gehuisvest; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

e. de huisvesting plaatsvindt op een afstand van ten minste 50 m ten opzichte van nabijgelegen 

woningen; 

f. er voldoende parkeergelegenheid binnen de agrarische bedrijfskavel aanwezig is, waarbij wordt 

uitgegaan van 0,5 parkeerplaats per slaapplaats; 

g. bij beëindiging van het agrarisch bedrijf of het agrarisch handelsbedrijf de huisvesting van de 

werknemers wordt beëindigd; 

h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 
3.5.5 Paardrijbakken 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.4 onder p in die zin dat 

gronden worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijbak, mits: 

a. de paardrijbak bij een agrarisch bedrijf binnen de agrarische bedrijfskavel dan wel op een afstand 

van ten hoogste 100 m uit de dichtstbijzijnde gevel van de bedrijfswoning/plattelandswoning ten 

behoeve van het eigen gebruik wordt aangelegd; 

b. de paardrijbak anders dan bij een agrarisch bedrijf wordt aangelegd op een afstand van ten 

hoogste 100 m uit de dichtstbijzijnde gevel van de bedrijfswoning of het woonhuis, ten behoeve 

waarvan de paardrijbak voor het eigen gebruik wordt aangelegd; 

c. de paardrijbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd en 

landschappelijk wordt ingepast; 

d. er vanwege de paardrijbak geen hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor 

nabijgelegen woningen van derden; 

e. de afstand van de paardrijbak ten minste 50 m tot de nabijgelegen woning van derden bedraagt. 

3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en van 
werkzaamheden 
3.6.1 Vergunningplicht 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning 

vereist: 

a. het verharden van agrarische perceels- en/of kavelontsluitingswegen buiten de agrarische 

bedrijfskavel, met een grotere breedte dan 4,00 m; 
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b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen ten behoeve van het agrarisch gebruik buiten de 

agrarische bedrijfskavel, niet zijnde perceel- en/of kavelontsluitingswegen, met een oppervlakte 

van meer dan 100 m²; 

c. het bezanden, egaliseren, diepploegen en mengwoelen van gronden en/of het op een andere 

wijze ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur en/of de bodemsamenstelling dan wel de 

bodemopbouw, ter plaatse van de aanduiding "wetgevingzone - wijzigingsgebied 1"; 

d. het scheuren en frezen van de zode ten behoeve van graslandverbetering en/of herinzaai, ter 

plaatse van de aanduiding "wetgevingzone - wijzigingsgebied 1"; 

e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik; 

f. het graven en/of dempen, verdiepen en/of verbreden van sloten, vaarten, en daarmee gelijk te 

stellen waterlopen; 

g. het (gedeeltelijk) verwijderen van een stolp ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

bouwaanduiding - stolp"; 

h. het gedeeltelijk verwijderen van karakteristieke gebouwen, ter plaatse van de aanduiding 

"karakteristiek". 

3.6.2 Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 3.6.1. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud en/of het normaal agrarisch gebruik betreffen; 

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

3.6.3 Toetsingscriteria a t/m f 

De omgevingsvergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het open landschap. 
3.6.4 Toetsingscriteria g en h 

De omgevingsvergunningen kunnen slechts worden verleend, indien: 

a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle redelijkheid niet mogelijk is; 

b. het delen van een pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen aan te merken, en 

door het verwijderen daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm 

plaatsvindt; 

c. de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik om advies is gevraagd. 

3.7 Wijzigingsbevoegdheid 
3.7.1 Vergroten agrarische bedrijfskavel tot 2 hectare 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat aan een agrarische bedrijfskavel 

grenzende gronden worden voorzien van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel 

agrarisch grondgebonden bedrijf" of "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch 

handelsbedrijf", met inbegrip van een wijziging van het daarbinnen gelegen bouwvlak, mits: 

a. de oppervlakte van het bouwvlak wordt vergroot tot ten hoogste 2,00 hectare; 
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b. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

c. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang als gevolg van schaalvergroting 

en/of extensivering/verbreding van de bedrijfsactiviteiten en de noodzakelijkheid van de 

bedrijfsuitbreiding is aangetoond; 

d. er binnen het bestaande bouwvlak geen ruimte meer is voor de benodigde uitbreiding; 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke, 

aardkundige en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

f. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en 

de maximaal te hanteren afvoernorm. 

