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1 lnleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

1.1.1 Aanleldlng 

De aanleiding voor deze planherziening ls zowel jurldisch als inhoudelijk. Voor het ju

rldische aspect moet met name worden gedacht aan de verelsten van de nieuwe Wet 

ruimtelljke ordening en de daarbij behorende verpllchte RO sta11daarden 2008. Het 

vlgerende pestemmingsplan •agrarisch buitengebled 1994' Is verouderd. Volgens de 

Wet rulmtelijke ordening moeten bestemmingsplannen om de 10 jaar worden geac

tualiseerd. Voor het bultengebied van de gemeente Ede gelden twee grote bestem

mlngsplannen: 'Bestemmlngsplan Agrarisch Buitengebied 1994' en 'Bestemmings

plan Natuurgebled Veluwe' (zie paragraaf 1.2). Voorllggend bestemmingsplan betreft 

de actuallsering van het bestemmingsplan •agrarisch bultengebled'. 

lnhoudelljk gezien zijn er diverse teitelijke en beleidsmatige ontwikkellngen, die vra

gen om herziening. Te noemen zijn ontwikkellngen op het terrein van landbouw (be

drijfsbeelndiging, schaalvergroting van bestaande agrarische bedrijven en nevenfunc
ties), recreatie, natuur en landschap (natuur- en landschapsontwikkellng). Het be

stemmingsplan schenkt expliciet aandacht aan een harmonisatie en actualisatie van 

bestaande plannen, de ultwerking van lokale visles, de ruimtelijke structuur, de lnfra

structuur (wegen en waterlopen), de doorvertallng van nieuw provlnclaal en lokaal be

leid, zoals de structuurvisie Buitengebied Ede (met name de jurldische doorvertaling). 

omgevlngsaspecten (natuur, water en milieu) en haalbaarheid. 

1.1.2 Doel 

Het doel van dlt bestemmingsplan ls het bieden van een actuele juridisch

planologische regellng voor ruimtelijk relevante zaken In het buitengebied van de 

gemeente Ede. Dlt kader Is gericht op het beheer van bestaande kwallteiten en func

ties en het facillteren van nieuwe kwaliteiten en functies. Actueel beleid van gemeen

te, provlncle en rijk zijn het uitgangspunt voor dit bestemmingsplan. Daarnaast be

staat het doel om dit bestemmingsplan digitaal raadpteegbaar te maken, zodat het 

voor alle belanghebbenden via internet bevraagbaar is/ wordt. 

Het bestemmlngsplan zal het vigerend bestemmingsplan 'Buitengebied 1994' (zoals 

vastgesteld door de raad op 4 jull 1994 en (gedeeltelljk} goedgekeurd door GS op 

12 november 1996), alsmede de herziening daarvan op basis van artikel 30 van de 

(oude) Wet op de Ruimtelljke Ordening (WRO) (zoals vastgesteld door de raad op 

19 december 2002 en (gedeeltelijk) goedgekeurd door GS op 14 september 2004), 

vervangen. 



In het bestemmingsplan zijn, naast bovengenoemde bestemmingsplannen, diverse 

(postzegel)bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, partlele herzleningen, ontheffin

gen en rulmtelijke onderbouwlngen meegenomen. Verder zijn ook enkele plangren

zen aangepast ten opzichte van het vlgerende bestemmlngsplan 'agrarisch buitenge-

beid 1994'. De aanpassingen hebben betrekking op ondergeschlkte delen van de na

volgende bestemmingsplannen: 

-A30 

- lunteren noord - west 

- Lunteren noord - oost 

- Lunteren zuld - oost 

- lunteren zuld De Hui 

- Ederveen 

- Hoekelumse Brinkweg 

- Bennekom west 

- Natuurgebied Veluwe 

- Otterlo 
- Bedrljventerrein Harskamp zuid - west 

- Harskamp 

Een bestemmlngsplan is het RO-instrument voor een gemeente. Dit plan bindt zowel 

de burger als de gemeente en dlent als toetsingskader voor vergunningen en het ge

brulk van de gronden. De verbeelding en de regels vormen samen het juridische deel 

van het bestemmingsplan. De toelichting maakt geen onderdeel uit van het juridische 

plan. Het bevat informatie over de doelen en ultgangspunten van het plan, de plansys

tematlek (hoofdlljnen en ultwerkingen) en de bestemmlngen en planologische rege

lingen. 

1.2 Begrenzing van het plangebied 

De gemeente Ede ligt in de provlncle Gelderland, ten noordwesten van Arnhem en ten 

noorden van Wagenlngen. Het bestemmlngsplan heeft betrekklng op het agrarlsch 

buitengebled. Het plangebled omvat het agrarisch bultengebied, circa 9.000 ha groot, 

van de gemeente Ede, exclusief natuurgebied de Veluwe en de kernen Ede, Benne

kom, Lunteren, Ederveen, De Klomp, Wekerom, Harskamp en Otterlo (zie figuur 1; 

kaart met de begrenzing van het plangebied). Ede Is in totaal 318,25 km2 groot en 

telde op 1januari 2010 107.832 inwoners. 

1 .3 Procedure 

Dit plan Is tot stand gekomen via een gefaseerde projectmatlge aanpak. Per fase is 

de verzamelde lnformatie verwerkt en teruggekoppeld naar de projectorganisatie. Het 

bestemmlngsplan is in verschillende fasen tot stand gekomen. Het planvormlngspro

ces ziet er globaal als volgt uit: 

1 orientatie en voorbereiding; 

2 inventarisatie, beschrijving en analyse; 

3 beleldsvormlng en planvorming; 
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4 voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak; 

5 ontwerp bestemmingsplan voor zienswljze; 

6 vaststelllng. 

De totstandkoming van het bestemmingsplan ls begeleid door een breed samenge

stelde ambtelijke projectgroep en een klankbordgroep. In deze klankbordgroep zaten 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisatles die een sterke band hebben 
met het buitengebied. 

Voor het opstellen van het bestemmingsplan is gebrulk gemaakt van alle ruimtelijk 

relevante beschikbare informatie over het plangebled. Hlerblj kan worden gedacht 

aan vigerende bestemmingsplannen, het Streekplan, het Reconstructieplan etc. 

Het bestemmlngsplan Agrarisch buitengebied Ede regelt ruimtelijk relevante zaken 

en gebruik van gronden. Onderwerpen die ergens anders worden geregeld, worden 

niet nogmaals geregeld in dit plan. Denk hierblj bljvoorbeeld aan de Monumentenwet, 

de Wet Milieubeheer, de Provinciale milieuverordening en de Keur van het water

schap. 

1.4 Leeswljzer 

In hoofdstuk 1 is een inlelding op het plan gegeven. Hoofdstuk 2 beschrijft het gebied 

en de gekozen planmethodiek. In hoofdstuk 3 is een beschrljvlng van het relevante 

rijks-, provinciale-, regionale- en gemeentelijke beleid opgenomen. In hoofdstuk 4 

komen diverse aspecten aan de orde, die een sturende of belemmerende werking 

kunnen hebben op functies of ontwikkelingen binnen het bestemmingsplangebied, 

zoals cultuurhistorie en archeologie, flora en fauna. Hoofdstuk 5 beschrijft de econo

mische en maatschappelijke uitvoerbaarheld. Hoofdstuk 6 geeft de Juridische rege

ling en in hoofdstuk 7 zijn en worden de uitkomsten van de inspraak en het voorover

leg opgenomen. Tot slot is in hoofdstuk 8 aandacht besteed aan het aspect handha
vlng van het bestemmtngsplan. 
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2 Planbeschrijving 

2.1 Planmethodiek 

Het bestemmingsplan is opgebouwd ult een toenchtlng, regels en een bijbehorende 

verbeelding. De regels beschrijven wat maximaal toegestaan is In het gebied. Op de 

verbeeldlng is af te lezen welke functie waar geograflsch gesitueerd Is. De regels en 

de verbeelding zijn juridisch bindend, de toelichting is dat niet en deze is vooral ver

klarend voor de gemaakte keuzes in het plan. 

De opzet van het plan is dat het een consollderend bestemmlngsplan is. De aanwezi

ge functies zijn in het plangebied opgenomen en daarmee planologisch verankerd. De 

verankering legt de bestaande rechten van de gebrulkers vast. Het vastleggen geeft 

omwonenden en andere belanghebbenden inzicht In het maxlmaal toelaatbaar ge

brulk van het gebied. 

Binnen de actualisering van de bestemmingsplannen in Ede is er een uniforme sys.

tematiek van de wijze van bestemmen opgesteld. Deze systematlek is ook in dft be

stemmingsplan toegepast. Dit betekent concreet dat er bouwvlakken zijn getekend 

waarbinnen het hoofdgebouw gesitueerd moet worden. In principe mag per bouwvlak 

een (bedrijfs)woning worden gebouwd. Afwijklngen hlervan zijn op de verbeelding 

weergegeven. Goot- en bouwhoogte, bebouwingsoppervlak, etc. zljn In de regels be

paald. 

2.2 Gebiedsbeschrijving 

2.2.1. Gebledskarakterlstiek 

In het midden van de provincie Gelderland grenzend aan de provincie Utrecht, op niet 

al te grote afstand van het Knooppunt Arnhem-Nljmegen (KAN) ligt de gemeente Ede. 

Aan de ene kant van Ede bevindt zich de Veluwe en aan de andere kant het intenslef 

gebrulkte agrarische landschap van de Vallei. In het midden Ede-stad, een knooppunt 

van bedrijvigheid en grootschalige infrastructuur. 

Midden in deze landschappen llggen de kernen Ede, Bennekom, Lunteren, Wekerom, 

Otterlo, Harskamp en Ederveen. Het gebied wordt gekenmerkt door verschillen in het 

landschap met hoge landschappelijke waarden. Het (landschap van het (agrarisch)) 

bultengebied van de gemeente Ede is op te delen in vijf typen, die hierna nader wor

den beschreven: 

bos- en heidelandschap; 

engenlandschap; 

kampenlandschap; 

broek- en heideontginningenlandschap en 
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- veenontginningenlandschap. 

De beschrl)ving van het plangebied is opgezet conform de tagenbenadering. Deze be

nadering omvat de voigende drie lagen: 

1 de landschappeiijke onderiegger; 

2 de droge en natte infrastructuur en technische infrastructuur; 
3 het grondgebruikjde functies. 

2.2.2 Laag 1: De landschappelijke onderlegger 

Binnen deze laag worden de (cultuurhistorische) landschapswaarden die ruimtelijk 

van belang zijn beschreven. In bijlage 1 is een kaart opgenomen waarop de verschll

lende landschappen zijn weergegeven. 

Bos- en heidelandschap 

Het bos- en heldelandschap van de gemeente Ede Hgt op de stuwwal van de Veluwe. 

Het maakt onderdeel uit van het groen blauwe casco, dat dient als netwerk van na

tuurgebieden en ecologische verbindingen op verschillende schaalniveau's. Het bos

en heidelandschap kent grote hoogteverschillen. De bodem bestaat uit arme zand

gronden, waar oorspronkelijk een oerbosvegetatie op ontstaan was. Vanaf de Middel

eeuwen werd de Veluwe echter gebruikt voor begrazing. 

lntensieve begrazing leldde tot degeneratie van het bos en uiteindelijk tot heide en 

zandverstuivingen. Eind 19° eeuw zijn deze vrijwel boomloze gronden weer massaal 

ingeplant met naaldbossen. De naaldbossen werden aangeplant als productiebossen, 

voor onder andere de mljnbouw in Zuid-limburg. De aanplant van naaldbossen is 

sterk beeldbepalend geworden voor de Veluwe. Niet alleen vanwege de beplantings

soorten, maar ook vanwege het kenmerkende orthogonale grid van wegen (ten be

hoeve van de productie). 

Tegenwoordig bestaat het landschap grotendeels uit gemengde bossen en heidevel

den. Afwlsselend komen open stuifzand, heide, landbouwenclaves (De Ginkel en Drie

sprong) en besloten boslandschappen voor. 

Het bos- en heidelandschap is rijk aan cultuurhlstorie. Het gebied wordt nog doorsne

den door herkenbare lange, oude verbindingswegen en gekenmerkt door elementen 

als grafheuvels en celtic fields. 

De ontstuitingsstructuur van dit deelgebied verschllt sterk. Het boslandschap heeft 

een recht wegen-jpadenpatroon (rationeel). Andere delen zijn juist ontworpen met 

een grillig wegen-/padenpatroon (parkachtig), bijvoorbeeld het lunterse Buurtbosch. 

Ditzelfde geldt voor het heidelandschap en de agrarische enclaves. 

Vaet, functias Uggen in hat beslote-n bostar.dschap. Deze-tijn vooral te vinden in de bas--

randen. Hierbij gaat het om functies zoals: campings, sportfaciliteiten, buitenplaatsen, 

legerfaciiiteiten, een paardenrenbaan, een vuilnisbelt, een natuurbad en vllegveld 

Deelen. Aandachtspunt voor beeldkwallteit is dat deze functies een zorgvuldige inpas

sing op eigen terrein krijgen en houden om de etfecten op de omgeving te verzachten. 

Zeker ook op de overgang van boslandschap naar engenlandschap ls dit van belang 

- het engenlandschap wordt gekenmerkt door een dichte groene bosrand. 

8 



In de laatste decennia wordt gest1eefd naar het In stand houden van de resterende 

heide en zandverstuivlngen en wordt door omvormlngsbeheer de groei van inheemse 

streekelgen bossen, met soorten als berk, elk en beuk, bevorderd. Hiermee wordt een 

gevarleerd en uitgestrekt landschap, met grate waarden voor natuur, landschap en 

recreatie, in stand gehouden. Ook het behoud van zandwegen is van belang voor na

tuur, landschap en recreatie. 

Karakterlstleken van het bos- en heidelandschap: 

afwisseling van uitgestrekte besloten boslandschappen en de open gebieden 

(open stuifzand, heide, landbouwenclaves); 

oude verblndingswegen, grafheuvels en celtlc fields; 

zandwegen. 

Kenmerkende beplantingen van dlt landschap zijn: 

aaneengesloten loofbossen: zomereiken - berkenbos (algemeen voorkomend) en 

(soms): wlnterelken - beukenbos; 

grote oppervlakten naaldbomen: grove den, Douglas, fijnspar 

solitaire bomen en klelne groepje eiken en berken op de open heldevelden 

laanbeplantingen 

Het engenlandschao 
De engen llggen op de stuwwalflank, op de overgang tussen het Veluwemassief en de 

Gelderse Valle!. Het engenlandschap bestaat ult meerdere aaneengesloten engen. 

Het zUn cultuurhlstorisch en landschappelijk zeer waardevolle, open akkergebieden. 

De gronden zijn steeds hoger en boiler komen te liggen door de plaggenlandbouw. Dit 

kenmerk, het glooiende, open landschap, is dan ook karakterlstiek voor het engen

landschap. 

De randen van de engen worden tegenwoordlg gevormd door het boslandschap aan 

de hoge kant en de oude ontginnlngsbasls, met veel karakterlstleke en monumentale 

boerderljen en rijk beplante erven en wegen, aan de lage kant. We spreken In dit land

schapstype dan ook wel van een besloten openheid. De akkervelden zijn open, maar 

deze zijn duidelijk begrensd, door dichte randen van opgaand groen (de bosrand) en 

beslotenheid van de erven, door erfbeplantingen. 

De erven bestaan oorspronkelijk uit kleinschalige bebouwlng, met stallen in diverse 

richtingen. Tegenwoordig kennen veel erven een flinke schaalvergroting. Deze nieuwe 

en grotere bedrijfsgebouwen kunnen, indien niet landschappelljk lngepast, afbreuk 

doen aan het besloten karakter van de erven. Met name wanneer deze erven aan de 

ontglnnlngsbasls llggen, kunnen deze een sterke invloed ultoefenen op de uitstraling 

van het engenlandschap. Veelal groeien de erven de eng op, waardoor de bebouwing 

meer In het zlcht komt te liggen. 

Voor de engen (inclusief de Westeneng) geldt een bljzonder welstandsniveau. 

Karakterlstleken vah het engenlandschap: 
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besloten openheid: de openheid van de eng en de beslotenheid van de randen van 
de eng; 

mlcrorellef: de bolle ligging van de eng, stellranden, holle wegen; 

lncldentele zlchtlijnen over de eng vanaf de oude verblndlngswegen; 

zandwegen en schaapsdriften. 

Kenmerkende beplantingen van dit lancfschap zljn: 

elkensingels of -wallen langs de ontginningsbasis en bosranden; 

ruigtes tangs de zandwegen en schaapsdrlften; 

elkengaarden op en nabij het erf; 

rljke erfbeplanting. 

Het kampentandschap 

Het l<ampenlandschap is een klelnschalig agrarlsch landschap, dat is gevormd door 

lndividuele ontginningen (eenmansessen). Het kampenlandschap ligt op vaak langge

tekte dekzandruggen, hoger dan de omgeving. Bebouwing en beplantlngen volgen het 

onregelmatige relief. Het landschap wordt gekenmerkt door zijn wat grillige patroon 

van individuele akkers, die begrensd zijn door houtwallen, struweelranden, bomenrij~ 

en of klelne boscomplexen. Hoogteverschlllen (als gevolg van plaggenlandbouw) zijn 

nog steeds aanwezlg. De wegen passen zlch aan het relief aan en hebben veelal een 

kronkelend verloop. Van oudsher bevinden zich de akkers op de hogere delen en de 

weilanden in de nattere lager getegen delen. Echter door de verbeterde ontwatering is 

dit steeds meer gemengd. 
Er Is sprake van een groot aaneengeschakeld landschappelljk raamwerk van lineaire 

beplantingen. In deze stevige landschappelijke structuur heeft het erf geen beeldbe

palende rol, maar is deze onderdeel van het raamwerk. 

Het robuust landschappelijke raamwerk is in staat om ontwikkellngen op erven op te 

vangen, zonder dat deze de beeldkwallteit van het landschap aantast. Een goede sa

menhang tussen het landschap en het erf ls daarvoor van belang. Door landschaps

elementen te herstellen/ behouden en ruimte te bleden voor ontwikkelingen ls een 

duurzaam kwalitatlef buitengebied met een sterke elgenheld mogelijk (versterking 

van de landschappelijke karakteristiek). 

Voor de volgende gebieden in het kampenlandschap geldt, vanwege de combinatie 

van waardevolle bebouwing en klelnschallg landschap, een bijzonder welstandsni

veau: Westeneng, Nergena, omgeving Nederwoud/ De Buzerd. 

Karakterlstleken van het kampenlandschap: 

sterk landschappelijk raamwerk ; 

klelnschallgheid; 
grilllge verloop van wegen, wegbeplantingen, perceelsrandbeplantlngen en erfbe

plantlngen; 

beeksloten; 

microrelief: bolle figging van individuele akkers, steilranden; 
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wegen met laanbeplanting; 

De Hallehuisboerderij is karakterlstiek voor dit landschap. Nergena en de omge

ving Nederwoud zijn ka rakteristlek. met veel monumentale boerderijen. Nergena 

en de Westeneng zijn cultuurhistorisch en landschappelijk de meest waardevolle 
gebieden. 

Kenmerkende beplantingsvormen van het kampenlandschap zijn: 
eikenlaanbeplanting langs de vele kronkelige wegen; 

langs beken staan knotwilgen of, vanuit het verleden, brede beplantingen; 

elkengaarden en boomgaarden bij boerderijen; 

houtwallen en houtsingels op de perceelsgrenzen. 

Helde· en broekontginningenlandschap 

De meeste ontginningen van de broek- en heldegebieden dateren ult de periode van 

1850 tot het begin van de 2oe eeuw. Door de verbeterde ontwatering, introductie van 

kunstmest, het aanleggen van infrastructuur en het opheffen van gemeenschappelij

ke marken, werden deze gronden geschikt voor de landbouw. Met name in de lagere 

delen van het dekzandgebied van de Gelderse Vallei vlnden we deze gebieden (de ho

gere delen waren immers al in gebruik genomen: het engen- en kampenlandschap). 

Van oudsher hadden de broekontginningen een rijkere beplantingsstructuur dan de 

heldeontginnlngen. Deze verschillen zijn tegenwoordig nlet meer waar te nemen. De 

gebleden worden gekenmerkt door hun rationele verkaveling, bestaande uit rechte lij

nen en vierkante bouwblokken. In het gebied liggen veel grote agrarische bedrijven 

met forse stallen. De situering van de bebouwlng op het erf kent een rationele opzet, 

waarbij de bedrijfsbebouwing overwegend haaks op de ontsluitlngsstructuur staat. 

Door flinke afstanden tussen de ontslultingswegen bestaan er plaatselijk grote af

standen tussen de erven. Hierdoor oogt het landschap rulm en open. Grond wordt ge

brulkt als grasland en akkerland. 

De mate van openheid verschllt sterk binnen de verschlllende ontgonnen broek· en 

heldegebieden: er zijn open grootschallge gebleden en halfopen klelnschallge geble

den 

Open heide- en broekontginningenlandschap 

In het open heide- en broekontginningenlandschap komt welnig tot geen perceelsbe
planting voor. De erven hebben een redelijk besloten karakter. door veel erfbeplanting 

op de voorerven, en kennen een grote onderlinge afstand. 

Open gebieden zijn: de agrarlsche enclave 'De Driesprong', het ontgonnen gebied van 

het Binnenveld (behalve De Kraats) en enkele gebieden ten noorden van het Weker

omse Zand. Hier is het landschap ruim en open. Voor deze gebieden geldt een bijzon

der welstandsniveau. 

Karakteristieken van het open heide- en broekontginningslandschap: 
openheid door ontbreken perceelsbeplanting; 

- rijk beplante erven; 
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- grote onderlinge afstand van bedrijven. 

Kenmerkende beplantingen zljn vooral de erfbeplantingen: 

oprit met eiken; 

hoogstamfruitbomen; 

kastanje of berk nabij het woonhuis; 

haag van beuk, haagbeuk of tiguster, om frultboomgaard haag van meidoorn of 

veldesdoorn . 

Halfopen tot kleinschalig heide- en broekontginnlngenlandschap 

De ontgonnen broek- en heldegebieden in de Vallei en het gebied 'De Kraats' in het 

Binnenveld kennen een halfopen tot kleinschallg karakter. Hier komen nog veel res

tanten van houtwallen en -singels voor op de perceelsscheidingen. Het landschappe

lijke raamwerk staat onder druk, door de steeds groter wordende bedrijfsgebouwen 

en de grote hoeveelheid erven. De erven liggen niet uitsluitend aan de ontginningslin· 

ten, zoals over het algemeen het geval is in de open broek- en heideontginningen, 

inaar ook dieper op de percelen. Karakteristiek voor deze gebieden is het landschap

pelijke raamwerk met beplantingen op de perceelsranden. 

Karakteristieken voor het halfopen tot kleinschalig heide en broekontginningsland· 

schap: 

landschappelijk raamwerk met lanen en perceetsrandbeplantlngen; 

verspreide ligging van erven; 

beplante erven. 

!<enmerkende beplantlngen zijn: 

elk, populier en es als laanbeplantingen; 

veer restanten van houtwallen en -singels met gebiedseigen soorten; 

voor de erfbeplantingen: zie open heide· en broekontginningslandschap. 

Veenontginningenlandschap 

Door de stagnatie van kwelwater in het centrum van de Gelderse Vallei heeft zich hler 

een hoogveenkussen ontwikkeld. Om de wateroverlast aan te kunnen pakken en om 

het veen te kunnen ontginnen en afvoeren, is in het Binnenveld de Grift aangelegd. 

Vanult de ontginningsbasis zijn opstrekkende kavels het veengebied ingetrokken. 

Hierdoor komt in dit gebied een sterke strokenverkaveling voor met een hoofdzakelij

ke oost-west orientatie. Aan de noordzijde van Ederveen, aan de luntersekade, zijn de 

percelen in noord-zuld rlchting verkaveld. Er zit een duidelijk ruimtelljk verschil tussen 

f1et veenv1etdsgebied ten noorden (ror.dcm Ederveen) e.n ten zuldan {Binnenveld) van 

deA12. 

Kleinschallge veenontginnings/andschap rondom Ederveen 

Het veenontginningslandschap rondom Ederveen is een kleinschalig, nat gebied met 

een sterke elgen identiteit; smalle kavels in een oost-west richting, een beplantings

patroon van lange rijen knotbomen (wilgen en elzen) en lange bebouwingslinten langs 



de ontsluitlngswegen. Enkele erven hebben een dlepere ligging op de percelen, waar

door de bebouwlng het beeld begint te overheersen. Het grondgebruik bestaat voor

namelijk uit hool- en graslanden. Een landschappelijk element van formaat is het ei

kenwallengebled van de Wallenburgersteeg. Ook de Grebbelinie (gemeente Rens

woude) Is sterk aanwezig. 

De bebouwing staat op de koppen van de kavels, In lange llnten langs de ontsM

tingswegen. Op het erf is er meestal met de kavelrichting mee gebouwd. Door verer

ving Is later ook achterop de kavels gebouwd en zijn toegangswegen evenwijdig aan 

de kavelstructuur aangelegd. De bebouwingsdlchtheid Is relatief hoog. 

Het Allemanskampje llgt in het kwelgebled in de Vallel; karakteristiek is de waarde

volle blauwgraslandvegetatie. Er zijn kansen voor uitbreiding van dit natuurgebled. 

Het maakt, samen met de Slaperdijk, onderdeel uit van de provinclale ecologische 

verbindingszone. De Wallenburgsteeg is onderdeel van de gemeentelljke ecologische 

verblndlngszone. 

Karakterlstleken van het kleinschalige veenontginnlngenlandschap: 

wegen met wegbeplantingen, waaronder een aantal onverharde/ halfverharde we

gen; 

aanwezlge boselementen; 

perceelsrandbeplantlngen; 

erfbeplantlng; 

natuurlijke hooilandgebied het Allemanskampje; 

opstrekkende verkavellng; 

beeksloten en wijk; 

relatlef bebouwingsarme gebied langs de Grebbellnle. 

Kenmerkende beplantingen van dit landschap zijn: 

grote hoeveelheid rijen knotwllgen, knotelzen en knotessen op kavelgrenzen langs 

sloten en langs wegen; 

hoge bomen op de erven (Elk, Kastanje); 

hoge bomen op de hoger gelegen delen; 

elkenwallen: de omgeving van de Wallenburgersteeg. 

Open veenweldelandschap van het Binnenveld 

Het zuldelijke veenweidegebied, het Blnnenveld, heeft nattere omstandigheden. Door 

de natte omstandigheden zijn hier vrij weinig agrarische erven aanwezig. Het is een 

waardevol open gebled. Beplantingen als knotwilgen en elzen zijn hier nauwelijks te

rug te vlnden. 

Natuurontwikkeling heeft hier een plek. De Bennekomse Meent (en Hellen), met zeer 

waardevolle blauwgraslandvegetaties, Hgt in het kwelgebied in de Vallei. Het is kern

gebied In de EHS, waaromheen gestreefd wordt naar de ontwikkellng van een com

plex van schraallanden, met verbindingen naar het noorden (Allemanskampje) en met 

de uiterwaarden van de Neder-Rijn. Natuurontwlkkeling is hier een belangrijk onder-
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deel van het groenblauwe casco. De noord-zuld lopende groene wig dlent als buffer 

tussen de grote kernen Ede en Veenendaal en als ecologische verbinding tussen de 

natuurgebleden In de Vallel en het Rivierenland. De grond buiten het natuurgebied is 

vooral In gebruik als gras- en hooiland en is van oudsher een weidevogelgebied. Het 
gebied heeft ooK een waterbergingsfunctie. 

Het gebled kenmerkt zich, naast de openhei<t door smalle opstrekkende kavels in 

oost-west richting. Enkele rechte noord-zuid lopende wegen zijn beplant. 

Karakteristieken van het open veenweidegebled van het Blnnenveld: 

(retatieve) openheid van het grootste gedeette van het gabled; 

wegenpatroon met grotendeels onbeplante wegen; 

wegbeplantlngen, die de overgang marKereh tussen verschlllende landschapsty

pen (Kade) en die aansluiting geven op wegbeplantlngen In de gemeente Wage

ningen (stegen); 

ontbreken van perceelsrandbeplantlngen; 

erfbeplantingen, voor zover deze direct aansluiten op de voorkomende bebouwing; 

natuurlijke karakter van de Bennekommer Meent; 

watertoop de Grift (aangrenzende gemeenten). 

Kenmerkende beplantingen van dit landschap zljn: 

populleren- en essenrijen tangs enkele wegen; 

welnig erfbeplanting; 

atwezigheid perceelsrandbeplantingen. 

Natuur en ecologle/landschapsecologle 
De natuurlijke begroeiing is het resultaat van vooral de topografie, de bodemsamen

stelling en de waterhuishouding. In het landschap zijn tal van grote en subtlele ver

schlllen aanwei:ig in ecologische omstandlgheden. 

Pe stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, met daartussen de Vallei, 

vormen op regionaal niveau de essentie van de kaart van Ede. De hooggelegen Velu

we bestaat uit arme zandgronden en de Vallei ult rljke klei- en veengronden en zand

ruggen, met op de overgang Veluwe-Vallei bemeste zandgronden. Omdat de kansen 

voor flora en fauna groter zijn wanneer de gebieden groter zijn of met elkaar zijn ver~ 

bonden, zijn de van oost naar west lopende beken in het beteld aangegrepen als na

tuurverbindingen tussen de Vetuwe en de Utrechtse Heuvelrug. In de Vallei llggen nog 

enkele min of meer oude restanten van de natte natuur die hier vroeger voorkwam: 
Allemanskampje en Bennekomse Meent. 

De structuur veer de natuur hangt nauv.' sarncn met wateren, zoells da beken. Oaarvm 
wordt ook wel gesproken van een groenblauwe structuur. Het maken van een robuust 

groenblauw casco voor de gemeente dient als netwerk van natuurgebieden en ecolo

gische verbindingen op verschillende schaalnlveaus. 

De Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en het Rivierentand zijn de grote regionale natuur

kernen In de landelijke ecologische hoofdstructuur. In Ede neemt de Veluwe met zijn 
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(lnter)nationale betekenis en bescherming als Natura 2000-gebied een aparte positie 

In. Het Is de kern van het groenblauwe casco. Om de grote en kleine natuurkernen 

met elkaar te verbinden, worden, dwars door de Vallel, ecologische verbindingszones 

ontwlkkeld. Het versterken en behouden van de diversiteit In landschapstypen ls be
langrijk. 

Bovenvermelde gebieden en elementen met hun actuele waarden (onder andere bij

zondere soorten planten en dieren) vormen samen de drager van het ecologisch po

tentleel binnen de gemeente. 

2.2.3 laag 2: De droge en natte infrastructuur en leidingen 

Droge lnfrastructuur 

De belangrijkste infrastructurele lijnen die het agrarlsch buitengebied van de gemeen

te Ede doorsnijden zijn de A12 en de A30. Verder lopen de N224 en de N781 door het 

plangebied. De kernen zijn goed ontsloten door geasfalteerde wegen. 

Natte lnfrastructuur 

In of door het plangebied liggen geen rivleren of stromen. Het watersysteem binnen 

de gemeente Ede bestaat g1obaal uit beken. In het gebied zljn de volgende wateras

pecten van toepassing: natte landnatuur, natte landnatuur verweven met landbouw, 

natte ecologische verbindingszones en beschermingszones natte landnatuur. 

De huldlge waterhuishouding hangt samen met het ontstaan van de Veluwe. Er is 

sprake van grondwateropbolling onder de Veluwe, waarbij, door ondoorlatende lagen, 

het water globaal In zuidelljke en westelijke rlchtlngstroonit. Dlt water komt in smalle 

beken In de Vallei, die in Ede allemaal eerst naar het westen stromen en vervolgens 

samenkomen en dan naar het noorden gaan. 

Technlsche lnfrastructuur (leldlngen en velllgheldszones) 

In het agrarisch buitengebied van Ede bevinden zich meerdere rloolpersleidingen, een 

gasleiding en een brandstofleiding. Daarnaast zijn twee hoogspanningsleidingen in 

het plangebied aanwezig. 

2.2.4 laag 3: Het grondgebruik/ de functies 

De gemeente is een landelijke gemeente, waarin het agrarlsch gebruik, samen met 

de aanwezige natuur, de belangrijkste aspecten vormen. 

Het huidige grondgebruik Is nauw verweven met de ontstaansgeschiedenis. Door de 

omvang van het buitengebied is er een grote varlatie In grondgebruik: agrarische be

drijven, maar ook andere bedrijven, aanbleders van dag· en verblijfsrecreatie en maat

schappelljke diensten. De agrarische bebouwlng is door de gehele Vallel verspreid, 

maar komt op vrlj korte afstand van elkaar voor. Het geeft de indruk van een redelljk 
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dichtbebouwd gebied. Het aantal agrarische bedrijven is in de loop der jaren afgeno

men. 

De agrarlsche sector Is zeer bepalend voor het aanzien van het landelijk gebied In de 

regio. Er heeft zich, vanuit de sociaal historische structuur van de Vallei en de historie 

van de zandgebieden, een grote dichtheid aan (intensieve) veehouderijbedrijven ont

wikkeld. In bedrijfseconomische zin zijn het in veel gevallen kleine bedrijven. Daar

naast is er sprake van een groot aantal bedrijven met (allerlei) nevenberoepen. Door 

de milieuregelgeving en de grote dichtheid van bebouwing in het bultengebied, heb

ben veet bedrijven in de Vallei nauwelijks of geen ontwikkelingsmogelijkheden. Veel 

agrarische bedrljven in het gebied zijn al beeindigd of zullen de komende jaren beein

digen. 

In navolgende tabel is het totale aantal landbouwbedrijven en het totale grondgebruik 

ten behoeve van de landbouw en het aantal agrarische bedrijven per bedrijfstype 

(voor de hele gemeente Ede) opgenomen. 

2000 2005 2008 2009 

Aantal landbouwbedrljven 1.243 1.013 937 926 

Grondgebrulk (are) 1.000.424 1.072.292 1.069.065 1.079.5~2 

Aantal okk&rbouwbedrUven 638 561 518 520 

Aantal tulnbouwbedrljven open groml 38 41 39 39 

Aantal tulnbouwbedrlJven onder glas 15 13 11 8 

Aantal bedrljven met graasdleren of gtasland 1.135 924 852 848 

Aantal bedrlJven met hokdleren 779 544 471 457 

Aantal bedrljven met (vlees)vali<ens 650 447 372 357 

Aantal bedrlJven met klppen 274 197 158 154 

Uit de tabel is op te maken dat het aantal agrarische bedrijven de afgelopen tien jaar 

Is afgenomen. Deze afname in aantallen is bij alle bedrijfstypen waarneembaar, met 

uitzondering van tuinbouwbedrijven met open grond. Met name het aantal glastuin

bouwbedrijven en het aantal hokdierbedrijven is sterk afgenomen. Het totale grond

gebrulk ten behoeve van de landbouw is enigszlns toegenomen. 

Verder komen er ook nog andere bedrijven voor dan landbouwbedrijven, zoals agra

risch-technische hulpbedrijven, agrarisch verwante bedrijven, paardenhouderijen, bui

tengebied gebonden bedrijven, recreatiebedrijven en niet-agrarische bedrljven. 

2.3 Doelen en uitgangspunten van het plan 

2.3.1 Doelen 

Het voorllggende bestemmingsplan betreft een consoliderend bestemmingsplan. Oat 

wil zeggen dat hierin geen nieuwe ontwikkellngen worden opgenomen. In het be· 

stemmingsplan zijn wel flexlbiliteitsbepalingen opgenomen om sneller in te kunnen 

spelen op ontwlkkelingen in het buitengebied en zljn behoudenswaardige waarden 
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(landschap, archeologie, natuur en ecologie etc.) beschermd. Als voorbeeld van flexibi

liteitsbepalingen kan worden gedacht aan de mogelljkheden van schaalvergroting van 

agrarische bedrijven, verbrede landbouw en omzetten van naar natuur . 

Met betrekking tot het conserverende karakter van dit bestemmlngsplan, wordt op 

deze plaats opgemerkt dat de gemeente een speciflek project gaat starten om te be

oordelen of bestaand gebruik en bebouwing dat onder het overgangsrecht is komen 

te vallen van het voorgaande plan kan worden gelegallseerd, dan wel dat een per

soonsgebonden overgangsrecht moet worden afgegeven. Gelet op de tljdsdruk van dit 

bestemmlngsplan en de noodzaak om voor het gehele buitengebied tot een actueel 

bestemmlngsplan te komen, is deze inventarisatle en beoordellng bulten dlt plan ge

laten. Door de koppeling met voornoemd project is het aannemelijk dat blnnen de 

planperlode een persoonsgebonden overgangsrecht wordt afgegeven, dan wel dat de 

situatle kan worden gelegaliseerd in een atzonderlijke bestemmingsplanprocedure. 

De hoofddoelstelllng van dit bestemmingsplan kan als volgt worden samengevat: 

Het bestemmingsplan Agrarisch buitengebied Ede richt zich op het behoud en waar 

mogelljk de versterking van de ruimtelljke en functlonele kwalltelt van het platteland. 

Het gaat hierbij met name om kwaliteit voor aan het buitengebled gebonden functies 

(landbouw, bos, natuur, landschap, recreatie en water), mede in relatie tot de dyna
miek ervan en aanwezige waarden. 

De rulmtelljke kwallteit wordt bepaald door de gebrulkswaarde, belevingswaarde en 

toekomstwaarde. De aanwezige landschappelljke waarden (inclusief cultuurhistorie) 

en natuurwaarden spelen hierbij een belangrijke rol. Verder wordt er rekening gehou

den met ruimtelijk relevante water- en milleuaspecten. Daarnaast wordt er in het plan 

lngegaan op de overige tuncties in het plangebied. Veelal is het planologisch beleid 

voor deze overige functies ondergeschikt aan de hoofdfunctles van het buitengebied. 

De hoofddoelstelling is uitgewerkt In de volgende zes subdoelen: 

1 Landbouw: investeren door intensiveren, vergroten of verbreden van de agrarische 

bedrijvigheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezlge landbouw (agra

rische bedrijfsvoering en bedrijfsontwlkkeling), landbouw met een neventak, ver

brede landbouw en het Re<:onstructieplan. 

2 Bos/Natuur: samenhang garanderen tussen de natuurkernen Veluwe, Utrechtse 

Heuvelrug en de natuurparels In de Valle!. Hlerbij wordt rekening gehouden met 

aanwezige soorten en de te realiseren en aanwezige ecologische (hoofd)structuur 
(water, bos- en natuurgebieden, landschapselementen). 

3 Landschap: behoud en waar mogelijk versterking van de landschappelijke identi

teit en verscheidenheid, zowel visueel-ruimtelijk als cultuurhlstorlsch gezlen. Hier

bij wordt rekening gehouden met de landschappelijke onderlegger van de verschil

lende (deel)gebleden. 

4 Archeologle/Cultuurhlstorle: bescherming en lnstandhouding van monumentale 

waarden op archeologisch, cultuurlandschappelljk en historlsch bouwkundig ter-
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rein, waarbij ook een ontwikkelingsgerichte benaderiog kan worden gevoJgd om 

gebiedsidentiteiten te herstellen en te versterken. 

5 Recreatle: extensieve routegebonden recreatie ruimte geven door uitbreiding en 

verbetering van netwerken. Kijken naar de mogelijkheden voor een balans tussen 

de natuurdoelstelling en recreatie (bijvoorbeeld door verblijfsrecreatie), met ande

re woorden, een constructleve relatie door middel van integrate afweging. 

6 Water: behoud, herstel en ontwikkeling van het bestaande watersysteem, mede in 

relatie tot het vasthouden en bergen van gebiedseigen water. 

Voor het beteiken van de (sub)doelen gelden de volgende ultgangspunten: 

i Het schelden (waar nodig) dan wel het verweven (waar mogelijk) van de verschil

lende functies in het buitengebied (landbouw, bos, natuur en landschap, alsmede 

recreatie en toerisme). 

2 Het voork6men van een toename van niet.agrarische functies en nieHunctioneel 

aan het buitengebied gebonden functies, zonder nadere atweging van alle relevan

te belangen. 

3 Het behouden en versterken van aanwezige landschappelijke waarden en natuur

waarden binnen het plangebied. 

4 Het zoveel mogelijk vasthouden van gebiedseigen water, het terugdrlngen van ver

droging en het bereiken van de algemene waterkwaliteit. 

5 Het zoveel mogelijk rekening houden met milieuzoneringen en milieuzones en het 

bereiken van de algemene milieukwaliteit. 

2.3.2 Uitgangspunten plansystematiek 

In het bultengebied zijn diverse functies aanwezig, van wonen en werken tot natuur 

en recreatie. Voor het bepalen van de mogelijkheden voor de diverse gebruiksfuncties 

is het belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de diverse functies en 

waarden die aan het gebied toegekend worden. Er worden bijvoorbeeld gebieden 

aangewezen waar een concentratie van (intensieve) agrarische functies gewenst is of 

waar natuur de belangrijkste functie is. De basiselementen zijn landschap/natuur, 

landbouw en water. Voot overige functies in het buitengebied kan worden gedacht 

aan agrarische bedrijvigheid, wonen, werken, recreatie, dienstverlening en infrastruc

tuur. 

Het is van belang om onderscheld te maken tussen de verschillende functies, om de 

druk op het gebied te verdelen en een goede belangenafweging mogelijk te maken. 

Een punt van aanctacht is dari oak de beslissing on1 functies te concentre;·en en te vt:r· 

weven of juist van elkaar te scheiden. Het reconstructieplan biedt hiervoor de basis. 

2.3.3 Uitgangspunten planthema's 

Voor het agrarisch buitengebied van de gemeente Ede is een gtoot aantal planthe

ma's van belang. Deze ptanthema's zijn de zogenaamde uitgangspunten voor de dis

cussie geweest. De volgende keuzes zijn gemaakt. 
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2.3.3.1. Planthema's land-/ tulnbouw 

Land- en tuinbouw is een functie die een grote stempel drukt op het buitengebied qua 

ruimtegebrulk. Het bestemmingsplan is opgesteld voor het agrarisch buitengebied 

van de gemeente Ede. Het is dan ook van belang dat deze functie goed in het be

stemmingsplan wordt opgenomen. 

De bedrijfsomvang en -type van agrarische bedrijven wordt in zijn algemeenheid vast

gesteld op basis van de vigerende milieuvergunningen. De bedrijfsomvang werd tot 

2010 ultgedrukt in zogenaamde Nederlandse grootte-eenheden (NGE's) en vanaf 

2010 In Standaardopbrengst (SO). Ill dit bestemmingsplan zal de Nederlandse groot

te- eenheld worden gehanteerd. 

De gemeente wil de landbouw een reeel, haalbaar en werkbaar toekomst

/ ontwlkkelingsperspectief bieden. Hiervoor zijn keuzes gemaakt met betrekking tot 

de grootte van bouwvlakken, welke bedrijven waar mogen vestigen, hervestigen of 

nieuwvestigen en de mogelijkheden voor functiewlsseling blj bedrijfsbeeindiging. De

ze keuzes z.ijn hieronder per onderwerp toegelicht. 

Thema toekennlng agrartsche bestemmlng 

Het Reconstructieplan en het Streekplan geven de belangrijkste beleidskaders weer 

met betrekklng tot de {on)mogelijkheden voor agrarische bedrljven, ultgespUtst naar 

de verschillende bedrijfsvormen. In het Reconstructleplan is de integrale zonering van 

het landelijk gebied verder uitgewerkt in de vorm van landbouwontwlkkelings-, exten

slverlngs- en verwevingsgebieden. Deze gebleden zljn ook verwerkt in dit bestem

mlngsplan en op de verbeelding aangeduid. In het Reconstructieplan zijn ook de ba

siseisen weergegeven voor het toekennen van bestemmingen en de grootte van 
bouwvlakken voor intensieve veehouderijbedrljven. 

Dit bestemmingsplan is conserverend van aard. Daarbij Is de keuze gemaakt om nieu

we ontwikkellngen niet mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. Het toeken

nen van de agrarische bestemming is dan ook In eerste lnstantle gebeurd op basis 

van de bestaande rechten uit het voorgaande bestemmingsplan. Bij het overnemen 

van de agrarische bestemming wordt een ondergrens gehanteerd. Deze ondergrens 

geeft aan hoe groot een bedrijf moet zijn om een agrarische bestemming te krijgen. 

De ondergrens van de gemeente Ede voor een agrarische bestemming is 20 NGE. Dit 

Is voor alle bedrijfstypen gelijk (intensief, grondgebonden, paardenfokkerij). Situaties 

waarblj tussen de 5 en 20 NGE aan agrarische functie aanwezig is, hebben een 

woonbestemming met de aanduiding •agrarische nevenactivltelt' gekregen (inclusief 

uitbreidingen van het bouwoppervlak ten behoeve van dierwelzijn). 

lndlen een bedrijf 5 of meer NGE aan intensleve veehouderij heeft, wordt dlt bedrijf, 

zoals aangegeven in het Reconstructieplan, aangemerkt als 'intensieve veehouderij'. 

