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Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant 
Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 

1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten 
bestaand stedelijk gebied draagt bij aan de zorg voor het behoud en de 
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de 
naaste omgeving, in het bijzonder aan het principe van zorgvuldig 
ruimtegebruik. De toelichting bij dat plan bevat daaromtrent een 
verantwoording. 

2. Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik, bedoeld in het eerste lid, houdt in 
ieder geval in dat: 
a. ingeval van vestiging van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is verzekerd 

dat gebruik wordt gemaakt van een bestaand bestemmingsvlak of 
bouwblok waarbinnen het geldend bestemmingsplan het bouwen van 
gebouwen en bijbehorende bouwwerken toestaat, behoudens ingeval in 
deze verordening anders is bepaald; 

b. uitbreiding van het op grond van het geldende bestemmingsplan 
toegestane ruimtebeslag slechts is toegestaan mits de financiele, 
juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om de beoogde ruimtel ijke 
ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden. 

3. Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit 
bevat de toelichting bij een bestemmingsplan, als bedoeld in het eerste lid, een 
verantwoording waaruit blijkt dat: 
a. in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de gevolgen van de 

beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en 
de naaste omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, de 
waterhuishouding, de in de grond aanwezige of te verwachten 
monumenten, de cultuurhistorische waarden, de ecologische waarden, de 
aardkundige waarden en de landschappelijke waarden alsmede de op 
grond van deze verordening toegelaten ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden; 

b. de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder wat 
betreft de omvang van de beoogde bebouwing, past in de omgeving; 

c. een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van 
het personen- en goederenvervoer, waaronder een goede aansluiting op 
de aanwezige infrastructuur van weg, water of spoor, waaronder openbaar 
vervoer, is verzekerd, een en ander onder onverminderd hetgeen in artikel 
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening, hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer en elders in deze verordening is bepaald. 

4. Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op een uitwerking van 
een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de 
wet. 

Artikel 2.2 - Kwaliteitsverbetering van het landschap 

1. De toelichting bij een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, bevat een 
verantwoording van de wijze waarop financieel, juridisch en feitelijk is 
verzekerd dat de realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard 
gaat met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de 
aanwezige of potentiele kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of 
cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied 
waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het gebied waarvan de 
gemeente de voorgenomen ontwikkeling in de hoofdlijnen heeft beschreven. 
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2. De in het eerste lid bedoelde verbetering past binnen de hoofdlijnen van de 
door de gemeente voorgenomen ontwikkeling van het gebied waarop de 
ontwikkeling haar werking heeft en is onderwerp van regionale afstemming in 
het regionaal ruimtelijk overleg, bedoeld in artikel12.4, waaronder mede 
begrepen de planologische voorbereiding van landschapsontwikkeling. 

3. De in het eerste lid bedoelde verbetering kan mede betreffen: 
a. de landschappelijke inpassing van bebouwing ten behoeve van intensieve 

veehouderij, voor zover vereist op grond van deze verordening; 
b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een 

bijdrage leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de 
relatie stad-Iand; 

c. activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing of terreinen; 

d. het wegnemen van verharding; 
e. het slopen van bebouwing; 
f. een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur 

en ecologische verbindingszones. 
4. Indien een kwaliteitsverbetering, als bedoeld in het eerste lid, niet is verzekerd, 

wordt het bestemmingsplan slechts vastgesteld indien een passende 
financiele bijdrage in een landschapsfonds is verzekerd en wordt over de 
werking van dat fonds regelmatig verslag gedaan in het regionaal ruimtelijk 
overleg. 

5. Het eerste tot en met vierde lid is niet van toepassing op een uitwerking van 
een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de 
wet. 

Artikel7.2 - Bescherming van de aardkundig waardevolle gebieden 

Een bestemmingsplan dat is gelegen in een aardkundig waardevol gebied: 

a. strekt mede tot behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de 
aardkundige waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden; 

b. stelt regels ter bescherming van de aardkundige waarden en kenmerken van 
de onderscheiden gebieden. 

Artikel 8.3 - Grondgebonden agrarische bedrijven in de agrarische gebieden 

1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een agrarisch gebied: 
a. bepaalt dat nieuwvestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf niet is 

toegestaan; 
b. kan bepalen dat hervestiging van en omschakeling naar een 

grondgebonden agrarisch bedrijf zijn toegestaan; 
c. kan voorzien in een uitbreiding van een grondgebonden agrarisch bedrijf 

mits uit de toelichting blijkt dat deze uitbreiding noodzakelijk is voor de 
agrarische bedrijfsvoering; 

d. bepaalt dat gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente 
voorzieningen ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf 
worden geconcentreerd in een bouwblok. 

2. Een bestemmingsplan, als bedoeld in het eerste lid, kan binnen het bouwblok 
vOQrzien in: 

4 

a. de bouw of uitvoering van permanente teeltondersteunende voorzieningen; 
b. de bouw van kassen, met dien verstande dat ten hoogste 5.000 m2 netto 

glas is toegestaan; 
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c. de bouw van een voorziening voor het opwekken van duurzame energie 
door middel van biomassavergisting ten behoeve van een agrarisch bedrijf. 