3.7.2 Wijziging situering agrarische bedrijfskavel 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "specifieke vorm van 

agrarisch - bedrijfskavel agrarisch grondgebonden bedrijf", bij gelijkblijvende oppervlakte, qua situering 

wordt gewijzigd, met inbegrip van een wijziging van het daarbinnen gelegen bouwvlak, mits: 

a. er een bedrijfstechnische noodzaak is om ten behoeve van de bouw van bedrijfsgebouwen, 

bedrijfswoningen, logiesgebouwen voor arbeidsmigranten of het opslaan van mest, hooibalen 

en/of andere agrarische producten, de situering van de agrarische bedrijfskavel/het bouwvlak te 

wijzigen; 

b. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke, 

aardkundige en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van 

de aangrenzende gronden. 

3.7.3 Wijziging aanduiding agrarische bedrijfskavel ten behoeve van een nieuw grondgebonden 
agrarisch bedrijf 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat ter plaatse de aanduiding "specifieke 

vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch grondgebonden bedrijf" wordt aangebracht, met inbegrip van 

een daarbinnen gelegen bouwvlak, mits: 

a. de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch handelsbedrijf", met 

inbegrip van het daarbinnen gelegen bouwvlak wordt verwijderd, indien de bedrijfsactiviteiten 

van het agrarisch handelsbedrijf op de bestaande agrarische bedrijfskavel zijn beëindigd; 

b. de omvang van het te vestigen bedrijf zodanig is dat het werk en inkomen biedt aan tenminste 

één arbeidskracht, dan wel er een redelijke zekerheid bestaat dat het bedrijf binnen een redelijke 

termijn tot een volwaardige omvang zal uitgroeien, waarbij de volwaardigheid zal worden 

beoordeeld door de Agrarische Beoordelingscommissie; 

c. de aanvrager in hoofdberoep aan het bedrijf is verbonden; 



d. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn perspectief biedt als 

zelfstandig bedrijf; 

e. de omvang van het bouwvlak ten hoogste 2,0 hectare zal bedragen; 

f. de mest- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken; 

g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke, 

aardkundige en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van 

de aangrenzende gronden; 

h. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en 

de maximaal te hanteren afvoernorm. 

3.7.4 Vergroting oppervlakte ondersteunend glas 1 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte aan 

ondersteunend glas ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf wordt vergroot tot ten 

hoogste 4.000 m², mits: 

a. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch 

grondgebonden bedrijf" of "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch 

handelsbedrijf"; 

b. de bouwhoogte van de kassen ten hoogste 8,00 m zal bedragen; 

c. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

3.7.5 Vergroting oppervlakte ondersteunend glas 2 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte aan 

ondersteunend glas ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf wordt vergroot tot ten 

hoogste 200 m² per hectare landbouwgrond, mits: 

a. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch 

grondgebonden bedrijf" of "specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch 

handelsbedrijf"; 

b. de bouwhoogte van de kassen ten hoogste 8,00 m zal bedragen; 

c. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

3.7.6 Afwijkende bouwvorm stolp 



Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat wordt afgeweken van de bestaande 

maatvoeringen en gevelindeling van de stolp en een andere bouwvorm wordt teruggebouwd, waarbij de 

aanduiding "specifieke bouwaanduiding - stolp" wordt verwijderd, mits: 

a. de stolp teniet is gegaan door een calamiteit en herbouw in de oorspronkelijke staat 

redelijkerwijs niet verlangd kan worden; 

b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels voor bedrijfswoningen van toepassing 

zijn; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, 

de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.7.7 Wijziging eerste bedrijfswoning 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "bedrijfswoning 

uitgesloten" wordt verwijderd ten behoeve van de bouw van een bedrijfswoning, mits: 

a. de bedrijfswoning noodzakelijk is in verband met permanent toezicht en de continuïteit en 

duurzaamheid van het bedrijf als volwaardig agrarisch bedrijf; 

b. de bouwregels voor bedrijfswoningen in 3.2.1 van overeenkomstige toepassing zijn; 

c. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

d. de bedrijfswoning aan de wegzijde binnen het bouwvlak in de directe omgeving van de 

bedrijfsgebouwen wordt gesitueerd; 

e. geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in dié zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

f. nog niet eerder bij het agrarisch bedrijf een bedrijfswoning is gebouwd; 

g. de geluidsbelasting niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een 

vastgestelde hogere waarde; 

h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.7.8 Wijziging tweede bedrijfswoning 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat daar waar ten hoogste één 

bedrijfswoning aanwezig is, ter plaatse de aanduiding "specifieke vorm van wonen - tweede 

bedrijfswoning" wordt aangebracht, mits: 

a. sprake is van een bedrijfsomvang van ten minste 100 NGE en de bedrijfswoning noodzakelijk is in 

verband met permanent toezicht en de continuïteit en duurzaamheid van het bedrijf als 

volwaardig meermansbedrijf; 