De verschlllende soorten agrarische bedrljven (intensieve veehouderijbedrljven, grond-
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gebonden bedrijven en glastuinbouwbedrijven) zijn in het bestemmingsplan specifiek 

geregetd. 

Samenvattend: 

Uitgangspunt voor agrarische bestemmingen zijn de rechten ult het voorgaande 

bestemmingsplan met een ondergrens 20 NGE bedrljfsomvang. 

De ondergrens is voor alle bedrijfstypen gelljk. 

De ondergrens is voor 'intensieve veehouderij' 5 NGE. 

Bedrijven met een omvang tussen 5 en 20 NGE worden beschouwd ats neventak

ken bij de woonbestemming. 

Speclfiek onderscheid (door mlddel van aanduidlngen) voor soort agrarisch bedrijf 

(intensleve veehouderij, grondgebonden, gtastulnbouw etc). 

'rhema toekenning en vormgeving bouwv/akken 

In het huidige bestemmingsplan is sprake van een regellng met verbale bouwvlakken. 

Vanwege de invoering van de nieuwe Wet ruimtelljke ordenlng (Wro) en daarblj beho

rende RO-standaarden 2008 (onder andere SVBP2008 en IMR02008) is het niet 

meer mogelijk om verbale bouwvlakken toe te kennen. Derhalve is in voorliggend be

stemmingsplan uitgegaan van getekende bouwvlakken. 

De agrarisch bedrijven die in het voorgaande bestemmingsptan als zodanig waren be

stemd en voldoen aan de ondergrens krijgen een agrarisch bouwvlak. De omvang van 

het bouwvlak is bepaald aan de hand van een aantal factoren. De rechten uit het 

voorgaande bestemmingsplan heeft als basis gediend. Hierin is een verbaal bouwblok 

opgenomen met een maximum bebouwingspercentage van 50%. In sommige gevat
len is gebruik gemaakt van de afwijklngsmogelijkheld (voorheen: vrijstellings- en ont

llefflngsmogelijkheid) die het voorgaande bestemmingsplan biedt voor het verhogen 

van het bebouwingspercentage tot maximaal 75%. Voor die bedrljven die gebruik 

tiebben gemaakt vah deze afwljkii'lg, wotdt dat als de uitgangssituatie ge:zlen. Hierbij 

geldt dat de omvang van het getekende bouwvlak nlet verandert, maar dat een hoger 
bebouwingspercentage is toegestaan. 

Deze basis is vervolgens beoordeeld aan de hand van de feltelijke situatle, de aard, 

omvang en bchoefte van het bedrijf en de aard van de omgevlngskwallteiten (ligging 

ten opzichte van natuur en landschap). Ook zijn voorgaande aspecten afgewogen ten 

opzlchte van het meest recente beleld, waarbij het Reconstructieplan leidend is. 

Bouwv/akken in relatie tot landschapstypen 

Stappenptan 

Als handreiking om te komen tot een julste situering van de bouwvlakken ten opzlch

te van de tandschapstypen, is het volgende stappenplan opgesteld. 

1 Bepaal de bestaande bebouwing en functie. 

2 Bepaal het landschapstype en de daarmee samenhangende kavelvorm. 

3 Bepaal de oppervlakte: 
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1.500 m2 (woning) 

0,5 ha (agrarisch bouwvlak middelgroot) 

1 ha (agrarisch bouwvlak groot) 

Maatwerk (wonen met agrarische nevenactiviteit en niet-agrarische bedrij

ven) 

4 Bepaal de eigendomsgrenzen. lndien kadastraal perceel onvoldoende ruimte 

biedt, is bouwvlak ingetekend op grond van derden. In privaatrechtelijke verhou

ding kan daarmee tot ontwikkeling worden overgegaan. 

5 Bepaal of de locatie in een ecologische verbindingszone (EVZ) of groene verbinding 

ligt. 

6 Bepaal de afstanden tot de weg en aanwezige landschapselementen. 

7 Situeer het bouwvlak zodanig dat de resterende kavel functioneel agrarlsch kan 

blijven. 

Atgemene punten 

1. Kavelvorm en oppervlakte 

Engenlandschap: 
onregelmatig blokvormig; 

laten leiden door bebouwings- dan wel land

schapsvormen; 

bouwvlak hoeft niet evenwijdig aan de weg. 

Basisvorm kavel 1:1 

Kampenlandschap: 
onregelmatig blokvormingi 

D 
laten leiden door bebouwings- dan wel land

schapsvormen; 

bouwvlak hoeft niet evenwijdig aan de weg. 

Basisvorm kavel 1:1 D 
Helde- en broekontgtnningslandschap: 

rechthoekig 2:3; 
haaks op de weg, in overwegende land

scha prichting. 
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Baslsvorm kavel 2:3 

Veenontglnnlng&landschap: 
- langgerekt; 

- haaks op de weg evenwijdlg aan de landschapsstructuur. 

Behoud afstand bestaande bebouwing tot perceelsgrens aan weerszljden. 

Anders afstand tot belde perceelsgrenzen 10 m. 

Anders afstand tot een perceelsgrens 10 m. 

Bij verkavellng haaks op de randschapsstructuur vasthouden aan basisprinclpe. 

Basisvorm kavel 1:3 of 1:4 
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2. Afstanden en natuurwaarden 

Behoud bestaande afstand bebouwing tot de weg (zowel 

aan voorzijde als zljkant). Anders afstand mlnlmaal 20 

m. 

Behoud bestaande afstand bebouwlng tot de beek. 
Anders afstand mjnimaal 20 m 
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Behoud afstand bestaande bebouwing tot groot 
groenelementen (houtwal, houtsingel, bomenlaan, 
boomgaard/ eikengaard). Anders afstand mlnimaal 15 
m. 

Blnnen de ecologlsche verbindingszones en groene verblndlngen 
bouwvlakken los van elkaar tekenen. Bebouwlngsafstand 
niet minder dan de bestaande afstand tussen de bestaande be
bouwlng van naast elkaar gelegen bouwvlakken. 

3. Optimale ligglng 

•. '. .' ·. 'ra-· I 
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Het is belangrijk dat aanllggende grond optlmaal lngezet kan worden voor agrarisch 
gebrulk. Voor gebruikersgemak enerzljds en voor voorkomen verrommeling ander
zijds. 
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Binnen de begrenzing van het bestemmingsplan Agrarlsch buitengebied komen 
hoofdzakelijk intensieve veehouderijen voor. Gezlen het geringe aantal overige agrari-
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sche bedrijven (grondgebonden, glastuinbouw, niet grondgebonden (anders dan in

tensleve veehouderij)) wordt in dit bestemmingsplan bij de toekenning van de bouw

vlakken geen verder onderscheid gemaakt tussen de verschlllende gebruiksvormen. 

Getekende bouwvlakken bieden minder flexibiliteit ten aanzlen van de situering van 

de bedrijfsgebouwen voor wat betreft de begrenzing van het bouwvlak. Om toch flexi

bel om te kunnen gaan met de situering van bedrijfsgebouwen, is In het bestem
mlngsplan een afwijking opgenomen voor het bouwen van gebouwen bulten het 

bouwvlak. Oeze afwljking is gekoppeld aan voorwaarden, teneinde duidelijke kaders 

te bleden, waarbinnen de afwijking plaats kan vlnden. 

In sommige situaties zljn losse bouwvlakken, die blj elkaar horen (die bijvoorbeeld 

cfoorsneden worden door lnfrastructuur of waterlopen), via een zogenaamd koppelte

ken verbonden, zodat de bouwvlakken worden aangemerkt als een bouwvlak. 

Samenvattend: 

Agrarische bedrijven hebben een op de verbeeldlng getekend bouwvlak gekregen. 

Agrarlsche bedrljven met de aanduiding 'mlddelgroot' krljgen een bouwvtak van 

0,5 ha en bedrijven met de aanduiding •groot' krijgen een bouwvlak van 1 ha. 

In het plan is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van f lexibiliteit 
In de sltuering van bedrijfsgebouwen op ondergeschlkte delen buiten het bouw

vlak. 

Thema ultbreldlng (bebouwlng op) agrarlsche bouwvlakken 

In het nieuwe bestemmingsplan worden flexibiliteitsbepalingen opgenomen voor het 

vergroten van het bouwvlak of het vergroten van de hoeveelheld bebouwlng. In beide 

gevallen geldt dat de hoeveelheid ruimte waarmee een agrarisch bedrijf mag uitbrei· 

den, bepaald wordt door het soort bedrljf en de aard en figging van het bedrijf volgens 

de kaders van het Reconstructieplan. In het navolgende schema 'ultbreiding agrari

sclle bouwvlaKken en bebouwde oppervlak' is m:mgegeven wetke bedrijven in welke 

gebleden in aanmerking komen voor welke mate van ultbreidlng. De basis hlervan tlgt 

In het Reconstructieplan. Voor agrarlsche bedrijven die zijn getegen in extenslverlngs

gebleden geldt ultsluitend een uitbreldingsmogelijkheid vanwege dierenwelzijn. 

Schema 'ultbreiding agrarfsche bouwvlakken en bebouwd oppervlak ' 

Reconstructlewetzone - Verwevlng: 

Bebouwing Bouwvlak Opmerktng 

AM 

2500 (bij recht) 5000 Bebouwlng 50% van 

bouwvlak bij recht 

3250 (afwijken) 5000 Bebouw;ng 65% van 

bouwvlak via afw/j-

kingsbevoegdheid 

4875 (wijziging) *1 6500 (30% rege/ing re- Bebouwfng 75% van 
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constructie genomen van bouwvlak via wijziging 

5000 bouwvlak) 

AG 
5000 (bl} recht) 10.000 Bebouwing 50% van 

bouwvlak bl} recht 

6500 (afwijken) 10.000 Bebouwing 65% van 

bouwvlak via afwij-

kingsbevoegdheid 

9750 (wljziglng) 13.000 (30% rege/ing Bebouwlng 75% van 

reconstructle genomen bouwvtak via wl}ztgtngs-

van 10.000 bouwvlak) bevoegdheid. 

Reconstructlewetzone - Landbouwontwlkkellngstebled: 

Bebouwlng Bouwvlak Opmerk/ng 

AM 
2500 (blj recht) 5000 Bebouwlng 50% van 

bouwvlak bi] recht 

3750 (onthefflng) 5000 Bebouwing 75% van 

bouwvlak via afwij-

klngsbevoegdheld 

Geen wijziging * 2 

AG 
5000 (blj recht) 10.000 Bebouwlng 50% van 

bouwvlak bij recht 

7500 (onthefflng) 10.000 Bebouwlng 75% van 

bouwvlak via afwij-

kingsbevoegdheid 

12.000 (wijziging) 15.000 (regeling recon- Bebouwlng 75% van 

structie, vaste maat) bouwvlak via wijzigings-

bevoegdheid 

* 1 Blnnen verwevingsgebled Is het niet mogeUjk om van een mlddelgroot agrarlsch bouwvlal< naar een 

groot agrarlsch bouwvlak te groelen. Om deze reden Is er voor mlddelgrote agrarfsche bouwvlakken een 

wljzlgingsbevoegdheld opgenomen om het bouwvlak te vergroten. 

*2 Blnnen landbouwontwlkkellngsgebied heeft een mie!delgroot agrarlsch bouwvlak geen wljzlglngsbe

voegdheld. Hierblj Is het uitgangspunt dat je als middelgroot agrarisch bouwvlak doorgroelt naar een groot 

agrarisch bouwvlak (eventueel met extra m2 via wljzlglngsbevoegdheld). 

In het bestemmingsplan zijn vaste maten opgenomen voor ultbreldingsmogelijkhe

den. Als basis is hiervoor de regeling van het voorgaande bestemmingsplan en het re

constructleplan gebruikt. Het voorgaande bestemmingsplan maakte het mogelljk om 

'blj recht' 50% te bebouwen binnen het 'verbale' bouwvlak. Voor noodzakelljke uit-
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breldingen kon tot maximaal 75% van het bouwvlak worden vergund via een afzon

derlijke procedure. Voor het verwevingsgebied geeft het reconstructleplan nog een 

verruiming van 30% van het bouwvlak. Hierbij is expliciet gekozen om een percentage 

van het bouwviak te gebruiken, zodat elke gemeente nog maatwerk kan leveren met 

betrekking tot het maximaal te bebouwen oppervlakte binnen het bouwvlak. 

In dlt bestemmingsplan zijn de percentages uit het voorgaande bestemmingsplan ge

hanteerd. Vanwege de doelstellingen van het reconstructieplan per gebied (extensive

ring, verweving en landbouwontwikkeling) is voor het verwervlngsgebied een lagere 

'tussenstap' (65%) aangebracht voor uitbreidingen via een afwijklngsprocedure (om

gevingsvergunning). Voor noodzakelijke ultbreldlngen boven dit percentage kan via 

een wijzigingsbevoegdheid worden onderzocht of medewerklng kan worden verieend. 

Samenvattend: 
Uitbreiding is afhankelijk van het gebiedstype (landbouwontwikkelings-, verwe

vings- en extensiveringsgebied). 

Er zijn afwijkings- en wijzigsingsbevoegdheden opgenomen in het bestemmings

plan om het bouwvtak en de maximale bebouwing te vergrotlng ter plaatse van 

landbouwontwikkelingsgebieden en verwevingsgebled. 

uitbreiding bebouwing in extensiveringsgebied is uitslultend mogelijk voor eisen 

van dierenwelzijn. 

Thema omschakellng agrarlsch bedrljf 

Onder omschakeling wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk overstappen van de 

ene agrarische bedrijfsvorm naar een andere agrarische bedrijfsvorm {bijvoorbeeld 

van een varkenshouderij naar een akkerbouwbedrijf). De regeling in het bestem

mingsplan voor omschakeling richt zich met name op de omschakellng naar (biologi

sche) grondgebonden landbouw (bijvoorbeeld akkerbouw/meikveehouderij). Dit wordt 

in het bestemmingsplan rechtstreeks, zonder nadere toets, mogeiUk gemaakt. 

De omschakeling naar glastuinbouw is niet toegestaan. Op grond van provinciaal be
leid mogen glastuinbouwbedrijven zich alleen ontwikkelen in glastulnbouwconcentra

tiegebieden. Deze gebieden zijn niet in de gemeente Ede aanwezig. 

Omschakeling naar een vorm van niet-grondgebonden agrarisch bedrijf (intensieve 

veehouderiJ), is door middel van een wijzigingsbevoegdheid mogelijk in landbouwont

wikkelings- en verwevingsgebieden. Deze mogelljkheid is opgenomen in het plan ten 

elnde invulling te kunnen geven aan het beleid inzake 'Food Valley' en mogelljke ont

wikkelingen te kunnen faciliteren. Omschakellng naar niet-grondgebonden agrarische 

bedrijven (anders dan intensieve veehouderij) in bos en natuurgebieden of agrarische 

gebieden met waarden is niet via het bestemmingsplan mogelijk, maar kan gereali

seerd worden via een afzonderlijke planherzienlng op basis van een concreet initiatief, 

mits de ontwikkeling naar aard en schaal inpasbaar is. 
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De omschakeling naar intensieve veehouderij is toege~taan in landbouwontwikke

lingsgebieden en verwevingsgebieden via een wijzigingsbevoegdheid. Omdat de vesti

ging van een intensieve veehouderij m.e.r.-(beoordelings)plichtlg kan zijn, Is, onder 

andere op grond hiervan, voor het bestemmlngsplan een plan-MER opgesteld. De uit

komsten van deze plan-MER hebben geen gevolgen, in de zin van bijvoorbeeld verdere 

voorwaarden in relatie tot de omschakeling naar intensieve veehouderijen, voor het 

plan. Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheden spelen, naast de omgevings

kwalltelt, ook nog andere aspecten een rol (zoals milieuhygienlsche belemmeringen), 

deze aspecten zijn in de voorwaarden bij de wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 

Tabel om11etit1kell11g {van het ene agr11rl11eh bedrljfstype 11Hr eftn snder agrarl11(:h bedrijfstyp.o) 

Bedl'IJfstype waarln om- Grondgebonden lntensleve veehoude- Glastulnbouw Overtg 

geschakeld wordt > rlJ grondgebonden 

Gebledstype 

v 

nlet· 

Bos- en natuurgebleden Toegestaan Nlet toegestaan*1 Nlet toegestaan Nlet toegestaan* 1 

Agrarlsche gebleden Toegestaan In LOG en verwe- Niet toegestaan Niet toegestaan'" 1 

vingsgebleden ondet 

voorwaarden * 2 

Waarde - Landschap Toegestaan In LOG en verwe- Nlet toegestaan Nlet toegestaan*1 

vtngsgebieden onder 

voorwaarden* 2 

Weenie - Ecologlsche Toegestaan In LOG en verwe- Niet toegestaan Nlet toegestaan* 1 

verblndlng vingsgebleden onder 

voorwaarden* 2 

~ 1 Wei mogelij k door middel van een aflOnderllJke planherzlenlng op basis van een concreet inltlatlef. 

* 2 Door mlddel van wijzigingsbevoegdheld in het bestemmingsplan. 

Samenvattend: 

Omschakeling naar een grondgel:>onden bedrijf is in principe altijd mogelijk. 

Omschakeling naar een intensieve veehouderij is mogelijk in landbouwontwikke

llngsgebleden en/of verwevingsgebieden door middel van een wijzigingsbevoegd

heid in het bestemmingsplan. 

Omschakeling naar een niet..grondgebonden bedrijf (anders dan intensieve vee

houderij) is eventueel mogelijk door middel van een afzonderlijke planherziening 

op basis van een concreet inltlatief . 

Omschakellng naar g1astuinbouw is niet toegestaan. 

Thema omschakel/ng wonen met agrarlsche nevenact:ivltelt naar agrarlsch bedrljf 

In het geval een bedrijf (dat vanwege zijn omvang de aanduiding 'agrarische nevenac

tivitelt' heeft gekregen) wil uitbreiden, kan dlt op grond van het bestemmingsplan 

plaatsvinden met een wijzigingsbevoegdheid. Deze wijzigingsbevoegdheid kan alleen 

worden toegepast in verwevingsgebieden en het landbouwontwikkelingsgebied. Voor 

het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid geldt wel dat aangetoond moet worden 

dat de ontwikkeling voorziet in het realiseren van een volwaardig agrarisch bedrijf, 
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waarbij de ondergrens ligt op 70 NGE. Voor het overige geldt het toetsingkader zoals 

dat van toepassing is bij omschakeling agrarisch bedrijf. 

Samenvattend: 
In verwevingsgebieden en het landbouwontwikkelingsgebied is het onder voor

waarden mogelijk een bestemming 'wonen' met de aanduiding •agrarische neven

activlteit' te wijzigen in een agrarisch bouwvlak ten behoeve van een volwaardig 

agrarlsch bedrijf. 

Thema nleuwvestlglng van agrarlsche bedrl}ven 

Onder nieuwvestiging wordt verstaan het vestigen van een agrarisch bedrijf op een lo

catie, die in het bestemmingsplan niet Is voorzien van een bouwvlak. Gestreefd wordt 

eerst gebruik te maken van de mogelijkheden tot omschakelen (het vestigingen van 

een nieuw bedrijf op eeo bestaand bouwvlak). Om de mogelijkheden tot omschake· 

ling zo goed mogelijk te kunnen benutten, wordt nieuwvestiging van agrarische be

drijven, door middel van een nieuw bouwvlak, niet via het bestemmingsplan toegeta

ten. Wei is het mogelijk om, op basis van een concreet initiatief, een planherziening 

op te stellen om vestiging mogelijk te maken. 

Via deze weg kan een volledlge planologische afweglng worden gemaakt, op basis 

van concrete plannen. Hierbij kan de afweging gemaakt worden tussen vestiging op 

een bestaande locatie ten opzichte van vestiging op een nieuwe locatie, waarbij even

eens de potentiele negatieve gevolgen voor de omgeving goed beoordeeld kunnen 

Worden. 

Het beleid voor nieuwvestiging is in zijn algemeenheid terughoudend. Ter uitvoering 

van de reconstructiedoelen is het beleid erop gericht om nieuwvestiging onder voor

waarden mogelijk te maken in het landbouwontwikkellngsgebied. Daarbij zal ook 

rnoeten worden aangetoond dat 11ervestiging op een beslaand bouwvlak niet mogelijk 

of redelijk is. 

$amenvattend: 
Het bestemmingsplan bevat geen mogelijkheden voor nieuwvestiging van agrari

sche bedrijven. Op basis van een concreet initiatlef zal moeten worden beoordeeld 

of medewerking kan worden verleend. 

Het beleid voor nieuwvestiging is in zijn algemeenheid terughoudend. Alleen ter 

uitvoering van de reconstructiedoelen kan binnen het landbouwontwikkelingsge

bied via een postzegelplan medewerking worden verleend. 

Thema hervestlglng agrarische bedrijven 

Hervestiging is het verplaatsen van een agrarisch bedrljf van het ene naar het andere 

~grarlsch bouwvlak. Het hervestigen van eenzelfde soort agrarisch bedrijf naar een 

andere locatie is zonder meer toegestaan in het bestemmingsplan. Op het moment 

dat het de vestigJng van een ander soort agrarlsch bedrijt betreft is sprake van om

schakeling zoals hiervoor beschreven. 
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Samenvattend: 
- Hervestlging van eenzelfde soort agrarlsche bedrljf is zonder meer mogelijk. 

Thema paardenhouderlj 
De paardenhouderij wordt gekenmerkt door drie verschlllende gebrulksvormen: puur 

agrarlsche bedrijven (fokkerijen), maneges en paardenhouderijen. Deze driedeling is 

ook gebrulkt in het bestemmingsplan. 

Fol<kerljen 

Onder een fokkerij wordt verstaan een agrarisch bedrljf met een ondergrens van 20 

NGE gericht op fokken, opfokken van paarden en/of hengstenhouderijen, trainingsin

stituten of melkproductie. De eisen ten aanzien van een agrarlsch bedrijf zijn richting

gevend. Deze bedrijven worden gekenmerkt als een grondgebonden agrarlsch bedrijf. 

Paardenhouderijen 
Een paardenhouderij is een bedrijf waarbij de productle geheel of overwegend gericht 

is op het fokken van paarden, het africhten van paarden, het bieden van verblijf aan

paarden (bijvoorbeeld paardenstalling en paadenpension) dan wel de handel in paar

den. Deze bedrijven zijn in het bestemmlngsplan bestemd als 'agrarlsch bedrijf' met 

de nadere aanduiding 'paardenhouderij'. Voor de maximale bouwmogelijkheden heb

ben deze agrarische bedrijven ook de aanduiding ·groot' of 'middelgroot' . 

Maneges 
Manages en andere recreatiebedrijven gerlcht op paarden zijn te beschouwen als re. 

creatleve of toeristische bedrijven. Hieronder vallen ook mengvormen, zoals een ma

nege met verblijfsaccommodatie. In deze gevallen is naar de hoofdfunctie gekeken. 

Een manege heeft de bestemming 'Sport' met de nadere aanduldlng 'manege' ge

kregen. 

Paardenbakken 
De paardensector groeit in Nederland. Paarden worden daarbij ook steeds vaker hob

bymatlg gehouden, nlet alleen bij paardenhouderijen, maneges en fokkeriJen, maar 

ook bij woningen. Hierbij komt vaak de wens naar voren om een paardenbak te reaii

seren. Paardenbakken in het buitengebied zijn daarom zowel bij agrarische bedrijven 

als bij burgerwoningen en bij maneges toegestaan. 

Paardenbakken kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de vlsueel landschappelij

Ke kWallteit van het bultengebied. Nieuwe paardenbakken worden daarom alleen bij 

rechte toegestaan wanneer ze binnen een bouwvlak gerealiseerd worden. Dit Kan een 

bestemmingsvlak zijn van een woning, een bouwvlak van een agrarisch bedrijf, een 

manege of een paardenhouderij. Wil een initlatiefnemer een paardenbak buiten 

(maar aansluitend aan) zijn of haar bouwvlak realiseren, dan is daarvoor een omge

vlngsvergunning nodig. Hierbij geldt een maximale maat van 800 m2 en een maxima· 
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le hoogte (van de omheinlng) van 1,5 meter. Bij het afwijken van het bestemmings-

plan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning ziet de gemeente 

toe op het behoud van de landschappelijke kwallteit van een locatie. Met andere 

woorden, de voorwaarden van de afwijking zlen toe op een kwalitatief hoogwaardige 

invulling. Voorkomen moet worden dat de paardenbakken landschappelljk en visueel 

als storend worden ervaren in het landelijk gebled. 

Samenvattend: 

Er wordt een driedeling gemaakt in gebrulksvormen: fokkerljen, maneges en paar

denhouderijen. 

Paardenbakken zijn bulten het bouwvlak mogelijk via een atwljkingsbevoegdheid. 

Thema bedrl}fswonlng(en) 

BiJ een bedrijf is een bedrijfswonlng vaak noodzakelijk vanult het oogpunt van een 

goede bedrijfsvoering. Bij recht is een bedrijfswoning toegestaan van maximaal 660 

ma, tenzij anders is aangegeven op de verbeelding. Wanneer een bedrijf zodanig 

groeit dat sprake is van een duurzaam meermansbedrijf (gelet op de aard, omvang en 

contlnuiteit van het bedrljf), kan het voorkomen dat een tweede bedrijfswoning ge

wenst Is. De realisatie van een tweede bedrljfswoning Is nlet als bevoegdheid in dit 

bestemmingspan opgenomen. De realisatie van een tweede bedrljfswoning Is alleen 

mogelijk door mlddel van een nieuw (postzegel)bestemmingsplan. 

Samenvattend: 

Bij recht is een bedrijfswoning toegestaan, tenzlj anders is aangeven op de ver

beelding. 

Een tweede bedrijtswoning is alleen mogelljk via een afzonderlijk nieuw (postze

gel)bestemmlngsplan. 

Bestaande bedrijfswoningen zijn positief bestemd. 

Thema beelndlg/ng agrarische bedrf}f (stoppende boer) 

Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen waardoor een agrarier kiest om met zijn 

agrarische bedrijf te stoppen. De agrarier kan er voor klezen om in zijn bedrijfswonlng 

te blljven wonen. Op grond van jurisprudentie is het mogelijk, indien de agrarier ervoor 

klest, te blljven wonen in de bedrijfswoning, zonder dat de bedrijfsbebouwing wordt 

verkocht/afgescheiden. Het bestemmingsplan hoeft ook niet te voorzien in een rege

ling hlervoor. 

Het beleld is er echter op gericht om vrijkomende agrarische bouwvlakken maximaal 

te bem.ittc;n tc;n behoeve van omschakellng,'tiervestlglng of nleuwv~stiging van agra

rische bedrijven. Dit geldt met name In landbouwontwikkellngsgebieden. Via een wij

zigingsbevoegdheid is functiewisseling naar 'Wonen' toegestaan waarbij, voor een 

stoppende boer, moet worden voldaan aan onder andere de volgende voorwaarden: 

blJ toepasslng van de wijziging dient, zover het agratisch bedrljf binnen het land

bouwontwikkelingsgebied ligt, aangetoond te worden dat hergebruik van het 

bouwvlaK voor agrarische bedrijven redelijkerwijs nlet langer mogelijk is; 
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wonen is toegestaan voor zover het de voormallge agrarische bedrijfswoning be

treft; 
de vestlging van de woonfunctie mag geen onevenredlge beperklng opleveren van 

de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) 

bedrijven; 

de nleuwe woonfunctie dient aanvaardbaar te zljn ult een oogpunt van een milieu

hyglenisch verantwoord woon- en leefkllmaat; 

de overtolllge bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt. 

Samenvattend: 
Het Is voor een boer die zijn bedrijf heeft beelndlgd mogelljk om In de voorm(llfge 

bedrijfswoning te blijven wonen als burgerwonlng, waarblj bij functieverandering, 

in met name het landbouwontwikkelingsgebled, moet worden voldaan aan voor

waarden lnzake hergebruik van agrarische bouwvlakken. 

Thema Teeltondersteunende voorzlenlngen (TOV) 

Het gebruik van TOV is van belang voor verlenging van het seizoen, een meer gelljk

matlge arbeidsverdellng en terugdringing van het gebrulk van bestrljdingsmiddeten. 

Het gebruik van TOV kan consequenties hebben voor perceelsgebonden natuur- en 

landschapswaarden. De toelaatbaarheid van deze voorzleningen moet warden afge

wogen op basis van natuurlljke, landschappelijke en agrarlsche motieven. De regeling 

is gebaseerd op het Streekplan. Hierin wordt onderscheld gemaakt tussen permanen

te en tljdelljke voorzieningen. Permanente voorzienlngen (stelllngen, regenkappen, 

contalnervelden) zijn enkel toegestaan binnen het agrarlsch bouwvlak. 

Voor gebleden/ locaties waar tijdelljke teeltondersteunende voorzlenlngen mogetijk 

zljn, is de aanduiding 'tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen' opgenomen. Als 

uitgangspunt hiervoor geldt dat uitsluitend blnnen het aanduldingsvlak mag worden 

gebouwd. De maximale hoogte van de voorzienlngen Is 3 meter en de maximale op

pervlakte 2,5 ha. De tijdelijke teeltondersteunende voorzienlngen mogen op basis van 

het Streekplan 2005 van de provincie Gelderland maxlmaal 3 maanden per jaar wor

den geplaatst. Voor het oprichten van tijdelljke teeltondersteunende voorzieningen in 

de overlge gebieden is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De reallsatie van tljde

lijke teeltondersteunende voorzieningen is niet toegestaan in extensiveringsgebieden 

en ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorische Landschaps

waarde' en 'Waarde - Ecolog1sche Hoofdstructuur' . 

Samenvattend: 

Er is een onderscheid (gemaakt) tussen permanente en tijdelijke teeltondersteu

nende voorzieningen. 

Permanente teeltondersteunende voorzieningen zijn alleen toegestaan op een 

agrarlsch bouwvlak. 
De afweging omtrent de toelaatbaarheld van tljdelljke teeltondersteunende voor
zleningen bulten het bouwvlak gebeurt aan de hand van natuurlijke, landschappe

lljke en agrarlsche motieven. 
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Thema mestvergistlng 
Naast duurzame energievoorzieningen, zoals wind- en zonne-energie, krijgt bio

energle groeiende aandacht in Nederland. Bio-energie is het energieproduct dat op

gewekt wordt bij de energetische conversie van blomassa. Blomassa is aanwezig in 

de vorm van een landbouw- of bosbouwgewas, een schoon afvalproduct of een orga

nische afvalstroom uit een landbouwbedrijf of een lndustrieel productieproces. 

In Ede is de agrarische sector ruim vertegenwoordigd, in de vorm van intensleve vee

houderljen, waaronder ook een aantal grote landbouwbedrijven. Blj deze agrarische 

bedrijfsactlviteiten komen aanzien lijke hoeveelheden blomassa vrij. Mest is hier het 

voornaamste bestanddeel. Mestvergistlng biedt kansen voor boeren. Er worden dan 

ook lnltlatleven ontplooid voor het oprlchten van mest-/coverglstlng op boerderijni

veau (lokaal). 

Mestverglstlng is een biologisch proces waarblj mest, onder anaerobe (zuurstofvrije) 

condlties, door methaanbacterien warden vergist. Het ontstane biogas (methaan) kan 

worden toegepast in een gasmotor van een WKK (warmtekrachtkoppeling) en omge

zet worden in warmte en elektriciteit. De uitvergiste mest (digestaat) kan als dierlijke 

meststof op landbouwgrond warden aangewend. 

Voor een vergistinginstallatie is, naast de bouwvergunnlng, en een mllieuvergunnJng 

nodlg. Zolang de mestvergistingsactiviteit onder het begrip normale agrarische be

drljfsvoering valt, is mestvergisting binnen het bouwvlak toegestaan. Om het rende

ment van de mestvergistingsinstallatie te verhogen, is het lnteressant om coproduc

ten toe te voegen, zogenaamd covergisting (stalmest, voerresten etc.). 

In de structuurvisie is de notitie 'een rulmtelijke kljk op mestvergistingsinstallaties' 

verwerkt. Hle~ih is aangegeven dat grootschallgere tnestverglstlng in Ede niet wordt 

ultgesloten. Gelet op het provlnclale beleld heeft de gemeente beleldsrulmte gekre

gen ten aanzien van mestvergistingsinstallaties met een verwerkingscapacitelt die 

klelner is dan 36.000 ton mest. Voor een nadere lnvulling hoe deze rulmte is ingevuld 

verwijzen wlj kortheldshalve naar de structuurvlsie bultengebied. Op basis van de be

leidsuitspraken van de structuurvisie kunnen er aparte planologische procedures war

den opgestart (een zogenaamd 'postzegelplan'). 

De effecten op de omgeving van iedere mestvergistingslnstallatie worden echter be

paald door de aard en omvang van het initiatief en de beoogde locatie. Daarom Is het 

onmogefljk geb!eken om een \'Jjjiigfngsbevcegdhcid tc schrfjvon ._.,~arhU cp voorhand 
vaststaat dat deze werkzaam is voor de op hand zijnde inltiatieven. 

Samenvattend: 
Grootschalige mestvergisting is niet toegestaan in voorliggend bestemmingsplan, 

maar vraagt om een specifieke afwijking op basis van een afzonderlljk plan. 

Mestvergisting op boerderijniveau van de bedrljfseigen mest is toegestaan. 
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Thema functieveranderlng 

Schaalvergroting en extensiverlng in de agrarische sector leiden tot het vrljkomen van 

agrarlsche bedrljven en bedrijfswoningen, door de beelndlglng van agrarische bedrij

ven. Ook kunnen bedrijven een andere functie krljgen. In de vrijKomende bebouwing 

Kunnen actlvitelten ontstaan die wel of niet gewenst zijn. Om de gewenste activiteiten 

te stimuleren is er beleid geformuleerd over wat wel en nlet mag op vrijkomende 

agrarische bedrijven. 

Blj hergebruik van agrarlsche bedrijven gaat de voorkeur ult naar hervestiglng van een 

agrarlsche functie. Hergebruik voor wonen of andere functles is aanvaardbaar, mits 

alle overtolllge bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, met ultzonderlng van monumenta

le/ karakteristieke bebouwlng. Op vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties wordt de 

sloop van overtollige bedrijfsgebouwen gestlmuleerd. Zo wordt er voor gezorgd dat 

verstening tegen wordt gegaan. 

Voorafgaand aan het toelaten van nieuwe functles blnnen voormallge agrarische be

drljven dient te worden bezien of handhaving van de agrarische bestemming mogelijk 

Is. Mocht dlt nlet mogelijk zijn, dan kan lnvulling worden gegeven aan hetgeen hier· 

voor is opgenomen. Als uitgangspunt hierbij geldt dat eventuele nieuwe ruimtelijke 

en functlonele ontwikkelingen moeten bijdragen aan een stedenbouwkundlge en/of 

landschappelijke verbeterlng van de ruimtelijke kwalitelt. Als lnvulllng hiervan moet 

een landschapsinpassingsplan worden opgesteld waarin dlt vorm krijgt. 

Reglobeleid De Va/lei functieveranderlng 

Op 4 aprll 2008 heeft Regio De Vallei een regionale beleidsinvulllng functieverande

ring en nevenactlviteiten opgesteld. De samenwerkende gemeenten zijn van mening 

dat de karakteristiek van hun bultengebied(en) dermate speclfiek is dat een eigen be

leldslnvulllng wenselljk is. Naast het Streekplan is een aantal doelen van belang: 

De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit vindt, naast sloop van bebouwing, te

vens plaats door middel van verbetering van publieke functies (natuurontwikke

llng, bljdragen aan recreatieve routes etc.). 

Voorkeur is hergebruik van bestaande bebouwlng voor nieuwe functies, vervan

gende nieuwbouw is mogelijk, mits goed ingepast In de omgeving. 

Versterking van de economische en sociale vitalltelt van het buitengebied, door, 

onder voorwaarden, niet aan het buitengebied gebonden functles toe te staan als 

nleuwe economische dragers, en, onder voorwaarden, ook ruimte te bieden voor 
ultbreidlng van deze functies. 

Aansluitlng van het beleid voor functieverandering blj de speclfleke kenmerken en 

behoeften in de regio. 

Hiernaast zijn er criteria die meegenomen moeten worden bij de beoordeling van mo

gelijkheden voor functieverandering: 
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lnpassing in het omliggende landschap, door mlddel van aanstuiting bij bestaande 

plannen voor natuur en landschap. Een erflnrichtlngsplan dlent overlegd te wor

den. 
E moet een bijdrage geleverd worden aan de verbetering van de rulmtelijke en 

economlsche kwaliteit, door middel van sloop van bebouwing, al dan in het in 

comblnatie met verbetering van publleke functies. 

De peildatum voor het slopen van bestaande, legaal aanwezlge, voormalige be

drijfsgebouwen is twee jaar voor de datum dat de aanvraag voor functieverande

ringen wordt ingediend. 

Opslag van goederen buiten gebouwen wordt niet toegestaan. 

Detailhandel wordt niet toegestaan, tenzij het detailhandel betreft Inter plaatse of 

In de regto geproduceerde producten. 

De functieverandering mag niet leiden tot mliieuhinder voor de omgeving. 

De mllleuvergunning dlent ingetrokken te zljn/worden. 

De gemeentelijke welstandsnota/beeldkwaliteitplan geldt als toetsingskader. 

Nevenactlvitelten mogen geen bepetklng opleveren voor omliggende agrarische 

bedrijven. 

Er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking. 

De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredlg worden aangetast. 

Binnen de beleidsinvulling van het regiobeleid is een aantal mogelijkheden waarnaar 

functieverandering kan plaatsvinden. Omdat het een veranderlng van de functie (be

stemmlng) betreft, kan hier in het bestemmingsplan alleen medewerking aan worden 

verleend via een wijzigingsbevoegdheid. In het bestemmlngsplan Is gekozen om uit

slultend de functlewisseling naar wonen via een wljzlglngsbevoegdheld op te nemen. 

De overige functiewisselingen zijn veelat te complex en omvatten meerdere locaties 

(saldering). Hiervoor zal een afzonderlijk (postzegel)bestemmlngsplan in procedure 

moeten warden gebracht. 

- Het eerste thema betreft veranderen naar wonen. Het reallseren van extra wooneen

heden na sloop van gebouwen, verloopt via een stappenplan, waarbij in de eerste 

plaats hergebruik van bestaande bebouwing aan de orde Is. Als dlt niet mogelijk is, 

worden de mogelljkheden voor vervangende nleuwbouw van een woongebouw met 

soms meerdere wooneenheden verkend. Dlt kan ter plaatse van de vrijgekomen be
bouwing, indlen dit voor een goede rulmtelijke ordenlng wenselijk is (niet in het LOG 

maar wet in het verwevings- en extensiveringsgebleden). Er gelden voorwaarden waar

aan de wonlngen moeten voldoen. 

- Het tweede thema betreft vcrander:ng n~ar •·,cr~tcn of .. ·;oon.-.verk~c~mbinatias. :n de 

Gelderse Vallei zljn veel agrarische bedrijven gestopt en zullen nog meer agrarische 

bedrijven stoppen. Leegstaande bebouwlng houdt het rislco in van verloedering van 

het landschap en illegaal gebruik. Sanering en het toekennen van een woonfunctie, 

dan wel een verantwoorde bedrijfsfunctie, is daartegen een goede remedle. Daarbij 

kan tevens worden voorzlen in alternatieve inkomensbronnen voor de (voormalige) 

agrariers en nieuwe economische dragers. Er moet wel voorkomen worden dat niet-
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agrarische bedrijven in tiet buitengebled uitgroeien tot (concurrentievervalsende) be

drijven, die, naar hun aard (omvang in combinatie met hinder en vervoersbewegin

gen), op een lokaal of regionaal bedrljventerrein thuishoren. Het gaat hier om kleln

schalige bedrijfsactiviteiten, die een niet te grote druk hebben op het buitengebied. 

- Het derde thema betreft verandering naar bedrijven, maatschappelijke en recreatle

ve functies. Met betrekking tot bedrijven zijn er drie schaalniveaus te onderscheiden: 
bedrijven op losse kavels kleiner dan 1.000 m2: 

- bedrljven op lokale bedrijventerreinen tussen 1.000 m2 en 2.500 m2 en 

- bedrijven op regionale bedrijventerreinen groter dan 2.500 m 2• 

Functiewij7.lging hee~ per definitie betrekking op losse kavels, waarvoor een plC1fond 

van 1.000 m2 geldt. Bij verdere expansie Is verplaatsing naar een bedrijventerrein 

noodzakelljk. De voorkeur gaat ult naar verandering naar taagdynamische niet~ 

agrarische bedrljven (zorg, recreatle en streekeigen producten). Er wordt uitgegaan 

van een gestaffelde sloopregeling voor de vrijkomende bebouwing: 

Hergebrulk of terugbouw Te slopen bU hergebrulk Te slopen blJ nleuwbouw 

Tot500~ Zelfde oppervlak Tweemaal zoveel 

501-750 m2 Tweemaal zoveel Drlemaal zoveel 

751-i.OOO m2 Drlemaal zoveel Viermaal zoveel 

* BJjvoorbeeld; bij het slopen van een oppervlakte van 500 m2 mag er 500 m2 terug gebouwd worden of 

tiergebruikt worden. Blj nleuwbouw dlent er dan 1.000 m> gesloopt te worden. 

Samenvattend: 

Voorkeur voor agrarisch hergebruik. 

Functieverandering is aanvaardbaar, mits alle overtollige bebouwtng gesloopt 

wordt. 

Functieverandering naar wonen is mogelijk en via een wijzigingsbevoegdheid mo

gelijk. 

Functleverandering naar werken of woon-werkcombinaties is mogelijk via een af

zonderlijk (postzegel)bestemmingsplan. 

Functieveranderlng naar bedrijven, maatschappelijke en recreatieve functies is 

mogelijk via een afzonderlijk (postzegel)bestemmingsplan. 

Thema neventakken bl) agrarlsche bedrl)ven 

Het is ook mogelijk voor agrarische bedrijven een bepaald oppervlak aan bedrijfsge

bouwen te gebruiken voor nevenactiviteiten. Dit oppervlak is wel aan een maximum 

gebonden. Nevenactiviteiten zijn activitelten waarvoor een gedeelte van de vloerop

pervlakte van de bedrijfsgebouwen ats zodanig mag worden gebruikt, die uitgevoerd 

worden naast het eigenlijke beroep of de hoofdactiViteit. 

Nevenactiviteiten zijn ondergeschikt aan het agrarische bedrijf. Er mag geen sprake 

zijn van een aanzienlijke verkeersaantrekkende werking en detailhandel, anders dan 

de verkoop van lokaal geproduceerde agrarische producten. Ook voor nevenactivitel-
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ten Is buitenopslag niet toegestaan. Nevenactlvltelten worden toegestaan via een af

wljklngsbevoegdheid, om aan de voorwaarden te kunnen toetsen. De toegelaten op

pervlakte Is afhankelijk van de aard van de nevenactivtteit. De regio wenst voor ne

venactlviteiten op het gebled van recreatie en zorg meer rulmte te bleden dan voor 

een nevenactivlteit in de vorm van een niet-agrarlsch bedrljf. Het dlent te gaan om 

een aanvullende activiteit of inkomstenbron voor dezelfde ondernemer. Er mag tot 

een maximum van 500 m2 van de bedrijfsgebouwen voor nevenactiviteiten gebruikt 

worden In het kader van recreatie en zorg en tot een maximum van 350 m2 van de 

bedrijfsgebouwen voor overige nevenactiviteiten. Vervangende nleuwbouw ten behoe

ve van nevenactivitelten is toegestaan. 

Samenvattend: 

Nevenactlviteiten zijn mogelljk via een omgevingsvergunnlng, waarbij deze onder

geschlkt zlJn aan de primair toegekende functle en er geen sprake Is van aanzien

lijke verkeersaantrekkende werking, detailhandel of buitenopslag. 

De toegelaten oppervlakte is afhankelijk van de aard van de activitelt en bedraagt 

voor zorg en recreatie maxjmaal 500 m2 en voor overige activiteiten maximaal 

350 m2. De voorzieningen moeten in principe in bestaande bebouwlng worden ge

realiseerd. Vervangende nieuwbouw Is echter toegestaan. 

Zorgvuldig kijken naor mogelijkheden voor combineren von mccrdere nevenfunc

ties. 