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, onder a, neemt het 
bestemmingsplan de bestaande omvang van kassen in acht voor zover deze 
omvang meer dan 5.000 m2 netto glas bedraagt. 

4. In de gebieden teeltondersteunende kassen toegestaan kan een 
bestemmingsplan, als bedoeld in het eerste lid, binnen een bouwblok voorzien 
in de bouw van kassen tot een omvang van ten hoogste 1,5 hectare netto glas 
mits uit de toelichting blijkt dat deze bouw van kassen noodzakelijk is voor de 
agrarische bedrijfsvoering en mits het bestemmingsplan bepaalt dat 
omschakeling en doorgroei naar zelfstandige glastuinbouwbedrijven niet zijn 
toegestaan. 

5. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan een bestemmingsplan 
bepalen dat nieuwvestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf buiten 
de beschermingszones voor grondwaterwinningen voor de open bare 
drinkwatervoorziening, niet zijnde een boringsvrije zone, en buiten het 
winterbed is toegestaan mits de toelichting daaromtrent een verantwoording 
bevat. 

6. Uit de in het vijfde lid bedoelde verantwoording blijkt dat: 
a. is aangetoond dat ruimtelijk-economische belangen voor de lange termijn 

aanwezig zijn; 
b. er sprake is van een groot openbaar belang waarbij is verzekerd dat elders 

daadwerkelijk een volwaardig grondgebonden agrarisch bedrijf 
planologisch, juridisch en feitelijk wordt opgeheven; 

c. er financiele, juridische of feitelijke mogelijkheden tot hervestiging binnen 
de gemeente en in omliggende gemeenten ontbreken. 

Artikel 8.4 - Overige niet-grondgebonden agrarische bedrijven in de agrarische 
gebieden 

Een bestemmingsplan dat is gelegen in een agrarisch gebied: 

a. bepaalt dat nieuwvestiging van een overig niet-grondgebonden agrarisch 
bedrijf niet is toegestaan; 

b. kan bepalen dat hervestiging van en omschakeling naar een overig niet
grondgebonden agrarisch bedrijf zijn toegestaan; 

c. kan voorzien in een uitbreiding van een overig niet-grondgebonden agrarische 
bedrijf tot ten hoogste 1,5 hectare mits uit de toelichting blijkt dat deze 
uitbreiding noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering; 

d. kan voorzien in een redelijke uitbreiding van een overig niet- grondgebonden 
agrarisch bedrijf met een grotere omvang dan bepaald onder c mits de 
toelichting een verantwoording bevat waaruit blijkt dat: 
1. de beoogde uitbreiding in redelijke verhouding staat tot de op grond van 

artikel 2.1 vereiste zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit; 
2. de inrichting van het bouwblok een gunstige verhouding tussen bruto en 

netto ruimtebeslag bevordert; 
3. er sprake is van een bebouwingspercentage van het bouwblok en een 

bouwhoogte welke passend zijn bij de aard van de omgeving en de 
beoogde ruimtelijke ontwikkeling; 

e. bepaalt dat gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente 
voorzieningen ten behoeve van een overig niet-grondgebonden agrarisch 
bedrijf worden geconcentreerd in een bouwblok; 

f. kan binnen het bouwblok voorzien in de bouw van een voorziening ten 
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behoeve van het opwekken van duurzame energie door middel van 
biomassavergisting ten behoeve van een agrarisch bedrijf. 

Artikel 11.9 - Aanvullende en afwijkende regels voor recreatiewoningen 

1. Een bestemmingsplan dat is gelegen buiten bestaand stedelijk gebied: 
a. staat de bouw van solitaire recreatiewoningen niet toe; 
b. kan voorzien in een eenmalige vergroting van de inhoud van een solitaire 

recreatiewoning met ten hoogste 10 % van de op grond van het geldende 
bestemmingsplan toegelaten inhoud. 

2. In afwijking van artikel 11.6, eerste lid, kan een bestemmingsplan dat is 
gelegen in de groenblauwe mantel of agrarisch gebied, niet zijnde een 
landbouwontwikkelingsgebied of een vestigingsgebied glastuinbouw, voorzien 
in een VAB-vestiging of een uitbreiding van een complex van 
recreatiewoningen, mits de beoogde ontwikkeling niet leidt tot: 
a. binnen de groenblauwe mantel, een bestemmingsvlak met een omvang 

van meer dan 1,5 hectare; 
b. een grootschalige voorziening. 