b. ter plaatse niet al sprake is van inwoning door een tweede huishouden; 

c. de bouwregels voor bedrijfswoningen in 3.2.1 van overeenkomstige toepassing zijn; 
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d. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

e. de tweede bedrijfswoning aan de wegzijde binnen het bouwvlak in de directe omgeving van de 

bedrijfsgebouwen wordt gesitueerd; 

f. geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in dié zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

g. nog niet eerder bij het agrarisch bedrijf een tweede bedrijfswoning is gebouwd; 

h. de geluidsbelasting niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een 

vastgestelde hogere waarde; 

i. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.7.9 Nieuwe veldschuren 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat nieuwe veldschuren worden 

gebouwd, waarbij ter plaatse de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - veldschuur" wordt 

aangebracht, mits: 

a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast, ter plaatse van de aanduiding "wetgevingzone - 

wijzigingsgebied 4"; 

b. er ten hoogste één veldschuur per 1.000 m² aaneengesloten stuk grond wordt gebouwd; 

c. de oppervlakte van een veldschuur ten hoogste 150 m² zal bedragen; 

d. de bouwhoogte van een veldschuur ten hoogste 5,00 m zal bedragen; 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden. 

3.7.10 Nieuw baggerspeciedepot 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "baggerspeciedepot" 

wordt aangebracht, mits: 

a. ter plaatse de gronden ten behoeve van een nieuw baggerspeciedepot worden ingericht; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden. 

3.7.11 Nieuwe meerjarige opgaande teeltvormen 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat ter plaatse de aanduiding "specifieke 

vorm van agrarisch - opgaande meerjarige teeltvormen" wordt aangebracht ten behoeve het gebruik van 

gronden voor sierteelt, fruitteelt, bosbouw, houtteelt of overige opgaande meerjarige teeltvormen, mits: 



a. zoveel mogelijk aansluiting wordt gevonden bij bestaande opgaande elementen, zoals 

bosgebieden, dorpskernen, bebouwingslinten, bestaande gronden met opgaande meerjarige 

teeltvormen en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebieden; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, natuurlijke , aardkundige en 

cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden. 

3.7.12 Waterberging 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "waterberging" wordt 

aangebracht, mits: 

a. ter plaatse de gronden ten behoeve van de waterberging worden ingericht; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke, 

aardkundige en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van 

de aangrenzende gronden. 

3.7.13 Locatiegebonden wijziging naar natuur 1 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch' wordt 

gewijzigd in de bestemming 'Natuur' ten behoeve van de afronding van bestaande natuurgebieden, mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 26 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 

b. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 

"wetgevingzone - wijzigingsgebied 1"; 

c. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de betreffende gronden voor 

de daadwerkelijke natuurontwikkeling in eigendom zijn verworven; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.7.14 Locatiegebonden wijziging naar natuur 2 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch' wordt 

gewijzigd in de bestemming 'Natuur' en/of 'Water', mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 26 en/of 37 van 

overeenkomstige toepassing zijn; 

b. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 

"wetgevingzone - wijzigingsgebied 2" dan wel ter afronding van het provinciale Natuurnetwerk 

Nederland (NNN); 

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke, aardkundige en 

cultuurhistorische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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3.7.15 Locatiegebonden wijziging naar glastuinbouw 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch' wordt 

gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw 1', mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 4 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 

b. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 

"wetgevingzone - wijzigingsgebied 3"; 

c. er sprake is van een goede inrichting die aansluit op en passend is binnen het bestaande 

glastuinbouwgebied; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijke waarden, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.7.16 Wijziging ten behoeve van vergroting glastuinbouwbedrijven 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch' wordt 

gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw 2' ten behoeve van een vergroting van een 

bestemmingsvlak voor een bestaande glastuinbouwbedrijf met de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw 

2', mits: 

a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de vergroting van een 

bestemmingsvlak voor een bestaande glastuinbouwbedrijf met de bestemming 'Agrarisch - 

Glastuinbouw 2', waarbij het bestemmingsvlak een oppervlakte krijgt van ten hoogste 2,00 

hectare; 

b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 5 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 

c. met een erfinpassingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze 

landschappelijk wordt ingepast, tenzij bestaande afschermende beplanting hier voldoende in 

voorziet; 

d. er zicht is op een langdurige vergroting van de productieomvang en de noodzakelijkheid van de 

bedrijfsuitbreiding is aangetoond; 

e. er binnen het bestemmingsvlak geen ruimte meer is voor de benodigde uitbreiding; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke, 

aardkundige en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

g. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en 

de maximaal te hanteren afvoernorm. 