2.3.3.2. Planthema's Werken/ Wonen 

Thema nlet-agrarlsche bedrl)ven 

In het agrarisch buitengebied komen ook bedrljven voor die nlet agrarlsch van aard 

zijn. Hlerbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan hovenlers en tulncentra. Deze niet

agrarische bedrijven zijn met een specifieke bestemmlng opgenomen. Hierbij is on

derscheld gemaakt naar de betretfende mllleucategorle van de verschillende bedrij

llen. Bedrljven uit de categorieen 1 en 2 vallen onder de 'standaard' bedrijfsbestem

h1ing. Bedrijven uit hogere categorieen zijn speclflek aangeduld, zodat deze (zwaarde

re) bedrljven niet uitwisselbaar zijn. Door middel van een omgevlngsvergunning kan 

medewerking worden verleend aan de vestiging een bedrljf van een vergelljkbare mi

lleucategorie als het toegestane bedrijf, mlts dlt nlet leidt tot onevenredige aantasting 

van de gebruik~ en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. 

Samenvattend: 

Bestaande niet-agrarische bedrljvigheid wordt posltief bestemd, waarbij onder-

schctd gemn~~tt \'tordt n~ar hadrijven ult de catagcrie6n 1 an 2 en bediijven uit 

hogere categorleen. Deze laatste zijn specifiek aangeduid. 
De bedrijven hebben een bouwvlak op maat gekregen, waarblj de totale opper

vlakte aan gebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan 300 m2. Via 

een omgevingsvergunnlng kan de oppervlakte aan gebouwen en overkappingen 

eenmallg vergroot worden met 10% tot een maxlmale oppervlakte van 1.000 m2 • 
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Ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologlsche verbindingszone' is 

deze oppervlakte beperkt tot 750 m2. 

Thema burgerwonlngen 
Mensen willen graag in het buitengebied wonen. Echter, extra verstening moet wor

den tegengegaan. Er wordt restrictief omgegaan met burgerwonlngen in het buiten

gebled. De provincle taat de normstelling voor burgerwoningen steeds meer over aan 
de gemeenten. De gemeente Ede gaat voor een woning uit van een norm van 660 m3 

(excluslef ondergrondse ruimten, zoals kelders). Vanwege maatwerk is de inhoud van 

woongebouwen op de verbeelding vermeld. Woningen mogen een bijgebouw hebben 

van 75 m2 , terwljl blj een woongebouw per wooneenheid een bljgebouw van 50 m2 

gerealiseerd mag worden. De bestaande burgerwonlngen op basis van het voorgaan

de bestemmingsplan zijn positief bestemd en hebben een bouwvlak op maat gekre

gen (feltelijke bestaande situatie). 

Daarnaast is in het bestemmingsplan aangesloten bij de vigerende regeling inzake 

gebouwen en overkappingen, waarbij door middel van een omgevingsvergunning de 

oppervlakte aan gebouwen en overkapplngen kan worden vergroot. De oppervlakte 

aan gebouwen en overkappingen kan ter plaatse van de aanduldlng 'specifieke vorm 

van wonen - agrarische nevenactiviteiten' eenmalig worden vergroot met 1.50 m2. ln

dien dit nodlg Is In verband met wettelijke verelsten in het kader van dierenwelzijn 

en/ of milleuwetgeving. 

lndien de bestaande woning reeds groter is en posltief is bestemd In het voorgaande 

bestemmingsplan, dan kan, na eventuele sloop, herbouw plaatsvinden, mits dit 

plaatsvindt op dezelfde locatie. Conform het bestemmingsplan kan, via een omge

vlngsvergunning, ook op een andere locatie herbouw van de woning plaatsvinden. 

Bestaande woongebouwen (gebouwen met meer dan een wooneenheid) zljn op de 

verbeelding aangeduld. Nieuwe woongebouwen zljn alleen via een afzonderlijk plan 

toegestaan. Op de verbeeldlng worden vervolgens de specifieke maten en het aantal 

wooneenheden opgenomen. 

Samenvattend: 
Burgerwoningen die in het voorgaande bestemmingsplan als zodanlg zijn bestemd 

zijn overgenomen in het bestemmingsplan. 

De inhoudsmaat voor een woning bedraagt 660 m3 met een bijgebouw van 75 m2. 

Voor woongebouwen worden specifiek maten opgenomen op de verbeelding. 

Herbouw van een woning op een andere locatie blnnen het bestemmingsvlak kan 

alleen via een omgevingsvergunning plaatsvlnden. 

Thema nleuwe landgoederen 
Nleuwe landgoederen zijn een steeds bekender fenomeen In Nederland. Landgoede

ren kunnen een kwaliteitsimpuls geven aan het landelljk gebied. Een landgoed kan 

een positleve bijdrage leveren aan de ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische 
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kwaliteiten van het gebied en tevens de recreatieve mogelijkheden van de omgeving 

verbeteren. 

De gemeente Ede geett elgen lnvulling aan het beleld voor nleuwe landgoederen van 

de provincie, waarbij wel binnen de provinciale voorwaarden gebleven wordt. Onder 

een landgoed wordt verstaan: 'Een openbaar toegankellJk boscomplex - al dan nlet 

met overige gronden - met daarin een woongebouw 'van allure' met een minlmale 

omvang van bebossing en natuur. Het woonhuls vormt een architectonische eenheid 

met het omringende groen'. De gemeente Ede heeft een checklist en memo voor 

nieuwe landgoederen opgesteld (Stichtlng Vernieuwing Gelderse Vallei, 2005). In de 

overgangszone tangs de flanken van de Veluwe dragen nleuwe landgoederen blj aan 

de verdichting en de versterking van cultuurlandschappen. In het primair casco (EHS) 

kunnen nleuwe landgoederen aan de randen van de provlnciale ecologlsche verbin· 

dingen worden gerealiseerd. 

De landgoedbebouwing mag niet in de kern van de ecologlsche verbinding worden 

gesitueerd. In het secundair casco dragen nieuwe landgoederen blj aan de samen

hang van de groene verbindlng en aan de karakteristiek van de verschillende land· 

schappen. Nieuwe bebouwing moet buiten de kern van de groene verbinding gesitu

eerd worden. Nieuwe landgoederen zijn ook toegestaan in verwevingsgebleden, maar 

nlet In open landschap. 

Een nleuw landgoed moet aan de volgende eisen voldoen: 

Ontwikkellng van een nieuw landgoed gebeurt vanuit de beelndlglng van een agra

rlsch bedrijf en sloop van de bedrijfsgebouwen. 

Er moet minimaal 10 ha landschapsbouw zijn, exclusief de huiskavel(s); bestaan

de ult een aaneengesloten en opengesteld gebied met natuur. bos, water en ex
tensief grasland. 

Een nfeuw landgoed betreft altijd maatwerk en, In geval van bijzondere ecologi

sche en/of ruimtelijke winst, kan de 10 ha landschapsbouw met maxlmaa l 20% 

versoepeld worden. 

Maximaal 10% van het landgoed Is priveterreln 

Bij het ontwerp van een nieuw landgoed gelden drle basisprincipes: aanleg, hierar

chle en proportlonallteit. Aanleg vormt het cement dat alle samenstellende onder

delen van het landgoed op een logische manler met elkaar verblndt. Hierarchie (in 

inrlchtlng en bebouwing) zorgt voor wenselljke verschlllen tussen gelijksoortige 

elementen, bijvoorbeeld hoofdroutes versus secundaire routes, hoofdgebouw ver

sus bijgebouw. Proportionalitelt gaat over de logische verhoudlng en grootte van 

verschlllende elementen ten opzichte van elkaar, dus bljvoorbeeld geen mega-
\Vate:partij bij een kle!n hccfdhu!s. 

Een nieuw woongebouw van allure mag maximaal 3.000 ma bedragen, lnclusief 

bijgebouwen (met maximaal drie zelfstandige wooneenheden). 

Ult wordt gegaan van een woongebouw per nleuw landgoed. Blj ruimtelijke winst, 

compacte vormgeving en een duidelljk te onderscheiden hierarchie in bebouwing 

en aanleg kan alleen bij hoge uitzonderlng hiervan gemotlveerd worden afgewe
ken. 
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Het reallseren van landgoederen is niet binnen dit bestemmlngsplan opgenomen, 

maar kan plaatsvinden door middel van een afzonderlljke planherzienlng op basis van 

een concreet initiatief. In het bestemmingsplan moeten namelijk concrete, objectief 

bepaalde, voorwaarden worden opgenomen waaraan een ontwlkkeling moet voldoen, 

zoals een concrete locatiekeuze voor vestlging van landgoederen. Hiermee werkt het 

bestemmingsplan eerder beperkend dan ontwikkelingsgericht voor een nieuw land

goed. Door middel van een herziening is er sprake van meer vrljheid In de locatiekeu

ze en overige afwegingen, waardoor er ook meer lnvloed en sturing op de ontwikke

llng mogelijk 

Samenvattend: 

- Landgoedontwlkkelingen zijn mogelijk via een afzonderlljke planherzlening. 

Thema mantelzorg 
Mantelzorg betreft het bieden van zorg aan eenleder, die hulpbehoevend is op het fy

sleke, psychologisch en/of sociale vlak, op vrijwilllge basis en buiten organisatorisch 

verband. In voorliggend bestemmingsplan Is de mogelljkheld voor het verlenen van 

mantelzorg opgenomen. Het bestemmingsplan maakt het zonder meer mogelijk om 

een hulpbehoevend persoon In de (bedrljfs)wonlng te verzorgen. Hiervoor is geen na

dere vergunning noodzakelijk. Uiteraard moet wel worden voldaan aan de crite

ria/ begripsbepaling van mantelzorg in het bestemmingsplan. Het volledig splitsen van 

de woning ten behoeve van zelfstandige woonruimte Is niet toegestaan. 

Op basis van de beleidsuitgangspunten moet mantelzorg zoveel mogelijk in de (be

drijfs)woning worden ondergebracht. Door bovenvermelde insteek in het bestem

mingsplan, is deze vorm van mantelzorg zeer toegankelljk. 

lndien de bestaand (bedrijfs)wonlng te welnlg ruimte bledt voor mantelzorg, kan op 

basis van een omgevingsvergunning medewerklng worden verleend om de (be
drljfs)wonlng te vergroten met 100 ma. 

lndien het nlet mogelijk of redelijk is om de mantelzorg te realiseren in de (be

drijfs)woning, dan bestaat in uiterste instantie nog de mogelijkheld om een bijgebouw 

tljdelijk in te richten voor mantelzorg. Daarbij zal in eerste lnstantie de mogelijkheden 

voor een aangebouwd bijgebouw moeten worden benut. lndien dit vanwege de bouw

mogelljkheden van het bestemmingsplan niet mogelljk is. kan onder voorwaarden 
vergunning worden verleend voor een vrijstaand bijgebouw tot maximaal 65 m2. 

Samenvattend: 

In het bestemmingsplan wordt ruimte geboden voor mantelzorg in de (be~ 

drljfs)wonlng zonder vergunning. 

via een omgevingsvergunning kan in ultzonderlijke gevallen medewerklng worden 
verleend om mantelzorg te realiseren in een bijgebouw. 
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Thema aan huls gebonden beroepen en klelnschallge bedr/jfsactlvltelten 

In het buitengebied Komen aan huis gebonden beroepen en bedrijven voor. Deze acti

viteiten vinden meestal plaats in bljgebouwen bij burgerwonlngen of bedrljtswonin

gen. Een aan huis gebonden bedrijf betreft in de meeste gevallen een bedrijf of het 

bedrijfsmatlg uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, gericht op consumenten

verzorglng, geheel of gedeeltelijk door middel van handwerk. Om ruimte te bieden 

aan startende bedrijfjes is de kleinschalige bedrijfsactiviteiten nlet ultslultend voorbe

houden aan ambachtsbedrijven. Op basis van de VNG-publlcatle 'Bedrijven en milieu

zonering' (uitgave 2009) is een beoordellng gemaakt welke bedrijven toegelaten 

kunnen worden. In het bestemmingsplan zijn bedrljven in de categorie 1 en 2 conform 

de bij het bestemmlngsplan behorende bedrljvenstaat toegestaan. 

De motlvering daarvoor ligt met name in het feit, dat deze activltelten te alien tijde 

zeer beperkt blijven. Dit is gereguleerd door in de regals een maximum maat op te 

nemen van 50 m2 dat gebruikt mag worden voor bedrljvlgheld en dat de bedrijvigheid 

altijd ondergeschikt moet zijn aan de woonfunctie. Hiermee wordt voorkomen dat er 

onwenselljke situaties zouden kunnen ontstaan in die zin , dat het verschil met een 

reguliere bedrijfsbestemming niet meer aanwezlg zou zijn. De omliggende percelen 

Worden hierdoor nimmer onevenredig gehinderd. Bij het eventueel verlenen van om

gevingsvergunning tot een groter oppervlak dat gebruikt mag worden voor bedrijvig

held, geldt het toetsingskader dat de omliggende percelen niet onevenredig nadeel 

hlervan mogen ondervlnden. In het bestemmingsplan Is de regellng 'beroep aan huis 

en lichte bedrijvigheid' ook mogelijk gemaakt bij bedrijtswonlngen (agrarlsch, maat

schappelijk, etc). 

Een aan-huis-gebonden beroep betreft een beroep of het beroepsmatig verlenen van 

dlensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutlsch, kunstzinnig, ontwerp

technisch of hiermee gelijk te stellen gebled, dat door zljn beperkte omvang in een 

woning en daarblj behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kan wor

den uitgeoefend. 

Samenvattend: 

BIJ alle (bedrijfs)wonlngen is, via de bestemmlngsomschrljving, een beperkte op

pervlakte aan huis gebonden beroep/ bedrijf direct toegestaan. Het gaat dan om 

een oppervlakte van maximum van 50 m2• 

Via een omgevingsvergunning kan de oppervlakte worden vergroot tot maximaal 

100 m 2• 

2 .3.3.3. Planthema's Recieatie en toe1isme 

Thema solitaire recreatlewonfngen 

In het plangebied komen enkele solitair gelegen recreatlewonlngen voor. Hiermee 

wordt bedoeld dat deze recreatiewoningen geen onderdeel ultmaken van een recrea

tlepark, maar verspreid door het buitengebied liggen. 
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Voor de enkele solitair getegen recreatiewoningen is de geldende bestemming 'recre

atlewoning' overgenomen. In dit bestemmingsplan worden geen nleuwe ontwikkelin· 

gen meegenomen. 

Thema klelnschsl/g kamperen 
Kleinschallg kamperen {ook wel kamperen bij de boer genoemd) versterken de recre

atieve functie van het bultengebied. Verder kan het kleinschalig kamperen een moge
lljkheld bieden voor agrarische bedrijven als verbredlng van de activlteiten. Het vesti

gen van het kleinschalig kamperen is via een omgevingsvergunnlng mogelijk ge

maakt in het bestemmingsplan, waarbij er een aantal voorwaarden geldt. Ten eerste 

is het kleinschalig kamperen alleen toegestaan bij agrarische bedrijven. Blj het be· 

eindlgen van het agrarlsche bedrijf moet ook het klelnschallg kamperen warden be

eindigd. Hat kamperen dient op of direct aansluitend aan het agrarlsch bouwvlak te 

worden gesltueerd. In enkele delen van het bultengebled is het kleinschalig kamperen 

niet toegestaan, vanwege de landschappelijke waarde (openheld) van die gebieden. 

Dit betreffen bijvoorbeeld de open delen van de Engen en het Blnnenveld. De maxima

le omvang bedraagt 25 kampeermiddelen (tenten, tentwagens, kampeerauto's en/ of 

caravans, geen stacaravans) en maximaal 75 m2 aan gebouwen {eventueel nieuw

bouw) voor sanltaire voorzieningen. Ook moet sprake zijn van een goede landschap

pelijke inpassing. 

Samenvattend: 

Kleinschalig kamperen is mogelijk via een omgevlngsvergunning bij agrarische 

bedrljven. 
Het klelnschallg kamperen moet worden beeindlgd zodra de agrarische. activitei· 

ten zijn gestopt. 

Vestlglng Is nlet toegestaan ter plaatse van de aanduldlng 'Waarde - Waardevol 

open landschap'. 

Het klelnschalig kamperen moet landschappelljk warden ingepast. 

Thems Bed & Breakfast 
Een Bed & Breakfast versterkt, net als het klelnschallg kamperen, de recreatieve 

functie van het buitengebied. Het vestigen van een Bed & Breakfast Is via een omge

vingsvergunnlng mogelijk in zowel (agrarische) bedrijfswoningen als burgerwoningen. 

Hlerbij geldt als voorwaarde dat de Bed & Breakfast gesitueerd wordt in de woning en 

een maximumoppervlakte heeft van 50 m2• Hierbij dient de woonfunctie de hoofd
functie te blijven. Vanwege de aard van de bestemmingen Horeca en Recreatie is 

geen regeling opgenomen voor Bed & Breakfast blnnen deze bestemmingen. 

Samenvattend: 

Bed & Breakfast is via een omgevingsvergunning mogelijk bij (bedrljfs)woningen, 

tot maximaal 50 m2, waarbij de hoofdfunctie wonen dient te blijven. 

Thema recreatlef medegebrulk 
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(Extenslef) recreatief medegebruik, in de vorm van wandelen, fletsen, paardrijden en 

sportvlssen, Is in principe blnnen alle gebledsbestemmingen mogelijk, via de be

stemmingsomschrljving. 

Samenvattend: 

- (Extensief) recreatief medegebruik is binnen alle gebledsbestemmingen mogelijk. 

2.3 .3.4. Planthema's Bos/ Natuur/ Landschap/ Cultuurhlstorle en Archeologie 

Thema bos, natuur en landschap 

De gemeente heeft de 'Kaart met waardezones cultuurhistorle (landschappelijke en

sembles, cultuurlandschap, archeologie en historie) opgesteld. Deze kaart is een 

weergaven van de bestaande situatie en een vertaling van de ontwikkellngen die vol

gen uit bestaand beleid. De toekomstig gewenste situatie op grond van reeds be

staand beleid vormt de basis voor flexibiliteitregels in het bestemmlngsplan. 

Aanvullend op de reconstructiezonering (waarvan bestaande landschaps- en natuur

waarden mede uitgangspunt zijn), zijn dubbelbestemmingen opgenomen, ter be

scherming van l<Jndschappelijke en natuurlijke waardcn. Dlt betrcffcn de bestemmin

gen 'Waarde - Cultuurhistorische Landschapswaarde', Waarde - Natuur en Ecologie', 

Waarde - Waardevol Open Landschap' en 'Waarde - Ecologlsche Hoofdstructuur'. 

Thema waterretentlegebled 

Water Is een belangrijk aspect in het buitengebied. Bij het toekennen van functies, de 

lnrlchtlng en het beheer en het gebruik van de fysieke omgevlng moet er rekening 

gehouden worden met de elgenschappen en mogelljkheden van het watersysteem. Er 

Is een aantal wetten en beleidsdocumenten dat van belang is. 

In het agrarisch buitengebied van Ede bevinden zich onder meer waterbergingsgebie

den. Dlt zljn gebleden waar, In tijden van overvloedlge neerslag, water tijdelijk kan 

worden vastgehouden. Waterbergingsgebieden zijn gevoelige gebleden. De waterber

gingsgebieden (bijvoorbeeld het Binnenveld} maken deel ult van het groenblauwe 

casco. Deze zijn bedoeld voor het tijdelljk bergen van water ult het regionale watersys.. 

teem, ten tijde van grote neerslaghoeveelheden. In waterbergingsgebieden is funcUe

verandering die het tijdelijk bergen van water frustreert, zoals verstedelijking, aanleg 

van bedrijventerreinen, boomteelt en hervestiging van glastuinbouw, uitgesloten. 

Bestaande functles en rechten zijn, conform de geldende bestemmlng, gehandhaafd. 

Te:- bescherm!n~ va n het \·~aterbe:g;ngsgebiad is een dubhetbestemmlng opgenvmen; 

'Waterstaat - Waterbergingsgebied'. Op basis is uitbreiding van bebouwing gekop
peld aan een omgevingsvergunnlng. 

lndien de waterberging niet onevenredlg wordt geschaad, Is het beleid erop gericht 

om agrarische bedrijven de ruimte te bieden voor noodzakelljke uitbreidingen. Dit 

moet per geval worden beoordeeld. 
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Uitbreiding van niet-agrarische functles, die de waterbergingsfunctie kunnen belem

meren, ls niet toegestaan. 

Het Blnnenveld krijgt een bestemmlng conform het bestaande gebruik met een dub

belbestemmlng 'Waterstaat - Waterbergingsgebied'. 

Samenvattend: 

Waterberglngsgebieden maken deel uit van het groenblauwe casco. 

Bestaande functies en rechten zijn, conform de geldende bestemming, gehand

haafd. 
Agrarische bedrijfsbebouwing mag in beglnsel worden uitgebreid, voor zover nood

zakelljk voor een doelmatlge agrarlsche bedriJfsvoerlng en de waterberglng niet 

onevenredig wordt geschaad. 

Ultbreidlng van niet-agrarlsche functies, die de waterberglngsfunctle kunnen be

lemmeren, is niet toegestaan. 

Thema cuttuurhlstorle 
Cultuurhistorie, oftewel cultureel ertgoed, ls een thema dat steeds belangrijker wordt 

in de rulmtelijke ordening. Het betreft historische sporen, objecten en patro

nen/ structuren, die wel of niet zichtbaar zijn en die deel ultmaken van de omgeving. 

Ze geven een lndicatie weer van hoe het er vroeger was of is ontstaan. In Nederland 

zijn monumenten aangewezen vanult het Rijk, provlncie en gemeente. Rijksmonu

menten en gemeentelijke monumenten worden beschermd via de Monumentenwet 

en de gemeentelijke monumentenverordening en behoeven geen verdere planologl

sche bescherming. Vanwege de belangrijke signalerlngsfunctie zijn de wettelijk be

schermde monumenten op de verbeelding opgenomen. Aanvullend op de bescher· 

mende werklng van de sectorale wetgeving is in het bestemmlngsplan de mogelijk

held opgenomen dat het bevoegd gezag nadere elsen kan stellen aan nieuwe bouw

werken nabij aangewezen monumenten. 

Cultuurhistorische kenmerken in het landschap, bijvoorbeeld in de vorm van histori

sche patronen/ structuren, zljn zoveel mogelijk beschermd via de dubbelbestemming 

- Waarde - Cultuurhistorische Landschapswaarden en de daarmee samenhangende 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden. 

Samenvattend: 

Aanvullend op de beschermende werking van sectorale wetgeving, is in het be

stemmlngsplan de mogelijkheid opgenomen dat het bevoegd gezag nadere eisen 

kan stellen voor nieuwe bouwwerken nabij aangewezen monumenten. 

In het bestemmlngsplan is het veranderen van cultuurhistorlsche kenmerken in 

het landschap vergunningplichtig. 

Thema zandwegen 
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Zandwegen leveren een belangrljke bljdrage aan de (cultuurhlstorische) structuren 

van het bultengebied. Met betrekking tot de zandwegen in het plangebied Is de Nota 

Zandwegen opgesteld. De zandwegen zijn in het bestemmlngsplan op zodanlge wijze 

beschermd, dat voor de verharding van (cultuurhlstorlsch waardevolle) zandwegen 

een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Bij de afweglng of de omgevingsvergun

ning kan worden verleend, wordt het beleid uit de Nota Zandwegen betrokken. 

Samenvattend: 

voor het verharden van (cuttuurhistorisch waardevolle) zandwegen is een omge

vlngsvergunning nodlg. 

Thema archeo/ogle 
In de perlode 2009~2010 zijn alle bekende en te verwachten archeologische waarden 

In het bestemmingsplangebied agrarlsch buitengebled opnleuw In kaart gebracht. Uit

komst van deze 'waardering' is een gebiedsselectie van vier meer en minder beteke

ntsvolle cultuurhistorische zones (ensembles) op een gemeentelijke cultuurhistorische 

waarderingskaart voor het agrarische buitengebied (RAAP-rapport 2000, kaartbijlage 

6). 

Op basis van artikel 38a van de Monumentenwet 1988 houdt de gemeente blj de 

vaststelling van een bestemmingsplan en biJ de bestemming van de In het plan be

grepen grond, rekenlng met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monu

menten. lngevolge artikel 39, eerste lid, van genoemde wet, kan de gemeenteraad bij 

een bestemmlngsplan in het belang van de archeologische monumentenzorg een 

omgevlngsvergunning voor een aanlegactivitelt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen omgevlngsrecht verplicht worden ge

steld. 

rer bescherming van gebieden met een hoge verwachtlngswaarde en gebleden met 

bekende te behouden archeologische monumenten, wordt een dubbelbestemmlng in 

het bestemmingplan opgenomen. 

Samenvattend: 

Gebleden met een hoge verwachtingswaarde zljn met een dubbelbestemming en 

een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zljnde, 

of van werkzaamheden beschermd. 

Themalandschapsfonds 
De gemccntc haeft de (on)mogalijkhadan onderzocht die hat grondexplvitatie· 

instrumentarium biedt in het kader van bijdrage(n) aan het landschapsfonds. Artikel 

6.13 Wro bepaalt dat in een exploitatieplan bovenplanse kosten ten behoeve van 

voorzienlngen meegenomen kunnen worden in een exploitatieopzet. Deze zijn te ver

delen in twee groepen: bovenwijkse voorzienlngen enerzijds en bovenplanse vereve

nlngen en rulmtelijke ontwikkelingen anderzljds. Het kostenverhaal van bovenwijkse 

voorzieningen kan de gemeente afdwingen door mlddel van overeenkomsten en het 
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exploitatieplan. De gemeente geeft aan per ontwikkeling een bepaalde prljs {€ 10,00) 

voor ledere ma te laten bijdragen aan het landschapsfonds. Het kostenverhaal van 

rulmtelljke ontwikkellngen en bovenplanse verevenlng kan de gemeente enkel af

dwingen door middel van anterieure overeenkomsten (met anterieur wordt bedoeld: 

voorafgaand aan de planologisch vastleggen van de ontwlkkellng) en nlet via het ex

ploitatleplan. In een Structuurvisie dient de beleldsmatige basis te worden vastgelegd, 

alsmede de redelijkheid ervan te worden onderbouwd. De Structuurvisie vormt in dat 

opzicht de voorwaarde voor het eisen van een geldelljke blJdrage. 

Samenvattend: 

Het kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen kan de gemeente afdwlngen 

door mlddel van overeenkomsten en het exploltatleplan. 

De gemeente geeft aan per ontwikkellng een bepaalde prijs {C 10,00) voor iedere 

m3 te laten bljdragen aan het landschapsfonds. 

Het kostenverhaal van ruimtelljke ontwlkkellngen en bovenplanse verevening kan 

de gemeente enkel afdwingen door middel van anterleure overeenkomsten en 

niet vla het exploitatieplan. 

In de structuurvisie Agrarisch Bultengebied Is hiervoor de juridische basis gelegd. 
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3 Beleidskader 

Oit hoofdstuk gaat in op het beleid dat ruimtelijk relevant is voor het agrarisch bui

tengebied van de gemeente Ede. De relevante sector- en facetbeleidsdocumenten 

(bijvoorbeeld natuur, cultuurhistorie en water) worden met name verder uitgewerkt in 

hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk worden de randvoorwaarden per beleidsveld nader uit

geschreven waarbij telkens het wettelljke en beleldskader wordt benoemd. Het rijks

beleid is veelal globaal en heeft zijn doorwerking op provinciaal niveau. De doorwer

king van provinciaal en gemeentelijk beleid is vaak duidelijker zichtbaar in een be

stemmingsplan, omdat het beleid op deze niveaus concreter is dan op Rijksniveau. 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Nota Ruimte, Ruimte voor Ontwikkeling (2006) 

De Nota Ruimte verwoordt het nationaal ruimtelij k beleid en heeft de plaats ingeno

men van het Structuurschema Groene Ruimte. In de Nota Ruimte zijn op Rijksniveau 

de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2020 vastge

legd. De nota heeft vier hoofddoelen: 

versterken economle; 

krachtige steden en een vitaal platteland; 

waarborglng van waardevolle (inter)nationale groengebieden en 

waarborging van de veiligheid. 

In de nota worden de bakens verzet, in de vorm van nieuwe voorstellen met minder 

regels (deregulering) en meer ruimte voor ontwikkeling (van toelatingsplanologie naar 

ontwikkelingsplanologie). Het rijk wil hierbij meer overlaten aan lagere overheden 

(centraal wat moet en decentraal wat kan). Enkele belangrijke koerswijzigingen in de 

Nota Ruimte zijn de extra aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van provincies 

en gemeenten, verbrede plattelandsontwikkeling en een minder streng contourenbe~ 

leid. 

De hoofdlijnen van het beleld zljn aangegeven in een ruimtelfjke hoofdstructuur. Op 

de kaart met de 'Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur: economie, infrastructuur, ver

stedelijking' (zie de flguur 3.1), heeft het plangebled deels de aanduiding 'Economisch 

kerngebied'. Dit kerngebied wordt gevormd door de steden Ede, Veenendaal en Wa

geningen. Op de !<aart met de 'Nationale Rulmtelijke Hoofdstructuur: Water, Natuur 

en Landschap' (zie de figuur 3.2.) heeft het agrarisch buitengebied van de gemeente 

Ede geen specifieke aanduiding gekregen. Wei grenst het direct aan het Nationale 

landschap de Hoge Veluwe. 
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(Minlsterie van VROM et al, 2006). 

47 



auitengebied 
Oe Nota Ruimte biedt meer kansen om het economlsch draagvlak en de vltalitelt van 

het landelijk gebied te vergroten. Daarom wil het rljk de mogelijkheld voor hergebruik 

en nleuwbouw in het buitengebied verrulmen. Vrljkomende bebouwing kan worden 

omgezet (functieverandering) in wonen of werken (k leinschallge bedrijvigheid). Het 

beleld dat op dit punt voor de gemeente Ede is opgesteld, Is doorvertaald In het be· 

stemmlngsplan Agrarisch buitengebied. In bepaalde gevallen kan nieuwbouw wense

liJk zijn. 
Denk hierblj aan woningbouw in de vorm van Ruimte-voor-Rulmte (rood-voor-rood) en 

(lieuwe landgoederen (rood-voor-groen). Het kabinet acht economisch vitale, grond 

gebonden landbouw van belang voor het beheer van het bultengebied en verwacht 

dat de provlncies in hun ruimtelljke plannen meer mogelijkheden scheppen voor een 

bredere bedrljfsvoering. Het rijk ondersteunt de veranderlngen In de landbouw, onder 
pndere door rulmtelljke ontwikkelingen in de rlchting van duurzame productie te ver

gemakkelijken. Cu ltuurhistorie maakt deel ult van de generieke basiskwaliteit die in 

de Nota Ruimte is vastgelegd. 

3.1.2 Agenda Vitaal Platteland (2004) 

De Agenda Vitaal Platteland bevat de integrale vlsle van het Rljk op de verdere ont

wikkellng van het platteland. De Nota Ruimte bevat vooral rulmtelijk beleid. De Agen

da Vitaal Platteland beschrljft een integraal perspectlef, op basis van economische, 

ecologische en sociaal-culturele aspecten. De visie wordt beschreven aan de hand van 

de thema's verbreding van de landbouw (landbouw met een neventak en verbrede 

landbouw), leefbaarheid, natuur en landschap (EHS en Natlonale Landschappen) en 

milleukwallteit. 

3.1.3 Revltallserlng LandelU!< Gebied (2002) 
De Reconstructlewet Concentratiegebieden is, na de varkenspestepidemie in 1997, 

opgesteld ten behoeve van de verbeterlng van de rulmtelijke structuur voor de lnten

sleve veehouderij. In het opgestelde Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost 

(zie paragraaf 3.2.3) is de integrale zonering van het landelijk gebied van onder ande
re de gemeente Ede voor de intensieve veehouderlj verder uitgewerkt, In de vorm van 

landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden. De 

wet voorziet in een rechtstreekse doorwerking van het reconstructiebeleid naar 

Streekplannen en bestemmingsplannen daar waar dlt aan de orde is. 

3.1.4 Note natuur, bos en landschap in de 21"' eeuw (2000) 

In j uni 2000 Is de Nota natuur, bos en landschap in de 218 eeuw (NBL21) verschenen. 

Deze nota vormt een lntegrale herzienlng van het Natuurbeleldsplan, de Nota Land

schap, het Bosbeleidsplan en het Strategisch Plan van Aanpak Blodiversiteit. Het 

NBL21 geeft de basis voor het natuur-1 bos- en landschapsbeleid In het komende de· 

cennium. 

Dit beleld omvat onder meer de voortzetting van realisatle van de EHS en het op on

derdelen versterken daarvan, In de vorm van robuuste verblndlngen, een offensieve 
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landschapsaanpak, het werken aan hoogwaardig groen om de stad en een effectief 

internationaal natuurbeleid. De nota werkt ruimtelljk door in de ultwerking van de 

ecologische hoofdstructuur, natuurdoeltypen en het programma beheer. 

3.1 .5 Visie Paard en Landschap (2006) 

In deze visie is de wens van het ministerle van LNV verwoord dat de sector bijdraagt 

aan de duurzame ontwikkeling van het landelljk gebled en een aantrekkelljk land

schap. Economische, recreatieve en landschappelijke ontwikkelingen kunnen bijdra

gen aan verdere professionalisering van de sector. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onder de naam Paardenhou

derlj en Ruimtelljke Ordening een handrelking voor de praktijk gemaakt. Ook hierin 

wordt de paardenhouderij als zelfstandige en economisch waardevolle sector op het 

platteland gepositioneerd. Aan de orde komen onder andere de betekenis van de 

paardenhouderlj voor het platteland en criteria die van nut kunnen zljn blj het vaststel

len van beleid en een leidraad kunnen zijn voor het nemen van besluiten omtrent ver

gunningaanvragen. Binnen de gemeente zijn verschillende paardenhouderijen aanwe
zig. Deze paardenhouderijen zijn in voorliggend bestemmingsplan op een goede ma
nier jurldisch-planologisch geregeld. 

3.1.6 Wet geurhinder en veehouderij (2007) 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januarl 2007 het toetsingska

der voor de mllieuvergunning, als het gaat om geurhlnder vanwege dierenverblijven 

van veehouderijen. De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbe

lasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoellg object (bijvoorbeeld 

een woning). De geurbetasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmo

del. Dit geldt alleen voor dieren waarvoor geuremlssiefactoren zljn opgenomen in de 

Regellng geurhinder en veehouderij. Voor dieren zonder geuremlsslefactor gelden mi

nimaal aan te houden afstanden. Bij gemeentelijke verordenlng kunnen gemeenten 

afwljken van de wettelijke normen. De gemeente Ede heeft momenteel geen ge

meentelljk geurbeleld. 

3.2 Provinciaal en regionaal beleid 

3.2.1 Streekplan Gelderland 2005 

Het provinclaal beleid is neergelegd In het Streekplan Gelderland 2005, vastgesteld 

door de Provlnciale Staten op 29 junl 2005. Op 1 jUll 2008 Is de fundamentele her

zJenlng van de Wet op de Ruimtefijke Ordenlng in werklng getreden, de Wet rulmtelij

ke ordening (Wro). Door inwerkingtreding van de Wro heeft het streekplan nu de sta~ 

tus van een structuurvisie heeft gekregen. 

Het streekplan geeft de beleidskaders aan voor de ruimtelljke ontwikkellng in de ko

mende tien jaar. Deze beleidskaders zijn bepaald door Provinclale Staten. De hoofd

doelstelllng van het Gelders ruimtelijk beleid voor de periode 2005-2015 is om de 

rulmtebehoefte zorgvuldig in regionaal verband te accommoderen en te bevorderen 

dat publieke (rijk, provincie, gemeenten, waterschappen) en private partijen de beno-
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digde ruimte vinden, op een wijze die meervoudig ruimtegebruik stimuleert, duur

zaam is en de regionale verscheidenheid versterkt, gebruik makend van de aanwezi

ge ldentiteiten en ruimtelijke kenmerken. Om de afstemming met regionale ontwik

kelingen te optimaliseren, is het streekplan mede gebaseerd op regionale structuurvl

sies en reconstructieplannen, die zijn aangeleverd door de Gelderse regio's. 

De provincie hanteert voor de uitwerking van de hoofddoelstelling in het streekplan de 

volgende doelen: 

Sterke stedelijke netwerken en regionale centra bevorderen. 

Versterken van de economische kracht en de concurrentiepositie van Gelderland. 

Bevorderen van een duurzame toeristisch-recreatieve sector In Gelderland met een 

bovengemiddelde groei. 

De vitaliteit van het landelijk gebied en de leefbaarheid van daarin aanwezige ker

nen versterken. 

De waardevolle landschappen verbeteren en de Ecologische Hoofdstructuur reaii

seren. 

De watersystemen veilig en duurzaam afstemmen op de veranderende wateraan

voer en -afvoer en de benodigde waterkwaliteit. 

Een gezonde en vellige milieu(basis)kwaliteit bewerkstelligen. 

Met ruimteiijk beleid bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van en in 

de provincie. 

Bijdragen aan een evenwichtige regionaal gedifferentieerde ruimtelijke ontwikke

ling, door de cultuurhistorische identiteiten en ruimtelijke kenmerken als inspira

tiebron te hanteren in de ruimtelijke planning. 

Het streekplan bevat twee type kaarten: plankaarten en themakaarten. De plankaar

ten hebben een planstatus. De hoofdfuncties (ontwlkkeliogen van) voor het landelijk 

gebied (landbouw, natuur en recreatie) zijn aangeduid op deze plankaarten. Deze pro

vinciale aanduidingen zijn als richtinggevend beleidskader benut voor de uitwerking 

van de gebiedsbestemmlngen en eventuele aanduidingen. Voor het plangebied gel

den de volgende aanduidingen (zie de figuren 3.3. en 3.4). 
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Figuur 3.3.: uitsnede streekplankaart 1: Ruimtelijke Structuur en legenda 
(Provincle Gelderland, 2005). 
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I.aude.lijke Fiets.route 

Lauge Afstands Wau~lroute 

Bebouwd gebied '.!000 

Hoofdweg met aaushtirillg 

Overigeweg 

Spoorliju 

Figuur 3.4.: ultsnede streekplankaart 3: Beschermlngskaart en legenda (Provlncle Gelderland, 2005). 
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Op plankaart 1 (figuur 3.3.) Ruimtelijke structuur zljn de volgende relevante vlakaan

duidingen opgenomen: EHS (natuur en verbindingszone), waardevol open gebied, re

gionale waterberglng (deftnitlef begrensd), stedendrlehoek/WERV, concent ratie ln

tensleve teelten, waardevol landschap en multlfunctloneel platteland. Op plankaart 3 

(figuur 3.4.) Beschermingskaart zijn de aanduidingen natte natuur, beschermingsge

bled natte natuur, grondwaterbeschermingsgebied, stlltegebied, landelijke fletsroute 

en lange afstandswandelroute in het plangebied aangewezen. 

In het streekplan is beleld met betrekklng tot onder andere glastulnbouw, teeltonder

steunende voorzienlngen, aardkundige waarden, landgoederen, functieveranderlng 

van vrUgekomen agrarische bebouwlng, recreatie en toerlsme geformuleerd. Voor on· 

der andere cultuurhistorle en archeologle is aanvullend beleld geformuleerd. lndlen 

relevant voor het plangebied komt dit beleid terug blj de planthema's. 

3.2.2 Ultwerklng streekplan Gelderland 2005 (2006) 

Een aantal beleidsvoornemens ult het streekplan Gelderland 2005 is concreter ge

maakt in de vorm van de volgende uitwerkingsplannen: 

De streekplanuitwerking 'Groel en Krlmp' is vastgesteld op 26 september 2006. Be

tangrijk onderdeel van de Streekplanuitwerking Groel en Krimp vormt de wijze van 

omgaan met de natuurwaarden, voorat op een manler zoals deze benoemd zljn In het 

kader van Natura 2000. Deze uitwerking is vooral gericht op verblijfsrecreatie op de 

Veluwemasslef. Het Veluwemassief maakt geen onderdeel ult van dit bestemmings

plan. 

Met de streekplanuitwerklng 'Kernkwalltelten en omgevlngscondltles' (vastgesteld 16 

mel 2006) geeft de provincie aan welke ecologische, landschappelljke en cultuurhls

torlsche kwaliteiten aan de orde zijn in deze gebleden. De uitwerking levert geen 

nleuw beleld op, maar zorgt voor meer duidelijkheld. Buiten de EHS en Waardevolle 

landschappen Is de bemoelenis van de provincie met ecologische en landschappelljke 

kwalitelten klein. De uitwerking bestaat ult een deel met een ultwerklng van de 

kernkwalltelten en omgevingsconditfes van de EHS en een deel met een uitwerklng 

van de kernkwallteiten van de Waardevolle landschappen. 

In 'Kernkwalttelten en omgevtngscondltles van de Gelderse ecolog'lsche hoofdstru~ 

tuur' Is het soortenbeleid van de provincie Gelderland benoemd. Het doel van het pro

vinciale soortenbeleid Is het duurzaam veiligstellen van bedreigde plant- en diersoor

ten in Gelderland. Op deze wijze wordt invulllng gegeven aan de natlonale kaders, zo

als aangegeven In de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet, en aan in

ternationale verplichtingen op basis van de Habitat- en Vogelrichtlijn. Blj het maken 

van ptannen Is het, op grond van de algemene verpllchtlng volgens de Flora- en- Fau

nawet, buiten en blnnen de EHS nodig om onderzoek te doen naar beschermde soor

ten, en daar, wanneer nodig, rekening mee te houden en eventuele schade te com

penseren. De Flora- en Faunawet kent uitsluitend de bescherming van de vaste rust-
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en verblljfplaatsen. In deze streekplanuitwerking wordt het totale leefgebled van de 

beschermde soorten als een kernkwalltelt van de EHS beschouwd. 

Legenda 
Ecologische hoofdstructuur 
(kemkwalltelt} 

Verblndingnone 

- Natuur~bied 
' - Verwevingsgebled 

Ftguur: ultsnede Datahotel Provlncle Gelderland, Kernkwalltelten EHS en legends 
(Provlncie Gelderland, 2006). 

In 'Kernkwalltelten waardevolle landschappen' zljn de kernkwallteiten per waardevol 

landschap genoemd. In het agrarisch bultengebled van de gemeente Ede llggen de 

volgende (delen van) waardevolle landschappen met hun kernkwalitelten: 

Het Binnenveld: 

open, grootmazlg landschap met weinig bebouwing, In scherp contrast met omrln

gende steden en stuwwallen; 

karakteristieke rechtlijnige wegenstructuur; 

zicht op de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug en het Veluwemasslef; 

rust, rulmte, donkerte. 

Veluwemassief (niet aanwezig In het plangebied van dlt bestemmlngsplan}: 

de groene long van Nederland; 

stuwwal met grootschalige afwlsseling van open heide, gesloten bos, ultgestrekt 

open stulfzand en vennen, agrarlsche enclaves; 

rijk aan aardkundlge kwaliteiten; 
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afwezigheid van oppervlaktewater met ultzonderlng van de vennen en enkele be
ken; 

welnig bebouwing; 

karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle open essen op de flanken; 

een 'antropogene' leegte van nu en met een schatkamer van cultuurwaarden toen: 
landgoederen, grafheuveis, boerderijen, etc.; 

rljke variatie aan soorten bos; 

rust, rulmte, donkerte. 

In de streekplanu itwerklng 'Nattonale Landschappen' (3 juli 2007) zijn de grenzen van 
de Nationale Landschappen vastgelegd. Blnnen deze grenzen kunnen projecten wor

den ultgevoerd die de kwalitelt van het landschap versterken, de toegankelijkheid ver

beteren en de cultuurhistorische waarde verhogen. Voor ieder Natlonaal Landschap is 

ook een ultvoeringsplan opgesteld; daarin staat welk type projecten voor subsidie in 

aanmerkfng komen. Het agrarisch buitengebied van de gemeente Ede grenst aan het 

Nationale Landschap de Veluwe. 

Op 19 december 2006 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de streekplan

uitwerking 'Waterbergtng• vastgesteld. 

Het doel van de streekplanuitwerking Is de waterschappen en gemeenten richtlijnen 

te geven om de tijdelijke berging van overtolllg regenwater ruimtelijk mogelijk te ma

ken. De waterschappen hebben de taak te zorgen dat er v66r 2015 voldoende water· 

berging gerealiseerd is. Pianologische ondersteuning door de gemeenten is daarbij 

onontbeerlijk. In het plangebied ligt ten oosten van Bennekom een waterbergingsge
bied. 

Op 12 december 2006 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland de streek

planultwerking 'Zoekzones voor stedellJke functles en landschappellJke versterkfng' 

vastgesteld. Zoekzones geven de gebieden aan die worden gereserveerd voor stede

lljke functles: wonen (huizen), werken (bedrljventerreinen) en voorzienlngen (scholen, 
kerken, sportvelden etc.). Daarnaast bevat de streekplanuitwerking zoekzones voor 

'landschappelijke versterking'. Oat zijn gebieden waar het landschap moet worden 

versterkt en waar slechts incidenteel en op beperkte schaal wonlngen mogen worden 

gebouwd. In het plangebied liggen zowel zoekzones wonen, gemiddelde dichtheid, 

zoekzones werken, als zoekzones landschappelijke versterking. Deze zoekzones zijn 

niet rechtstreeks doorvertaald in voorliggend bestemmingsplan. 
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Figuur: uitsnede Datahotel Provlncie Gelderland, zoekzones voor stedelljke functles en landschapsontwlkkeling en legenda 

(Provlncle Gelderland, 2006). 