3. De toelichting bij een bestemmingsplan, als bedoeld in het tweede lid, bevat 
een verantwoording waaruit blijkt dat: 
a. is verzekerd dat het beoogde complex van recreatiewoningen bedrijfsmatig 

en complexmatig wordt geexploiteerd; 
b. de inrichting van het bestemmingsvlak een gunstige verhouding tussen 

bruto en netto ruimtebeslag bevordert; 
c. er sprake is van een bebouwingspercentage en bouwhoogte welke 

passend zijn bij de aard van de omgeving en de beoogde ontwikkeling; 
d. ingeval de beoogde ontwikkeling plaatsvindt in de groenblauwe mantel, 

deze ontwikkeling onder toepassing van artikel 6.3, eerste lid, onder a en 
b, gepaard gaat met een positieve bijdrage aan de bescherming en 
ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden 
en kenmerken. 

4. Onder een grootschalige voorziening, als bedoeld in het tweede lid, onder b, 
wordt begrepen een voorziening waarbij blijkens een economisch 
effectenonderzoek het te verwachten aantal overnachtingen meer dan 100.000 
per jaar bedraagt. 

5. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het 
tweede lid, onder b, op grond van de in het zesde lid bedoelde stukken, doch 
uitsluitend voor zover de beoogde ontwikkeling plaatsvindt binnen een 
agrarisch gebied, niet zijnde een landbouwontwikkelingsgebied of een 
vestigingsgebied glastuinbouw. 

6. De in artikel 13.3, tweede lid, bedoelde stukken, behorende bij de aanvraag 
om ontheffing, als bedoeld in het vijfde lid, bevatten tevens: 
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a. een beschrijving van de ruimtelijk-economische belangen welke met de 
beoogde ontwikkeling voor de langere termijn zijn gediend, in het bijzonder 
de wijze waarop deze ontwikkeling bijdraagt aan de ontwikkeling van een 
gemengde plaUelandseconomie, als bedoeld in artikel 8.2; 

b. voor zover van toepassing, een beschrijving van de wijze waarop 
toepassing wordt gegeven aan de bescherming van aardkundige waarden, 
cultuurhistorische waarden en nationale landschappen. zoals 
onderscheidenlijk geregeld in de artikelen 7.2, 7.4 en 7.7; 

c. een beschrijving van de wijze waarop de inrichting van het terrein een 
gunstige verhouding tussen bruto en neUo ruimtebeslag bevordert; 

d. een beschrijving van de wijze waarop wordt gestreefd naar een 

Bureau Verkuylen bv (05200021 B) 



Bijlage bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort 

bebouwingspercentage en bouwhoogte welke passend zijn bij de aard van 
de omgeving en de beoogde ontwikkeling; 

e. een beschrijving van de wijze waarop een op de beoogde ontwikkeling 
afgestemde afwikkeling van het personen- en goederenvervoer, waaronder 
een goede aansluiting op de aanwezige infrastructuur van weg, water of 
spoor, waaronder openbaar vervoer, wordt verzekerd; 

f. een beschrijving van de resultaten van de regionale afstemming, bedoeld 
in artikeI12.4, over de beoogde ontwikkeling. 

Artikel 11.10 - Afwijkende regels voor dagrecreatie 

1. In afwijking van artikel 11.6, eerste lid, kan bestemmingsplan dat is gelegen in 
de groenblauwe mantel of agrarisch gebied, niet zijnde een 
landbouwontwikkelingsgebied of een vestigingsgebied glastuinbouw, voorzien 
in een VAB-vestiging of een uitbreiding van een dagrecreatief terrein, mits de 
beoogde ontwikkeling niet leidt tot: 
a. binnen de groenblauwe mantel, een bij de aangewezen bestemming 

behorende gebruiksactiviteit van gebouwen met een totale omvang van 
meer dan 1,5 hectare; 

b. een grootschalige voorziening. 
2. De toelichting bij een bestemmingsplan, als bedoeld in het eerste lid, bevat 

een verantwoording waaruit blijkt dat: 
a. de inrichting van het bestemmingsvlak een gunstige verhouding tussen 

bruto en netto ruimtebeslag bevordert; 
b. er sprake is van een bebouwingspercentage en bouwhoogte welke 

passend zijn bij de aard van de omgeving en de beoogde ontwikkeling; 
c. ingeval de beoogde ontwikkeling plaatsvindt in de groenblauwe mantel, 

deze ontwikkeling onder toepassing van artikel 6.3, eerste lid, onder a en 
b, gepaard gaat met een positieve bijdrage aan de bescherming en 
ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden 
en kenmerken. 

3. Onder een grootschalige voorziening, als bedoeld in het eerste lid, onder b, 
wordt begrepen een voorziening waarbij blijkens een economisch 
effectenonderzoek het te verwachten aantal bezoekers meer dan 100.000 per 
jaar bedraagt. 

4. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het eerste lid, onder b, 
op grond van de in artikel 11.9, zesde lid bedoelde stukken, doch uitsluitend 
voor zover de beoogde ontwikkeling plaatsvindt binnen een agrarisch gebied, 
niet zijnde een landbouwontwikkelingsgebied of een vestigingsgebied 
glastuinbouw. 
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