3.7.17 Locatiegebonden wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van zaadveredelingsbedrijven 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch' wordt 

gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - Veredelingsbedrijf' ten behoeve van de nieuwvestiging van 

zaadveredelingsbedrijven, mits: 
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a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 8 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 

b. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 

"wetgevingzone - wijzigingsgebied 5"; 

c. de omvang van het te vestigen bedrijf zodanig is dat het werk en inkomen biedt aan tenminste 

één arbeidskracht, dan wel er een redelijke zekerheid bestaat dat het bedrijf binnen een redelijke 

termijn tot een volwaardige omvang zal uitgroeien, waarbij de volwaardigheid zal worden 

beoordeeld door de Agrarische Beoordelingscommissie; 

d. de aanvrager in hoofdberoep aan het bedrijf is verbonden; 

e. er een zodanige bedrijfsopzet is dat het bedrijf ook op langere termijn perspectief biedt als 

zelfstandig bedrijf; 

f. de omvang van het bestemmingsvlak ten hoogste 2,00 hectare zal bedragen; 

g. de mest- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken; 

h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden; 

i. de waterbeheerder om advies is gevraagd in verband met de waterhuishoudkundige situatie en 

de maximaal te hanteren afvoernorm. 

3.7.18 Wijziging naar wonen ten behoeve van compensatie 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch', 

uitsluitend ter plaatse van een agrarische bedrijfskavel, wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' ten 

behoeve van compensatie, mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van artikel 39 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 

b. de agrarische bedrijfskavel ter plaatse wordt verwijderd; 

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

d. voldaan wordt aan de criteria van de 'Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte 2015', zoals 

opgenomen in bijlage 4 bij de toelichting; 

e. er middels een beeldkwaliteitsplan sprake is van een verbetering van de ruimtelijke, 

landschappelijke en milieukwaliteit; 

f. een nieuw woonhuis aan de wegzijde wordt gesitueerd; 

g. de geluidsbelasting niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een 

vastgestelde hogere waarde; 

h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de geomorfologische en cultuurhistorische waarden, de woonsituatie 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.7.19 Wijziging naar wonen ten behoeve van functieverandering 
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Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch', 

uitsluitend voorzover ter plaatse van een agrarische bedrijfskavel, wordt gewijzigd in de bestemming 

'Wonen' ten behoeve van een functieverandering van een agrarische bedrijfskavel, al dan niet in 

combinatie met het leggen van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - plattelandswoning", mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 39 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 

b. de agrarische bedrijfskavel ter plaatse wordt verwijderd; 

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

d. de woonfunctie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfswoning; 

e. het voormalige boerderijpand of andere beeldbepalende bouwvormen als landschappelijk 

waardevolle verschijningsvorm worden gehandhaafd; 

f. de oppervlakte van de bestaande voormalige bedrijfsbebouwing wordt verminderd tot ten 

hoogste 300 m², tenzij toepassing van deze bepaling onevenredige consequenties heeft, waarbij 

geldt dat de vermindering feitelijk moet zijn uitgevoerd op het moment dat de verbouwing of 

herbouw van de resterende (bedrijfs-)bebouwing een aanvang neemt; 

g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.7.20 Verplaatsen bestemmingsvlakken wonen 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch' wordt 

gewijzigd in de bestemming 'Wonen' of 'Wonen - Stolp' ten behoeve van het verplaatsen van 

bestemmingsvlakken, mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 39 of 40 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 

b. het voormalige bestemmingsvlak en de ter plaatse aanwezige bebouwing ter plaatse wordt 

verwijderd en de betreffende gronden worden voorzien van de bestemming 'Agrarisch', waarna 

voor deze gronden de regels van artikel 3 van overeenkomstige toepassing zijn; 

c. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel 

voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan worden 

bewerkstelligd; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

e. de gronden op een goede wijze landschappelijke worden ingepast; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, aardkundige en landschappelijke 

waarden, waaronder zichtlijnen en openheid, en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden. 

3.7.21 Wijziging naar niet-agrarische bedrijvigheid ten behoeve van functieverandering 
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Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch', 

uitsluitend voorzover ter plaatse van een agrarische bedrijfskavel, wordt gewijzigd in de bestemming 

'Bedrijf', 'Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf', 'Bedrijf - Loon- en grondverzetbedrijf', 'Kantoor', 

'Maatschappelijk - Zorgboerderij' of 'Sport - Manege' ten behoeve van een functieverandering van een 

agrarische bedrijfskavel, mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid respectievelijk de regels van artikel 9, 7, 12, 

bijlage 4, artikel 25 of artikel 33 van overeenkomstige toepassing zijn; 

b. de agrarische bedrijfskavel ter plaatse wordt verwijderd; 