3.2.3 Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost (2005) 

Het reconstructieplan Gelderse ValleijUtrecht-Oost is op 26 januari 2005 definitief 

vastgesteld door Provinciale Staten van Gelderland. De ministers van LNV en VROM 

hebben het reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost op 1 maart 2005 goedge

keurd. Onderdelen van een reconstructieplan zijn met toepassing van artikel 27 van 

de Reconstructiewet aangewezen voor (directe) planologische doorwerking. 

Het reconstructieplan streeft er naar de problemen in het landelijke gebied structureel 

en op een samenhangende manier aan te pakken. Een belangrijk onderwerp daarbij 

is de zonering van de conflicterende functies intensieve veehouderij en natuur, land

schap, recreatie en wonen. De integrale zonering geeft inzicht in de ontwikkellngsmo

gelijkheden voor intensieve veehouderijen in extensiverlngs-, verwevings- en land· 

bouwontwikkelingsgebieden. Deze zonering heeft, met uitzondering van het verwe

vingsgebied, een rechtstreekse doorwerking in het bestemmingsplan. Verder zijn er 

richtlijnen opgenomen voor het aangeven van ontwikkelingslocaties in verwevingsge-

bied voor de iiiteiisieve veeliouderij. 

Volgens een uitspraak van de Raad van State op 3 mei 2006 hoeft het reconstructie· 

plan Gelderse Vallel/Utrecht-Oost slechts op een klein onderdeel in Leusden te wor

den aangepast. Voor het plangebied is het reconstructiebeleid geheel in stand geble

ven. Ook maakt de uitspraak van de Raad van State duidelijk dat de doorwerking van 

dit reconstructieplan geheel in stand blijft. 
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In het reconstructieplan zijn tevens de begrenzingen van waterbergingsgebieden 

weergegeven. In deze gebieden dienen ontwikkellngen die de waterbergingsfunctie 

belemmeren te worden voorkomen. Deze begrenzingen zijn opgenomen in het be

stemmingsplan. 

Voor het plangebied gefden de volgende aanduidingen (zie navolgende flguur): be

staand bos- en natuurgebied, extensiverlngsgebled, verwevingsgebied, landbouwont

wikkellngsgebied, landbouwontwikkelingsgebied zonder nieuwvestiging, waterber

glng. Deze zljn doorvertaald in het bestemmingsplan Agrarlsch buitengebied Ede. 

3.2.4 Reconstructleplan Gelderse Vallel/Utrecht-Oost handrelklng vertallng in bestem

mingsplannen (2006) 

De bestemmingsplannen van de gemeenten moeten conform artikel 11 en artikel 27 

van de Reconstructiewet onderdelen van het reconstructieplan die doorwerken in 

overeenstemmlng brengen met het Reconstructieplan. Tot het moment dat de door

werking is geregeld in het bestemmingsplan, geldt het Reconstructleplan voor wat be

treft die delen als een voorbereidingsbesluit voor onbepaalde tiJd. De doorwerking is 

om de volgende redenen wenselijk: 

Het voorkomen van ontwikkelingen die de doelen van het reconstructieplan zo erg 

aantasten dat uitstel niet mogelljk is. 

Beleldsvoornemens die nu met ieders instemming eenduidig kunnen worden vorm 

gegeven. 
Pas op het moment dat een bestemmingsplan van kracht is geworden, in overeen

stemming met het Reconstructieplan, vervalt het voorbereldlngsbesluit. 

In de handrelking worden concrete voorstellen gedaan voor de bestemmingsplannen, 

die de gemeenten eenvoudig kunnen verwerken in hun plannen. De handrelklng is 

opgebouwd ult twee deelnotities. In de eerste deelnotitie gaat het over de vertaling 

van de reconstructiezonering voor de intensieve veehouderij In de bestemmingsplan

nen. 

Dit betreft het onderdeel van het Reconstructieplan dat rechtstreeks doorwerkt in de 

bestemmlngsplannen. In de tweede deelnotitie komen de volgende onderwerpen aan 

de orde: 
functieverandering op vrijkomende (agrarische) bouwpercelen; 

verbreding landbouw. Afstemming met modelverordening; 

vestiging van nieuwe landgoederen; 
regelingen ten aanzien van ecologische verbindlngszones inctusief de robuuste 

ecologlsche verbindingszone; 

regelingen ten aanzien van de waterretentiegebieden. 

Hoe de voorstellen ult de handreiking hun weerslag hebben gekregen in het bestem

mingsplan Agrarlsch bultengebied Ede is duidelijk gemaakt bij de planthema's. 
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3.2.5 Gelders Milieuplan 3 (GMP-3) (2004) 

In het Gelders Milieuplan ligt de nadruk op een gezonde, schone, en veilige leefomge

ving voor mens en natuur. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig die de milieu

verontreiniging tegen gaan. De maatregelen zijn gericht op verkeer en vervoer, be

drljfsleven, landbouw en wonen. Een flink deel van het milieubeleid heeft zijn beslag 

gekregen In het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan 2 (PWP-2) en het Streekplan. 

Het PVVP-2 is op 30 juni 2004 vastgesteld door Provinciale Staten. In het PWP-2 

geeft de provincie Gelderland aan hoe zij steden, bedrljventerrelnen en voorzienlngen 

bereikbaar willen houden, hoe dat op een vellige manier wordt uitgevoerd, met zo min 

mogelljk schadelijke gevolgen voor de leefomgevlng. Ook' is in het PWP-2 een aantal 

maatregelen opgenomen om de milieuoverlast door verkeer op provinciale wegen 

aan te pakken. Het Streekplan speelt een cruciale rol in het vootkomen van nieuwe 

mllleuknelpunten bij de planning van nieuwe bedrijvel')terreinen, infrastructuur of 
woonwijken. 

3 .2.6 Gebiedsplan natuur en landschap Gelderland 2006 (2006) 

Het Gebiedsplan natuur en landschap Gelderland 2006 Is in oktober 2006 vastge

steld door Gedeputeerde Staten van de provincle Gelderland. Het doel van dit ge

biedsplan is het versterken van natuur, bos en landschap In de provincie Gelderland. 

Dlt plan geett voor de gehele provincie aan welke natuur-, bos- en landschapsdoelen 

Gedeputeerde Staten willen reallseren met de lnzet van de Subsidieregeling Agrarisch 

Natuurbeheer en de Subsidieregeling Natuurbeheer. 

Gedeputeerde Staten streven er naar om de, in dit plan aangegeven, natuurdoelen ui.

terlljk in 2018 te realiseren. Bij doelen die een lange ontwlkkeltljd hebben, dient voor 

2018 een begin te zijn gemaakt met de ontwlkkellng van deze doelen. De subsidJere

gelingen vormen niet het enige instrument om natuur- en landschapsdoelen te reali

seren. Ook landinrlchtingsprojecten en Gemeentelijke Projecten Landschapsbeheer 

leveren een belangrijke bijdrage. Vanuit publlekprlvate samenwerkingsovereenkom

sten kan ook een bijdrage worden verwacht. Het gaat niet alleen om het regelen van 

lnrichtlng en beheer. Het is ook essentieel dat natuur- en landschapswaarden goed 

beschermd worden en dat de juiste omstandlgheden voor de natuur tot stand komen. 

Het rulmtelljk, milieu- en waterbeleid draagt daar zorg voor. Het plangebied ligt in de 

Gelderse Vallei. Het gebiedsplan benoemt voor dit gebled de volgende kernkwaliteiten 

en algemene ontwlkkelingsopgaven: 

Kernkwallteiten: 

De, vanult ecologisch oogpunt, grote samenhang in en dlchtheid aan natuur- en 

bosgebieden, landschapselementen, beken en beekdalen in de groene gordel van 

Putten tot Scherpenzeel (en doorlopend naar de Utrechtse Heuvelrug). 

Het karakteristleke landgoederen- en kampenlandschap, met daarin de 'natuurlij

ke' rangschikking van beken, natte heideterrelnen en beekbegeleidende bossen. 

Het samenhangend systeem van infiltratie op de stuwwallen en kwel in lagen de

len, met de daarblj behorende hoge waarden van en potenties voor kwelafhanke-
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lijke vegetatles (natte schrale graslanden en broekbos) in de omgeving van Zwar

tebroek de Bunt en rn het zuiden van de Gelderse Vallei: het Binnenveld en het Al

lemanskampje. 

Ontwlkkelingsopgaven: 

het reallseren van de robuuste verbinding tussen Veluwe en Heuvelrug; 

het herstellen van de ecologisch waardevolle beeksystemen van de Veldbeek en 

Appelse beek; 

het ontwikkelen van het Binnenveld tot een complex van schraallanden met een 

verblnding naar het AllemanskampJe via het stedelljk ultloopgebled tussen Ede en 

Veenendaal; 

het realiseren van ecologische verblndingszones; 

het aanleggen van natte landschapselementen voor amflbleen; 
het terugdringen van de ammoniakbelastlng op de meest gevoelige natuurgebie~ 

den; 

het verlagen van de stikstof- en fosfaatbelasting van de beken; 

het opheffen van de verdroging en versterken van de kwel In de verdroogde na· 

tuurterreinen. 

3.2.7 Wonen in Gelderland 2006 (2006) 

In de rapportage Wonen in Gelderland 2006 (monitoring) wordt antwoord gegeven op 

vragen of gemeenten, woningcorporaties en andere marktpartijen slagen in het na

komen van afspraken en voorzien in de regionale woningbehoefte. Deze afspraken 

zijn vastgelegd in een Kwalitatief Woonprogramma (KWP). 

3.2.8 Zoekzones voor stedelijke functies Reglo De Vallei (2006) 

De provincie Gelderland heeft Regio De Vallei gevraagd zoekzones vast te stellen voor 

stedellJke functies en landschappelijke versterking voor de periode 2005-2015. Bij de 

zoekzones voor stedelijke functies gaat het om een begrensde vertallng van stedelljke 

ultbreldingen voor wonen en werken. De rapportage 'Zoekzones voor stedelljke fun~ 

ties Reglo De Vallei' uit 2006 bevat de onderbouwlng en ultwerklng van voornoemd 

verzoek van de provincie. De provincie Gelderland heeft de zoekzones vervolgens vast

gelegd In de eerder genoemde streekplanuitwerklng 'Zoekzones voor stedelijke func

ties en landschappelijke versterking'. In het plangebled liggen zowel zoekzones wo

nen, gemiddelde dlchtheid, zoekzones werken, als zoekzones landschappelijke ver

sterklng. Deze zones zijn niet opgenomen in voorllggend bestemmlngsplan. 

3.2.9 Reglonale beleidsinvulling functieverandering en nevenactivltelten. Gelderse Vallei 

(2006-2008) 

De gemeenten Ede, Wageningen, Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel hebben, in het 

kader van het gemeentelijk samenwerkingsverband Regio De Valle!, voor hun com

plete bultengebieden een eigen beleldsinvulling ontwikkeld voor functieverandering, 

nevenfunctles op agrarische bedrijven en uitbreiding van niet-agrarische bedrijven. Op 

22 november 2006 is de nota 'Regionale beleidsinvulling functieverandering en ne-
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venactiviteiten' vastgesteld. Op 4 april 2008 is er een verfijning van dit regiobeleid 

vastgesteld. 

Voor de gemeenten zijn de volgende doelen voor functieveranderlng van belang: 

De verbeterlng van de ruimtelijke kwalitelt vindt, naast sloop van bebouwing, te

vens plaats door middel van verbeterlng van publleke functles, zoals ontwikkeling 

van landschap en natuur, door versterking van de kenmerken van het oorspronke

lljke landschap, bijdragen aan recreatieve routes, bljdragen aan waterberging en 

dergelijke, op plaatsen waar dit wenselijk is. Functieveranderlng is geen doel op 

zlch, maar moet bljdragen aan de verbeterlng van de ruimtelijke kwaliteit van het 

landelljk gebled. 
Voorkeur is hergebrulk van bestaande bebouwlng voor nleuwe functies. Het ge

bruik van bestaande bebouwlng wordt gestlmuleerd. Als de bestaande bebouwing 

van een te slechte (beeld)kwalitei1 is om voor de nieuwe functie hergebrulkt te 

worden, Is vervangende nieuwbouw, die goed is lngepast In z'n omgevlng, moge

llJk. 
Versterklng van de economische en sociale vitalltelt van het buitengebied door, 

onder voorwaarden, niet aan het bultengebled gebonden functies toe te staan als 

nleuwe economische dragers en, onder voorwaarden, ook rulmte te bieden voor 

ultbreidlng van deze functies. 

Aanslulting van het beleid voor functieverandering blj de specifieke kenmerken en 

behoeften in de regio. 

De gemeenten zullen daarnaast nog de volgende crfteria meenemen bij de beoorde

llng van mogelijkheden voor functieverandering: 

De functieverandering wordt ingepast in het omrlngende landschap, bijvoorbeeld 

door de aanleg (en zo nodlg bestemmen) van natuur- en tandschapselementen. 

DaarblJ moet aansluitlng gezocht worden bij bestaande plannen voor natuur en 

landschap, zoals het Reconstructleplan en Landschapsontwlkkellngsplannen. De 

inltiatiefnemer zal daartoe een erfinrichtlngsplan moeten overteggen. 

De functleverandering moet bijdragen aan de verbeterlng van de rulmtelijke en 

economische vitaliteit, door middel van sloop van bebouwlng, al dan nlet in com

blnatle met verbetering van publieke functies, zoals natuurontwikkeling, bijdragen 

aan recreatieve routes of waterberging en dergelijke, op ptaatsen waar dit wense

lijk is. 
In geval van sloop van bestaande legale bebouwlng, geldt als pelldatum voor het 

aanwezig zijn van bestaande voormalige bedrijfsgebouwen: 2 jaar voor de datum 

dat de aanvraag voor functieveranderlngen wordt ingedlend. Voor deze methode 

met verschuivende datum is aan de ene kant gekozen om daarmee te voorkomen 

dat nieuwe bedrijfsbebouwing gebouwd worden, met als doet deze in te zetten 

voor het bereiken van sloopnormen in het kader van functieverandering. Aan de 

andere kant maakt het mogetijk dat ook relatlef jonge gebouwen ingezet kuhnen 

worden voor functieverandering, wat in de huldige economische tijd met snelle 

veranderingen gevraagd zal gaan worden. 

Opslag van goederen buiten gebouwen wordt niet toegestaan. 
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Detailhandel wordt niet toegestaan, tenzij het detallhandel in ter plaatse of in de 

regio geproduceerde producten betreft. 

De functieverandering mag niet leiden tot milieuhinder voor de omgevlng. 

In geval van vrijgekomen gebouwen van een stoppend agrarisch bedrljf, dient de 

milieuvergunning te zijn lngetrokken. 

lndlen sprake is van vervangende nieuwbouw en verbouw, zal de gemeentelijke 

Welstandsnota als toetsingskader geiden. 
Nevenactiviteit mag geen beperklng opleveren voor omliggende agrarlsche bedrij· 

ven. 

De nota geeft een beleidinvulling voor de volgende typen functleverandering: 

functleverandering naar wonen; 

functieverandering naar (niet-agrarische) bedrljven, maatschappelljke en recrea

tieve functies; 

nevenfuncties op bestaande agrarische bedrijven; 

ultbreiding van bestaande niet-agrarische bedrljven. 

De gemeente Ede heeft het reglobeleid voor deze typen van functteverandering in het 

bestemmlngsplan Agrarisch buitengebied verder genuanceerd en doorvertaald, gere

lateerd aan de specifieke kenmerken van deelgebieden (landschapstypen) binnen de 

plangrenzen. 
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Figuur: kaartultsnede functleveranderingen en legenda (Regio De Valle!, 2006). 

3.2.10 Beeldkwaliteitplan functieveranderingen Gelderse Vallei (2008) 

De primaire functie van het beeldkwaliteitplan is om de ambities ten aanzien van de 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit bij functieveranderingen weer te geven (erf

beplanting, orientatie en plaatsing bouwmassa's op het erf, architectuur, materiaal

gebruik en dergelijke). Het is de bedoeling dat initlatiefnemers aan de hand van dit 

beeldkwaliteitplan hun plannen voor functleverandering verder vorm geven. Onderde
len die thuishoren in dit bestemmingsplan Agrarisch buitengebied zijn niet opgeno

men in dit beeldkwallteitplan. Hierbij kan gedacht worden aan (goot)hoogte van ge

bouwen, dakhelllng, inhoud van de woning of oppervlakte aan bijgebouwen. Waar het 

gaat om architectuur, kleur- en materiaal gebrulk en dergelijke worden in dit beeld

kwaliteitplan wel suggesties gedaan. 

3.2.11 lnventarisatie en analyse Paardenbeleid Gelderse Vallei/Utrecht-Oost (2008) 

Bij de analyse in dit bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de gemeentelijke be

leidsdocumenten en recente bestemmingsplannen uit Reconstructiegebied Gelderse 

ValleijUtrecht-Oost. Daarnaast is een aantal landelijke rapporten (Visie 

Paard&Landschap en Handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening) bij de 

analyse betrokken. 
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De wljze van bestemmen in bestemmingsplannen en het anderszlns regelen van ,paar

denhouderijen, paardenbakken en nleuwe economlsche dragers In het rulmtelijke or

dentngsbeleld, kriJgt volgens de notltle op verschlllende manleren vorm, maar moet 

een slultend verhaal ziJn. De grate vraag Is daarblj wat Je wilt regelen en vervolgens 

kan dat op diverse manleren; het hoe. 

De hiermee samenhangende planthema's en ultgangspunten zljn reeds In paragraaf 
2.3 aan de orde geweest. 
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3.2.12 Regionale Structuurvisie WERV (2005) 

De samenwerkende gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal (WERV) 

hebben In maart 2005 de regionale structuurvisie vastgesteld. Dit plan beschrijft de 

gewenste rulmtelijke ontwikkeling van de regio. Eerst voor de perlode tot 2015 en ver

volgens tot 2030. De bijbehorende kaarten zijn hlervoor weergegeven. 

3.2.13 Landschapsontwlkkelingsplan (LOP) Blnnenveld voor de WERV-gemeenten (2007) 

De WERV-gemeenten hebben in 2007 het Landschapsontwlkkelingsplan Binnenveld 

opgesteld. Het plan geeft richting aan de gezamenlijke inspanningen van de vier ge

meenten voor de kwaliteit van het Binnenveld. De landschapsontwikkellngsvtsie geeft 

de rulmtelijke visie op de gewenste ontwikkeling. De vtsle is uitgewerkt in een projec

tenlijst en een voorstel om de ultvoering op te pakken. Daarblj wordt het volgende 

nagestreefd: 

Het landschap van het Binnenveld blljft behouden en de landschappelijke differen

tlatle wordt versterkt. lnitiatieven voor functleveranderlng, vernieuwlng en land

gaedvorming warden begeleid; dit gebeurt met het oog op nieuwe ruimtelijke kwa

lltelt. 

De randen van de kernen worden in het landschap lngepast en tussen de verschil

lende kernen blijven graene wiggen behouden. De toegankelijkheid van het land

schap voor recreatief medegebrutk door de bewoners van de omliggende kernen 

wardt verbeterd. 

In de lage kern van het gebied worden de natuurwaarden versterkt. Voor zover 

mogelijk, wordt natuurontwikkeling en agrarlsch grondgebruik gecambineerd met 

waterberglng. Tevens worden de ecologische relatles met de rest van de Gelderse 

Vallei en met de grote natuurgebleden Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en Neder-Rijn 

behouden en versterkt. 

De vlsle is per thema uitgewerkt in projecten. Projecten voor het thema landschap zijn 

gerlcht op het behouden en versterken van het patroon van landschappelijke beplan

tlngen. Er warden nleuwe initiatieven genomen en de bestaande praktljk van land

schapsbeheer In samenwerking particulieren wordt voortgezet. Voar de varmgeving 

en lnpassing van de agrarische dynamiek is een beeldkwaliteltplari voor het Binnen

veld opgesteld. Daarnaast zijn projecten opgenomen om de groene wiggen tussen de 

kernen te behouden en om de stedelijke randen beter in het 1andschap in te passen. 
Voor het thema cultuurhistarie wordt een verkenning uitgevoerd naar de cultuurhisto

rische objecten. Afhankelijk van het resultaat daarvan, wordt herstel en beheer ge
programmeerd. 

Voor het thema ecologische netwerken zijn vier zones aangewezen, waarvoor de ge

m~~nltm iiei iniiiaiief neme n. 

Prajecten onder het thema recreatie dragen blj aan de ontwikkeling van een recrea

tlef routenetwerk vanult de woonomgeving en dwars door het Binnenveld. 
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3.2.1.4 Groene Grens 

In de jaren 90 van de vorige eeuw hebben de gemeenten Ede en Veenendaal afspra

ken gemaakt over de grens aan de oostkant van Veenendaal. Er komt een duidelijke 

grens tussen Ede en Veenendaal, een groene grens. Een unleke groenzone, die de 

leefomgeving voor veel planten en dieren vormt, terwljl de landelljke uitstraling be

houden blijft. Daarnaast biedt de zone ook recreatieve mogelljkheden voor de bewo

ners van Veenendaal en Ede. De gemeenten hebben grond aangekocht. Op deze ka· 

vels zljn en worden natuur en recreatiegebieden gereallseerd. De grootte van de 

groenzone en de lnvulling daarvan is afhankelljk van de grondverwerving. Een deel 

van het projectgebled voor de groene grens llgt op het grondgebled van de gemeente 

Ede. Dlt deel valt onder de werking van het bestemmlngsplan Agrarisch buitengebied. 

De gemeenten Ede en Veenendaal hadden daarom In eerste lnstantie afgesproken 

dat de planologische regeling van dit deel van de groene grens meegenomen wordt in 

de herzlenlng van het bestemmlngsplan Agrarisch bultengebled. lnmlddels is beslo

ten hlervan af te zien, omdat voorliggend plan voornamelljk conserverend van aard Is 

en het gebled van de Groene Grens op ontwikkellng Is gericht. Te zijner tljd zal hier
voor een afzonderlijk plan worden opgesteld. 
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Figuur: Kaart Groene Grens en legenda (Gemeente Ede, 2005). 

68 

/ 

/., 

.... -
I:_ W'W'OOVI ·- · ..... --Y/.- _.,_ 

/ 

~ .. 

• ;-l:sw-
'f" ,. ..... ,...., .. . 
• "''""'· ... •Wll 

~ 

' 

.. 



3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Ontwikkellngsplan Buitengebied Ede (2010) 

Het 'Ontwikkellngsplan Buitengebied Ede. Rulmte voor kwalltelt' zet sterk In op ruim

telljke kwallteit. 'Een sterke eigenheid van Ede' Is een van de beleidsdoelen. Alie 

nleuwe ontwikkellngen - zowel grootschallge ontwikkelingen, als kleine particuliere 

inltlatieven - dienen voort te bouwen op de huidige kenmerkende kwalitelten van het 

Edese bultengebied. 

De ruimtelijke kwaliteit is verder uitgewerkt In 'Beeldkwaliteitplan Buitengebied Ede' 
en RAAP rapport 2000 'Archeologie, cultuurlandschap en historische (ste

den)bouwkunst in de gemeente Ede'. Deze documenten zijn het toetsingskader en de 

fnspiratlebron voor ontheffingen, wijzigingsbevoegdheden, vergunningsaanvragen en 

kleinschalige bestemmingsplanwijzingen. 

Het Beeldkwallteitplan krijgt de status van welstandsnota voor het bultengebied. De 

voor het bestemmingsplan relevante hoofdelementen van het Beeldkwallteitplan Bui

tengebled Ede zijn hierna samengevat. Het Beeldkwallteitplan is als bijlage aan voor

liggend plan toegevoegd. 

De gemeente Ede is een mooie gemeente met een bijzonder en waardevol buitenge

bied. De ontwikkelingen in het buitengebied staan echter nlet stll. Veranderingen bie

den kansen om bestaande kwaliteiten te behouden en minder mooie plekken te ver

beteren. 
Het Beeldkwaliteitplan Buitengebied Ede geeft randvoorwaarden voor vernieuwingen. 

Het geeft eigenaren en initiatiefnemers aanknoplngspunten voor een zorgvuldige aan

pak van de bebouwing en de inrichting van erf en landschap. Oftewel: het bestem

mlngsplan geeft aan WAT er mag; het beeldkwallteltplan laat zien HOE het er uit 

moetzlen. 

Het Is de ambitle van het beeldkwallteltplan om blj te dragen aan de leesbaarheid 

van het landschap en de landschappelijke kWaliteit te respecteren, behouden en/ of te 

versterken. 

Uitgangspunt voor het beeldkwallteitplan zljn de kenmerkende kwallteiten van de be

staande landschappen in de gemeente Ede: bos- en heidelandschap, engenland

schap, kampenlandschap, broek- en heideontginningenlandschap en het veenontgin

ningenlandschap. Deze landschappen zijn meer in detail in paragraaf 2.2. beschre

ven. 

Karakteristiek voor het buitengebied van Ede, nlet altljd gerelateerd aan bepaalde 

landschapstypen, zijn (ook) de oude, monumentale boerderijen, de bijzondere land

schappelljke elementen (zoals schaapsdriften, de Hessenweg, de Grebbellnle), de 

landschappelljke dragers (laanbeplantingen en beken) en de zandwegen. Deze leve

ren een blJdrage aan het leesbaar en beleefbaar maken van het landschap en zijn het 
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waard te behouden en waar mogelijk te herstellen of te versterken. Het kunnen aan

knopingspunten zijn bij het maken van ruimtelijke plannen. 

Ook het groenblauwe casco in het buitengebied, waar versterking van de ecologische 

waarden wordt nagestreefd, geeft aanknopingspunten. 

D Vol'c-r sctle\ding en "/er/teVlr.g 

D:J E"O'n 

D OolJleo 

D Ver.~vt11959et.:-iede11. ru1111te: voof .stede1~"'e ~O\lr;.nm'-1'5-

D G•neentelijl<e 9toeno verbindngen 

Figuur: ultsnede Ontwikkelingsplan Bultengebied en legenda (Gemeente Ede, 2010). 

3.3.2 Milieutoets Ontwikkelingsplan Buitengebied (2007) 

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van het ontwikkelingsplan voor het milieu heeft 

de gemeente Ede in 2007 een milieutoets laten uitvoeren. De conclusies en aanbeve

lingen hieruit geven richting aan de wijze van uitvoering die in het ontwikkelingsplan 

wordt genoemd. Relevante zaken hieruit komen aan de orde in hoofdstuk 4. 

3.3.3 Nota Wonen (2007) 

De gemeente Ede heeft in 2002 de Nota Wonen 2002-2010 vastgesteld. In de nota is 

veel aandacht besteed aan de gewenste omvang en aard van de woningbouw op uit

breidings-, inbreidings- en herstructureringslocaties. De afgelopen jaren hebben zich 

ontwikkelingen voor gedaan, die het wenselijk maakten krit isch naar het woning

bouwprogramma te kijken en het aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. 

Daarom is in 2004 respectievelijk 2007 de Herijking Nota Wonen respectievelijk de 

Nota Wonen 2007-2015 vastgesteld. 

Deze nota kent vier beleidsopgaven: 

ruimte voor woningbouw; 

realisering van goedkope woningbouw; 

voldoende slaagkansen voor woningzoekenden; 

een sluitend netwerk van wonen, welzijn en zorg. 
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In de Nota Wonen is afgesproken dat voor nieuwbouw wordt vastgehouden aan het 

realiseren van een verdeling van: 

30% betaalbaar (tot€ 170.000 vrlj op naam en huur € 647,53 (liberallsatiegrens, 
peildatum 1 juli 2010)); 

30% middelduur (van€ 170.000 - € 250.000 vrij op naam); 

30% duur (> € 250.000, > huur € 647,53 (llberallsatlegrens, peildatum 1 jull 

2010)) en 

10% flexlbel. 

De gemeenten en corporaties maken met de provlncie Gelderland afspraken over 

wonfngbouw. Dlt komt samen in het Kwalltatief Woonprogramma (KWP). KWP 3 is 

ttet meest recente programma. Het KWP3 heeft als doel het woningaanbod op regio

naal nlveau, zowel kwantitatlef als kwalltatief, zo goed mogelijk af te stemmen op de 

behoefte en gaat uit van een woningtekort van 0% In 2020. De woningbehoefte in 

Gelderland is becijferd op circa 69.000 woningen (netto) voor de periode 2010-2019, 

voor Regfo De Vallel 12.000 wonlngen netto. Voor Regio De Vallel wordt sterk de na

druk getegd op het realiseren van betaalbare koop- en huurwonlngen, waarbij men 

zich expliclet uitspreekt voor meer betaalbare huurwonlngen (ambitie-indlcatle is 46% 

netto). Tevens richt het KWP3 zich op het voldoende ontwikkelen van levensloopbe

stendtge ('nultreden') woningen en is er speclflek aandacht voor onderwerpen als 

energie en klimaat, dak- en thuislozen en collectief partlculier opdrachtgeverschap. 

Momenteel (2e helft 2010) wordt gemeentebreed gewerkt aan (bijstelling van) het 

wonlngbouwprogramma. 

Met betrekking tot wonen in het buitengebled stelt de Nota Wonen dat de wenselijk

heid en mogelijkheden hlervan dienen te worden bezien vanuit de ruimtelijke orde

nlng. Blj de planthema's wordt verder op het planthema wonen ingegaan. 

3.3.4 (Evaluatle) Nota Detallhandel 2009 

De (Evaluatle) Nota Detailhandel 2009 Is in mei 2009 vastgesteld door de raad. Ede 

(kernen + stad) kent veer m2 winkelruimte, zowel geconcentreerd als verspreid. In de 

laatste jaren zijn vele m2 detailhandel toegevoegd. Tevens staan er nog diverse ont
wikkellngen gepland (Het Nieuwe Landgoed, ultbreldlngen centrum, etc.). Het beleid 

rlcht zich daarom op het verstevigen van de posltie van de bestaande en geplande 

winkelgebleden In Ede Stad (Ede Centrum, Stadspoort, Rozenpleln, Venlng Meines

zstraat, Bellestein, De Spindop/ omgeving Parkweg, Het Nleuwe Landgoed, gebied 

Keesomstraat-Westjlorentzstraat (bouwmarkten, perifere detailhandelsvestigin

gen/ grootschalige detailhandelsvestigingen) en de locatie Luttikhuizen (tuincentra)) 

en de centrumgebleden van de kernen. Hlerblj gelden doorgaans beperkte uitbret

dlngsmogelijkheden. Nieuw te ontwikkelen verspreide detailhandel buiten beschreven 

(concentratie)gebieden, waaronder het plangebied van voorliggend plan, wordt tegen
gegaan. 

3.3.5 Toerlsme in Ede (2005) 

In de Kadernota Economisch Beleid, vastgesteld door de gemeenteraad in december 

2003, wordt toerlsme genoemd als een van de economische sectoren waarvoor de 
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gemeente zlch extra in wil zetten. De nota 'Toerisme In Ede' geeft aan hoe de ge

meente het toerisme in Ede verder wil uitbouwen. De beleldsuitgangspunten van de 

nota Toerlsme zijn meegenomen en geconcretlseerd In het eerder genoemde Ontwik

kellngsptan Buitengebied. 

3.3.6 Kampeerbeleid gemeente Ede (2008) 

De Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) is per 1 januarl 2008 komen te vervallen. 

Gemeenten moeten sindsdien zelf vorm geven aan het kampeerbeleid. In deze notitie 

Is het Edese beleid voor minicam pings en reguliere kampeerterreinen vastgelegd. 

Met betrekking tot reguliere kampeerterrelnen stelt de gemeente Ede bet volgende 
beleld voor: 

streven naar gedifferentieerd aanbod van overnachtingsmogelljkheden; 
zorgvuldige afweglng met natuurbelangen; 

landschappelijke inpassing; 

els van bedrijfsmatige exploftatle. 

Met betrekking tot kleinschalige kampeerterreinen stelt de gemeente Ede het vol

gende beleld voor: 

Kleinschalige kampeerterreinen zijn een wetkome aanvulling op het reguliere aan

bod. 

De gemeente blljft onderscheid maken tussen kleinschalig kamperen en reguliere 
kampeerterreinen. 

Mlnlcampings blljven gekoppeld aan agrarische bedrijven. 

Bescherming natuurwaarden. 

Nadere regulering minicam pings. 

LandschappeliJke inpassing. 

Daarnaast komen in het kampeerbeleid voorstellen met betrekking tot 'Andere klein

schalige verblljfsaccommodatie' en 'Kamperen buiten kampeerterreinen' 

Hoe een en ander doorwerkt in het bestemmingsplan Agrarisch buitengebied wordt 

duidelljk blj de planthema's. 

3.3.7 Groel en krimp op de Veluwe; Achtergronddocument Natuur (2005) 

Dit Achtergronddocument behandelt het effect van uitbreldlng van verblijfsrecreatie 

op natuur. Aan de hand van een manier om effecten van recreatle op natuurdoeltypen 

te bepalen, geett dft rapport inzicht in de locatles waar ultbrelding van verblijfsrecrea

tleterrelnen vanuit natuuroogpunt mogelljk is en waar dit ender voorwaarden mogelijk 

is. Het doel van deze rapportage is inzicht te geven in de randvoorwaarden die natuur 

stelt aan uitbrelding van recreatiebedrijven. 

De onbegrensde en waardevolle natuur op de Veluwe levert een aantrekkelijk decor 

op voor recreanten en toeristen. In het Reconstructleplan voor de Veluwe Is gekozen 

voor een kwaliteitslmpuls voor zowel natuur als recreatie op de Veluwe. 
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In aangewezen groelclusters ontstaat, onder voorwaarden, rulmte voor een kwalltelts

lmpuls voor de verblljfsrecreatle, terwijl de verblljfsrecreatle In de meest kwetsbare 

gebleden krimpt. In de groeiclusters Is groel mogelljk onder een aantal voorwaarden. 

Een hlervan is dat groei nlet mag leiden tot slgniflcante schade aan de natuurwaar

den. 

Blnnen het plangebied zijn de groeiclusters Ottetlo en Lunteren gelegen. Deze clusters 

llggen tegen zogenaamde 'rode gebleden' en het Natura 2000-gebled Veluwe aan. 

Oat be.tekent dat ultbreldingen van tecreatlebedrljven van de rode gebleden af moe

ten gebeuren en dat er vooraf onderzoek zal moeten worden gedaan naar de 'externe 

werklng'. 
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4 Onderzoek en randvoorwaarden 

4.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk komen diverse aspecten aan de orde, die een sturende of belemme

rende werklng kunnen hebben op functies of ontwikkellngen binnen het bestem

mingsplangebled, zoals cultuurhlstorie en archeologie, f lora en fauna, water, milieu

aspecten en kabels en leidingen. Per onderdeel zljn het beleid en/of wetgevlng weer

gegeven, waar vervolgens het plangebied aan wordt getoetst, gevolgd door de conse

quenties voor het bestemmingsplan. 

4.2 Bedrijven en milleuzonering 

De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van 

de methodiek van de VNG-publicatle 'Bedrijven en milieuzonering' (ultgave 2009). In 

deze ultgave is een bedrijvenlijst opgenomen, die informatie geeft over de mllieu

kenmerken van typen bedrijven. Vervolgens wordt in de lljst op basis van een aantal 

factoren (waaronder geluid, gevaar en verkeer) een indicatie gegeven van de afstan

den tussen bedrijfstypen en het omgevingstype waarmee gemeenten bij ruimtelijke 

ontwikkelingen rekening kunnen houden. Deze afstand is gebaseerd op de grootste 

indicatieve afstand. De lijst is algemeen geaccepteerd als uitgangspunt bij het opstel

len van bestemmingsplannen. 

E'r worden twee omgevlngstypen onderscheiden, namelijk 'rustige woonwijk en rustig 

buitengebied' en 'gemengd gebied'. Het gaat blj deze beide omgevingstypen bij de 

verschillende hindercategorieen om de volgende afstanden: 

Categorle Rlchtafstand (In ·meters} tot omgevlngstype 

rustige woonwijk en gemengd gebled 

rustlg buftengebled 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1. 200 100 

4.2 300 200 

5.1. 500 300 

5.2 700 500 

5.3 1.000 700 

6 1.500 1.000 

Categorie 1 staat voor een lage potentiele milieubelastirig en categorie 6 staat voor 

de hoogste potentiele milieubelasting. De richtafstanden, inclusief categorie-indeling 

en afstandscritel'la, zljn voor dit bestemmlngsplan gehanteerd. 
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De afstanden, genoemd in de VNG-publlcatie, gelden In prlnclpe tussen enerzijds de 

perceelsgrens van het bedrljf en anderzijds de gevel van een woning. De bedrijven 

met milieucategorie 1 en 2 kunnen in principe overal In het plangebled worden toe

gestaan. Vanuit deze bedrijven is hinder naar omllggende wonlngen over het alge

meen te voorkomen. Daarnaast zijn deze bedrijven onder het vorige bestemming~ 

plan ook als zodanig bestemd. De situatie wordt met het toestaan van dit soort be

drijven daarom in het kader van de milieuzonering nlet slechter. Binnen de bestem

mlng ' Bedrijf' zljn bedrljven in deze categorieen derhalve direct toegestaan. 

Ook de bestaande bedrljven met een hogere milieucategorie dan 1 of 2 zijn in voor

Uggend bestemmingsplan posltief bestemd. De actlvitelten van deze bedrljven, zijn 

door middel van de milleuvergunnlng/-regelgevlng, zodanig lngeperkt dat de hinder 

naar omliggende wonlngen beperkt blijft. Door ter plaatse van deze bedrijven een 

speclfleke aanduldlng op te nemen zijn hier, naast de algemene toegestane bedrij

vigheld In categorie 1 en 2, de huidige bedrijfsactiviteiten toegestaan. 

Voor wat betreft het toestaan van bedrijfsactiviteiten binnen de bestemmlng Wonen 

kan het volgende worden opgemerkt. In zijn algemeenheld waren beroepen aan huis 
altljd al mogelijk binnen de woonbestemmlng; Steeds meer is de wens aanwezig om 

ook llchte bedrijfsactiviteiten te kunnen ultvoeren binnen deze bestemmlng. Dit is 

mogelljk door ook binnen de woonbestemmlng actlvitelten toe te staan die vallen on

der de mllleucategorieen 1 en 2. De motivering daarvoor ligt met name in het felt, dat 

deze actlvitelten te alien tijde zeer beperkt blijven. Dit is gereguleerd door in de regels 

een maximum maat op te nemen van 50 m2 dat gebrulkt mag worden voor bedrljvlg

held en dat de bedrijvigheid altijd ondergeschikt moet zijn aan de woonfunctie. Hier

mee wordt voorkomen dat er onwenselijke situaties zouden kunnen ontstaan in die 

zln, dat het verschil met een reguliere bedrljfsbestemmlng niet meer aanwezig zou 

Zijn. De omliggende perceJen worden n1erdoor nlmmer onevenredig genlnderd. BIJ het 

eventueel verlenen van omgevingsvergunning tot een groter oppervlak dat gebrulkt 

mag worden voor bedrijvigheid, geldt het toetslngskader dat de omllggende percelen 

nlet onevenredig nadeel hlervan mogen ondervinden. In het bestemmlngsplan is de 

regeling 'beroep aan huls en lichte bedrijvlgheld' ook mogelljk gemaakt bij bedrijfs

wonlngen (agrarisch, maatschappelljk, etc). 

Conclusle 

De bedrijven, die onder milleucategorie 1. en 2 vallen, passen in het buitengebied. Er 

is geen sprake van onacceptabele hinder ten aanzien van gevoelige bestemmingen. 

Dit geldt evenzeer voor het toestaan van kleinschallge bedrijvigheid aan huis. Voor de 

bedrijven met een specifieke aanduiding geldt dat de gebrulksmogelijkheden op het 

perceel beperkt worden tot het bestaande gebruik. Hlermee wordt voorkomen dat 

zich geen andere bedrijfsvormen met dezelfde milieuhinder vestigen. Via een omge

vlngsvergunnlng kunnen andere bedrijfsvormen van dezelfde categorle worden toege

staan. Hlervoor Is in het bestemmingsplan een regellng opgenomen. Naast deze spe

cifieke bedrijfsvorm mogen alleen activiteiten worden ontploold, die vallen onder ca-
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tegorie 1 en 2 van de VNG-brochure. Deze bedrljfsvormen zijn opgenomen in de staat 

van bedrijfsactiviteiten. 

4.3 Groen 

Beleid/regetgeving 
Het Ontwikkelingsplan Buitengebied 'Ruimte voor Kwaliteit' (Structuurvisie Buitenge

bied) biedt een lange termijn visie voor het buitengebied van Ede. In dit bestem

mingsplan zijn deze beleidsuitgangspunten ultgewerkt. 

Landschapselementen in het buitengebied hebben meerdere functies. De aanwezig

heid ervan is belangrijk. Groen draagt namelljk blj aan de herkenbaarheid (estheti

sche waarde) van het landschap en de leefbaarheld (economisch, sociaal pedago

gisch waarde). Groen heeft in het buitengebied ook een recreatieve waarde. Daar

naast herbergt groen een natuur-, kiimaat- en milieufunctie. Om bovenstaande rede

nen vindt de gemeente Ede het wenselijk een duurzame landschapsstructuur na te 

streven en zorgvuldig met de iandschapeiementen om te gaan. Het gemeentelljk be

leid is gericht op het behouden van gebiedseigen landschapselementen per land

schapstype en het versterken van de lange groene en blauwe structuurlljnen zoals 

weg· en beekbeplantingen als ruimtelljke dragers van het gehele buitengebied. 

Bijzondere aandacht is er voor de overgangen van de kernen naar het landelijke ga

bled. 

Het landschap en bijbehorende waarden per landschapstype staan beschreven in pa

ragraaf 2.2 en vormt de onderbouwing voor de planregels. 

Bestaande sltuatle 
Een deel van het openbare groen is dusdanig van karakter of omvang, dat het als 

structureel groen is aan te merken. Een uitgebreide beschrijvlng van de belangrijke 

groengebieden en structuren is opgenomen In de gebiedsbeschrljvlng van deze toe

lichting. 

Conclusle 
De grotere, suuctuurbepalende groengebieden en de overlge relevante groene (ge

bieds)elementen zljn als zodanig bestemd. Andere waardevolle elementen worden 

door middel van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijn, of werkzaamheden binnen de verschillende gebiedsbestemmlngen 

beschermd. 

4.4 Bodem 

Beleld/regc/gevlng 
De gemeente Ede heeft specifiek bodembeleld. Door middel van een bodemkwali

teitskaart wordt de chemische bodemkwaliteit weergegeven binnen de zone van 0 tot 

2 m beneden maaiveld. De bodemkwaliteitskaart Is vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders op 24 junl 2008. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat 

de bodem van Ede in het algemeen van een goede mllleuhyglenlsche kwallteit is. 
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Daarnaast kent de gemeente Ede een vrijstellingsregellng. Dit houdt In dat het college 

vrijstelllng kan verlenen van de bodemonderzoeksplicht bij een bouwvergunning of bij 

een bestemmingsplanwijziging, omdat er al voldoende gegevens zijn met betrekking 

tot de bodemkwaliteit, zoals bijvoorbeeld een bodemkwaliteltskaart In comblnatie 

met een bodembeheersplan. Voorwaarde hierbij is wel dat ult historisch onderzoek is 

gebleken dat het terrein niet verdacht is van bodemverontrelnlglng door bijvoorbeeld 

bedrijfsactivitelten of calamiteiten. 

Bestaande sltuatle 
Op de bodemkwaliteitskaart (BKK) komt naar voren dat het plangebied In een gro

tendeels onverdacht gebied van bodemverontrelniglng llgt. De verdachte gebieden 

van bodemverontreinlging zijn verspreid en relatlef klein in omvang. 

Ult het bodemlnformatiesysteem (BIS) blljkt dat op een aantal percelen blnnen het 
plangebled bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Op een aantal locatles zijn plaatselij

ke verontreinlgingen aangetroffen en op een aantal locatles Is plaatseiijk asbest aan
getroffen. 

Cone I us le 
Het bestemmingsplan Agrarisch buitengebied Ede betreft een actuallsatieplan en is 

r.onserverend van aard. Daarom ls het uitvoeren van een bodemonderzoek niet nood

zakelljk. Wanneer in de toekomst een ontwikkellng plaatsvlndt, kan bodemonderzoek 

noodzakelljk zijn, als de ontwikkeling op verdachte grond llgt. 

4.5 Water 

Beleld/rege/gevlng 
Het rljk heeft voor belangrijke ruimtelijke plannen het opstellen van een waterpara

graaf verpllcht gesteld. Hierin wordt verwoord hoe er in het plan met water en ruimte 

voor water rekening wordt gehouden (met name veillgheld en wateroverlast), in rela

tle tot de waterhuishouding en het waterbeleid. Deze paragraaf Is In overleg met het 

waterschap opgesteld. Het wateradvies van het waterschap van 27 april 2010 Is in 

deze waterparagraaf verwerkt. 

Landelljk beleid 

Sinds 2000 is de Kaderrichtlijn Water van kracht. Deze Europese richtlijn streeft naar 

duurzame en robuuste watersystemen en is gericht op zowel oppervlaktewater als 

grondwater. Belangrijke aandachtspunten zijn de ecologische en chemische toestand 

van het grond- en oppervlaktewater, de brongerichte aanpak en het principe 'de ver

vuiler betaalt'. De ecologische doelen voor waterlichamen, die eind 2009 zijn vastge

steld, moeten in principe In 2015 gerealiseerd zljn. Deze deadline geldt met name 

voor beschermde gebieden (onder andere zwemwateren, beschermlngszones drink

waterwlnnlngen en Natura 2000-gebieden). In het plangebled en In de directe omge

ving van de gemeente Ede gaat het om de Natura 2000-gebieden Bennekomse 

Meent, Veluwe, Uiterwaarden Neder-Rijn en Groot Zandbrlnk, de beschermingzones 

van de drlnkwaterwlnningen Veenendaal, De Goudsberg, Edese Bos en Wageningen 

en om het zwemwater Zanding. 
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Begin 2001 ondertekenden het Rijk, het IPO, de VNG en de Unle van waterschappen 

de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. Met het Waterbeleid 21° eeuw wordt 

ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, die hogere eisen stellen aan het waterbe

heer. Het gaat hierbij om onder andere de klimaatveranderlng, de bodemdaling en de 

zeespiegelrijzing. Het Waterbeleid 21e eeuw heeft twee prlncipes voor duurzaam wa

terbeheer ge·introduceerd, te weten de trltsen: 

vasthouden, bergen en afvoeren; 

- schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

(Je trits 'v'asthouden, bergen en afvoeren' houdt in, dat overtolllg water zoveel moge

liJk bovenstrooms wordt vastgehouden In de bodem en In het oppervlaktewater. Ver

volgens wordt zo nodig het water tijdelijk geborgen in bergingsgebleden en pas als 

vasthouden en bergen te weinig opleveren, wordt het water afgevoerd. 

Blj de trits 'schoonhouden, scheiden en zuiveren' gaat het erom dat het water zoveel 

rnogelijk wordt schoongehouden. Vervolgens worden schoon en vull water zoveel mo

gelijk gescheiden en als laatste, wanneer schoonhouden en scheiden nlet mogelijk is, 

komt het zuiveren van verontreinigd water aan bod. 

Provinciaal beleid 

Het Waterhulshoudlngsplan Gelderland (WHP..J) geldt voor de periode van 2010 tot 

2015. Het plan schetst de mogelijkheden om de kansen van water voor mens en na

tuur in Gelderland goed te benutten. Belangrijk hierblj is de afstemming met ruimte

lljke ordenlng, mllieubeleid en verkeers- en vervoersbeleld. Ook staan er maatregelen 

ln tegen overstromlng van grote rivieren en maatregelen om wateroverlast na hevige 

regenval te voorkomen. 

Beleid Waterschap Va/lei & Eem 

Het plangebied valt binnen het beheersgebied van het waterschap Vallei & Eem. Het 

beleid van het waterschap is verwoord in hat Waterbeheersplan 2010-2015. In het 

waterbeheersplan staat wat het waterschap doet om te zorgen voor velllge dijken, vol

doende en schoon water, zuivering van atvalwater en het lnspelen op de klimaatver

andering. Voor waterschap Vallei & Eem heeft dlt geleid tot de volgende concrete ao

tivltelten: 

het opstellen van een watervisie voor het beheersgebied; 

invulling geven aan de watertoets om ruimtelljke plannen te beoordelen op water

hulshoudkundige effecten; 

het vastleggen van normen voor wateroverlast en 

het reallseren (bestemmen) van ruimte voor water. 

Gemeentelljl< Waterplan 

Het gemeentelljk beleid op het gebied van water Is beschreven In het Waterplan 

2008-2012. Dit plan is een gezamenlijk product van de gemeente Ede, het Water

schap Vallei & Eem en de provincie Gelderland. In het waterplan zijn onder meer con

crete doelen ten aanzlen van hemelwater en grondwater geformuleerd. 
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Ten aanzien van water in het landelijk gebied zijn doelen opgesteld voor de votgende 

thema's: 

waterbergtng en piekafvoer; 

vasthouden gebiedseigen water landefijk gebied; 

lnrichtlng waterbergingsgebied Binnenvefd; 

reallsatie ecologische hoofdstructuur; 

herinrichting beken. 

In het Waterpfan Ede is afs doel gesteld om het watersysteem duurzamer en veer

krachttger te maken door beken te herinrichten. Dit biedt tevens kansen voor flora en 

fauna. De rechtgetrokken beken, met een cu ltuurtechnisch profiel dienen (deels) her

tngericht te worden, door herprofilering van het doorstroomprofiel en vertlauwen van 

oevers. De realisatie voor flora en fauna is daarbiJ het hoofddoel, maar de realisatie 

van extra retentiecapaciteit is hierbij een belangrijk nevendoef. Bovendien wordt de 

waterkwalitelt bevordert door een natuurlijkere lnrlchtfng en beheer. 

Grondwater 

De grondwatervisie is ook een operationele uitwerking van het waterplan van Ede. De 

grondwaterstand kan van nature fangs de Veluweflank enorm fluctueren. Bovendien 

verwacht de provfncie Gelderland in deze zogenaamde 'grondwatertluctuatiezone' in 

de toekomst ten gevolge van klimaatverandering een extra stljging van de grondwa

terstand. (Grond)water dient voortaan nog eerder in ruimtelljke projecten te worden 

betrokken, bij voorkeur al bij de locatiekeuze. Met de grondwatervisie streett de ge

meente Ede naar balans in haar stedelijke grondwatersystemen, waarbij enerzijds 

grondwateroverlast wordt voorkomen en anderzljds wordt gezorgd dat zo min moge

lljk grondwater van hoge kwaliteit wordt afgevoerd. De grondwaterstand in het agra

rlsch buitengebied verschilt per locatie. 

Bestaande sltuatle 

Enkele aandachtspunten van het waterschap binnen het plangebled zijn: 

Waterbergingsgebied 

Binnenveld: de begrenzing van dit bergingsgebied Is vastgelegd In de keur van het wa

terschap en is op de verbeelding vastgelegd. 

Riooltransportleidingen, RWZI en rioo/gema/en 

voor deze voorzleningen gelden beperkingen voor de omgevlng In verband met aan

wezlge leidingen, geurcontouren en dergefijke. Vanwege het conserverende karakter 

van dit bestemmlngsplan is het niet noodzakelijk om hiervoor een nadere regellng op 
te nemen. 

Waterkering 

Ter bescherming van de waterkering is op de verbeeldlng de begrenzing vastgelegd 

met een dubbelbestemming. 
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Beschermlngszone waterkering 

In een zone van circa 200 aangrenzend aan de dubbelbestemmlng 'Waterstaat - Wa

terkering' is in de keur van het waterschap opgenomen dat het verboden Is zonder 

vergunning van het bestuur gebruik te maken van een beschermlngszone door, an

ders dan in overeenstemming met de functle, daarin, daarop, daarboven, daarover of 

daaronder: 

a. afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten; 

b. werken met een overdruk van 10 bar in de grond te brengen en te hebben; 

c. exploslegevaarlijk materiaal of exploslegevaarlljke lnrichtingen te hebben. 

Rlolering 

De woningen in het buitengebied zljn aangesloten op drukrioiering of hebben een in

dividuele afvalwaterzuiverlng (IBA). Voor beide geldt dat alleen huishoudelijk afvalwa

ter geloosd mag worden. Het hemelwater in het buitengebied wordt geinfiltreerd in de 

bodem of rechtstreeks op de aanwezige sloten geloosd. 

Wanneer In het buitengebied verhard oppervlakte wordt bljgebouwd, geldt hiervoor 

ook het afvoeren van regenwater naar de watergangen of infiltreren In de bodem. 

Aansluitingen van afvalwater op de drukriolering kunnen niet ongelimiteerd plaats

vlnden. Wanneer nieuwe (grote) lozers moeten worden aangesloten, kan dit tot ge

brek aan afvoercapaciteit leiden. Blj de goedkeuring van nieuwe bouwwerken en ves

tiglngen van nieuwe bedrijven zal dit in een vroeg stadium moeten worden getoetst. 

Grondwaterbeschermingsgebieden 

In het plangebied komen geen grondwaterbeschermingsgebieden voor. 

Conclusle 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard en er worden geen nieuwe ontwikke

llngen opgenomen. Wanneer ih de toekomst een ontwlkkeling zai plaatsvinden, kan 

overieg met het waterschap noodzakellJK zijn. Het bestemmlngsplan voldoet aan de 
ultgangspunten van het beleid en regeigeving. 

4.6 Flora en fauna en Natuurbeschermingswet 

8eleld/ rege1gevlng 

Voor ruimtelijke ingrepen of bestemmlngsplanwijzigingen heeft men te maken met 

de natuurwetgeving en natuurbeleid. Binnen de natuurwetgeving wordt onderscheid 

gemaakt in bescherming van soorten en gebieden. Soorten en hun directe leefomge

ving worden beschermd door de Flora- en Faunawet. De Natuurbeschermingswet 

draagt zorg voor de gebiedsbeschermlng. Daarnaast is er het beschermingskader van 

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS}, dat een samenhangend netwerk van natuurge

bieden nastreeft. in Ede wordt dit EHS beleld aangevuld met gemeentelijk beleid voor 

de groene verbindingen Veluwe-Allemanskampje en Hoekelum-Bennekomse Meent. 

Het totaal is het groenblauw casco, zoals In het Ontwikkelingsplan Buitengebied 
(2008) vastgelegd is. 
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Flora- en faunawet 

De Flora- en Faunawet (aprll 2002) rlcht zich op de instandhouding van populaties van 

soorten die bescherming behoeven. Sinds de lnwerklngtreding van de AMvB (2005) 

worden drle categorieen beschermingsniveaus onderschelden waarop het onthef

flngsregime is gebaseerd. In geval van bestemmingsplanwljzigingen of activiteiten die 

te kwalificeren zijn als ruimtelijke ontwikkelingen gaat het bij toetsing aan de Flora

en faunawet om de soorten uit tabel 2 en 3 en vogels van de AMvB artlkel 75. Voor de 

algemene soorten uit tabel 1 van AMvB artikel 75 geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen 

een vrljstelling van de verbodsbepalingen. 

BU rulmtelijke en planologische ontwikkellngen zljn de volgende verboden van belang: 

Artikel 8: het Is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ont

wortelen of op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen; 
Artlkel 9: het is verboden beschermde dleren te doden, te verwonden, te vangen, 

te bemachtlgen of met het oog daarop op te sporen; 

Artlkel 10: het Is verboden beschermde dleren opzettelljk te verontrusten; 

Artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadlgen, te vernielen, uit te halen, 

weg te nemen of te verstoren; 

Artikel 12: het is vcrboden eieren van beschermde dicrcn te zoclton, te mpcn, uit 

het nest te nemen, te beschadigen of te vernlelen. 

Bovendlen dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende 

planten en dieren (zorgplicht, artikel 2 , lid 1). De zorgpllcht geldt altljd en voor alle 

planten en dieren, ongeacht beschermingsstatus, ontheffing of vrijstelling. 

Gedragscode Flora- en Faunawet 

Vanaf eind 2010 wordt gemeenteh de mogelijkheld geboden de door de minister vah 

LNV goedgekeurde Gedragscode Flora- en Faunawet voor Rulmtelljke Ontwlkkelingen 

en lnrichting te implementeren. Gedragscodes geven aan hoe bij bepaalde werk

zaamheden schade aan de beschermde dier- en plantensoorten kan worden voorko

men of tot een minimum beperkt wordt. 

In zijn algemeenheid geldt bij ruimtelijke ontwikkellngen een vrijstelllng van de ver

bodsbepalingen (artikelen 8 t/m 12) voor tabel 1 soorten. lndien de gedragscode 

Ruimtelljke Ontwlkkelingen en lnrichting gehanteerd wordt, geldt, onder voorwaar

den, ook een vrijstelling van de verbodsbepalingen voor tabel 2 soorten en vogelsoor

ten. Tabel 3 soorten blljven ook bij gebruikmakJng van een gedragscode ontheffings

plichtig. De vrljstelling geldt alleen voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting. 

De gedragscode Ruimtelijke Ontwikkelfngen en lnrichting is van toepassing op voor

bereidende en uitvoerende werkzaamheden als het gaat om de ontwikkellng en in

richting van ruimtelijke projecten door gemeenten en overige organlsaties. Handelen 
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volgens deze gedragscode is alleen vereist indien (mogelijk) beschermde soorten 

voorkomen op en nabij de project- of werklocatie. 

Natuurbeschermingswet 1998 
In de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 (gewijzlgd oktober 2005) zijn de bepalin

gen vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn verwerkt. Bij toetslng aan de Na

tuu rbeschermingswet gaat het om soorten en habitats waarvoor, krachtens de Habi

tat- en Vogelrichtlijn, Natura 2000-gebieden zijn aangewezen en instandhoudingdoel

stellingen zij n geformuleerd. 

De volgende gebleden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbe

schermingswet: 

Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden); 

- Beschermde natuurmonumenten; 

- Wetlands. 
Het is van belang na te gaan of er een Natura 2000-gebied binnen de invloedsfeer 

van de planlocatie ligt, waardoor er mogelijk sprake Is van (sign ificant) negatieve ef

fecten. lndien dit het geval is, dienen de mogelijke effecten van de voorgenomen in

grepen op de instandhoudingdoelstellingen bepaald te worden. Dit kan leiden tot een 

vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet, door middel van een ver

storings- en verslechteringstoets bij negatieve effecten en een passende beoordeling 

wanneer er significant negatieve effecten verwacht worden. 

In Ede zijn twee gebieden aangemerkt als Natura 2000-gebied, te weten: de Veluwe 

en het Binnenveld. Beschermde natuurmonumenten of wetlands zijn niet aanwezig in 

Ede. 

Afhankelijk van de ligging en aard van de beoogde ontwikkelingen ten opzichte van 

de Natura 2000-gebieden dienen bestemmingsplanwijzigingen en ontwikkelingen die 

rnogelijk negatieve effecten teweeg brengen op het gebied, getoetst te worden aan de 

Natuurbeschermingswet. Ook kunnen ruimtelijke ontwikkellngen gelegen buiten de 

begrenzing van het Natura 2000-gebied negatleve effecten teweeg breogen op het 

Natura 2000.gebied; er is dan sprake van zogenaamde 'exteme werking·. Deze exter

ne werking kan evenzeer de instandhoudingsdoelen negatief be'invloeden, waardoor 

ook zulke ruimtelijke ontwikkelingen aan de Natuurbeschermingswet getoetst dienen 
te worden en er mogelijk een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet ver

eist is. 

Voor de Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelen voor habitattypen en soor

ten geformu!eerd. Deze aangewezen habitattypen en soorten d!enen !n een gunstige 

staat van instandhouding behouden of, in voorkomende gevallen, herstelt te worden . 

Wanneer de Natura 2000 beheerplannen voor de Veluwe en het Binnenveld gereed 

zi]n dienen ontwikkelingen, naast de Instandhoudingsdoelen, ook getoetst te worden 

aan de beheermaatregelen. ln de beheerplannen staat aangegeven welke activiteiten 

ionder vergunning in het gebled mogen plaatsvinden. Zolang het beheerplan nog niet 
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is vastgesteld, is zogenaamd 'bestaand gebruik' in de meeste gevallen niet vergun

ningplichtig. 
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Daarnaast kunnen gebieden ook onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstruc

tuur (EHS). Onderscheid wordt gemaakt tussen: 

EHS-natuur - bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden; 

EHS-verweving - gebieden met andere bestemming dan natuur, maar met hoge 

natuurwaarden; 

ecologische verbindlngszones - verbindingen bewerkstelligen tussen EHS onderde

len. 

De EHS-natuur bestaat uit bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Landgoede

ren, landbouwgebieden met natuurwaarden en landbouwgebieden met een hoge 

dichtheid aan bos- en landschapselementen maken onderdeel uit van de EHS

verweving. Ecologische verbindlngszones vormen de verbindingen tussen EHS-natuur 

en EHS-verweving. 

Het hoofddoel van het ruimtelijk beleid voor de EHS is het bijdragen aan een samen

hangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cul

tuurlandschappen. Het ruimtelijke beleid, vastgelegd in de provinciale Streekplannen, 

is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waar

den van de EHS. Voor de EHS geldt de 'nee tenzij'-benadering. Dit houdt in dat wijzigen 

van het bestemmingsplan uitsluitend wordt toegestaan wanneer er sprake is van re-
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denen van groot openbaar belang en er geen reele alternatieven zijn. Toch zijn er in 

de verschillende onderdelen van de EHS nog wel ontwikkelingen mogelijk, met name 

in de EHS-verweving en EHS-verbinding en op plaatsen waarvoor geen specifieke na

tuurdoelen geformuleerd zijn. De kernkwallteiten en omgevingscondities vormen 

hiervoor het toetsingskader. Ontwikkelingen zijn mogelijk, wanneer deze de kernkwa

lltelten van de EHS versterken en biJdragen aan de realisatie van de EHS. De provincie 

Gelderland heeft de wezenlijke kenmerken en waarden beschreven in de 'Streekplan

uitwerking - Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse ecologische 

hoofdstructuur'. 

Afh<1nkelljk van de ligging en aard van de beoogde ontwikkelingen ten opzichte van 

de EHS, dlenen bestemmingsplanwijzigingen en ontwikkellngen, die mogelijk leiden 

tot een aantasting van de wezenlijke waarden en kenmel'ken van het gebied, getoetst 

te worden aan het provinclale beschermingskader van de EHS. In de EHS geldt het 

'nee, tenzij' principe. Oit houdt in dat ruimtelijke ingrepen niet zijh toegestaan, tenzij 

er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. De effecten 

van een ingreep moeten gecompenseerd worden. In de Nota Ruimte worden daarom 

twee instrumenten genoemd die meer maatwerk en een ontwikkelingsge.richte aan

pak in de EHS mogelijk moeten maken: de EHS-saldobenadering en herbegrenzen 

van de EHS. Het doel van deze instrumenten is om binnen een duidelljk kader ruimte

lijke ontwikkelingen in de EHS mogelljk te maken, mits qeze leiden tot netto winst 

voor de EHS. 

In het agrarisch gebied van Ede liggen twee Provinciale Ecologische verbindingszones 

(EVZ). De EVZ 'Lunterse Beek' heeft als doel de natuurgebieden Veluwe en Utrechtse 

Heuvelrug te verbinden. De ecologische modellen das en kamsalamander zijn van 

toepassing. De EVZ 'Lunterse Beek-Rijn' heeft als doel de landgoederen en natuurge

bieden nabij de Lunterse Beek en langs de Slaperdijk te verbinden met de natuurge

bieden in het Binnenveld en de Neder-Rijn. Voor deze EVZ zijn de ecologische model

len vuurvlinder en kamsalamander van toepassing. Ruimtelijke ontwikkelingen moe

ten beoordeeld worden op het voorkomen van onomkeerbare effecten die het functi

oneren van de EVZ onmogelljk maken. 

Gemeentelijke groene verbindingen 

In het Ontwikkelingsplan Buitengebied zijn de gemeentelijke groene verbindingen in 

het agrarisch gebied vastgelegd. Voor deze gebieden is een extra impuls voor land

schap gewenst, de ambitie is 5% landschapselementen te realiseren vergelijkbaar 

met model das. 

Het zijn de groene verbinc!ingen Hoeke!um-Bennekomse Meent (Ve!uwe - Utrechtse 

Heuvelrug) en Veluwe/Doesburger Eng-Allemanskampje (Veluwe - Utrechtse Heuvel

rug). Deze zones hebben zowel ruimtelijke doelen, als groene wig tussen verstedelij

king en stedelijke uitloopgebied, als ecologische doelen, die bijdragen aan de alge

mene natuurkwaliteit en mogelijkheden voor migratie. 
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Bestaande sltuatle en l/gg/ng ten opzlchte van natuurgebleden 

Het bestemmingsplan agrarisch buitengebied is gelegen tegen De Veluwe en omsluit 

het westelljke en noordelijke deel van het Natura 2000 gebied. Het Natura 2000 ge

bled het Binnenveld (voorheen Bennekomse Meent) is gelegen in het plangebied van 

het bestemmingsplan agrarisch buitengebied. In het plangebied komen zowel EHS

natuur, EHS-verwevlng als EHS-verblndingszones voor. De eerder genoemde gemeen

telijke groene verbindlngen zijn beide in het plangebled gelegen. 

Er is een plan-MER opgesteld, waarin de ontwlkkellngsmogellJkheden die in het be

stemmlngsplan worden geboden worden getoetst op mogelijke mllleueffecten. Hierbij 

Is met name aandacht besteed aan de ontwlkkellngsmoeelUkheden voor lntensieve 

veehouderijbedrljven. 

Voor de Natura 2000-gebleden geldt dat de ontwlkkellngsmogelijkheden van het be

stemmingsplan een kleine bijdrage leveren aan de afname aan ammonlakdepositie 

ten opzichte van de huidige situatie {zonder correctie op de AMvB-Huisvesting). Vanuit 

de passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet is derhalve de 

conclusie dat, voor de onderzochte alternatleven en scenario's, geen sprake is van 

een significant negatief effect. Uit een bouwbloklnventarisatle blijkt dat het potentleel 

aan ammoniakemlssie uit stallen met gemiddold 15% afneemt door het bestem

mingsbesluit. 

Net als voor de Natura 2000-gebleden, treedt voor de overige natuurgebieden uit de 

ecologische hoofdstructuur (EHS), een posltief effect op ten aanzien stikstofdepositie·. 

De stlkstofdepositie op de beschermde gebieden daalt fllnk ten opzichte van de hui

dige situatle. Het grootste deel van deze afname komt voor rekening van de autono

me ontwlkkeling, doordat bedrijven moeten voldoen aan de AMvB-hulsvestlng. 

Het bestemmingsplan levert geen bijdrage aan de verdroging van beschermde gebie

den door een wijzlging van agrarische grondwaterwlnnlngen. 

Over het effect van dit bestemmlngsplan op het nlveau van soorten Is nog niet veel te 

zeggen, omdat exacte bouwlocaties niet bekend zijn . Bij nadere concretlserlng van de 

ontwlkkellngen ls het echter van belang de plannen te toetsen aan de natuurwetge

ving (zie ook onderstaande paragraaf over ecologisch onderzoek). 

Ecotogisch onderzoek 

Voorafgaand aan rulmtelijke ontwikkelingen of bestemmlngsplanwijzigingen dient 

beoordeeld te worden of de ruimtelijke plannen strljdlg zijn met de natuurwetgeving. 

lndien de kans bestaat dat de plannen negatleve effecten teweeg brengen op be

schermde inheemse soorten flora en fauna of beschermde natuurgebieden, dienen 

deze getoetst te worden aan Flora- en Faunawet, Natuurbeschermlngswet en/ of het 

beleidskader voor de EHS. Een dergelijke toets dient te worden uitgevoerd door een 

ter zake kundige, aangesloten/ werkend bij een erkend ecologisch advfesbureau of 

een erkend adviesbureau met duidelijk aantoonbare expertise en ruime ervaring op 

het gebled van natuurwetgeving, ecologie en rulmtelljke ordenlng, 
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Gezien de Hgglng van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied de Ve

luwe en de EHS, dienen ontwikkellngen en bestemmlngsplanwljzlglngen, die mogelijk 

lngrljpende effecten teweeg brengen op het gebled, getoetst te worden aan de Na

tuurbeschermlngswet en het provinciale beschermingskader voor de EHS. Vroegtijdig 

overleg met de provincie over de mogelijkheden en de lnzet van de instrumenten voor 

EHS compensatie en over een mogelijk vergunnlngtraject ingevolge de Natuurbe

schermingswet is wenselijk. 

Conctusle 
Vanult het perspectief van de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet of de 

EHS zijn er geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan. Er Is geen nader onder

zoek noclig om deze bestemmingsplanactualisatie door te voeren. 

4. 7 Archeologie 

Seleld/regetgevlng 
Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Malta. Oaarmee werd op Euro

pees niveau besloten het (meestal) niet direct zichtbare deel van het cultuurhistorisch 

erfgoed, de archeologlsche waarden (oftewel vindplaatsen), bater te beschermen. Het 

Verdrag van Malta werd op 1 september 2007 geimplementeerd met de inwerking

treding van de Wet op de archeologische monumentenzorg, een wijziglng van de Mo

numentenwet 1988 en enkele andere wetten. 

De drle belangrijkste uitgangspunten van het Verdrag van Malta zljn: 

het behoud van archeotogische waarden in situ {ter plaatse)i 

het vroegtijdig betrekken van archeologische betangen In de planvorming, en; 

de lntroductie van het zogenaamde 'veroorzakerprincipe'. Dit prlncipe houdt in dat 

degene die de ingreep pteegt (de initlatlefnemer), flnancieel verantwoordelijk is 
voor behoudsmaatregelen of een behoorlljk onderzoek naar eventueel aanwezige 

archeologische waarden. 

De uitgangspunten van Malta zijn overgenomen In de gemeentelljke archeologische 

beleidsnota 'Verleden, heden en toekomst, Archeologlebeleid In Ede' (2003). Bekende 

en te verwachten archeologische waarden zijn weergegeven op de door de gemeente

raad in 2005 vastgestelde archeologische beleldskaart, schaal 1:25.000 (RAAP· 

rapport 1130). Met de wetswijziging in 2007 heeft de zorg voor het archeologisch erf

goed een prominentere plaats gekregen in het proces van de rulmtelljke planvorming. 

Gemeenten zlj n wettelijk verpllcht bij vaststelling van een bestemmingsplan, en bij 

het bestemmen van de in dat plan begrepen grond, rekening te houden met zowel de 

bekende als de te verwachten archeologische waarden. Het vigerende archeologiebe

leld in Ede stamt uit de periode v66r de wetswijz.lging en is (nog) niet goed toegerust 

op de hllidlge praktljk van ruimtelijke ordenlng. 

In de periode 2009-2010 zijn alle bekende en te verwachten archeologische waarden 

In het bestemmingsplangebied agrarisch buitengebled opnieuw in kaart gebracht. Zie 

voor een overzlcht het rapport van Breimer, J., L.J. Keunen, J. Neefjes & N.W. Willem-
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se, 2010: Archeologie, cultuurlandschap en historlsche (steden)bouwkunst in de ge

meente Ede; Cultuurhistorische inventarisatie van het agrarisch bultengebied, RAAP

rapport 2000, RAAP Archeologlsch Adviesbureau bv, Weesp (eindversle, oktober 

2010). Het belangrijkste verschil met de beleidskaart uit 2005 is dat archeotogische 

(verwachtings)waarden nu op gedetailleerder bestemmingsplankaartniveau (per

ceelsnlveau, schaal 1:10.000) zijn gekarteerd en dat nleuwe archeologische en bo

demkundige lnformatie (bijv. nieuwe vindplaatsen en recente onderzoeksresultaten) 

zijn meegewogen. 

De meer en minder waardevol geachte archeologlsche (verwachtings)zones op het 
daardoor 11ieuw ontstane archeologlsche kaartbeeld (RAAP-rapport 2000, kaartbljla

ge 1) zljn vervolgens lntegraal gewaardeerd met de andere ge'inventariseerde en ge

waardeerde cultuurhistorische waarden: cultuurlandschap en (historlsche) steden

bouwkunst. Zie voor een toelichting op dit waarderings- en selectieproces RAAP

rapport 2000, hoofdstuk 1 t;m 6. 

Ultkomst van deze 'waardering' is een gebledsselectie van vier meer en minder bete

kenisvolle cultuurhistorische zones (ensembles} op een gemeentelljke cultuurhistori

sche waarderingskaart voor het agrarische buitengebled (RAAP-rapport 2000, kaart

bljlage 5). De zones met een hoge cultuurhlstorische betekenis In Ede zljn bljzonder 

kenmerkend en cultuurlandschappelijk gaaf te noemen. Bovendlen herbergen zij een 

grotere dlchtheid aan relatlef goed geconserveerde cultuurhistorlsch waardevolle 

elementen, lijnen en gebieden dan zones met minder cultuurhlstorlsche betekenis. 

De cultuurhistorische inventarlsatie- en waarderingskaart voor het agrarische buiten

gebled zal de komende jaren in het project ·cuttuurhlstorlsche Waardenkaart (CHW) 

Ede' voor de rest van het gemeentelijk grondgebled warden ingevuld en in 2012 door 

de gemeenteraad van Ede worden vastgesteld (o.a. ter vervanging van de archeologi

sche beleidskaart uit 2005). 

Bestaande s/tuatle 
Voor een beschrijving van alle in het plangebied bekende en te verwachten archeolo

glsche vlndplaatsen (ook monumenten) wordt verwezen naar RAAP-rapport 2000 

(met name hoofdstuk 1 en kaartbijlagen 1). 

In het plangebied bevinden zich zeven terrelnen waaraan door de provincle Gelder

land en Rijk een archeologische status is toegekend (zgn. AMK-terreinen). Orie van 
deze terrelnen zijn monumentale archeologlsche terreinen die van Rijkswege (cf. Mo

numentenwet 1988) zijn beschermd. Het gaat om de volgende terrelnen: 

- AMK-terreln 15599: (pre)historlsche nederzettlngsresten Landgoed Kernhem; 

- AMK-terreln 16013: Celtic fields Vijfsprongweg Wekerom; 

- AMK-terrein 317 4 en 3269: Celtic fields Eschoterveld Otterlo; 

- AMK-terreln 433 (wettelljk beschermd): Celtic fields Vljfsprongweg Wekerom; 

- AMK-terreln 446 (wettelljk beschermd): prehlstorlsche nederzettlngsresten Apel-

doornseweg Otterlo; 
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-AMK-terrein 447 (wettelijk beschermd): mlddeleeuwse huisplaats Het Laar We· 
kerom. 

In een 60-tal terrelnen in het agrarlsche bultengebled is de afgelopen 15 jaar lnventa· 

riserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. Zie RAAP-rapport 2000, kaartbijla

ge 1 en bijlage 4 om welke onderzoeksterreinen het gaat. lnhoudelijke infotmatie 

over de verschillende archeologische onderzoeken is bij de gemeente Ede verkrljg

baar. 

In het kader van dit bestemmingsplan moet tenslotte worden opgemerkt dat de ln

tactheid van de bodem nlet op voorhand overal op basis van een bureaustudie kan 

worden vastgesteld. Nader inventarlserend archeologisch (veld)onderzoek kan alleen 

uitsluitsel geven over de aanwezigheid van behoudenswaatdlge archeologische vind

plaatsen, danwel uitwijzen of en In hoeverre bouw- en aanlegwerkzaamheden eventu

eel aanwezige archeologlsche vindplaatsen in het agrarisch bultengebied hebben ver

stoord. M.a.w. de in RAAP-rapport 2000 beschreven archeologlsche (verwach

tings)waarden dienen op veel plaatsen nog door mlddel van archeologisch onderzoek 
te worden getoetst. 

Dubbelbestcmmlng 'Wa;Jrde-Archeologie ' 

Aan gebleden met een 'hoge cultuurhistorische betekenis' op de cultuurhlstorische 

waarderlngskaart - uitgezonderd 'De Maten' - is ter planologische bescherming een 

dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie' toegekend. Aan deze dubbelbestemming is 

een vergunningstelsel gekoppeld, waarmee onevenredlge aantastlng van archeologi

sche (verwachtings)waarden getracht wordt te voorkomen. 

Bij het dubbelbestemmen van de gronden met 'hoge cultuurhlstorische betekenis' is 

rekening gehouden met drie categorieen archeologlsche waarden: 

a. gronden met bekende behoudenswaardlge archeologische waarden ('Waarde

Archeologie 1'); 

b. gronden met archeologische verwachtlngswaarden ('Waarde-Archeologie 2'); 

c. gronden met bekende archeologische waarden ('Waarde-Archeologle 2 '). 

Ad a: Gronden met bekende behoudenswaardlge archeotogische waarden 

Oil zijn terreinen waar de daadwerkelijke aanwezlgheld van een behoudenswaardige 

archeologische vindplaats, door middel van archeologlsch onderzoek, Is aangetoond 

en/ of terreinen waaraan door provincie Gelderland en Rijk een archeologlsche status 

Is toegekend (zgn. AMK-terreinen). Behoudenswaardige archeologische resten bevin· 
den zich h!e: d!cht ender of bovcn het maafvald. Boui;J- en aanlegvve;k.Laamheden 

kunnen op basis van het opgenomen vergunningstelsel In deze gronden alleen door

gang vinden onder de voorwaarde van aanvullend archeologisch onderzoek. 

Ad b: Gronden met archeologische verwacht/ngswaarden 

Dit zijn zones met een overwegend hoge archeologlsche verwachting op kaartbij lage 

1 in RAAP-rapport 2000 (profieltype 1). De trefkans op archeologische vindplaatsen is 
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hier groot. Eventuele archeologische resten bevlnden zich over het algemeen wat die

per beneden maaiveld {> 50 cm). Bouw- en aanlegwerkzaamheden dieper dan 40 cm 

beneden maaiveld en met een oppervlak groter dan of gelijk aan 250 m2 kunnen op 

basis van het opgenomen vergunningstelsel in deze gronden alleen doorgang vinden 

onder de voorwaarde van aanvullend archeologisch onderzoek. 

Ad c: Gronden met bekende archeologische waarden 

In het plangebied bevinden zich veel gronden met bekende archeologische waarden, 

veelal losse vondstmeidingen. De llgging (coordinaten) en begrenzlng (oppervlak en 

diepte) van deze bekende archeologische vindplaatsen zijn niet exact (in (c)m) be
kend. Het is bovendien niet duidelljk of de vlndplaatsen nog helemaal intact zijn en al

lemaal als behoudenswaardlg zouden moeten worden aangemerkt. De meeste van 

deze archeologische waarden zljn gelegen temidden van gronden met een hoge ar

cheologische verwachting c.q. 'hoge cultuurhistorische betekenls'. Omdat voor deze 

gronden al een beschermende planologische regeling in het onderhavige plan geldt 

('Waarde-Archeologie 2', zie b), ls ervoor gekozen voor de bekende archeologische 

waarden geen aparte regeling in het plan op te nemen. 

Archeo/ogisch onderzoek 

Archeologlsch onderzoek dat in de gemeente Ede wordt ultgevoerd, moet voldoen aan 

de richtlijnen In de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologle en aan door burgemees

ter en wethouders van de gemeente Ede gestelde voorwaarden. 

Archeotogisch onderzoek is, In gronden met een dubbeibestemmlng 'Waarde

Archeologie', niet noodzakelijk als, naar het oordeel van een archeologische deskun

dlge namens de gemeente Ede, is aangetoond dat archeologische (verwach

tlngs)waarden niet onevenredlg worden of kunnen worden geschaad. Dit geldt bij

voorbeeld In geval van kleinschalige ontwikkelingen klelner dan de in de regels opge

nomen ondergrenzen of wanneer in gronden In het verieden archeologiscfl vooronder

zoek is uitgevoerd op basis waarvan kan worden geconstateerd dat de trefkans op in

tacte (behoudenswaardige) archeologische resten klein is (deze onderzoeksgebieden 

zijn om praktische redenen niet uit de dubbelbestemming op de piankaart geknipt}. 

Dlt Is eveneens van toepassing wanneer aantoonbare technische maatregelen wor

den getroffen, waardoor archeologische (verwachtings)waarden In de bodem (in situ) 

kunnen worden behouden. 

Conc/us/e 
Waar voorheen in Edese actualiserings- of beheersplannen nog gebruik werd gemaakt 

van de grofmazige archeologische beleidskaart uit 2005 is in dit bestemmingsplan de 

lntegrale cultuurhistorische waarderingskaart als ultgangspunt genomen. Concreet 

betekent dit dat alleen de bekende en te verwachten archeoiogische waarden in ge

bleden met een 'hoge cultuurhistorische betekenis' op de cultuurhistorische waarde

rlngskaart pianologisch worden beschermd. Dit zijn de rode gebieden met 'Waarde

Cultuurhistorle 1' In RAAP-rapport 2000, kaartbijlage 5. 
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Ultzonderlng geldt voor een rood gebied waarvan de 'hoge cultuurhlstorische beteke

nis' alleen gebaseerd is op de aanwezlgheld van bovengrondse cultuurlandschappelij

ke waarden, namelijk 'De Maten' ten Westen van Wekerom. De trefkans op (behou

denswaardlge) archeologische vindplaatsen Is hler, vanwege de relatlef natte llgging 

van het gebied, dermate klein, dat planologische bescherming niet noodzakelijk 

wordt geacht. 

Het belangrljkste argument om de planologische beschermlng van ondergrondse ar

cheologlsche waarden in het agrarisch buitengebied af te laten hangen van de aan

wezlgheid van waardevolle bovengrondse cultuurhtstorische waarden (ensembles) 

tteeft te maken met focus en herkenbaarheid. Bekende en te verwachten archeologi

sche waarden In gebleden die niet planologlsch zljn beschermd, worden daarnaast 

hiet direct bedreigd, omdat het onderhavlge bestemmlngsplan In essentie een con

serverend plan is. Grootschalige ontwikkellngen die deze - lntegraal minder hoog ge

waardeerde - archeologische (verwachtings)waarden onevenredig kunnen aantasten, 

worden In dit bestemmingsplan niet mogelljk gemaakt. 

4.8 Cultuurhistorie 

Beleld/regetgevlng 

Het rulmtelljk kader voor de doorwerking van cultuurhlstorle In gemeentelljke ruimte

llJke plannen wordt bepaald door wetgevlng en beleid op verschillende niveaus. On

derstaande paragraaf geeft de belangrijkste kaders weer. 

B.il11 
Nota Ruimte (2006) 

Oeze nota bevat de visie van het Kabinet op de rulmtelljke ontwlkkellng van Neder

land. Cultuurhistorle maakt deel uit van de generleke basiskwalitelt die in de Nota 

Rulmte Is vastgelegd. Oat wil zeggen dat er zowel een wettelijke (Monumentenwet 

1988) als een inhoudelijke basiskwaliteit geldt voor alle gebieden in Nederland. 

Nota Belvedere (1999) 

Deze nota geeft het Rijk haar visie op de wijze waarop met de cultuurhistorische kwa

llteiten in de toekomstige ruimtelijke inrichtlng van Nederland kan worden omge

gaan. Uitgangspunt van de Nota Belvedere is cultuurhistorische waarden als volwaar

dlg uitgangspunt te gebruiken in ruimtelljke ontwlkkelingen. 

Monumentenwet (1988) 

De Monumentenwet regelt de aanwljzing van rljksmonumenten en beschermde stads

en dorpsgezlchten op rijksnlveau. Onder beschermde monumenten vallen zowel ge

bouwde monumenten als archeologische monumenten. 

De lnstandhoudlng van gebouwde rijksmonumenten Is prlmalr geborgd via het ver

gunningenstelsel in de Wet a/gemene bepatlngen omgevingsrecht (Wabo), waarin ls 

bepaald dat het verboden is om een gebouwd monument zonder, of in afwijking van 

een omgevlngsvergunning, 'af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig op-
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zicht te wijzigen', dan wel 'te herstellen, te gebruiken of te laten gebrulken op een 

dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht'. 

Omdat nooit sprake mag zijn van een dubbele wettelljke bescherming, is bescher

ming In het bestemmingsplan niet aan de orde. Het is echter wel zo dat het bestem

mingsplan nlet zonder meer ontwikkelingen mogelljk mag maken die strljdig zijn met 

de aanwijzing en instandhouding van de monumentale waarden. In deze zin bestaat 

er een relatle tussen de verbodsbepalingen ult de wetgevlng en speclfieke bestem

mingsplanbepalingen, zoals bijvoorbeeld het gebrulk (en dus de functionele 

(her}bestemming) of de bouwmogelijkheden waar het plan in de onmiddellijke omge

ving van het monument ruimte voor kan bieden. Deze dienen daarom altijd in relatie 

tot de specifieke monumentale waarden te worden bezlen en bepaald. 

Provlncle 

Als uitwerklng van de nota Belvedere Is het integrale cuituurhistorische beleid vastge

legd in de provinciale nota's Belvoir 1, 2 en 3. De missie Is om te 'streven naar een 

ontwikkelingsgericht cultuurhistorische beleid waarbij cultuurhistorische waarden als 

kernkwaliteiten een belangrijke impuls geven aan de kwallteit van de leetomgeving'. 

Essentieel hierbij is dat de cultuurhistorische kwaiitelten duurzaam in stand worden 

gehouden. Met behulp van Belvoir wil de provincle het cultuurhistorisch beleid ge

biedsgerlcht aanpakken. 

Een van de negen centrale hoofddoelstellingen in het Streekplan Gelder/and 2005 

beoogt de cultuurhistorische identiteiten en ruimtelijke kenmerken als inspiratiebron 

te hanteren In de ruimtelijke planning, om zodoende bij te dragen aan een evenwich

tlge reglonaal gedifferentieerde ruimtelijke ontwlkkellng. 

De Gelderse Molenverordening (1996) richt zlch vooral op het behoud of het herstel 

van 'molenbiotopen', dat wit zeggen de directe omgevlng van molens die van belang 

Is voor de windvang en het herkenbaar houden van de molenomgeving. De Gelderse 

Molenverordenlng stelt onder andere voorwaarden aan bebouwingsafstanden en -
hoogten en kent een vergunningplicht wanneer in de nabijheid van een molen of mo

lenrestant bouwwerken worden opgericht, gewijzigd, aangelegd of beplanting wordt 

aangebracht waardoor het functioneren van de molen wordt belemmerd of onmoge
liJk wordt gemaakt. 

Gemeente 

Het gemeentelijke kader voor de doorwerking in bestemmingsplannen wordt bepaald 

door de Monumentenverordenlng Ede 1998. De doelstellingen zijn vergeiijkbaar met 

de Monumentenwet, echter op gemeentelijk nlveau (gemeentelijke monumenten en 

gemeentelijke stads- en dorpsgezichten). 

De instandhouding van gemeentelijke monumenten is evenals de rijksmonumenten 

ptimair geborgd via het vergunnlngenstelsel in de Wet algemene bepallngen omge

v/ngsrecht (Wabo). Omdat nooit sprake mag zijn van een dubbele wetteiijke bescher-
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tnlng, is bescherming in het bestemmlngsplan niet aan de orde. Het is echter wel zo 

dat het bestemmingsplan niet zonder meer ontwlkkellngen mogelljk mag maken die 

striJdlg ziJn met de aanwijzing en instandhoudlng van de monumentale waarden. 

Met de vaststelling van de nieuwe gemeentelijke erfgoednota' Erfgoed met Perspec

tief 2010-2015- (november 2010) Js onder andere besloten tot een bredere planolo

gische borging van waardevolle historisch bouwkundige, historisch stedenbouwkundi

ge, archeologische en cultuurlandschappelijke elementen en uitvoering van het pro

ject 'Cultuurhis torische Waardenkaart Ede ' (CHW kaart). 

In de periode 2009-2010 zijn alle bekende en te verwachten cultuurhlstorische waar

den In het bestemmingsplangebled in kaart gebracht. Waardevolle historisch bouw

kundlge elementen, niet zijnde beschermde monumenten, vertegenwoordlgen in de 

regel onvoldoende waarde om als monument te kunnen warden beschermd, maar 

ttragen door hun interactie met de omlfggende bebouwlng of hun plek in het straat· 

beeld of landschap in sterke mate bij aan de aantrekkelijkheid van de omgeving. Ge

let op de doorlooptijd van voorliggend bestemmingsplan en het feit dat de cultuurhis

torlsche lnventarisatle van het agrarisch bultengebied nog niet is afgerond, is ervoor 

gekozen deze elementen vooralsnog niet planologisch te borgen In dit plan. Wei is het 

zo dat de waardevolle historisch (steden-)bouwkundlge elementen lntegraal zljn ge
waardeerd met andere geinventariseerde cultuurhlstorische waarden: cultuurland· 

schap en archeologie. Uitkomst van deze •waarderlng' is een gebiedsselect ie van vier 

meer en minder betekenisvolle cultuurhistorische zones (ensembles) op een gemeen

telijke cultuurhistorische waarderingskaart voor het agrarische buitengebied. Kort ge

zegd zijn de zones met een hoge cultuurhistorische betekenls in Ede bljzonder ken

merkend en cultuurlandschappelijk gaaf te noemen. Bovendien herbergen zlj een gro

tere dichtheid aan relatief goed geconserveerde cultuurhistorisch waardevolle ele

menten, lljnen en gebieden dan zones met minder cultuurhlstorlsche betekenis. 