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die 

zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

d. de functie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalige agrarisch gebruikte gebouwen, die 

aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging en die ten minste drie jaar ten 

behoeve van het agrarisch gebruik in gebruik zijn geweest; 

e. de wijzigingsbevoegdheid naar 'Bedrijf' niet wordt toegepast voor bedrijven die zich richten op de 

productie van goederen; 

f. de wijzigingsbevoegdheid naar 'Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf' of 'Sport - Manege' uitsluitend 

wordt toegepast, indien de vestiging plaatsvindt aansluitend aan de kernen en het perceel op een 

goede wijze verkeerstechnisch kan worden ontsloten; 

g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.7.22 Wijziging exploratieboring naar mijnbouwlocatie 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "specifieke vorm van 

bedrijf - exploratieboring" ten behoeve van de omzetting van een proefboorlocatie naar een 

mijnbouwlocatie wordt gewijzigd in "specifieke vorm van bedrijf - mijnbouwlocatie", mits: 

a. de proefboring heeft aangetoond dat er voldoende hoeveelheden winbare delfstoffen zijn 

aangetroffen; 

b. de bouwhoogte van de gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van de mijnbouwlocatie 

ten hoogste 15,00 meter zal bedragen; 

c. uit een kwantitatieve risicobeoordeling voor de productiefase blijkt dat binnen de 10-6-contour en 

binnen het invloedsgebied geen (beperkt) (kwetsbare) objecten aanwezig zijn; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, archeologische en 

landschappelijke waarden, de cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.7.23 Verwijderen aanduiding exploratieboring 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "specifieke vorm van 

bedrijf - exploratieboring" wordt verwijderd, mits: 

• de exploratieboring is beëindigd. 
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3.7.24 Wijziging verwijderen aanduiding karakteristiek 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat wordt afgeweken van de bestaande 

maatvoeringen van een gebouw, ter plaatse van de aanduiding "karakteristiek", en een andere bouwvorm 

wordt teruggebouwd, waarbij de aanduiding "karakteristiek" wordt verwijderd, mits: 

a. het bouwwerk teniet is gegaan door een calamiteit en herbouw in de oorspronkelijke staat 

redelijkerwijs niet verlangd kan worden of de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat 

hergebruik in alle redelijkheid niet mogelijk is; 

b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels voor gebouwen in 3.2.1 van 

overeenkomstige toepassing zijn; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

Artikel 48 Waarde - Archeologie 3 
Link naar de toelichting van "5.45 Waarde - Archeologie 1, 2, 3, 4 en 5". 

48.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor: 

• het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 

48.2 Bouwregels 
48.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen 

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 500 m² en 

dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het 

bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat: 

a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel 

b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; dan 

wel 

c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord. 

48.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 

omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de 

volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in 

de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0420.14410105-VA01/r_NL.IMRO.0420.14410105-VA01.html#_3.2.1_Gebouwenenoverkappingen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0420.14410105-VA01/t_NL.IMRO.0420.14410105-VA01.html#_5.45_Waarde-Archeologie1234en5
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0420.14410105-VA01/r_NL.IMRO.0420.14410105-VA01.html#_48_Waarde-Archeologie3


48.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden 
48.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de 

regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning 

vereist: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen over een groter oppervlak dan 500 m²; 

b. het rooien of vellen van houtopstanden over een groter oppervlak dan 500 m²; 

c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 500 m² en op een grotere diepte dan 

0,40 m; 

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden met een groter oppervlak dan 500 m² en op een 

grotere diepte dan 0,40 m; 

e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van drainage 

over of met een groter oppervlak dan 500 m² en op een grotere diepte dan 0,40 m; 

f. het in de grond brengen van voorwerpen over een groter oppervlak dan 500 m² op een grotere 

diepte dan 0,40 m; 

g. het verrichten van graafwerkzaamheden over een groter oppervlak dan 500 m² en dieper dan 

0,40 m; 

h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur over een groter oppervlak dan 500 m² en op een grotere diepte dan 0,40 m. 

48.3.2 Uitzondering 

Het bepaalde in 48.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van 

drainagewerken en het sleufloos draineren; 

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 

c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits 

verricht door een daartoe bevoegde instantie. 

48.3.3 Toetsingscriteria 

De in 48.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits: 

a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 

b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 

c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden kunnen worden verstoord. 

48.3.4 Voorwaarden omgevingsvergunning 
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Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de 

volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in 

de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg. 

48.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' 

geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch 

deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 

 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0420.14410105-VA01/r_NL.IMRO.0420.14410105-VA01.html#_48_Waarde-Archeologie3
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