Ook is met de Erfgoedl'IOta besloten om de beschermde monumehten vanwege Mun 

belangrlJke signaleringswaarde op te nemen op de verbeeldlng. 

f)estaande sltuatie 

Ontwikkellngsgeschiedenis plangebied 

De ruimtelljke structuur van het bestemmingsplangebied hangt sterk samen met de 

bodemstructuur van de gemeente. Een groot aantal nederzettingen in Ede Is ontstaan 

op de tameliJk abrupte overgang van stuwwal naar vallel, op een hoogteligging van 

zo'n 20 m boven N.A.P. In de later ontgonnen en bevolkte vallel ontstonden enkele 

nederzettlngen, zoa!s De Kraats, Nergena en Eclc:vccn. L::lngs de stu;.·•wal tussan 

Bennekom en Lunteren, alsook op kleinere, vlakkere terreingedeelten nabij de ne

derzettingen in de stuwwal- en stuifduingordel (Lunteren-Ede) zijn escomplexen ont

staan. Het areaal in ontginning genomen grond Is gerelateerd aan de afwaterlng. Zo is 

bljvoorbeeld het Ederveen in ontginning genomen na de aanleg van de Bisschop Da· 

vldsgrlft (omstreeks 1473). 
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In het begin van de 19e eeuw was de gemeente Ede samengesteld uit een aantal 

voormallge markegebieden. Poglngen om de Gelderse Vallei van een betere afwate

rlng te voorzien strandden in eerste instantle op een gerlnge medewerking van grond

eigenaren. Maar na opening van de spoorlljn Amsterdam-Arnhem groeide Ede ult tot 

een van de belangrijkste gemeenten op de westelljke Veluwe. De handelsfunctie nam 

toe, de reeds bestaande contacten met Wagenlngen/ de Betuwe werden lntensiever. 

Nleuwe ontglnnlngen in de vallei werden nu wel gereallseerd en versterkten het agra

risch karakter van de gemeente Ede. 

Cultuurhtstorische elementen 

lnventarisatle historische bouwkunst buitengebied 

- agrarlsch 
Het agrarlsch buitengebi·ed kent een rljke vertegenwoordlglng van boerderijen en 

woonhutzen. De boerderijen staan veelal aan linten en zljn dan op de kop van de kavel 

gesitueerd. Soms is er geen sprake van een duldelljke doorgaande weg; het land is 

dan op een andere wijze ontgonnen en de boerderljen staan dan ook meer verspreid 

te midden van de landerijen. Stroken of llnten van boerderijen zljn bljvoorbeeld de 

Barneveldseweg In Lunteren en de Lunterseweg In Ede. Meer verspreid llggen de 

boerderijen bijvoorbeeld bij de Vitterweg., de Ruitenbeekweg en de Buzerseweg. De 

meeste boerderijen liggen haaks op de weg en zljn met de voorgevel op de weg geo(i

enteerd. In een enkel geval liggen ze evenwijdig aan de weg of met de achtergevel 

naar de weg. Ook ten noorden van Wekerom en De Valk is dat nogal eens het geval. 

De boerderijen behoren vrijwel zonder uitzondering tot het hallehuistype. De construc

tle van de meeste hallehuisboerderljen wordt gevormd door een ankerbalkgebint. Het 

traditlonele boerenerf kende een groot aantal onderdelen. Twee of drle hooibergen, 

een schaapskooi, een wagenschuur, een bakhuis, een varkenskot, moestuin en boom

gaard maakten daar in leder geval deel van ult. Langzamerhand zijn complete erven 

echter zeldzaam geworden. De situerlng van de verschlllende objecten was steeds 

min of meer hetzelfde. De boerderij was het centrale punt. Ervoor lag de moestuin, 

aan een zijkant de boomgaard. Het belangrijkst was de achterkant, waar zich om een 

open rulmte, de brink, de verschillende bljgebouwen bevonden. 

In het gebied ten westen van Bennekom bevinden zlch de oudste, van origine vaak 

versterkte, boerderijen. Tijdens het grootste deel van de 19e eeuw werd nog voortge

borduurd op al eerder ontwikkelde verschijningsvormen. Aan de westzijde van de ge

meente bevtndt zich een grote concentratie van kleinschallge boerderljen, waarvan 

veel ult de periode 1850 -1940, die typerend zijn voor deze toch wel vrij arme streek. 

Erfbebouwing, In de vorm van houten schuren en bakhuisjes, komt veelvuldig voor. 

Soms zijn deze boerderijen nlet veel meer dan arbeiders- of daggelderswoningen. 

Het laatste kwart van de 19e eeuw kende een bouwhausse, die ook aan de boerderij

en nlet voorbijging. Verbeterde landbouwtechnleken maakten die ontwlkkellng moge

lljk. Verder werd onder invtoed van de stedelijke bouwkunst het ulterlljk van boerderij

en geleldelljk anders en doorgaans regelmatiger en decoratlever. Tot In de jaren twin

tig van de 20" eeuw werd weer gevarieerd op de boerderijen van omstreeks 1880-

1900, maar In deze tijd werden ook rijkere boerderijen gebouwd, vaak voorzien van 
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een meer eigentijdse decoratie. In de twlntigste eeuw werden ook diverse proefboer

derijen opgericht, met nieuwe, experimentele vormen. 

Oeze boerderijen dateren van ver voor 1850. Een aparte categorie wordt gevormd 

door de vele schaapskooien. De meeste staan In de buurt van boerderijen, sommige 

staan solitair In het land. 

- woonhulzen, kastelen en buitenplaatsen 

Het bultengebied is lang een In hoge mate agrarisch gebied geweest en ult de aard 

der zaak daardoor gedomineerd door boerderijen, boeren- en daggelderswoningen. 

Omstreeks 1900 werden herenhuizen en villa's ge'introduceerd, die vooral langs de 

ultvalswegen in de kernen gebouwd werden. In het eerste kwart van de 20° eeuw ver

scheen het landhuis, incidenteel ook net bulten de dorpskernen. De landhulzen wa

ren, veel meer dan de villa en het herenhuls, ge'insplreerd op de nationale landelijke 

bouwkunst. In Ede kwamen daarnaast veel houten hulzen voor, die vaak niet onder 

een bepaald type te rangschikken zijn. De meeste houden het midden tussen Villa en 

landhuls. Houten huizen waren vooral tussen 1880 en 1920 geliefd en werden vaak 

toegepast als jacht- of vakantiehuis (bijvoorbeeld 'De Stulp' aan de Goorsteeg). 

Kastelen en buitenplaatsen worden in het bestemmlngsplangebied welnig gevonden. 

Van middeleeuwse oorsprong is de poort bij het verdwenen kasteel Harsselo bij Ben

nekom. 19e..eeuws Is het buiten De Bruinhorst; met een laat negentlende-eeuws land

huls, meestal als kasteel aangeduid, en een (nu verkleinde) landschappelljke tuinaan
leg. 

- molenplaatsen 

De oudste industriele objecten in het plangebied zijn de molens. De Doesburgermolen 

in de buurtschap Doesbug, type standerdmolen, Is, blijkens een lnscriptie In de spil, 

waarschijnlijk In 1471 gebouwd. De Walderveense molen is een stellingmolen. 

- mllltaria 

In 1899 zijn de domeinengronden bij Harskamp lngerlcht tot mllltair oefenterrein. Het 

ISK is ontstaan in verband met de ontwikkellng In de schlettechnleken aan het einde 

van de 19e eeuw. Ten zuidoosten van de nederzetting Harskamp bevonden zich de 

grotendeels houten militalre gebouwen. Bulten het terreln is een legerbioscoop In de

zelfde stljl opgetrokken, binnen een (vandaag de dag sterk versoberde) parkachtige 
setting. 

Direct ten westen van Ederveen loopt de Grebbellnie, een verdedigingslinie, oorspron

kelijk in de 188 eeuw ontworpen als voorverdediging van de Hollandse Waterlinie, in 

1939 gerevltaliseerd als onderdeel van de voorverdediglng van de Vesting Holland. De 

linie was gebaseerd op een systeem van inundatie, met diverse b!jbehorende £!uizen, 

inlaten, kaden en op enkele plaatsen versterkt met schansen (Werk aan den Daatse
laar en het Fort aan de Buursteeg). 

In De Kraats, biJ Bennekom, ligt aan de Harsloweg nog een kanonkazemat, die ge

bouwd Is als onderdeel van de relatief onbekende Pantherstellung. Deze linle werd 

eind 1944/ begin 1945, onder leiding van de "Organisation Todt", versneld aangelegd, 

als aanvulling op de bestaande Duitse verdediglngslinles. Omdat de linie het traject 
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van de Grebbelinie, met oost-west gerichte afbuiglngen, volgde, maakte deze het mer 

gelljk de Dultse verdediglng beter op het zulden te orlenteren. De Pantherstellung ont

leende haar kracht aan een linie van flankerende kazematten In combinatle met in

undatiemogelijkheden. 

fnventarisatie historische bouwkunst: monumenten 

Monumenten vormen in het buitengebled een bijzondere categorle cultureel ertgoed. 

Deze objecten zijn om uiteenlopende redenen zo waardevol bevonden dat ze een be

schermde status hebben gekregen. De beschermde monumenten zijn onmlsbaar voor 

l'\et omgevlngsbeeld. Ze geven het plangebied haar elgen karakter. De gemeente Ede 

is trots op deze objecten en wil ze graag behouden. 

Blnnen het plangebled bevinden zlch 23 rijksmonumenten, 45 gemeentelijke monu

menten en 1 object dat voorbescherming geniet, In verband met een lopende proce

dure van aanwljzing tot gemeentelijk monument. Daarnaast telt het plangebled 61 

beeldbepalende objecten, die geen wettelijke beschermlng genieten. Zij vertegen

woordlgen in de regel onvoldoende waarde om als monument te kunnen worden be

schermd, maar dragen, door hun interactle met de omllggende bebouwing ot hun 

plek in het straatbeeld ot landschap, in sterke mate bij aan de aantrekkelljkheid van 

de omgeving. 

41 Van de 69 beschermde monumenten zijn boerderljen. Daarnaast zijn drie woon

huizen, een bedrijfswoning, vier schuren, zes (schaaps)kooien, twee hokken en twee 

hooibergen beschermd. In totaal zijn 59 van de 69 objecten aan agrarische of voor 

bewonlng bedoelde gebouwen te relateren. De overige zijn gebouwd voor een speciale 

functie, zoals molens of objecten met militaire doeleinden. 

Zle voor een overzicht van alle beschermde monumenten het rapport van Breimer, J., 

L.J. Keunen, J. Neefjes & N.W. Willemse, 2010: Archeotogfe, cultuurlandschap en his

torfsche (steden)bouwkunst in de gemeente Ede; Cuttuurhfstorische fnventarisatle van 

het agrarisch buitengebied, RAAP-rapport 2000, RAAP Archeologlsch Advlesbureau 

bv, Weesp (oktober 2010). 

relicten historische nederzettingstocaties 

In het bultengebied zijn nederzettingslocaties met wonlngen en boerderijen als hoofd

gebouw veruit in de meerderheid. In totaal komen er 463 van deze locaties binnen de 

grenzen van het bestemmingsplangebied voor. Het gaat daarbU zowel om aantoon

baar middeleeuwse erven als Dickenes. Harselo en De Harn, als om talrijke keuter

boerderljtjes uit de nieuwe tijd. Niet alleen het landschap, maar ook het nederzet

tlngspatroon is in tijd zeer gelaagd. Op de oudste erven die nu nog bestaan, wordt 

vermoedelijk al meer dan 1.000 jaar op vrijwel dezelfde locatie geboerd. 

Naast deze woon- en boerderijplaatsen komen andere erven In lagere dichtheden 

voor. Er zijn 76 vrijliggende erven met schuren en/ of schaapskoolen, zonder een 

boerderlj op datzelfde erf. Vaak gaat het om schaapskoolen, die op de route naar de 

woeste gronden tagen. Verder betreft het twee locatles met (lnmiddels verdwenen) 
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watermolens, twee windmolens (de Doesburgermolen en de in 1895 afgebroken 

voorganger van de huidige Walderveense molen), een kasteellocatie (het verdwenen 

huis Harslo), een erf met een landhuls (het verdwenen huis Nergena) en een voorma· 

Jig huis met omgrachtlng, ten noorden van Lunteren. Tenslotte bevinden zich in het 

plangebied nog het kasteelterrein van Harslo, de verdwenen grachten van boerderij 

Het Laar en relicten van de ooit veel grotere buitenplaatsen Nergena en de Bruinhorst. 

cuttuurtandschappelijke elementen 

De laatmiddeleeuwse handelsroutes hebben het westelijk veengebied aanvankelijk 

gemeden. De verbinding met het westen liep tot 1830 over de weg van Amersfoort 

via De Glind (gemeente Barneveld} en Lunteren naar Ede. In 1830 werd de weg van 

Zelst over Renswoude en Scherpenzeel naar Ede de dootgaande route, nadat deze in 

dat jaar verhard werd. De verbinding met Wagenlngen llep via Bennekom, waar de 

Diedenweg (vanaf het Lexkesveer) en de Grindweg samenkwamen. 

Al In 1845 kwam de spoorlijn Amsterdam-Arnhem tot stand, met een station ge

bouwd te Ede-Wageningen (1877). In 1907 volgde de opening van de lokale spoor

weg Ede-Nijkerk, welke in 1937 voor reizigersverkeer gesloten werd op het traject 

Barneveld-Nljkerk. Tussen 1882 en 1937 heeft de lokale spoorweg Ede-Wageningen 

bestaan. 

In het stuwwal- en stuifzandgebied vindt de afwatering hoofdzakelijk ondergronds 

plaats. Een deel van het grondwater stroomt in oostelijke richting af en komt aldaar 

soms via sprengen aan de oppervlakte. Een belangrijk deel van het grondwater 

stroomt via onder andere de Lunterse Beek at in de Gelderse Vallei. Een uitgebreid 

stelsel van, meest strookvormige kavelsloten, mondt uiteindelijk ult in het Valleika

naal (1949), de Lunterse Beek en de Barneveldse Beek. 

Conclusle 

Waar voorheen geen integraal gebiedsgericht cultuurhistorlsch beleid voorhanden 

was, Is in dit bestemmingsplan het RAAP-rapport 2000 als uitgangspunt genomen. 

Gebieden met een 'hoge cultuurhfstorische betekenis' op de cultuurhistorische waar

deringskaart kennen de hoogste graad van (planologische) bescherming. Bij de we

ging daarvan hebben ook de waardevolle historisch bouwkundlge elementen (al dan 

niet aangewezen als monument) een rol gespeeld. Dit zijn de rode gebieden met 

'Waarde-Cultuurhlstorie 1' in RAAP-rapport 2000, kaartbljlage 5. Daarnaast kan ge

steld worden dat de gekozen bestemmlngen, in combinatie met bescherming vanuit 

separate wet- en regelgevlng ten aanzlen van beschermde monumenten, al vergaan-

de garantles bieden voor de instandhouding van monumenta!e !.•.'aardcn. Om te voor-

komen dat geboden ultbreidingsmogelljkheden aan of rond beschermde monumen

ten op basis van dit plan toch nog tot ongewenste aantastingen van monumentale 

waarden gaan leiden, is een extra bepaling toegevoegd aan de bouwregels. Uitbrei

dingen blijven echter mogelljk. Voor het overige worden geen belemmeringen gezien 

voor de actualisering van dit bestemmingsplan. 
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4.9 Molenbiotoop 

Beleld/retelgevlng 

In de Gelderse Molenverordening en de hlerop volgende Ultvoeringsregellng Gelderse 

Molenverordening ult november 2007 zijn regels gesteld ter beschermlng en instand

houding van een goede molenbiotoop. In de uitvoeringsregellng staat aangegeven dat 

biJ het nieuw op te richten of te wijzigen obstakels, de bestaande sltuatle In ieder ge

vai nlet mag verslechteren. Verder mogen in de eerste 100 meter rondom een wind~ 

molen geen obstakels worden gereailseerd. Vanaf 100 meter is de uitkomst van de 

blotoopformule maatgevend. in deze zone van 100 tot 400 meter vanaf de molen 

vindt de beoordeling van de toelaatbare hoogte van nieuw op te rlchten of te wijzigen 

obstakels In verhouding met de afstand tot de wlndmolen plaats op grond van de uit

komst van de toepassing van de formule: 

Hx = (X/n) + c.z. 

HletblJ zlJn de waarden van de formule als volgt beschreven: 

Hx: de toelaatbare hoogte van een obstakel in meters op een atstand x ult de molen. 

X: de afstand In meters vanaf het obstakel tot de wleken van de molen: 

n: de ruwheldscoefflcient wordt bepaald volgens de ruwheldsklassentabel van Wlerlnga en geeft de 

ruwheld van het terrein aan waarover de wind naar de molen toestroomt. In deze label wordt on· 

derscheld gemaakt tussen: open, ruw en gesloten gebleden. BIJ elke klasse hoort een waarde n, 

de ruwheidscoefflcient. Zo geldt voor open gebied n~140, voor ruw gebied geldt n=75 en n=50 

voor gesloten gabled; 

c: de wlndreductJecoefflcient constante = 0,2; 

z: de askophoogte in metefs, dit is de hoogte van he1 centrisch mlddelpunt van de molenwieken tot 

de begane grond van de molen. De askophoogte wordt ook wel gedeflnleerd als de heltt van de 

lengte van de Vlucht plus de hoogte van de stelllng (lndlen aanwezig). 

in Nederland kunnen in bestemmingsplannen beschermende regels worden opgeno

men met betrekkiog tot molenbiotopen. De jurldische doorvertaling van deze bioto

pen vindt plaats tot op een afstand van 400 m van de molen. Dit is de zogenaamde 

zone van de moienbiotoop: de zone die van lnvloed Is op het functloneren van de mo

len als maalwerktuig en als monument. Dit betekent zowel de instandhouding van de 

windvang als het herkenbaar houden van de molenomgeving. Obstakels in de vorm 

van bouw-, grond·, weg,- en waterbouwkundige werken en beplantingen kunnen de 

molenbiotoop aantasten. 

Bestaande sltuatle 

In dit bestemmlngsplan zijn de molenblotopen van de In het plangebied geregen 

Doesburgermolen (Ede) en Walderveense molen (l unteren) van invloed. Beide moiens 

zijn beschermd als rijksmonument. De Doesburgermolen is een molen van het type 

grondzelier. De Waiderveense molen is een stellingmolen. 
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De aanwezigheid van een molen levert dus enkele voorwaarden op voor bebouwing 

en beplanting in een zone van 400 meter rondom. In het bestemmingsplan is bepaald 

dat in de eerste 100 meter geen nieuwe bebouwing en beplanting mag worden opge

richt c.q. aangeplant. Voor de zone 100 tot 400 meter is bovenvermelde formule op

genomen om te bepalen of bebouwing en beplanting is toegestaan. Voor de molenbi

otopen van beide molens wordt de omgeving gekarakteriseerd als ruw. Dit betekent 

dat in beide gevallen geldt: n= 75. De askophoogte van de Doesburgermolen is 

11,5meter en van de Walderveense molen 16,75 meter. 

Conclusie 
In de Gelderse Molenverordening en de hierop volgende Uitvoeringsregeling Gelderse 

Molenverordening uit november 2007 zijn regels gesteld ter bescherming en instand

houding van een goede molenbiotoop. Deze beschermingsdoelen zijn in dit bestem

mingsplan vertaald. 

4.10 Geluid 

Befeld/regefgevlng 
Het aandachtsgebied voor geluid langs een verkeersweg heet in het jargon van de 

Wet geluidhinder: geluidzone. ledere weg heeft een geluidzone. Bij het opstellen (of 

herzien) van een bestemmingsplan in deze zone is akoestisch onderzoek verplicht. Dit 

geldt voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Als de gevelbelasting 

(door een grotere afstand of andere maatregelen) niet onder de voorkeursgrenswaar· 

de van 48 dB Lden is te houden, kunnen burgemeester en wethouders voor bepaalde 

situaties een hogere grenswaarde vaststellen. Voor een burgerwoning in het binnen

en buitenstedelijk gebied bedraagt de maximale grenswaarde respectievelijk 63 en 

53 dB Lden. 

Bestaande sftuatle 
In het plangebied zijn meerdere wegen akoestisch relevant (60 km/u of hoger), bin

nen de contouren waarvan onderzoek moet worden gedaan naar de geluidsbelasting 

als gevolg van een weg. In het plangebied liggen verder wegen met een 30km/u re

gime. Deze wegen hebben geen geluidszone, maar de geluidsbelasting ervan kan 

mogelijk wel relevant zijn in het kader van het Bouwbesluit. 
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Conclusle 
Dit bestemmingsplan betreft een conserverend plan. In de procedure worden geen 

nieuwe ontwikkelingen meegenomen of nieuwe ruimte geschapen voor toekomstige 

ontwikkelingen. Voor het vaststellen van dit bestemmingsplan is nader geluidsonder

zoek en het vaststellen van hogere grenswaarden niet nodig. 

4.11 Luchtkwaliteit 

Beleld/regetgev/ng 
Volgens de Wet milieubeheer is het nodig een ptanontwlkkeling te toetsen aan lucht

kwaliteltseisen. Sinds 15 november 2007 Is de Wet mllieubeheer gewljzlgd met een 

nieuw hoofdstuk over luchtkwaliteitseisen (Stb. 2007, 414). 
Hoofdstuk 5 (titel 2) gaat over luchtkwallteit en is gerlcht op: 

negatleve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van 

luchtverontreinlging aan te pakken; 

mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creeren. 

Hoofdstuk 5 (titel 2) van de Wet milieubeheer vervangt het Besluit luchtkwaliteit 

2005. Met het nieuwe hoofdstuk 5 en bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen, wil 

de overheid zowel de verbetering van de luchtkwalitelt bewerkstelligen als ook de ge

wenste ontwikkelingen in ruimtelljke ordening doorgang laten vlnden. 

Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze 'nlet in be

tekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder 

toetslng aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit ultgevoerd worden. Een project 

draagt 'niet in betekende mate' bij aan de luchtve rontrelniging als de 3% grens nlet 

wordt overschreden. De 3% grens is gedefinleerd als 3% van de grenswaarde voor de 

jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (N02). Dit komt 

overeen met 0,4 microgram/ m3 voor zowel PM10 als N02 en staat gelijk aan de reali

satle van ongeveer 1.500 woningen. Dlt is geen harde grens want een en ander is at
hankelljk van de lokale achtergrondwaarden. In het geval van nleuwe planvormlng zal 

getoetst moeten worden of voldaan wordt aan deze grens. 

Conclusle 
Dit bestemmingsplan betreft een conserverend plan. In de procedure worden geen 

nieuwe ontwikkelingen meegenomen of nieuwe rulmte geschapen voor toekomstige 

ontwikl<elingen. De wijzJging valt daarom onder het NIBM. Onderzoek naar de tucht

kwaliteit is derhalve niet nodig. 

4.12 Verkeer en parkeren 

Beleld/regetgevfng 
De provlncle Gelderland streeft in het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PWP-2) 

een duurzame mobiliteit na. Daarbij ondersteunt het verkeers- en vervoerssysteem 

een sterke economie en welvaart, terwijl het de sociale integratie stimuleert. Dit wit 

de provtncie berelken door een aanpak die bestaat ult vier sporen: 

- voorkomen; 
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beter benutten; 

bouwen en 

beprijzen. 

Bestaande situat/e 

Parkeren 

De Edese parkeernormen uit 2009 zijn van toepassing ter toetsing van bouwplannen. 

Deze zljn grotendeels afgeleid van CROW publicatle no. 182. Getoetst wordt aan de 

specifieke normeringen voor het buitengebled. 

Conclusle 
Er zljn geen toekomstige verkeerontwikkellngen voorzlen in het Agrarisch buitenge

bled van Ede. Vanuit het aspect verkeer zijn er geen belemmeringen voor de actuali

sering, zoals opgenomen in het voorliggende bestemmlngsplan 

4.13 Kabels en leidingen 

Be/eldjrege/gevtng 

Het Mlnisterie van Volkshuisvesttng, Rulmtelijke Ordenlng en Mllieubeheer (VROM) 

heeft, in samenwerking met het Rijkslnstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 

beleid ontwikkeld ten aanzien van bovengrondse hoogspanningslijnen. Het ministerie 

advlseert gemeenten, provincies en netbeheerders dan ook om rond hoogspannings

lljnen preventief een zone in te stellen die vrij blljft van bebouwing ten behoeve van 

gevoelige functies. Dit geldt onder andere voor situaties waarln nieuwe wonlngen in 

de buurt van een bovengrondse hoogspanningslijn worden gebouwd of nieuwe hoog

spanningslljnen die blj bestaande woonwljken worden gerealiseerd. 

In het beleid wordt gesteld dat magnetische velden afkomstig van bovengrondse 

hoogspanningslljnen in nieuwe woningen, scholen en kinderdagverblljven niet sterker 

mogen zijn dan 0.4 microtesla. Deze norm Is lngesteld, omdat klnderen die in de 

buurt van bovengrondse hoogspanningslljnen wonen, mogelljk een gezondheldsrisico 

lopen. Het magnetische veld zou daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn, al Is een oor

zakelijk verband niet bewezen. Met dit voorzorgsbeleld wil de overheid voorkomen dat 

het potentlele risico toeneemt. 

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de mogelijke effecten op techni

sche apparatuur in de nabijheid van het magnetlsch veld rond hoogspannlngslijnen. 

Ten slotte zal de nieuwe bebouwing zijn gebonden aan bepaalde bouwhoogte als ge

volg van de hoogspanningslijn. 

Bestaande sltuatle 
Binnen het plangebied liggen aardgastransportleldlngen, brandstofleidlngen en hoog

spannlngsleldingen. Deze leidingen worden beschermd in de regels, door middel van 

een zakelljke rechtstrook. Binnen de lnvloedsgebleden van deze leidingen mag de 

personendichtheid, als gevolg van het plan, nlet toenemen. In het plan worden geen 

ontwlkkelingen mogelijk gemaakt die toename van de personendichtheid tot gevolg 

kunnen hebben. 
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Conclusle 
In het plangebied komen verschillende (hoofd)leidlngen voor die bescherming behoe

ven. Hiervoor zijn verschillende dubbelbestemming opgenomen. Signalerings. en tele

communlcatlemasten zjjn tot een hoogte van 40 meter toegestaan. 

4.14 Veiligheid 

Beleld/regelgevlng 
Om een vellige omgeving te creeren of te behouden, is er op het gebled van fysieke 

veiligheld een aantal aspecten waarmee rekenlng gehouden moet worden. Zo worden 

er eisen gesteld aan de berelkbaarheld van de openbare wegen voor de hulpverle

nlngsdiensten. Dit leidt tot het stellen van minimale afmetingen en J)ochtstralen, zo

dat hulpverlenlngsvoertuigen een object of calamltelt goed kunnen berelken en ade

quate hulp kunnen verlenen. 

Met betrekking tot voldoende bluswater In het openbare wegennet zijn er ook eisen 

gesteld. Deze eisen hebben betrekklng op de afstanden vanaf de bluswatervoorzie

ning tot aan een gebouw en de capacitelt ervan. In de "Handleiding Bluswatervoorzie

ning en bereikbaarheid", een ultgave van de Nederlandse Vereniging voor Brandweer

zorg en Rampenbestrijdlng, zijn deze elsen uitgeschreven. 

Tevens worden er eisen gesteld aan de opkomsttijden voor brandweervoertuigen. De

ze zijn afhankelijk van de bestemming. Voor gebouwen waarln geslapen wordt en 

vermlnderd zelfredzame mensen verblijven worden strengere eisen gesteld dan ge

bouwen waar dit niet zo is. De opkomsttijden zijn gesteld in de Wet veillgheidsregio's 

(1. oktober 2010) met het daarbij behorende Beslult Velllgheldsreglo's. In het Beslult 

zljn de tlJdnormen voor de opkomsttijden vastgelegd. 

Bestaande sltuatle 
Dlt bestemmingplan betreft de actualisering van de huidige situatle. Met betrekklng 

tot de veiligheid zal de situatie niet veranderen. 

Conclus/e 
Alie nleuwe ontwikkellngen zullen worden getoetst aan het gestelde in de "Handlei

ding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid" en aan het Besluit veiligheldsregio's. 

Met ontwil<kellngen worden zowel de nieuwbouw- of verbouwplannen bedoeld als de 

(her)inrlchtlng van het openbare gebied. Er zijn voor wat betreft de eisen voor de vei

llgheid geen belemmerlngen voor de actualiserlng van dit bestemmingsplan. 

4.15 Externe Veiligheid 

Beleld/retelgev/ng 
Bij externe veiligheld gaat het om het binnen aanvaardbare grenzen houden van risi

co's bij productie, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij uitslui

tend om de kans dat derden (omwonenden) dodelljk letsel oplopen door een calami-
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teit bij een bedrijf of door een ongeval bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Rond 

bedrljven en tangs routes (of buisleidingentraces) waarover gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd, zljn daarom zones lngesteld waarbinnen de rislco's moeten worden onder

zocht en getoetst voor toekomstige bebouwing. Deze rlslco's worden uitgedrukt in een 

plaatsgebonden risico (PR) en een groepsrisico (GR) en betreffen alleen de personen 

die niet deelnemen aan deze activiteiten. 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als recht

streeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en 

onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocon

touren rondom een inrichting of langs een vel'Voersas. 

I-let GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde 

omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

a1nnen externe veiligtield zijn twee aspecten te onderscheiden: externe veiligheidsas

pecten van inrichtingen en van het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Bestuit Externe Veillgheid lnrlchtingen (BEV/) 

Voor risicovolle inrichtingen is de normstelling gebaseerd op het Besluit externe vei

ligheid inrichtingen (BEVI), dat op 27 oktober 2004 In Werking is getreden. Het BEVI 

(egt veiligheidsnormen op aan bedrljven die een risico vormen voor mensen buiten de 

lnrichting. Het BEVI is opgesteld om de risico's waaraan burgers in hun leetomgevlng 

worden blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven te beperken. Voorbeelden van deze 

tisicovolle bedrijven zijn LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties en chemische 

fabrieken. Voor nieuwe sltuaties geldt voor het PR, op basis van de nota 'Omgaan met 

risico's', in principe een norm van 10-6 per jaar en voor bestaande situaties 10·5 per 

jaar. Voor het GR noemt deze nota als norm: 

1 10-s voor een ongeval met meer dan 10 dodelijke slachtoffers; 

2 10·7 voor een ongeval met meer dan 100 dodelijke slachtoffers; 

3 10·9 voor een ongeval met meer dan 1.000 dodelijke slachtoffers; 

4 enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de norm). 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

De Wet vervoer gevaarliJke stoffen (1996) regett de wijze van vervoer van gevaarlijke 

stoffen over weg, per spoor en over de binnenwateren. Hierin is onder andere vastge

legd welke stotten behoren tot de categorie 'gevaarliJke stoffen' en dat het t ransport. 

binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk dient te worden vermeden (art. 11). In deze 

wet is ook vastgelegd dat gemeenten zelt de route voor gevaarlijke stoffen mogen 

~anwljzer. (art. 18, earste lid). Om blj ruimtelijke ontwikkalingan hat vervoer -va;1 ga-

vaarlijke stoffen te laten voldoen aan de externe veiligheidsnormen moet het bevoegd 

gezag rekening houden met het plaatsgebonden risico en het groeprisico. 

Circulaire Risiconormering vervoer gevaar/ijke stoffen 

In augustus 2004 is de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen in de 

Staatscourant gepubliceerd. In deze circulaire is het externe velligheidsbeleld voor het 
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vervoer van gevaarlijke stoffen over water en wegen opgenomen. Op basis van de cir

culalre Is voor bestaande situatles de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwets

bare en beperkt kwetsbare objecten 10-0 per jaar en de streefwaarde 10.a per jaar. In 

nleuwe sltuatles Is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 

10.a per jaar; voor beperkt kwetsbare objecten in nieuwe situatles geldt een richt

waarde van 10.a per jaar. Op basis van de circulalre geldt blj een overschrljdlng van de 

orientatiewaarde voor het GR of een toename van het GR een verantwoordingsplicht. 

Deze verantwoordlngsplicht geldt zowel In bestaande als in nleuwe sltuaties. De circu

lalre vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het trace In princlpe geen beper

klngen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebrulk. Wei kan de verantwoor
dingspllcht voor het groepsrlsico nog bulten deze 200 m strekken. 

Bes/ult rlslco 's zware ongevallen 

Op 19 Juli 1999 Is het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) in werking 

getreden als uitvloeisel van de Seveso II rlchtlljn van de Europese Unle. Het Brzo 1999 

stelt eisen aan het veiligheidsbeleid van bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke 

stoffen werken. Doelstelling is het voorkomen en beperken van ongevallen met ge

vaarlljke stoffen. Daartoe moeten bedrijven onder meer over een veiligheldsbeleld en 

een veiligheidsbeheerssysteem beschikken. Sommige bedrijven moeten daarnaast 

ook nog een veiligheidsrapport opstellen en lndienen bij de overheid. 

Circu/afre Zonering /angs hogedrukaardgasleidingen 

Voor een hogedrukaardgasleiding Is de circulalre Zonerlng langs hogedrukaardgaslei

dingen WROM, 26 november 1984, DGMH/ B nr. 0104004) van belang. De circulaire 

beoogt aan te geven op welke wijze een verantwoorde zonering toegepast kan worden 

fangs nleuwe traces van aardgastransportleldlngen en bij nleuwe rulmtelijke ontwik

kelingen In de omgeving van bestaande aardgastransportleidingen. 

Ult velllgheldsoverweglngen is het van belang een afstand aan te houden tot gebou

wen of plaatsen waar frequent en/of langdurig personen verblljven. Deze atstand is in 

prlncipe zodanig dat daarbulten de invloed van de leidlng op de omgeving verwaar· 

loosbaar mag worden geacht (de toetsingsatstand). 

Planologische, technische en economische overweglngen kunnen echter leiden tot 

klelnere afstanden. In die gevallen gelden, afhankelljk van de kwetsbaarheld van de 

omgeving binnen de invloedszone, regels waaraan zowel de leidlng als de omgeving 

dienen te voldoen (de bebouwingsafstand). 

Als maat voor de kwetsbaarheid geldt de aard van de omgeving binnen de invloeds

zone. Hlerbij zljn van belang de dichtheid van de woonbebouwing, de aanwezlgheid 

van bljzondere objecten en het gebrulk van het gebied, bljvoorbeeld voor recreatie. 

Afhankelijk van druk en diameter gelden verschillende bebouwings- en toetsingsaf

standen. De atstand die, in verband met de bescherming en het beheer van de lei

ding, minstens moet worden aangehouden ten opzichte van andere functies, wordt 

bepaald door de zakelijk rechtstrook. Binnen deze atstand Is In beginsel geen enkele 

vorm van bebouwing toegestaan. 
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Ontwerp-Besluit EV buisleldlngen 

Op 28 augustus 2009 is het ontwerp-.Beslult externe veiligheld buisleldlngen gepubli

ceerd met bljbehorende aanbiedlngsbrief. Het ontwerpbesluit Is gebaseerd op de Wet 

mllleubeheer (artikelen 5.1 lid 1, 5.2 lid 1, 5.3 lid 1 en 2 en 9.2.2.1) en de Wet ruimte

lijke ordenlng (artikelen 3.37 en 4.3 lid 1 en 2). Deze AMvB regelt onder andere welke 

velligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlij

ke stoffen. De normsteling is in lijn met het Besluit externe veiligheld inrichtlngen 

(Bevl). In juni 2009 heeft minister Cramer het ontwerirbeslult In een brief aan de 

Tweede Kamer aangekondigd en toegelicht. Naar aanleiding van dat ontwerp-besluit 

zijn In november 2009 de kamervragen beantwoord. Daarult blljkt onder andere dat 
er geen saneringsregeling komt, het RIVM onderzoekt hoeveel kilometer buisleiding 

momenteel nlet voldoet en de bulsleldingen blnnen 5 jaar na lnwerklng treding van 

het beslult correct in bestemmingsplannen moeten staan. De VROM lnspectle ziet toe 

op de doorwerking in bestemmingsplannen en samen met het Staatstoezicht op de 

Mljnen zal de VROM lnspectie het naleefgedrag van buisleidingexploitanten onder

zoeken. 

De verwachting is dat het nieuwe beslult in 2011 In werking zal treden. Op 22 sep

tember 2009 stuurde minister Cramer een brief aan gemeenten en provlncies, waarin 

zij adviseert om bij ruimtelij ke plannen al zoveel mogelijk rekening te houden met de 

normen uit het ontwerirBesluit. Dlt past blnnen 'een goede rulmtelljke ordening'. De 

oude clrculalres Zonering langs hogedruk aardgastransportleldlngen (1984) en Be

kendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs transportleidingen voor 

brandbare vloeistoffen van de K1-, K2-, K3 categorie (1991) bevatten beide de moge

lijkheld om at te wijken van daarin vermelde afstanden: voor aardgasleidingen Is dat 

geregeld in hoofdstuk 5.4 en voor brandbare vloeistoffen in hoofdstuk IV onder 1.1. In 

bestaande sltuatles waar anticiperen op het ontwerp-Besluit tot knelpunten leidt, kun· 

nen de oude circulaires nog Worden gebrulkt. 

Nieuwe vellighefdsafstanden 

Net als bij het Bevi, zullen de risicoafstanden en rekenmethodlek die volgen ult het 

Beslult externe velllgheld buisleidingen worden opgenomen In een regaling. Deze re

galing is nog niet gepubliceerd. Daarom advlseert VROM in de brief over transportlei· 

dlngen met brandbare vloeistoffen (augustus 2008) om voor standaard bulsleldingen 

met aardolieproducten (crude, olie, nafta, enzovoorts) de afstanden aan te houden uit 

het RIVM rapport Risicoafstanden voor buisleidlngen met brandbare vloeistoffen 

K1K2K3 (augustus 2008). Voor atwijkende gevallen en andere brandbare chemische 

vloeistoffen kan worden gerekend met Safetl Professional, volgens de methodlek uit 

het RIVM rapport. Voor hogedruk aardgasleidlngen kan bij de Gasunle een risicobere-

waar de uitkomst tot een nieuw knelpunt leidt en een acuut probleem ontstaat bij de 

besluitvorming, kan contact worden gezocht met de VROM lnspectie. 

Bestaande sltuatle 

Voor de actualisatie van het bestemmingsplan Agrarisch bultengebled Ede zijn rislco's 

vanwege rlsicovolle lnrichtingen en wegen en leldlngen relevant. In het gebied liggen 
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meerdere (buis)leidingen. Het voorllggende bestemmlngsplan is conserverend van 

aard en maakt geen nleuwe ontwikkellngen mogelijk. Een toename van het groepsrl

slco Is niet aan de orde. 

wegverkeer 

Er vlndt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de A12, A30 en N224. De A12 

heeft een PR 10"8 van 180 m. De A30 heeft een PR 10"8 van 2.210 m en de N224 

heeft een PR van 10-s van 39 m. Blnnen deze veillgheldsafstanden vinden geen ont

wlkkellngen plaats, waardoor de personendlchtheld (significant) zal toenemen. 

Spoorverkeer 

Er vlndt vervoer van gevaarlljke stoffen pleats over de spoorlljnen tussen Ede

Wagenlngen en Arnhem en Ede-Wagenlngen en Barneveld. Het vervoer van gevaarlij

ke stoffen over het spoor tussen Ede-Wagenlngen en Barneveld is zodanig kleln dat 

het te verwaarlozen Is. Voor het spoor tussen Ede-Wagenlngen en Arnhem is sprake 

van een PR 10-S van 210 m. Binnen deze velligheidsafstand vinden geen ontwlkkelin

gen pleats, waardoor de personendlchtheid (significant) zal toenemen. 

Bedrijven 

Blnnon het plangcbled Is een aantal risloovolle inrlohtlngen (bedrijven) aanwezlg, 

waarvoor de rlslco's met name gepaard gaan met de opslag van (propaan)gas. Bln

nen de velllgheldsafstanden behorend blj deze lnrfchtingen vlnden geen ontwlkkelln

gen plaats, waardoor de personendichtheld (significant) zal toenemen. 
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Conclusle 
Voor geen van aspecten is een plaatsgebonden rislcocontour berekend. Het groepsri

sico overschrijdt nergens de orientatlewaarde en neemt niet toe omdat het een con

serverend bestemmlngsplan betreft. Een verantwoordlng van het groepsrlslco Is niet 

nodlg. Oe gemeente accepteert het zogenaamde eventuele 'restrislco'. 
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5 Economische uitvoerbaarheid 

Op 1 Juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingevoerd. lnzake art 6.12 Wro is 

de gemeente verpllcht een exploitatieplan op te stellen voor gronden waarop een 

bouwplan lnzake art 6.2.1 Bro wordt voorbereid en er kosten te verhalen zijn, tenzij 

deze kosten anderszins verzekerd zijn. De Wro geeft de gemeente de mogelijkheid 

om eventuele gemaakte kosten voor de uitvoering van het plan op de aanvrager te 

verhalen. Blj de voorbereiding van een ontwerp voor een bestemmingsplan dlent op 

grond van artikel 3.1.6 lid 1 onder f VC\n het Beslult ruimtelljke ordening (Bro) 2008 

onderzoek plaats te vinden naar de uitvoerbaarheid van het plan. 

5.1 Conclusle 

Voor het voorllggende bestemmingsplan geldt dat het, behoudens de reguliere kosten 

voor de tlenjaarlijkse planherziening, geen financlele consequentles voor de gemeen

te Ede heeft. Er zijn geen bouwplannen In voorbereidlng op gronden binnen het plan

gebled waarvoor een exptoitatieplan dient te worden vastgesteld en het plan biedt 

geen rechtstreekse nieuwe bouwmogelijkheden. Wanneer er wet bouwmogelijkheden 

ontstaan, zal dit op basis van wijzigingsbevoegdheden zljn. Wanneer er een verrui

mlng van de huldige bouwmogelijkheden ontstaat, zal dlt door middel van een afwij

king via een besluit van het college van burgemeester en wethouders gebeuren. Het 

bestemmingsplan is daarmee economisch uitvoerbaar. 
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6 Juridische planbeschrijving 

6.1 lnleiding 

Voor het bestemmingsplan Agrarisch buitengebied Ede is gebrulk gemaakt van in de 

Wet ruimtelijke ordening opgenomen standaardvorm van de Standaard Vergelijkbare 

Bestemmlngplannen 2008 (SVBP 2008). De kern van de voorgestelde regenng volgt 

uit twee uitgangspunten: zoveel mogelljk lnformatie op de verbeelding en zo eenvou
dig mogelijke planregels. 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepallngen omgevingsrecht (hierna: Wabo) in 

werklng getreden. Hierdoor is het omgevingsrecht drastisch gewijzigd. Veel toestem

mingen en vergunningen die voorheen apart geregeld waren, zijn nu opgenomen in de 

Wabo. Hierdoor is voor een project nog maar een omgevlngsvergunning nodlg, die 

toestemming geeft voor alle benodigde activlteiten. Een aantal vergunningen/ toe

stemmingen dat is opgegaan in de omgevingsvergunnlng zijn: de bouwvergunning, de 

blnnenplanse ontheffing, de sloopvergunning en de aanlegvergunnlng. De inhoudelij

ke toetsingskaders voor deze vergunningen/ toestemmingen zijn niet gewijzigd. De 

termrnologre van de regers Is aangepast aan de Wabo. De onthefflng heet nu ·omge

vingsvergunning voor het afwijken'. De bouwvergunnlng heet 'omgevingsvergunning 

voor het bouwen'. De sloop- en aanlegvergunning zijn gewijzigd in 'omgevingsvergun

ning voor het slopen' respectievelijk 'omgevingsvergunnlng voor het aanleggen'. 

Zeals algemeen bekend bij werken met een standaard, is maatwerk noodzakelijk, 
vandaar dat de standaard op bepaalde punten is aangepast. 

De planregels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Hoofdstuk I bevat de inleiden

de bepallngen voor het hele plangebied. Hoofdstuk II regelt de bestemmingen en het 

daarop toegestane gebruik. In hoofdstuk Ill zljn de algemene regals opgenomen, 

waaronder algemene bouwregels en algemene aanduidlngsregels. Ten slotte regelt 
Hoofdstuk IV de overgangs- en slotbepalingen. In de volgende paragraat zijn alle be

stemmingen uitgebreid behandeld. 

6.2 Retrospectieve toets 

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsptan een compleet inzlcht biedt in de bouw

en gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebled. Het bestemmingsplan 

is het juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft 

aan wat de gewenste planologische situAtiP. vonr het plangebled is. Deze situa!!~ kan 

gaandeweg de planperiode wijzigen, bljvoorbeeld door veranderd stedenbouwkundig 

lnzicht, functiewijziging en/ of veranderlngen In gebrulk. Ook ruimtelijke ontwikkelin

gen en vernleuwing van ender andere ruimtelljk, economisch, verkeerskundig en mili

eubeleld dragen bij aan de veroudering van geldende bestemmingsplannen. 

Blj de actualisatie van een bestemmingsplan moet worden aangegeven welke geval

len planologlsch zijn gewijzigd teh opzlchte van het voorgaande planologlsche regime. 
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Daarblj kan worden geacht aan situaties die onder het algemeen overgangsrecht val

len en/ of aan strljdige sltuaties die met het nleuwe bestemmlngsplan worden gelega

llseerd. 

Vanwege de tijdsdruk van dit bestemmingsplan en de noodzaak om op korte termijn 

tot een actueel bestemmingsplan te komen, is gekozen voor een volledig conserve

rend bestemmingsplan. Oat wil zeggen dat nieuwe ontwlkkelingen niet worden mee

genomen. Omdat situaties die onder het 'algemeen' overgangsrecht vallen in beginsel 

niet tweemaal onder het overgangsrecht mogen worden gebracht, hebben wlj ter uit

voerlng van deze regel een vervolgproject gekoppeld aan dit bestemmingsplan. Via dit 

project wordt beoordeeld of bestaande situaties die onder het a l~emeen overgangs

recht vallen gelegaliseerd kunnen worden. lndlen dit nlet mogelljk Is, zal een per

soonsgebonden overgangsrecht worden afgegeven. 

Verder wordt in dit bestemmingsplan het uitgangspunt gehanteerd om agrarische be

drijven die op basis van de milieuvergunning niet meer actlef zljn, terug te zetten 

naar Wonen met de aanduiding agrarische nevenactiviteiten dan wel wonen. Op basis 

van de regelgeving behoud een voormalige bedrijfswoning dezelfde bescherming in

dien een woonfunctie wordt toegekend. Daarmee bestaan er geen belemmeringen 

voor de toepassing van dlt uitgangspunt. Het betrctt hler slechts een beperl<t aantal 

gevallen. 

6.3 Bestemmingsplanregels 

Met de komst van de Wet ruimtelijke ordening kent een bestemmingsplan regels. 

Hlerna zljn de planregels toegelicht, waarvoor een nadere toellchtlng noodzakelijk is. 

6.3.1 lnleidende bepalingen 
Dlt hoofdstuk bevat alle bepalingen die nodlg zljn om de overige regels goed te kun

nen hanteren. 

Begrlpsomschrl)vlngen (artlkel :1) 

In dit artikel zijn de begrippen gedefinleerd, die In de regels zijn gehanteerd. Alleen de 

begrlppen die, in aanvulling op het dagelijks spraakgebrulk, nadere toellchting behoe

ven, zijn opgenomen. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van 

de in dit artlkel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis. 

Wl)ze van meten (artlkel 2) 
Dit artikel geeft aan hoe de lengte, breedte, hoogte, diepte en oppervlakte en derge

lljke van gronden en bouwwerken wordt gemeten of berekend. Alie begrippen waarin 

maten en waarden voorkomen worden in dit artikel verklaard. Hieronder valt tevens 

de wljze van peilbepaling. 
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6.3.2 Bestemmingsbepalingen 
In dit hoofdstuk van de regels komen de verschlllende bestemmingen aan de orde. 

~er bestemming is kort aangegeven waarvoor deze bedoeld Is. In voorgaande hoofd

stukken (met name paragraaf 2.3) zljn de bouwmogelljkheden en fleidbiliteitbepalln

gen al aan de orde geweest. Deze worden hier niet herhaald. 

Agra rt sch 
Blnnen deze bestemming zijn In beginsel alleen grondgebonden agrarlsche bedrijven 

toegestaan. Bestaande niet-grondgebonden agrarische bedrijven (intensieve veehou· 

derijen en glastuinbouwbedrijven) zijn voorzien van een specifieke functieaanduiding. 

Een aantal bestaande (legale) niet-agrarische nevenactivltelten, die groter zljn dan de 

oltgangspunten ult het regiobeleid, zijn voorzien van een specifieke functieaandui

ding. Paardenhouderijen zijn ondergebracht blJ deze bestemmlng met een speclfieke 
aandulding "paardenhouderij". 

Bedrl)f 
Deze bestemming is toegekend vanwege de bestaande bedrijvlgheid op deze gron

den. Het betreft hier bedrijvigheid anders dan agrarische bedrlJvigheid, ofwel niet

agrarlsche bedrijvigheid. Bedrijven behorende tot milieucategorie 1 en 2 zijn binnen 

de bestemmlng zonder meer toegestaan en uitwisselbaar. Zwaardere milieucatego

rleen zljn specifiek voor het bestaande gebruik bestemd met een aanduiding. Via een 

omgevingsvergunning kunnen andere bedrijven worden toegelaten. 

Sedr/jf • Nutsvoorzientng 
De bestemming 'Bedrijf - Nutsvoorziening' is speclfiek opgenomen voor de grotere 

nutsvoorzlenlngen, zoals transformatorgebouwen, gebouwen ten behoeve van ener

gie-, warmte- en telecommunicatievoorziening, rloolwaterzulveringslnstallaties en 

naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen. 

Detallhandel 
De In het plangebied aanwezige Winkels zijn als detailhandelsbedrljven bestemd. In 

de specifleke gebruiksregels is onder andere geregeld dat detailhandel in volumineu

ze goederen en buitenopslag van goederen niet Is toegestaan. 

Ho rec a 
t>eze bestemmlngen zijn toegekend aan gebouwen en gronden die een horecafunctie 

hebben. Discotheken, dancings, casino's en automatenhallen zljn niet toegestaan. 

Maa!Schappe!ljk 
De bestemming 'Maatschappelijk' is toegekend aan de blnnen het planget>ied gele

gen maatschappelijke voorzieningen. De verschillende maatschappelljke voorzienin

gen zljn specifiek bestemd door middel van een aandulding. Via een omgevingsver

gunnlng kan een andere maatschappelijke voorzlenlng worden toegelaten. 

Natuur 
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Deze bestemmlng is onder andere toegekend aan de gronden die zljn aangewezen als 

beschermd natuurmonument, dan wel in eigendom zljn van terreinbeherende natuur

beschermlngsorganisaties en als natuurgebled worden beheerd. Ook voormallge agra

rlsche percelen die door partlculieren op basis van subsldie als natuur zijn ingericht, 

hebben deze bestemming gekregen. 

Recreatle 

Deze bestemmlng is toegekend aan gronden die een recreatleve functie hebben (ver

blljfsrecreatle en dagrecreatie). Binnen het plangebled zljn verschlllende recreatieve 

functles aanwezlg. In het voorgaande bestemmlngsplan waren enkele recreatiewo
nlngen speciflek bestemd met beperkte bouwmogelijkheden. Vanwege de gehan

teerde uitgangspunten In dit bestemmlngsplan (conserverend), hebben deze wonin

gen een speclfleke aanduidlng 'recreatiewoning' gekregen blnnen deze bestemming. 

Sport 
Deze bestemming is toegekend aan gronden die een sportfunctie hebben (sportter

relnen en maneges). Binnen het plangebied zljn verschlllende sportterreinen aanwe

zig. Ook de hier aanwezige voorzieningen vallen blnnen de bestemmlng 'Sport'. De 

aanwezige maneges zijn voorzien van een aandulding. In de planregels is hlervoor op 

onderdelen een ander regime opgenomen (paardenbak en hulpgebouw bulten het 

bouwvlak via een omgevingsvergunning). Door middel van deze bestemming blijft de 

huidige situatie van deze terreinen gehandhaafd, met, op de functie en omgeving af

gestemde, ontwikkelingsmogelijkheden. 

Verkeer 

Deze bestemming betreft de in het plangebled aanwezlge lnterregionale, interlokale, 

lokale verharde wegen. Er is in prlnclpe geen onderverdellng gemaakt. 

Verkeer - Rallverkeer 

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zljn speclfiek bestemd voor de 

In het plangebled aanwezige spoorlijnen en bijbehorende voorzleningen (o.a. station 

en parkeervoorzieningen). 

Water 
Deze bestemming Is toegekend aan al het binnen het plangebied aanwezige open 

water, waaronder primaire en secundalre watergangen. Het water Is als zodanig be

stemd en vervult vaak meerdere functies (waterberging, recreatle). De leggerwaterlo

pen, grote beken, kanalen, grote vennen en plassen blnnen het plangebied zijn opge

nomen in de bestemming 'Water'. 

Wonen (lncluslef agrarlsche nevenactMtelt bl} de woontunctle) 

Deze bestemming betreft de verschillende burgerwonlngen binnen het plangebied, 

nlet zljnde (agrarische) bedrijfswoningen. Het betreft hler het hoofdgebouw en even

tueel aangebouwde en/ ofvrijstaande bijgebouwen. In de planregels wordt een onder

scheid gemaakt tussen 'woningen' en 'woongebouwen'. Een woning Is bestemd voor 
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de huisvesting van een hulshouden (inclusief het bieden van mantelzorg). In de plan

regels zljn de maximale bouwmogelijkheden vermeld. 

Vanwege verschillende beleldsuitgangspunten (o.a. het regiobeleld functiewisseling 

en nieuwe landgoederen), is besloten om een specifieke vorm van wonen "woonge. 

bouwen" in de planregels op te nemen. Hiermee wordt het mogelijk om planologisch 

maatwerk te bieden. Op basis van genoemde beleidsuitgangspunten wordt de kwali

teit van het buitengebied vergroot door o.a. het slopen van voormallge agrarische be

drijfsgebouwen. Als tegenprestatie wordt de eigenaar beloond met een extra woon

rulmte. Met de introductie van woongebouwen In het buitengebied wordt gestreefd 

om de extra woonruimte landschappelijk beter In te passen. Vanwege het maatwerk 

Is besloten om het aantal wooneenheden blnnen een woongebouw en de maximale 

bouwmogelijkheden op de verbeelding te vermelden. 

Verder wordt binnen deze bestemming de 'agrarische nevenactiviteit' ondergebracht 

met een specifieke aanduiding. Ook bestaande rechten ult het voorgaande bestem

mingplan met betrekking tot andere nevenactiviteiten (kantoor, glastuinbouw, klein

schalig kamperen) is met een specifieke aanduiding bestemd. 

Leldingen (Brandstor, gas, hoogspannlngsverblndlng en riool) 

Het betreft hier een dubbelbestemming ter beschermlng van de blnnen het plange

bied aanwezlge (hoofdtransport)leidingen. De (hoofdtransport)leldlngen zljn overeen

komstig hun bestaande situatie bestemd en als zodanlg beschermd. In het gebied be

vlnden zich een brandstofleiding, een gasleiding, bovengrondse hoogspanningsver

bindingen en een rioolwaterpersleiding. Hiervoor zljn specifleke bestemmingen opge

nomen, te weten: "Leiding - Brandstof en Gasn, Leiding - Hoogspanningsverbinding" 
en "Leiding - Riool". 

Waarde -Archeo/ogie 

In het bestemmingsplan zijn twee dubbelbestemmingen opgenomen ter bescherming 

en veiligstelling van het archeoiogisch ertgoed. Het betreft de bestemming "Waarde -
Archeologie 1" en "Waarde - Archeologfe 2•. 

De dubbelbestemming "Waarde - Archeologle 1" beschermd behoudenswaardige 

bekende archeologische waarde op basis van de provinclale AMK-terreinen (actualisa

tle Archeologische MonumentenKaart). Verder is met deze dubbelbestemming een 
aantal archeologische rijksmonumenten beschermd. 

Met de dubbalbestemming "Waarde - Archeologie 2" wcrden gebieden bescheii1id 

met een hoge archeologische waarde. Voor een ultgebreide toelichting wordt verwe
zen naar paragraaf 4.7. 

Voordat er ten behoeve van een samenvallende bestemmlng (bijvoorbeeld Wonen) 

een omgevlngsvergunning kan worden verleend, moet eerst worden nagegaan of 

daardoor geen onevenredige schade aan de archeologische waarden wordt toege-

112 



bracht. Om deze afweging mogelijk te maken, is het bouwen van een afwijking af

hankelijk gemaakt. Voor andere werkzaamheden dan bouwen (bijvoorbeeld graven} is 

een vergunningenstelsel opgenomen. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden wordt niet verleend, indlen 

daardoor in onevenredige mate schade aan de archeologische waarde wordt of kan 

worden toegebracht. Siechts onder bepaalde voorwaarden is geen omgevingsvergun

ning noodzakelijk. 

Waarde - Cultuurhlstorlsche Landschapswaarde 
De bestemming 'Waarde - Cultuurhistorische Landschapswaarde' betreft eveneens 

een zogenaamde dubbelbestemmlng. De regeling heeft tot doel het behoud, de ver

sterklng en de ontwikkellng van (cultuurhistorische) landschapswaarden. De specifie

ke waarden van de te onderscheiden gebieden is verwoord in paragraaf 2.3 

Waarde - Natuur en Ecotogle 
De dubbelbestemming 'Waarde - Natuur en Ecologie' heeft tot doel het behoud, de 
versterking en de ontwikkeling van de gemeentelljke groenverbinding (natuur, land

schapselementen en ecologische zones). In de planregels is hiervoor bepaald dat het 

bevoegd gezag nadere eisen kan stellen aan de plaats, vorm en afmet1ng van de 

bouwwerken ter bescherming van bovenvermelde waarden. Veder is een vergunning

stelsel opgenomen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van werk

zaamheden. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan het ophogen, afgraven van gron

den, het verwijderen van landschapselementen etc. Ook is binnen deze bestemming 

de beschermlngszone natte natuur opgenomen ult het provinclaal beleid. Deze be

schermlngszone Is met een specifieke aanduiding op de verbeeldlng aangegeven. 

Waarde - Ecologlsche Hoofdstructuur 
De dubbelbestemming 'Waarde - Ecologische Hoofdstructuur' heeft tot doel het be

houd, de versterking en de ontwikkeling van ecologlsche hoofdstructuur. In de planre

gels is hlervoor bepaald dat het bevoegd gezag nadere eisen kan stellen aan de 

plaats, vorm en afmeting van de bouwwerken ter bescherming van bovenvermelde 

waarden. Veder is een vergunningstelsel opgenomen voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden. Hierblj moet o.a . worden gedacht aan 

het ophogen, afgraven van gronden, het vetwijderen van landschapselementen etc. 

Waarde - Waardevol Open Landschap 
De dubbelbestemming 'Waarde - Waardevol Open Landschap' heeft tot doel het be

houd, de versterking en de ontwikkeling van het waardevol open landschap. In de 

pianregels is hiervoor bepaald dat het bevoegd gezag nadere elsen kan stellen aan de 

plaats, vorm en afmeting van de bouwwerken ter bescherming van bovenvermelde 

waarden. Veder is een vergunningstelsel opgenomen voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerk zljnde of van werkzaamheden. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan 

het aanleggen of aanplanten van houtige gewassen en houtopstanden. 

Waterstaat - waterberglngsgebled 



Oeze dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming van gebieden waar tijdelijk 

water opgevangen moet worden, de zogenoemde retentlegebieden. Via een omge

vlngsvergunning kan worden beoordeeld of nieuwe bouwwerken binnen deze be

stemming geen schade toebrengen aan de waterberging. 

WatetStaat - waterkerlng 

Deze dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming van de bestaande waterke

ring. Via een omgevingsvergunning kan worden beoordeeld of nieuwe bouwwerken 

blnnen deze bestemming geen schade toebrengen aan de waterkerlng. 

6.3.3 Algemene regels 

Antl-dubbeltelbepallng 

Deze bepallng wordt in elk bestemmingsplan opgenomen, om te voorkomen dat in 

feite meer kan worden gebouwd dan in het bestemmingsplan bedoeld is. Dit kan zich 

voordoen bij wonlngbouw wanneer (onderdelen van) bouwpercelen van elgenaar wis

selen. In een dergelijk geval worden de nieuw verworven gronden niet meegeteld bij 

de berekening van de bouwmogelijkheden, als dat al voor een in het verleden ver

leende bouwvergunning gebeurd is. 

Algemene bouwregels 

Bestaande afmetingen, afstanden en percentages 

In deze bepallng is een regeling opgenomen voor bestaande afwijkende afmetingen, 

afstanden en percentages. Uiteraard gaat het dan wel om legale situaties. Het opne

men van een regeling voor afwijkende bestaande maten, teneinde deze posltlef te 

bestemmen, moet voldoende transparant zijn. Een bestemmlngsplan Is namelijk het 

burgers bindende plan en moet techtszekerheid biedeh. Vanwege de omvang van dit 

bestemmingsplan en het actueel houden van afwljkende bestaande maten, is geko

zen voor een algemene regeling in het bestemmingsplan zonder juridisch bindende 

lnventarisatie. Op basis van de verleende bouwvergunning moet de afwijkend maat

voering worden beoordeeld. Voor een praktische ultvoering van dit bestemmingsplan 

Is indicatiet een inventarisatie opgenomen in bijlage 2. Op basis van deze inventari

satie kan een eerste beoordeiing worden gemaakt. lngeval van twijfel en/of discussie 

kan de bouwvergunning worden geraadpleegd. 

Ondergronds bouwen 

In dlt artlkel is een regeling opgenomen voor ondergronds bouwen. Ondergronds bou

wen 1s alleen toegestaan blnnen oe funaenng van gebouwen, sleutsilo's en mestbas

sins. Ter bescherming van de landschappelljke ultstraling, mogen ondergrondse 
bouwwerken uitslultend toegankelijk zijn vanuit het hoofdgebouw. 

Algemene aandu/dlngsregets 
Indian een dubbelbestemming niet tot de mogelijkheden behoort en er -bijvoorbeeld 

op grond van sectorale wetgeving- toch aanleiding bestaat om extra mogelijkheden of 
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beperklngen In het plan op te nemen, kan van gebiedsaanduldingen gebruik Worden 

gemaakt. Een gebiedsaanduiding is een aandulding die verwljst naar een gebied 

waarvoor bij de toepassing van het bestemmingsplan specifleke regals gelden of 

waar nadere afwegingen moeten worden gemaakt, hetzlj ter beperking van de ge

bruiksmogelijkheden hetzij ter verruiming daarvan. Gebiedsaanduidingen overlappen 

meestal meerdere bestemmingen. Bij gebiedsaanduldlngen gaat het veelal om zones 

en (deel)gebieden die aan sectorale regelgevlng zljn ontleend. 

In het voorllggende bestemmlngsplan wordt gebruik gemaakt van de volgende ge

biedsaanduldingen: 

- Vrljwaringszone Molenbiotoop 

In het bestemmingsplan of net daarbuiten bevinden zich twee molens die op basis 

van provlnciaal beleid beschermd moeten worden. De vrljwarlngszone rondom de mo

lens heeft als doel het gebied binnen de invloedssfeer van de molen (de molenbio

toop) te vrljwaren van hoge bebouwing en beplantlng om de wlndvang en het zicht op 

de molen te behouden. Voor een nadere toellchting over de betreffende molens wordt 

Kortheldshalve verwezen naar paragraaf 4.9. 

- Veiligheidszone - munit ie 

In het bestemmingsplan js een velligheidszone munitle opgenomen In verband met 

militalre munitieopslagplaatsen. Binnen deze zone mogen geen nleuwe kwetsbare ob

jecten worden opgericht. 

- velligheidszone - lpg 

In het bestemmingsplan is een velligheidszone lpg opgenomen in verband met mili

taire munltleopslagplaatsen. Binnen deze zone mogen geen nleuwe kwetsbare objec

ten worden opgericht. 

AJgemene afwljklngsrege/s 
In dlt bestemmingsplan is een algemene onthefflngsregellng opgenomen die zlet In 

algemeen voorkomende bouwwerken en afwijklngen van het bestemmingsplan. 

6.3.4 Algemene wijzigingsbevoegdheid 

Functieverandering naar wonen 

Ter uitvoerlng van het regiobeleid 'functieverandering' Is in dlt bestemmingsplan een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor functieverandering naar wonen. Dit is de 

meest voorkomende situaUe. Vanwege de complexitelt van andere geboden functie

veranderlngen in het regiobeieid, is gekozen om deze niet als wijzigingsbevoegdheid 

op te nemen. 

monument 

Als aanvulling op sectorale wetgeving is in dit bestemmlngsplan de mogelijkheid op

genomen om nadere eisen te stellen aan de plaats, vorm en afmeting van bouwwer-
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ken nabij monumenten. Via deze wijzigingsbevoegdheid kan het college van burge

tneester de 'specifieke bouwaandulding - monument' laten vervallen dan wel toe

kennen aan nleuwe beschermde monumenten. 

Overige regels 

In de overlge regels is een regefing opgenomen voor de wettelijke regelingen waar

naar in de regels wordt verwezen, geldend zoals deze lulden op het moment van vast

stelling van het plan. 

6.3.5 Overgangs- en slotbepalingen 
Overgangsbepallngen 
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het daarbU behorende Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro), moet een bestemmlngsplan overgangsrecht bevatten zoals 

verwoord In het Bro. Op basis van deze regeling mogen bestaande (legate) bouwwer

ken blijven staan lndien dit in het voorllggende bestemmingsplan nlet positief is be

stemd. Ook bestaand (Jegaal gebruik) mag worden gecontlnueerd lndien dlt nlet mo

gelijk is in het voorliggende bestemmingsplan. 

Slotbepallng 
Deze bepaling geeft de exacte naam van het bestemmingsplan aan: Bestemmings

plan Agrarisch buitengebied Ede. 
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7 lnspraak, vooroverleg en zienswijzen 

7.1 lnleiding 

De verpllchting om inspraak te verlenen op een bestemmingsplan. zoals dat was ge

regeld In artlkel Ga WRO, ls geschrapt. Hlermee Is de verpllchtlng komen te vervallen, 

maar niet inspraak als zodanlg. Op grond van de gemeentelljke lnspraakverordenlng 

wordt inspraak eveneens nlet verplicht gesteld. In de verordening worden de regels 

gesteld als er besloten wordt inspraak te houden waaraan dan voldaan moet worden. 

De gemeente Ede heeft, gelet op de omvang van het plan, gekozen de inspraakpro

cedure te volgen. tngezetenen en andere belanghebbenden zljn in de gelegenheld ge

steld om een inspraakreactie in te dienen bij het college van burgemeester en wet

houders. Ongeveer gelijktljdlg aan de inspraakperlode is het wettelljk vooroverleg ex 

artikel 3.1.1. Bro gevoerd. De ingediende inspraakreacties en de reacties in het kader 

van het vooroverleg zijn samengevat in de nota van lnspraak en vooroverleg en van 

een gemeentelijke reactle voorzien. Nadat de lnspraakprocedure heeft plaatsgevon

den, zal het ontwerpbestemmingsplan, conform artikel 3.8 Wro, ter inzage worden ge

legd gedurende zes waken. Dan wordt een ieder In de gelegenheid gesteld een zlens

wijze In te dienen bij de gemeenteraad. 

7.2 lnspraak en vooroverleg 

De nota van inspraak en vooroverleg is als bijlage bij de toelichting van het bestem

mingsplan opgenomen (bijlage 3). lnwoners en belanghebbenden die een reactie 

hebben lngedlend zijn verder individueel schriftelljk geinformeerd welke bestemming 

in het ontwerp bestemmingsplan is opgenomen. 

7 .3 Zienswijzen 

PM 
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8 Handhaving 

Het is van groot belang dat de gemeente toezicht houdt op de naleving van het be

stemmtngsplanbeleid. Daarom dienen de regels van het nieuwe bestemmingsplan 
consistent te worden gehandhaafd. 

8.1.1 Handhavlng bestaat ult 3 fasen: 

Handhavlng start blj het bieden van de noodzakelljke lnformatie. lmmers: onbekend 

maakt onbemind; Bij concrete overtredingen zal prlmair in overleg worden getracht 

om tot een oplossing te komen; als het minnelljk overleg niet tot het gewenste doel 

leidt, zal feltelijk optreden onontkoombaar zijn. De gemeente zal dan een keuze ma

ken ult het opleggen van een dwangsom of het ultvoeren van bestuursdwang. 

8.1.2 Handhavingsprocedu re 

Handhavlng vlndt plaats aan de hand van controles. Deze vinden op verschillende 

manieren en momenten plaats: nadat een bouwaanvraag bij de gemeente is inge

diend, wordt de plaatselijke situatle gecontroleerd; 

via controle achteraf op verleende bouwvergunningen; 

- via controles vanaf de openbare weg, luchtfoto's en aan de hand van klach-

ten/ meldingen van burgers. 

Zodra een overtreding is geconstateerd, zal worden nagegaan of een oplossing (lega

llsatie) mogelijk is. Kan geen vergunning worden verleend (bljvoorbee!d de overtred!ng 

is In strijd met het bestemmingsplan of de welstandseisen) dan vindt een gesprek 

plaats tussen de overtreder en de gemeente. De bedoeling van dit gesprek is om ge

zamenllj k tot een oplossing te komen. Zo nodtg treedt de gemeente op en kan er een 

dwangsom of bestuursdwang worden toegepast. 
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Ontwerpbestemmingsplan 

Agrarisch buitengebied Ede 

Gemeente Ede 



Bijlage 1 



Lillndsch~ pstypen met kairaikteri5tiek 
1_ bas-en heidelandschap 
2. eng en la n ds<:hap 
3. kampcnlandschap 
4. heide· en broekontginningenland!>c:hap 
5. iweenontgil"lnit'lgel"llar1clschcip 



Bijlage 2 



lnventarisatielijst bestaande bebouwing. Het betreft hier een inventarisatie van 

de totale bebouwing (dus inclusief bedrijfswoning en bijgebouwen) 
Plaats Straat huisnr. aand Oppervlakte 

bebouwing 

Bestemming 

BENNEKOM Dykgraaf 6 1813 bedrijf 
BENNEKOM Dykgraaf 15 2055 bedrijf 

BENNEKOM Harslowg 3 1300 bedrijf 

BENNEKOM Slagstg 8A 864 bedrijf 

EDE Doesburg Molenwg 9 385 Bedrijf 

EDE Luntersewg 35 442 bedrij f 

EDE Luntersewg 69 478 bedrijf 

EDE Luntersewg 90 845 bedrijf 

EDE Maanderdk 24 A 484 bedrijf 

EDE Wolfsdk 15 687 bedrijf 
EDE Zuiderkd 21 965 bedrijf 
EDERVEEN Brinklanderwg 3A 134 bedrijf 
EDERVEEN Brinklanderwg 3 155 bedrijf 

HARSKAMP Broekwg 2 764 bedrijf 
HARSKAMP Broekwg SA 268 bedrijf 

HARSKAMP Harderwykerwg 26 598 bedrijf 

HARSKAMP Heerswg 2 B 219 bedrijf 
HARSKAMP Laarwg 20 1051 bedrijf 
HARSKAMP 't Zandwater 2A 798 bedrijf 

HARSKAMP Westenengerdk 9 546 bedrijf 

HARSKAMP Westenengerdk 14 1539 bedrijf 

HARSKAMP Westenengerdk 35 550 bedrijf 

HARSKAMP Westenengerdk 39 2006 bedrijf 

LUNTEREN Bameveldsewg 33 35 619 bedrijf 

LUNTER EN Bruinhorsterpad 20 504 bedrijf 

LUNTER EN Bywg 2 681 bedrijf 

LUNTEREN de Venen 4A 273 bedrijf 

LUNTER EN de Venen 6 1150 bedrijf 
LUNTEREN de Venen 7 807 bedrijf 
LUNTER EN Edesewg 40 40A 308 bedrijf 

LUNTER EN Goorstg 19 450 Bedrijf 
LUNTEREN Goorstg 21 3651 Bedrijf 
LUNTEREN Het Veldje 1 1807 bedrijf 

LUNTEREN Hulwg 96 730 bedrijf 

LUNTER EN Kruisbeekwg 14 1798 bedrijf 
LUNTEREN Kruisbeekwg 20 595 bedrijf 

LUNTEREN Kruisbeekwg 32 1154 bedrijf 

LUNTEREN Kruisbeekwg 41 297 bedrijf 

LUNTEREN LgVeldwg 5 510 bedrijf 



LUNTEREN Meuluntersewg 10 230 bedrijf 

LUNTER EN Myllerwg 10 710 bedrijf 
LUNTER EN Postwg 98 1000 bedrijf 

LUNTER EN Postwg 180182184 752 bedrijf 

LUNTER EN Renswoudsestrwg 23 840 bedrijf 

LUNTEREN Renswoudsestrwg 32 728 bedrijf 

LUNTEREN Renswoudsestrwg 58 466 bedrijf 

LUNTER EN Ruitenbeekwg 2A 892 bedrijf 

LUNTEREN Ruitenbeekwg 11 306 bedrijf 

LUNTER EN Ruitcnbeekwg 87 8610 bedrijf 
LUNTER EN Rultenbeekwg 107 316 bedrijf 

LUNTER EN Scharrenburgerstg 7 572 bedrijf 

LUNTEREN Scharrenburgerstg 10 2149 bedrijf 

LUNTEREN Scharrenburgerstg 29 971 bedrijf 

LUNTER EN Singlerpad lA 1455 bedrijf 

LUNTER EN Vaarkampsewg 4 909 bedrijf 

LUNTER EN Veenstr 4 520 bedrijf 

LUNTEREN Vitterwg 7 1091 bedrijf 

OTIERLO Apeldoornsewg 53 1195 bedrijf 

OTIERLO Apeldoornsewg 166 1523 bedrijf 

OTIERLO Apeldoornsewg 212 607 bedrijf 

OTTER LO Damakkerwg 3 1229 bedrijf 

OTTERLO Eschoter Engwg 12 1416 bedrijf 

OTIERLO Harskamperwg 13 947 bedrijf 

OTIERLO L Heidewg 8 450 bedrijf 

WEKEROM Edesewg 16 135 bedrijf 

WEKEROM Edesewg 36 875 bedrijf 

WEKEROM Otterlosewg 9 807 bedrijf 

WEKEROM otterlosewg 15 464 bedrijf 

WEKEROM Otterlosewg 64 2581 bedrijf 

OTIERLO Damakkerwg 20 1068 bedrijf 

BENNEKOM Dykgraaf 24 402 detailh. 

OTIERLO Harskamperwg 56 510 detailh. 

LUNTEREN Broekstg 14 973 detailhandel 

EDE Luntersewg 44 745 ho re ca 

BENNEKOM Vier Morgenwg 2A 617 maatsch 



HARSKAMP Otterlosewg 8 lOa 1180 maatsch 
LUNTEREN Kruisbeekwg 45 452 maatsch 

LUNTER EN Meuluntersewg 85 161 maatsch 

LUNTEREN Postwg 245 3343 Maatsch 

BENNEKOM Rynstg 5 1129 maatsch. 
EDE Wouterswg 2A 128 Maatsch. 
LUNI tKtN Ru1tenbeekwg 111 ljUS maatscn. 
lUNI tKEN Barneveldsewg 11 l~jj maatscnapp. 

LUNTEREN Renswoudsestrwg 28 63 Molen 

EDE Doesburg Molenwg 2 35 Overig 
IU I l t::KLU -- , ~ .~~ ·· :;, 1 1 1 ~::1 •~~· OCl\IC 

OTIERLO Edesewg 5 1737 sb-cb + sb-t im 
BENNEKOM Krommestg 32 2144 sport 

LUNTEREN Goorstg 25 8744 Sport 
LUNTER EN Meuluntersewg 92 2216 sport 

EDE Zuiderkd 47 A 1718 bedrijf 

HARSKAMP Kraaikamperwg 5 583 bedrijf 
HARSKAMP Kraaikamperwg 7 2664 bedrijt 

BENNEKOM bovenbuurtweg SO a 2413 maatsch. 

benneKOM dr W dreeslaan 1 6976 maatsch. 

BENNEKOM dr W dreeslaan 10 76 bedrijf 
BENNEKOM langesteeg 5 7 1945 bedrijf 

BENNEKOM La ngschoterweg 7 11 9 1113 recreatie 

BENNEKOM Kleine Hoekelumseweg 2 320 bedrijf 

BENNEKOM Hoekelmse b weg 4 1009 bedrijf 
BENNEKOM Dickeneswg 1 a 400 bedrijf 
BENNEKOM Harslowg 1 1950 bedrijf 

BENNEKOM Dykgraaf 22 103 bedrijf 

BENNEKOM Veendersteeg 1 300 maatsch. 

BENNEKOM Veendersteeg 1 b 352 bedrijf 

BENNEKOM Kraatsweg 5 b 252 bedrij f 

LUNTER EN meulunterseweg 32 512 ho re ca 

LUNTER EN meulunterseweg 34 367 bedrijf 

LUNTEREN meulunterseweg 40 1928 bedrijf 



LUNTER EN meulunterseweg 45 740 bedrijf 

LUNTEREN meulunterseweg 71 197 bedrijf 

LUNTER EN veldhuizerweg 7 2654 bedrijf 

LUNTEREN Lageveldweg 18 a 624 recreatie 

LUNTER EN Hammerdijk Sb 655 bedrijf 

LUNTEREN Meulunterseweg 100 102 2671 sport 

LUNTEREN Hogevalksedijk 35 877 kennel 

LUNTER EN Hoge Valkseweg 52 a 338 bedrljf 

LUNTEREN Hoge Valkseweg 54 56 58 870 bedrijf 

Lunteren Hoge Valkseweg 87 3210 vevoerfabriek 

LUNTEREN Hoge Valkseweg SS ssa 1005 bedrijf 

LUNTER EN Hoge Valkseweg 45 47 543 bedrijf 

LUNTER EN Hoge Valkseweg 37 1018 maatsch. 

LUNTEREN Hoge Valkseweg 1 3 740 bedrijf 

LUNTEREN Hoge Valkseweg 13 2253 bedrijf 

LUNTER EN Hoge Valkseweg 10 Ba 812 bedrijf 

LUNTER EN LageValkseweg 119 124 maatsch. 

LUNTEREN Lage Valkseweg 115 168 bedrijf 

LUNTEREN Lage Valkseweg 121 430 bedrijf 

LUNTER EN Lage Valkseweg 95 207 bedrijf 

LUNTER EN Koudhoornweg 2 387 bedrijf 

LUNTER EN Hoge Valkseweg 2 2252 maatsch. 

HARSKAMP Westenengseweg 24 24a 2907 bedrijf 

WEKEROM Koperensteeg 3 1122 bedrijf 

WEKEROM Koperensteeg 21 2004 bedrijf 



WEKEROM Koperensteeg 33 35 1175 bedrijf 

WEKEROM Koperensteeg 34 375 bedrijf 

WEKEROM Koperensteeg 38 656 bedrijf 

WEKEROM Koperensteeg 41 739 bedrijf 

WEKEROM Lage Va lkseweg 58 60 931 bedrijf 

HARSKAMP Westerhuisweg 10 934 bedrijf 

HARSKAMP Velkemeensedijk 3 1023 bedr ijf 

HARSKAMP schilschoterweg 6 4 2211 bedrijf 

WEKEROM Vijfsprongweg 16 649 bedrijf 

WEKEROM Edesewg 9 343 bedrijf 

WEKEROM Roekelseweg 22 1042 bedrijf 

WEKEROM Edeseweg 15 591 bedrijf 

WEKEROM Maendijk 5 7 9 3678 bedrijf 

LUNTEREN Postweg 158 10 4990 bedrijf 

LUNTEREN Postweg 231 233 2 3346 maatsch. 
LUNTER EN Postweg 157 852 bedrijf 

LUNTEREN Postweg 187 675 bedrijf 

LUNTER EN Postweg 207 416 detailh. 

LUNTER EN Postweg 211 519 bedrijf 

LUNTER EN Postweg 116 1152 bedrijf 

LUNTER EN Kruisbeekwg 26 573 detailh. 

LUNTER EN Kruisbeekwg 30 331 bedrijf 

LUNTER EN Schansweg 2 2b 1005 detailh. 

LUNTER EN Postweg 154 350 bedrijf 

LUNTER EN Nederwoudseweg 13 739 bedrijf 

LUNTER EN Scharrenburgerstg 28 775 bedrijf 

LUNTEREN Bisschopweg 5 2952 bedrijf 

LUNTER EN Bisschopweg 59 1268 bedrijf 

LUNTEREN M eulunterseweg 6 630 bedrijf 

LUNTEREN Meulunterseweg 14 237 bedrijf 

LUNTER EN Blankespoorsdijk 5 1021 bedrijf 



LUNTER EN Barneveldsewg 54 640 detailh. 

LUNTEREN Ba rneveldsewg 37 973 detailh. 

LUNTER EN meulunterseweg 33 35 790 bedrijf 

OTIERLO Apeldoornsewg 47 357 bedrijf 

OTIERLO Apeldoornsewg 59 61 1435 bedrijf 

OTIERLO Apeldoornsewg 91 b 192 bedrijf 

OTIERLO Roekelse Bosweg 3 251 recreatie 

WEKEROM Roekelseweg 54 3385 sport 

OTIERLO Edeseweg 8 6 466 maatsch. 

OTIERLO Westenengerdijk 80 995 recreatie 

HARSKAMP westenengerdijk 62 2765 sport 

HARSKAMP Laarweg 15 5739 sport 

HARSKAMP westenengerdijk 7 260 bedrijf 

HARSKAMP Molenweg 107 651 bedrijf 

HARSKAMP Molenweg 105 342 bedrijf 

HARSKAMP Struikweg 8 414 recreatie 

HARSKAMP Edeseweg 121 485 bedrijf 

HARSKAMP Boerderyweg 2 907 bedrijf 

HARSKAMP Breackweg 16 18 2257 bedrijf 

HARSKAMP Harderwijkerweg 51 1125 bedrijf 

HARSKAMP Rietweg 4 486 sport 

HARSKAMP Hooibrinkweg 6 8 2393 bedrijf 

HARSKAMP Radioweg 17 339 bedrijf 

HARSKAMP Harskamper Engweg 25 2418 bedrijf 

EDE Zuiderkade 15 a 321 bedrijf 

EDE Zuiderkade 15 307 bedrijf 

EDE Zuiderkade 9 1113 1860 bedrijf 

EDE Zuiderkade 7 5 3a 3063 bedrijf 

EDE Zuiderkade 37 a 849 bedrijf 

EDE Maanderbroekweg 6 5 1419 sport 

DE KLOMP Pakhuisweg 2 430 bedrijf 

DE KLOMP Pakhuisweg 16 347 bedrijf 

DE KLOMP Pakhuisweg 26 28 496 bedrijf 

DE KLOMP Pakhuisweg 18 417 bedrijf 



DE KLOMP Pakhuisweg 32 34 320 bedrijf 
DE KLOMP Pakhuisweg 60 268 bedrijf 
DE KLOMP Pakhuisweg la 155 horeca 
DE KLOMP Pakhuisweg 0 255 bedrijf 
DE KLOMP Pakhuisweg 1 515 bedrijf 
DE KLOMP Pakhuisweg 74 74a 1913 bedrijf 
DE KLOMP Pakhuisweg 5 589 bedrijf 
EDERVEEN Onderweg 1 651 bedrijf 

EDERVEEN Renswoudseweg 1 la 2363 bedrijf 

EDERVEEN Spinnebosweg 135 606 bedrijf 
EDERVEEN Scheivoor 4a 183 bedrijf 
EDERVEEN Hoofdweg 23 399 bedrijf 

EDERVEEN Oude Heuvel 0 147 maatsch. 
EDERVEEN Rijksweg 42 340 bedrijf 
EDERVEEN Rijksweg 32 a/b 965 bedrijf 

EDERVEEN Brinklanderwg 3a 1163 bedrijf 
EDERVEEN Meikade 37 37a 923 bedrijf 

EDERVEEN Brinklanderwg 3 527 bedrijf 
EDERVEEN Seringstraat 20 807 bedrijf 
EDERVEEN Fliertseweg 20 847 maatsch. 

EDERVEEN Krommeweg 1 535 bedrijf 
EDERVEEN Smalsteeg 5 Sa 893 bedrijf 

EDERVEEN Bruinehorstweg 38 38a 686 bedrijf 

LUNTEREN Klomperweg 175 2511 maatsch. 

LUNTEREN Bruinhorsterpad 6 502 bedrijf 

LUNTEREN Luntersekade 2 382 bedrijf 

LUNTER EN Luntersekade 6 359 recreatie 
EDERVEEN Poelweg 34 36 1714 bedrijf 
EDERVEEN Nieuweweg 61 1160 bedrijf 
EDERVEEN Nieuweweg 104 106 1160 bedrijf 
EDERVEEN Meikade 61 63 59 1946 bedrijf 
EDERVEEN Mekade 47 47b 1829 bedrijf 
EDERVEEN Melkade 20 968 bedrijf 
EDERVEEN Meikade 14 a 557 detailh. 
EDERVEEN Meikade 2 1489 bedrijf 

EDE Schampsteeg 1 la 1768 bedrijf 

Ede Lunterseweg 31 1049 bedrijf 



EDE Krommesteeg 20 163 bedrijf 

EDE Rijksweg A 30 700 bedrijf 

Lunteren Goorsteeg 3 5 730 bedrijf 

EDE Goorsteeg 8 1624 recreatie 

LUNTEREN Goorsteeg 27 1509 bedrijf 

LUNTER EN Veenstraat 0 1000 bedrijf 

LUNTER EN Klomperweg 111 165 detailh. 

LUNTEREN Klomperweg 118 1732 bedrijf 

LUNTER EN Klomperweg 135 440 bedrijf 

LUNTER EN Klomperweg 141 302 bedrijf 

LUNTEREN Klomperweg 120 490 bedrijf 

LUNTER EN Schransweg 0 250 bedrijf 

WEKEROM Hoge Valkseweg 0 1260 bedrijf 



Bijlage 3 



NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: 

BESTEMMINGSPLAN 

"Bestemmingsplan Agrarische Buitengebied" 
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1. lnleiding 

Het voorontwerpbestemmfngsplan Agrarisch buitengebied heeft van 26 november 2009 tot en met 23 
december 2009 ter inz.age gelegen. Gedurende deze periode zijn de ingezetene van de gemeente Ede 
en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het 
voorontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze periode is het plan ook toegezonden aan de betrokken 
bestuursorganen in het kader van het wettelijk verplichte vooroverleg (artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke 
ordening; hierna Bro). 

De inspraakreacties en de reacties in het kader van het vooroverleg warden in deze nota samengevat 
en van een beantwoording voorzien. In paragraaf 2 wordt de inspraak behandeld en in paragraaf 3 
het vooroverleg. 

2. lnspraak 

Er zijn circa 800 inspraakreacties ingediend tegen het voorontwerpbestemmingsplan. De hoeveelheid 
inspraakreacties heeft onder andere te maken met een veranderende plansystematiek. Op basis van 
de huidige regelgeving is het noodzakelijk dat percelen waar bebouwing is toegestaan voorzien 
moeten warden van een bouwvlak. Met name voor agrarische percelen is dit een omvangrijke en 
nauwkeurige karwei geweest. 

Door de hoeveelheid inspraakreacties hebben wij er voor gekozen om de inspraakreacties te 
rubriceren. Dit voorkomt dat bij elke inspraakreactie eenzelfde verhaal wordt vermeld. In deze nota 
wordt een antwoord gegeven op de gerubriceerde reacties. In het navolgende schema wotden de 
standaardreacties vermeld en van een lettercode voorzien. Vervolgens warden de vraagstellingen 
voorzien van een antwoord. In de begeleidende brief bij deze inspraaknota warden mensen verder 
nog op perceelsniveau ge'informeerd. Daarbij wordt kart aangegeven welke bestemming is 
opgenomen. 

Code Inspraakreactie 
a Opnemen van bestaande bestemming of het veranderen daarvan. 

b Splitsen van woningen en/of bouwpercelen. 

c Aanpassen bouwvlakken. 

d Opnemen mogel ijkheden om via omgevingsvergunning of wijziging oppervlak en bouwvlak 

te vergroten. 

e De oppervlakte van de aanwezige bedrijfsbebouwing (in tabel) is onjuist. 

f Opnemen wljzigingsbevoegdheid voor tweede bedrijfswoning. 

g De bouw van een tweede burgerwoning moet mogelijk zijn. 

h Bestaande (bedrijfs)woning is ten onrechte niet positief bestemd. 

i Burgerwoning mag geen belemmering zijrl voor de uitoefening van het agrarische bedrijf. 

j Een niet-agrarische activiteit bij een agrarisch bedrijf Is ten onrechte niet positief bestemd. 

k Aanpassen bedrijfscategorie bij bestemming 'bedrijf. 

I Toevoegen aanduiding "Intensieve veehouderij" (IV). 

m Toestaan van (meer) nevenactiviteiten. 

n Aanpassen bouw- en goothoogte. 

0 Meerdere (kleinere) windturbines moeten mogelijk zijn. 

p Mestvergisting moet mogelijk warden gemaakt. 

q Bezwaar tegen (dubbel)bestemming Waarden/Natuur 

r Bezwaar tegen (dubbel)bestemming Leiding/ industriezone etc. 

s Bestemmingsplan de Groene grens 
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Code a: Opnemen van bestaande bestemming of het veranderen daarvan. 
Het nieuwe bestemmingsplan betreft een actualisatieproject. Dit betekent dat zoveel mogelijk de 
bestaande rechten worden overgenomen van het geldende bestemmingsplan en worden vrijstellingen 
en andere verleende vergunningen verwerkt. Daarnaast krijgt het nieuwe plan een nieuwe 
plansystematiek die meer aansluit bij de andere bestemmingsplannen en de behoefte uit de praktijk. 
In het nieuwe bestemmingsplan worden daarmee in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen 
meegenomen. Hiermee wordt iedere verandering bedoeld ten opzichte van het geldende 
bestemmingsplan. Het gaat bij nieuwe ontwikkelingen immers altijd om maatwerk. Steeds moet per 
geval een beoordeling worden gemaakt wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast moeten de daarvoor 
benodigde onderzoeken warden uitgevoerd. Indien een perceel de bestemming Wonen heeft, dan kan 
dat dus niet zonder meer worden omgezet naar Agrarisch of Bedrijf. Maar oak het doorgroeien naar 
een grater agrarisch bedrijf binnen dezelfde agrarische bestemming is niet mogelijk in het 
actualisatieproject. 

Het bovenstaande wil uiteraard niet zeggen dat er geen mogelijkheden bestaan om de planologische 
mogelijkheden te wijzigen. Het bestemmingsplan is weliswaar conserverend van aard, maar daarmee 
is niet gezegd dat het daarmee 'op slot' komt te staan. In dit bestemmingsplan is een grate mate van 
flexfbiliteit opgenomen. Oat wil zeggen dat het college van burgemeester en wethouders onder 
voorwaarde van het bestemmingsplan kan afwijken dan wel het plan kan wijzigen. Hiermee kan een 
groot deel van de nieuwe ontwikkelingen warden gerealiseerd. Na de vaststelling van het nieuwe 
bestemmingsplan kan men een gemotiveerd verzoek indienen dat op dat moment wordt beoordeeld. 
Wanneer een nieuwe ontwikkeling onverhoopt niet past binnen de flexibiliteltbepalingen van het plan 
zelf, kan altijd de beoordeling warden gemaakt om een nieuw bestemmingsplan op maat te maken, 
het zogenaamde postzegelplan. 

Om de feitelijke situatie zoveel mogelijk af te stemmen met het nieuwe bestemmingsplan, warden 
agrarische bestemmingen die niet meer actief zijn wel omgezet naar een passende bestemming 
(bijvoorbeeld Wonen of Wonen met agrarische nevenactiviteiten). Hiervoor wordt gekozen om de 
milieubelasting van deze bedrijven niet onnodig in planologisch opzicht in stand te houden. Vanwege 
de belangen van de eigenaar wordt uiteraard zorgvuldig beoordeeld of het omzetten van een 
agrarisch bedrijf gerechtvaardigd is. Deze wijziging wordt als volgt toegepast: 

• Op basis van de milieuvergunning wordt beoordeeld of sprake is van een agrarisch bedrij f 
'middelgroot' (AM) of 'groat' (AG), zo nee, dan in beginsel Wonen met de aanduiding 
agrarische nevenactiviteit (er is namelijk niet altijd een milieuvergunning noodzakelijk voor 
nevenactiviteiten). 

• Ingeval uit inspectie of onmogelijkheden op het perceel (bijv. geen bouwmogelijkheden) blijkt 
dat feitelijk geen agrarische nevenactiviteiten meer bestaan of kunnen warden uitgevoerd, 
dan wordt het perceel omgezet naar Wonen. 

Tot 1 juli 2008 was er geen relatie tussen de milieuvergunning en het bestemmingsplan. Een 
milieuvergunning moest warden verleend als werd voldaan aan de milieuvereisten, ongeacht of het 
plan in het bestemmingsplan past of niet. Na 1 juli 2008 is dit veranderd. Een milieuvergunning kan 
vanaf die datum worden geweigerd als de aanvraag in strijd is met het geldende bestemmingsplan. 
Door deze nadrukkelijke relatie achten wij het wenselij k om de verleende milieuvergunningen van na 
1 j uli 2008 te betrekken bij dit bestemmingsplan. Agrarische bedrijven die voor wat betreft de 
maximale bouwmogelijkheden niet meer passen binnen de geldende aanduiding (bijv. agrarisch 
middelgroot), komen in principe in aanmerking voor een aanduiding 'agrarisch bedrijf groat'. 

Tot slot wordt de opmerking gemaakt dat bij de uitwerking van het voorontwerp bestemmingsplan is 
geconcludeerd dater onterecht bestemmingen niet of verkeerd waren overgenomen uit het geldende 
bestemmingsplan. Deze hebben wij inmiddels aangepast in het nieuwe bestemmingsplan, tenzij er 
redenen zijn om een andere bestemming op te nemen zeals hiervoor omschreven. 

Code b: Splltsen van woningen en/ of (agrarische}bouwpercelen. 
Bij code a is reeds vermeld dat in het nieuwe bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen warden 
meegenomen. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Het splitsen van een bestaande woning of 
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(agrarisch)bouwperceel wordt aangemerkt als nieuwe ontwikkeling. Per geval moet warden 
beoordeeld of een nieuwe woning of een agrarisch bedrijf wenselijk is. Deze ontwikkelingen moeten 
volledig warden getoetst aan de beleidsregels (rijk, provinciaal en gemeentelijk). Daarnaast moet per 
geval warden beoordeeld of er geen wettelijke belemmeringen bestaan tegen de voorgenomen 
ontwikkeling. Hierbij kan warden gedacht aan de f lora- en faunawet, archeologie, externe veiligheid, 
en milieuzonering. 

Het beleid in het buitengebied is gericht op het terugdringen van verstening. Dat wil zeggen dat zeer 
terughoudend wordt omgegaan met het toevoegen van nieuwe bouwmogelijkheden dan wel het 
spl1tsen van bestaande woningen. 

Codec: Aanpassen bouwvlakken. 
In het nieuwe bestemmingsplan wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd om de grootte van een 
bouwvlak te bepalen. Daarbij wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
bestemmingen. Hieronder volgt nog een korte toel ichting per bestemming. In het nleuwe 
bestemmingsplan warden deze uitgangpunten strak aangehouden in verband met andere belangen 
(bijv. landschap, naburige percelen en wettelijke bepalingen). Ingeval de bestaande (legale) 
bebouwing grater is dan de gegeven uitgangspunten, dan wordt de bestaande legale situatie 
overgenomen. Daarnaast zijn in het nieuwe bestemmingsplan mogelijkheden opgenomen om via een 
afwijkings- of wijzfgingsbevoegdheid de planologische mogelijkheden te wijzigen. Op deze plaats 
wordt hiervoor verwezen naar code d. Hieronder wordt per bestemming een korte toelichting 
gegeven. 

Naar aanleiding van de inspraakreacties is een groat aantal bouwvlakken op verzoek aangepast. 
Daarbij is wet het uitgangspunt van de maximale oppervlakte, zoals hierna omschreven, 
aangehouden. Dit betekent overigens niet dat het bouwvlak altijd conform het verzoek is aangepast. 
Waar mogelijk zijn bouwvlakken logischer gesitueerd in verband met mogelijke 
uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf. Daarbij is ook gekeken naar de landschappelijke effecten. 

Aqrarisch 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen agrarische bedrijven 'middelgroot' en 'groat'. Dit 
onderscheid wordt overgenomen vanuit het geldende bestemmingsplan Agrarisch buitengebied. 
Agrarische bedrijven met de aanduiding 'middelgroot' krijgen standaard een bouwvlak van 0,5 ha. 
waarvan maximaal 2.500 m2 mag warden bebouwd. Bedrijven met de aanduiding 'groat' krijgen een 
bouwvlak van 1 ha. waarvan 5.000 m2 mag warden bebouwd. Indien het bestaande (legale) 
bouwvlak grater is dan dit uitgangspunt, dan wordt de bestaande oppervlakte aangehouden. 

Volledigheidshalve wordt op deze plaats opgemerkt dat in de planregels bepalingen zijn opgenomen 
om via een omgevingsvergunning een aantal zaken buiten het bouwvlak te realiseren. Hi'erbij kan 
warden gedacht aan sleufsilo's, kuilvoerplaten en hulpgebouwen. In de planregels worden hiervoor 
voorwaarden gesteld. Mestopslag buiten de bouwvlakken is niet toegestaan. 

Overige bestemmingen 
Voor de overige bestemmingen is geen algemeen uitgangspunt gehanteerd. De betreffende percelen 
krijgen een bouwvlak op maat. Oat wil zeggen passend bij de bestaande bebouwing en 
uitbreidingsmogelijkheden. 

Code d: Opnemen moge/ijkheden om via omgevingsvergunning of wijziging opperv/ak en 
bouwvlak te vergroten. 

In het nieuwe bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen om via een omgevingsvergunning of 
wijzigingsbevoegdheid het bouwvlak en de maximale bebouwing te vergroten. Vanzelfsprekend 
worden hier voorwaarden aan verbonden en moet de noodzaak van de vergroting warden 
aangetoond. Het beleid is in het buitengebied namelij k gericht op groei en instandhouding van 
agrarische bedrijven, maar het moet wel duidelijk zijn dat voor deze doelstelling wordt gebouwd. 
Voorkomen moet warden dat onnodig extra verstening in het buitengebied wordt toegevoegd. Met het 
oog op de beleidskeuzes (zowel vanuit het rijk, provincie en de gemeente) wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende bestemmingen. Daarenboven verschillen de mogelijkheden ook op 
basis van het reconstructieplan. Het reconstructieplan maakt een onderscheid tussen 
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'extensiveringsgebieden', 'verwevingsgebieden' en 'landbouwontwikkelingsgebieden'. In het 
navolgende wordt per bestemming aangegeven welke mogelijkheden bestaan om het bouwvlak en de 
maximale bouwoppervlakte te wijzigen. Op deze plaats wordt volledigheidshalve nog opgemerkt dat 
de gcnoemde oppervlakten exclusief de bedrijfswoning (660 m3) en bijgebouwen bij de woonfunctie 
(75 m2 ) zijn vermeld. Verder wordt opgemerkt dat ook de bestaande (legale) bebouwing die grater is 
dan de navolgende maatvoeringen positief warden bestemd. 

Aqrarisch 

8ij recht Afwijkingsbevoegdheid Wl}zig/ngsbevoegdheid 
Londbouwontwikke/#tqsqebied 
AM (agrarisch middelgroot) Bouwvlok 0,5 Vergroting bebouwing tot Geen wijziging omdat je 

ha., waarva/7 maximaal 3.750 m2 in dot 9eval via een 
2.500m2 binnenplonse procedure 
bebouwing. (w1j:zingsbevoegdheid) 

kan doorgroeit naar AG 
inhetlOG. 

AG (agrarisch groot) Bouwvlok 1 Vergroting bebouwil?g tot Bouwvlak tot maximaal 
ha., waarvan maximaal 7.500 m2. 1,5 ho. en maximool 
5.000 m2 12.000 m2 bebouwing. 
bebouwinq. 

Verwevinasoebied• 
AM Bouwv/ak 0,5 Vergroting bebouwing tot Bouwvlok tot maximaal 

ha., waarvan moximoa/ 3.250 m 2. 0,65 ha. en maxima al 
2.500 m2 4.875 m 2 bebouwing. 
bebouwinq. 

AG Bouwvlak 1 Vergroting bebouwing tot Bouwvlak tot maximaal 
ha., waorvon maximaal 6.500 m2. 1,3 ha. en maximaal 9.750 
5.000 m2 m2 bebouwing. 
bebouwinq/ 

Exteniverinosoebie<f 
AM Bouwvlak van Alleen mogelijk voor -

0,5., waarvan dierenwelzijn tot maximaal 
2.500 m2 10% van de bestaande 
bebouwinq bebouwinq. 

AG Bouwvlak van Alleen mogelijk voor ~-

1 ha., waarvan dierenwelzijh tot maximaal 
5.000 m2 10% van de bestaande 
bebouwinq bebouwinq. 

Bed riff 
Als uitgangspunt geldt voor een bedrijf dat maximaal 300 m2 mag worden bebouwd, dan wel de 
bestaande legaal aanwezige bebouwing indien dit meer is dan 300 m2 • Het bouwvlak is bij deze 
bestemming als maatwerk bij de bestaande bebouwing opgenomen. In het nieuwe bestemmingsplan 
is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen waarbij gemotiveerd kan Worden afgeweken met maximaal 
10% van de bestaande bebouwing. De wijzigingsbevoegdheid is verder beperkt tot een gezamenlijk 
oppervlakte van maximaal 1.000 m2 en 750 mi voor gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). 

Detailhandef/.horeca 
Voor detailhandel en horeca is het beleid er op gericht om de huidige bouwmogelijkheden te 
bevriezen. Dit uitgangspunt is in de planregels vertaald door de bestaande bebouwing op elk perceel 
als maximum te bestemmen. In de planregels wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen indien 
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vanuit milieuwetgeving uitbreiding noodzakelijk is. Deze uitbereiding mag maximaal 10% van de 
bestaande bebouwing bedragen. 

Maatschappe/ijk 
I n het geldende bestemmingsplan is een maximaal oppervlakte opgenomen van 300 m2. In het 
nieuwe bestemmingsplan worden alleen de bestaande maten opgenomen als uitgangspunt. In de 
praktijk hebben alle maatschappelijke bestemmingen namelijk een grater oppervlakte. Doordat het 
beleid terughoudend is voor nieuwe bebouwing, wordt aansluiting gezocht bij de bestaande 
bebouwing. In de planregels is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen zeals beschreven bij de 
bestemming 'bedrijven'. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 

Recreatie/sport 
I n het nieuwe bestemmingsplan warden de bestaande rechten uit het geldende bestemmingsplan 
overgenomen. Er .geldt een maximale bebouwing van 300 m2 , dan wel de bestaande legaal aanwezige 
bebouwing indien dit meer is dan 300 m2 • Het bouwvlak wordt als maatwerk per locatie opgenomen. 
In de planregels is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen zoals beschreven bij de bestemming 
'bedrijven'. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 

Wonen en Wonen met agrarische nevenactiviteiten 
Bij de bestemming wonen is het uitsluitend toegestaan om een woning van 660 m3 te bouwen en een 
bijgebouw van 75 m 2 • Bestaande (legate) woningen die grater zijn worden positief bestemd. Grotere 
bij gebouwen warden onder het overgangsrecht gebracht. Via stimuleringsregelingen wordt 
geprobeerd om deze extra verstening in het buitengebied terug te brengen. 

Voor percelen met de specifieke aanduiding "agrarische nevenactiviteiten" warden de bestaande 
(legale) bebouwing positief bestemd. Het gaat daarbij om bedrijfsgebouwen voor de nevenactiviteit. 
Voor bijgebouwen bij de woonfunctie geldt hetzelfde regime als voor "Wonen". Dit wordt dus ender 
het overgangsrecht gebracht. 

Op deze plaats wordt nag vermeld dat in het nieuwe bestemmingsplan een regeling wordt 
opgenomen voor beroep aan huis en lichte bedrrjvigheid bij de woonbestemming. Expliciet wordt 
daarbij opgemerkt dat het daarbij niet gaat om een uitbreiding van de bouwmogelijkheden. Deze 
regeling voorziet uitsluitend in de mogelijkheden om de bestaande bebouwing te 'gebruiken' voor een 
ander doel. Deze activiteiten mogen worden uitgevoerd met een omvang van maximaal 50 m2 • Via 
een omgevingsvergunning kan de oppervlakte warden vergroot tot maximaal 100 m2. 

Codee: De oppervlakte van de aanwezige bedrijfsbebouwing (in tabe/) is onjuist. 
I n het nieuwe bestemmingsplan wordt de bestaande (legale) bebouwing als uitgangspunt genomen, 
m.u.v. bijgebouwen bij de bestemming Wonen. Bij de bestemming Wonen is het beleid er namelijk op 
gericht om overtallige bebouwing op termijn te laten verdwijnen in het buitengebied. 

Het positief bestemmen van de bestaande bebouwing was in het voorontwerp bestemmingsplan met 
een bijlage opgenomen als onderdeel van de planregels. In een afzonderlijke bijlage waren de 
afzonderlijke adressen opgenornen waarvoor een afwijkende maatvoering geldt ten opzicht van de 
planregels. Bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan is geconcludeerd dat een andere 
systematiek wenselijk is. 

In het nieuwe bestemmingsplan wordt geen bijlage meer apgenomen die onderdeel is van de 
planregels. Deze werkwijze heeft namelijk direct juridische gevalgen lndien adressen en/of de 
maatvoering onjuist zijn verwerkt, terwijl we als uitgangspunt nernen dat a/le bestaande (legale) 
bebouwing in aanmerking komt voor deze regeling. In het nleuwe bestemmingsplan is in hoofdstuk 3 
van de planregels een 'bestaande matenregeling' opgenomen waarmee alle vergunde situaties positief 
warden bestemd. Om voor de praktijk een goed handvat te hebben en een eerste beaordelingskader, 
warden in de toelichting indicatiefde inventarisatielijsten opgenomen. 

Code f: Opnemen wijzigingsbevoegdheid voor tweede bedrijfswoning. 
Het beleid in het buitengebied is gericht op het terugdringen van verstening. Oat wif zeggen dat zeer 
terughoudend wordt omgegaan met het toevoegen van nieuwe bouwmogelijkheden. Om deze reden 
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vinden wij het niet wenselijk om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen in het nieuwe 
bestemmingsplan. Indien de noodzaak kan worden aangetoond voor een tweede bedrijfswoning en er 
zijn geen belemmeringen vanuit beleid en wetgeving, dan bestaat de mogelijkheid om dit via een 
afzonderlijke bestemmingsplanprocedure (postzegelplan) in procedure te brengen. De gemaakte 
keuze in het bestemmingsplan zet daarmee niet elke ontwikkeling "op slot". 

Code g: De bouw van een tweede burgerwoning moet mogelijk zijn. 
In aansluiting op het provinciale beleid is de gemeente met het oog op ongewenste verstening 
terughoudend als het gaat om burgerwoningen in het buitengebied. Bestaande legate burgerwoningen 
warden positief bestemd in het nieuwe bestemmingsplan en krijgen een bestemmingsvlak op maat 
conform de bestaande situatie. Het nieuwe bestemmingsplan biedt geen ruimte voor het bouwen van 
extra burgerwoningen. Verder wordt op deze plaats nog verwezen naar code a. 

Code h: Bestaande (bedrijfs)woning is ten onrechte niet positief bestemd. 
In het nieuwe bestemmingsplan zijn de bestaande (legale) bedrijfswoningen positief bestemd. 
Hiervoor is als basis het geldende bestemmingsplan en de verleende bouwvergunningen gebruikt. 
Indien geen vergunning is verleend voor een woning, dan is dit niet opgenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan. Voor deze situaties zal per geval moeten worden beoordeeld of met een 
afzonderlijke procedure het bestemmingsplan kan worden aangepast (zie ook code a). 

Code i: Burgerwoning mag geen belemmering zijn voor de uitoefening van het 
agrarische bedrijf. 

In het voorgaande (code a) is reeds vermeld dat het nieuwe bestemmingsplan conserverend van aard 
is. Oat wil zeggen dat geen nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. Hierdoor ontstaat geen 
extra belemmering voor de aanwezige bedrijven. Ingeval agrarische bedrijven die niet meer actief zijn 
worden teruggezet naar een woonbestemming eventueel met een agrarische nevenactiviteit, dan 
ontstaat daarmee geen extra belemmering voor agrarische bedrijven. Voor deze woningen geldt 
namelijk hetzelfde beschermingsniveau als voor bedrijfswoningen. 

Code j: Niet agrarisch bedrijf bij een agrarisch bedrijf is ten onrechte niet positief 
bestemd. 

Als uitgangspunt worden in het nieuwe bestemmingsplan de bestaande rechten uit het geldende 
bestemmingsplan overgenomen. Oat betekent dat ook alle legale niet-agrarische bedrijfsactiviteiten 
(veelal als nevenactiviteit bij het agrarische bedrijf) worden overgenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan. Daarbij wordt echter wel een onderscheid gemaakt tussen nevenactiviteiten die 
vallen onder de regionale uitgangspunten (zie verder code m) en de overige activiteiten. In het eerste 
geval wordt geen aparte aanduiding op de plankaart opgenomen en wordt de activiteit geregeld via 
de afwijkingsbevoegdheid. Indien in het verleden een nevenadiviteit is vergund met een grotere 
omvang, dan wordt dit als uitzondering op de plankaart vermeld. 

Code k: Aanpassen bedrijfscategorie bij bestemming 'bedri,jf'. 

In het voorontwerp bestemmingsplan werden bedrijven onderverdeeld in milieucategorieen 1 t/rn 4. 
De gemeente Ede hanteert voor het gehele grondgebied een specifieke aanduiding voor bedrljven 
vanaf categorie 3. Dat wil zeggen dat niet meer de categorie wordt opgenomen maar het specifieke 
bedrijf (bijvoorbeeld: bouwbedrijven groter dan 1.000 m2 of transportbedrlJven). Daarmee zijn 
zwaardere bedrijven (vanaf categorie 3) niet meer vrij uitwisselbaar. In de planregels wordt hiervoor 
wel een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. 

De bedrijven met een milieubelasting in de categorie 1 en 2 Worden niet specifiek bestemd en zijn vrlj 
uitwisselbaar. 

Code/: Toevoegen aanduiding ''Intensieve veehouderij,,, (IV). 
Op basis van het reconstructieplan wordt een bedrijf aangemerkt als een intensieve veehouderij indien 
sprake is van een niet grondgebonden agrarisch bedrijf voor het houden van vee en pluimvee 
(zelfstandig of als neventak), waarbij dit houden van vee en pluimvee geheel of nagenoeg geheel 
plaatsvindt in gebouwen. 
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Indien een bedrijf voldoet aan deze criteria wordt de aanduiding "lntensieve veehouderij" opgenomen 
in het nieuwe bestemmingsplan. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in het voorontwerp 
bestemmingsptan een groat aantal aanduidingen ontbrak. Dit is inmiddels hersteld. 

Code m: Toestaan van (meer) nevenactiviteiten. 
Het beleid ten aanzien van het toestaan van nevenactiviteiten is erop gericht om in het kader van de 
verbrede landbouw een dusdanige omvang van nevenactiviteiten mogelijk te maken zodat deze ook 
economisch rendabel zijn. De toegestane oppervlakte is afhankelijk van de aard van de 
nevenactiviteit. In de regionale beleidsinvutling, vastgesteld op 4 april 2008, ls ervoor gekozen om 
nevenfuncties op het gebied van recreatie en zorg meer rulmte te bleden dan voor een nevenfunctie 
in de vorm van een niet-agrarisch bedrijf. Op basis van een afwijkingsbevoegdheid in het nieuwe 
bestemmingsplan wordt het mogetijk gemaakt om maximaal 25% van het bebouwd oppervtak met 
een maximum van 350 m2 te gebruiken voor niet-agrarische bedrijfsfuncties. De maximale 
oppervlakte voor nevenfuncties in het kader van recreatie en zorg bedraagt maximaal 25% van het 
bebouwd oppervlak met een maximum van 500 m2 • 

Via een omgevlngsvergunning kan medewerking warden verteend aan de nevenactiviteit. Daarbij 
wordt per geval een afweging gemaakt van de in het geding zijnde belangen. Tevens is van belang 
dat de nevenactiviteit een tijdelijk karakter heeft. Dat betekent dat bij het stoppen van het (agrar1sch) 
bedrijf oo,k de nevenactiviteit beeindigd moet worden. 

Code n: Aanpassen goot- en bouwhoogte bedrijfsgebouwen. 
In het nieuwe bestemmingsplan zijn de goot- en bouwhoogte voor bedrijfsgebouwen zoveet mogelijk 
gelijk getrokken in de verschillende bestemmingen. Op basis van de behoeftevraag uit de praktijk 
moet warden geconcludeerd dat de gehanteerde goat- (4 meter) en bouwhoogte (10 meter) 
voldoende is voor een goede bedrijfsvoering. Doordat de 10% regeling in het geldende 
bestemmingsplan vaak werd toegepast, hebben wij dit percentage verwerkt in de vaste maatvoering. 
In het nieuwe bestemmingsplan komt daarmee geen 10% regeling voor terug. Als uitzondering wordt 
een afwijklngsbevoegdheid opgenomen waarmee op basis van een omgevingsvergunning kan warden 
afgeweken van de goothoogte vanwege een hogere doorrijhoogte voor machines tot maximaal 5 
meter. Deze mogelijkheid geldt stechts voor een zijde van het bedrijfsgebouw. 

Code o: Meerdere (kleinere) windturbines moeten moge/ijk zijn. 
Duurzame energie krijgt steeds meer aandacht in Nederland. In het nieuwe bestemmingsplan spelen 
wij graag in op deze ontwikkelingen. Daarbij moet uiteraard wel een goede balans worden gevonden 
met andere belangen (landschap, naburige percelen, etc.). Om deze reden willen we ons beperken tot 
de mogelijkheid om een windturbine op te richten via de afwijkingsbevoegdheid. Op basis van deze 
afwijkingsbevoegdheid kan het college van burgemeester en wethouders een windturbine toestaan bij 
een agrarisch bedrijf. Uitgangspunt daarbij is dat energie moet warden opgewekt voor eigen gebrulk. 
Expliciet wordt hierbij opgemerkt dat het slechts om een bevoegdheidstoekenning gaat voor het 
college van burgemeester en wethouders. De mogelijkheden voor ruimtelijke ontwlkkelingen worden 
niet beperkt tot de afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden in het nieuwe bestemmingsplan. Indien de 
noodzaak kan warden aangetoond voor meerdere windturbines en er zijn geen belemmeringen vanuit 
beteid en wetgeving, dan bestaat de mogelijkheid om dit via een afzonderlijke 
bestemmingsplanprocedure ('postzegelplan') in procedure te brengen. 

Code p: Mestvergisting moet moge/ijk worden gemaakt. 
Als een agrarisch bedrijf haar bedrijfseigen mest wil vergisten is dit mogelijk binnen de huidige 
agrarische bestemming. Daarvoor is geen aparte procedure nodig. Voorwaarde is wet dat er geen 
mest van buiten het eigen agrarische bedrijf ge:oruikt mag warden en ook dient de elektriciteit 
uitsluitend gebruikt te warden voor het eigen bedrijf. Deze initiatieven warden oak wel 
'boerderijvergisters' genoemd. Ats het agrarisch bedrijf namelijk de elektriciteit levert aan het net 
ontstaat er een strijdigheid met de begripsbepaling van een 'agrarisch bedrijf'. 

Dit betekent niet dat de gemeente uitsluitend aan bovenstaande gevallen haar medewerking wll 
verlenen. Maar gelet op de complexiteit van een project omtrent een mestvergistingsinstallatie is het 
voorlopig nog niet mogelijk gebleken om een wijzigingsbevoegdheid op te stellen voor de realisatie 
van mestvergistingsinstallaties. 
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Wei wil het college zich conformeren aan de beleidslijn, zoals die met de gemeente Barneveld is 
overeengekomen, die neergelegd is in de notitie 'een ruimtelijke kijk op mestvergistingsinstallatles'. 
Initiatieven die binnen het beleidskader van deze notitie vallen kunnen gerealiseerd warden door 
middel van het doorlopen van een aparte planologische procedure (het zogenaamde 'postzegelplan'). 

Code q: Bezwaar tegen {dubbel)bestemming Waarden/ Natuur 
In het verdrag van Malta en de implementatie daarvan in de Monumentenwet 1988 is een koppeling 
gemaakt tussen de archeologische monumentenzorg en de ruimtelijke ordening (bestemmingsplan). 
In artikel 38a van de Monumentenwet is bepaald dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan rekening houdt met de in de grand aanwezige dan wel te verwachten monumenten. 
In het nieuwe bestemmingsplan warden alle gebieden met een hoge cultuurhistorische betekenis met 
een dubbelbestemming beschermd. Deze gebieden zijn in Ede vanuit het oogpunt van cultuurhistorie 
bijzonder kenmerkend en cultuurlandschappelijk gaaf. Daarnaast herbergen ze een grote dichtheid 
van varietelt aan relatief goed geconserveerde archeologische (verwachtings)waarden. Deze bekende 
en te verwachten archeologische waarden zijn vastgesteld op basis van een inventarisat ie op 
perceelsniveau (RAAP-rapport 2000) en geselecteerd (gewaardeerd) in samenhang met andere 
zichtbare cultuurhistorische fenomenen (landschappelijke en historische bouwkundige waarden). 

De dubbelbestemming betekent dat voor een omgevingsvergunning (bijvoorbeeld voor een 
bouwinitiatief) nader onderzoek noodzakelijk is. Op basis van de monumentenwet moet de 
'verstoorder' (initiatiefnemer) van de grand de benodigde onderzoeken laten uitvoeren. 

Volledigheidshalve wordt op deze plaats opgemerkt dat in het nieuwe bestemmingspfan minder 
gebieden voor archeologie warden aangewezen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan. 
In het nieuwe bestemmingsplan warden alleen nog de gebieden met een hoge verwachtingswaarde 
en bekende archeologische monumenten opgenomen. In het voorontwerp waren ook de gebieden 
met een middelhoge verwachting opgenomen. 

Daarnaast warden cultuurhistorische landschapswaarden en ecologische verbindingen beschermd vla 
de dubbelbestemming "Waarde''. De aanwijzing van deze gebieden vindt plaats op basis van 
afzonderlijke beleidskaders die in het bestemmingsplan worden opgenomen. Voor deze gebieden geldt 
geen algemeen bouwverbod, maar kunnen nadere eisen warden gesteld aan de plaats, vorm en 
afmeting van bouwwerken te bescherming van de aanwezige waarden. 

Coder: Bezwaar tegen { dubbel)bestemming Leiding/ industriezone etc. 
In het nieuwe bestemmingsplan wordt de ligging van belangrijke kabels en leidingen vermeld op de 
plankaart. Het gaat daarbij onder andere om brandstofleidingen, hoogspanningsverbindingen en riool. 
In de planregels wordt hiervoor een dubbelbestemming opgenomen die er voor zorgt dat de leidingen 
nlet warden beschadigd door (bouw)werkzaamheden en er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Het 
college van burgemeester en wethouders kan een omgevingsvergunning verlenen om nabij kabels en 
leidingen te bouwen indien wordt aangetoond dat de veilige ligging en continu'iteit van de leidingen 
zijn gewaarborgd. Het opnemen in het bestemmingsplan vormt in juridisch opzicht geen extra 
belemmering·voor eigenaren, omdat de bescherming primair is geregeld in afzonderlijke regelgeving. 
Het bestemmingsplan heeft in dit verband een extra signaalfunctie voor de praktijk. 

Ook het opnemen van andere zones (lpg, molenbiotoop) gebeurt op basis van afzonderlijke wet en 
regelgeving. Het opnemen in het bestemmingsplan vormt daatmee dus geen extra belemmering. 

Codes: Bestemmingsplan de Groene grens 
Het bestemmingsplan De Groene Grens is nauw verweven met dit bestemmingsplan, maar staat er 
procedureel los van. Zoals het er nu naar uitziet, gaat dit plan ook wat later in procedure dan het 
voorliggende bestemmingsplan. Alie inspraakreacties die over De Groene Grens gaan nemen wij mee 
in de inspraakprocedure van dat bestemmingsplan. In dit plan wordt hier om procedurele redenen dan 
ook niet verder op ingegaan. 
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2. Vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro 

In het kader van het wettelijk vooroverleg conform art. 3.1. 1 Bro is het voorontwerp-bestemmingsplan 
Agrarisch buitengebied toegezonden aan de volgende instanties: 

• VROM lnspectie 
• Provincie Gelder/and 
• Waterschap Va/lei en Eem 
• Prorail 
• Ministerie van Defensie 
• Rijksdienst voor Archeo/ogie, Cultuurlandschap en Monumenten 
• Hulpverlening Gelder/and Midden 
• N. V. Nederlandse Gasunie 
• TenneT TSO BV 
• Liander 
• Kamer van Koophandel 

De volgende instanties hebben van de gelegenheid gebruik gemaak.t om te reageren: 

2.1 VROM· inspectie 

1. Ik vraag u de transportroutes voor gevaarlijke stoffen in de verbee/ding op te nemen en daarbij aan 
te geven in hoeverre deze routes een beperking stellen aan ruimte/ijke ontwikkelingen in de directe 
nabijheid. 

Reactie gemeente: 
Gelet op het Feit dat het voorliggend bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied een conserverend plan 
is, warden er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt binnen de invloedzone van de 
transportroutes gevaarlijke stoffen, In die zin is het niet nodig om de transportroutes voor gevaarlijke 
stoffen op de verbeelding op te nemen. 

De ontwikkelingsmogelijkheden die voorliggend plan biedt door middef van de 
wijzigingsbevoegdheden nopen eveneens niet tot het opnemen van de routes gevaarlijke stoffen. 
Immers met de toetsing van de uitvoerbaarheid van een wijzigingsplan zal aan de betreffende 
sectorale wetgeving met betrekking tot de externe veiligheid getoetst moeten warden. 

2. In de toelichting is aangegeven dat u geen belemmeringen vanuit externe vel'ligheid verwacht. U 
geeft daarbij niet aan op grand waarvan u tot die conc/usie komt 

Reactie qemeente: 
De opmerking dat er geen belemmeringen vanuit de externe veiligheid optreden heeft vooral te 
maken met het feit dat het bestemmingsplan conserverend van aard is. Het conserverende karakter 
heeft geen effect op de externe veiligheid. 

3. Verder ligt tussen Barneveld en Ede een traject voor een nieuwe gasleiding. lk adviseer u de 
Gasunie te raadplegen over de exacte figging van de reldingen. 

Reactie gemeente: 
Naar onze informatie is de gasleiding tussen Barneveld en Ede nog niet aangelegd. In die zin ligt het 
zodoende niet voor de hand om planologisch mogelijkheden te scheppen voor de nieuwe ontwikkeling 
ten aanzien van de aanleg van een gasleiding. Mochten de plannen omtrent de aanleg van een 
gasleiding in voldoende mate concreet zijn dan kan het planologisch regime voor dat project herzien 
word en. 
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4. Ik vraag u de gegevens van de buisleidingen en wat het toetsingskader is en of hieraan wordt 
voldaan op te nemen in het bestemmingsplan. 

Reactie gemeente: 
In het voorontwerp zijn de buisleidingen nlet op de verbeelding opgenomen. In het voorliggend 
ontwerp is dit gebrek hersteld. Kortweg is het toetsingskader dat binnen de risicocontour van een 
buisleiding een algemeen bouwverbod geldt waar ontheffing van mogelijk is. 

5. Op 10 juli 2009 heeft de ministerraadhet Besfuit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Ik vraag u 
daarom te anticiperen op het nieuwe rlsicobeleid dat in een AmvB zal worden neergelegd. 

Reactie qemeente: 
Door het opnemen van de risicocontouren met het daaraan gekoppelde bouwverbod wordt naar onze 
mening geanticipeerd op het nieuwe risicobeleid. Daarnaast heeft de Gasunie een berekening 
gemaakt van het Groepsgebonden Risico (GR) en het Plaatsgebonden Risico (PR). Daaruit is gebleken 
dat voornoemde risico's geen belemmeringen vormen voor de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan. 

6, Verder vraag ik u de zoner/ng op de plankaart op te nemen. 

Reactie gemeente: 
De risicocontouren van de bUisleidingen zijn op de verbeeld ing opgenomen. 

7. Ik maak ult de stukken op dat u de intentie heeft LPG-stations op de verbeelding weer te geven. Ik 
constateer dat dit voor het LPG-station aan de A30 niet is gebeurd. Het verdient aanbeveling om de 
veiligheidscontouren op de verbeelding aan te duiden. 

Reactie gemeente: 
In het ontwerp van voorliggend bestemmingsplan is voorzien in een veiligheidscontour voor het LPG
station aan de A30. 

8. Ik vetzoek u daarom ook in het ontwerpbestemmingsplan aandacht te besteden aan het aspect 
geluid in relatie tot moge/ijke bouwmoge/ijkheden die het plan eventueef biedt 

Reactie gemeente: 
Gelet op het feit dat het voorliggend bestemmingsplan een conserverende planologische regeling 
betreft is het niet nodig om nader aandacht aan dit aspect te besteden. Het plan maakt geen nieuwe 
bouwmogelijkheden mogelijk die mogelijkerwijs in geluidzones kunnen liggen. Bij het toepassen van 
een wijzigingsbevoegdheid zal er, in het kader van de motivering van de uitvoerbaarheidr te allen t ijde 
getoetst warden aan de betreffende sectorale geluidwetgeving, 

9. Jn de toelichting van het bestemmingsplan staat dat er op het moment van het opstellen van het 
plan onderzocht moet worden of een /uchtkwaliteitsonderzoek noodzake/ijk is. Voor wat betreft dit 
aspect verzoek ik u in het ontwerpbestemmingsplan in te gaan op de resultaten van een derge/ijk 
onderzoek. 

Reactie gemeente: 
Doordat het bestemmingsplan conserverend van aard is, warden er in ieder geval geen mogelijkheden 
toegestaan die in betekende mate zouden kunnen bijdragen aan een verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Om die reden is nader onderzoek naar de luchtkwalitett niet nodig. 

10. In de toelichting staat dat iedere recreatiewoning als 'woning' bestemd zal warden. Een toets 
waartJit blfjkt dat in voorkomende geva/len aan de voorwaarden voor het wijzigingen van de 
recreatiefunctie in een woonfunctie is voldaan, heb ik niet aangetroffen. 

Reactie gemeente: 
In het plangebied zijn twee recreatiewoningen aanwezig. In de nota van uitgangspunten is 
beschreven dat deze recreatiewoningen als woning besternd zouden warden. 
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Echter is gebleken dat de toetsing aan sectorale wetgeving, alsmede aan het Rijksbeleld niet in die 
mate voltooid waren dat deze planologische wijzigingen doorgevoerd konden warden. Daarom is de 
huidige planologische situatie van de betreffende recreatiewoningen voortgezet en zal de wijziging 
naar een woonbestemming in een ander planologisch traject warden beoordeeld. 

11. In de toe!ichting staat dat cultuurhistorische kenmerken in het landschap worden beschermd. Kunt 
u aangeven hoe deze bescherming in de regels en op de verbee/ding is geregeld? 

Reactie gemeente: 
Ten behoeve van de barging van de cultuurhistorische waarden is een waardenkaart opgesteld. Deze 
kaart onderscheidt drie gebieden. Er zijn gebieden met een lage, een middelhoge en hoge 
cultuurhistorische waarden. De gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde hebben op de 
verbeelding een dubbelbestemming 'waarde' gekregen. Binnen deze bestemming is het college 
bevoegd om nadere eisen te stellen aan plaats, afmeting en vorm van bouwwerken. Daarnaast zorgt 
een aanlegvergunningsstelsel dat er geen onomkeerbare ingrepen in het landschap zullen 
plaatsvinden. Daarnaast is er een dubbelbestemming opgenomen voor gebieden met archeologische 
waarden. 

12. Wat wordt er bedoeld met de volgende zinsnede: ' ... voor bebouwing zonder beschermde 
monumenta/e status wordt geen regeling opgenomen in het bestemmingsplan~ 

Reactie gemeente: 
Er is overwogen om gebouwen binnen het plangebied die een bepaalde cultuurhistorische en/of 
monumentale waarde hebben een bepaalde planologische bescherming te bieden. Het gaat hierbij 
niet om panden die als monumenten zijn aangewezen of anderszins beschermd zijn. Er is onderzocht 
of bepaalde panden beschermd zouden moeten warden door middel van een aanduiding 
'karakteristiek pand' of 'beeldbepalende gebouw'. De slotsom van het betreffende onderzoek is dat er 
geen planologische bescherming gegeven wordt aan bebouwing die niet als monument of anderszins 
beschermd warden. 

13. Ik adviseer u om te onderzoeken of de Walderveense mo/en met molenbiotoop op de verbee/ding 
en in de regels zou moeten worden opgenomen, conform het bepaalde in de Gelderse 
Molenverordening, 

Reactie gemeente: 
In het voorliggend ontwerp is de Walderveense Molen, met bijbehorend molenbiotoop, opgenomen op 
de verbeelding en in de regels. 

14. Met het oog op toetsing en handhaving is in dit verband een zogeheten retrospedieve toets van 
groot belang. Deze toets geeft aan we/ke situaties er in bouw en gebruik bestaat die niet In 
overeenstemming zijn met het vigerend bestemmingsplan en in we/ke situaties u voorste!t een nieuwe 
bestemming te geven, waarmee de strijdige situatie gelegaliseerd wordt Ik verzoek u de 
retrospedieve toets in de toe/lchting op te nemen. 

Reactie gemeente: 
In de toelichting van het bestemmingsplan is een beschouwing opgenomen op welke wijze de 
gemeente omgegaan is met situaties die momenteel in strijd zijn met het bestemmingsplan. Nogmaals 
wijzen wij erop dat het bestemmingsplan conserverend van aard is. Ter voorkoming van verdere 
procedurele vertraging is ervoor gekozen om in een afzonderlijk planologisch traject te onderzoeken in 
hoeverre de geconstateerde strijdigheden met voorl1ggend bestemmingsplan te legaliseren zijn. 

2.2 L TO Noord 
1. LTO Noord is van mening dat het voorontwerp-bestemmingsp/an onvoldoende ontwikkelingsruimte 
biedt voor de agrarische sedor voor de komende tien jaar. 

Reactie gemeente: 
Het college kan zich niet vinden in bovengenoemde opmerking. Allereerst is het bestemmingsplan 
bedoeld als een actualisatieplan wat automatisch een conserverend karakter draagt. 
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Ten tweede is er desondanks het conserverende karakter wel expliciet voor gekozen om voldoende 
ontwikkelingsruimte te bieden door middel van de flexibiliteitsbepalingen. Zo kan bijvoorbeeld een 
bedrijf met de aanduiding 'agrarisch bedrijf groot' in het landbouwontwikkelingsgebied door middel 
van een omgevingsvergunning zijn bedrijfsbebouwing uitbreiden van 5000 m2 tot 7500 m2 • 

Vervolgens is er dan nog een mogelijkheid om een wijzigingsbevoegdheid toe te passen waardoor het 
bebouwd oppervlakte vergroot kan worden tot maximaal 12.000 m2 • Zodoenqe wordt er voldoende 
ontwikkelingsruimte geboden voor de agrarische sector. 

2. Het is van befang dat de wijzigingen die in het kader van de eva/uatie van het Reconstructiep/an 
overgenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. 

Reactie gemeente: 
De evaluatie van het Reconstructieplan is niet bedoeld om de bepalingen van het Reconstructieplan 
aan te passen. Slechts als het Reconstructieplan aangepast is zal er vanuit de Reconstructiewet een 
verplichting zijn om de betreffende aanpassingen planologisch te vertalen. Wei kan de actualisatie van 
het Reconstructieplan een argument zijn om in een bepaalde maatwerksituatie te onderbouwen 
waarom er voor een bepaalde oplossing gekozen wordt. De evaluatie leidt echter niet tot bepaalde 
planologische rechten of tot regels die doorvertaald zouden moeten warden in het voorliggend 
bestemmingsplan. 

3. l TO p/eit voor aanpassing van de omschrijving van het begrip 'grondgebonden bedr(jf' en verzoekt 
in deze aan te s/uiten bij de definitle van het Reconstructleplan Gelderse Val/el Utrecht Oost Dlt ge/dt 
tevens voor de definltie 'intensieve veehouderif 

Reactie gemeente: 
Het begrip 'intensieve veehouderij' en 'grondgebonden bedrijf' is in het ontwerp aangepast conform 
de definitie van het Reconstructieplan. 

4. Het begrip intensleve kweker(j is onvoldoende gedefinieerd in de planregels. 

Reactie gemeente: 
Gelet op het feit dat er geen intensieve kWekerijen aanwezig zijn in het agrarisch buitengebied is 
ervoor gekozen om de definitie van 'intensieve kwekerij' niet op te nemen in de planregels. 

s: l TO is van mening dat al/een bedrljfsgebouwen dienen te val/en onder het bebouwd opperv/ak. De 
bedrijfswoning dient hier niet onder te val/en. 

Reactie gemeente: 
In de huidige planregels is geregeld dat de bedrijfswoningen uitgesloten worden ten aanzien van de 
totale oppervlakte aan gebouwen. Zodoende wordt de mening gedeeld dat de bedrijfswoning niet valt 
onder het bebouwd oppervlak. 

6. De doorwerking in het kader van het reconstrudieplan beperkt zfch tot de fntensieve veehouderij 
Wanneer er sprake is van intensieve veehouderij en andere agrarische takken op een bedr(jf dan moet 
dat onderscheid worden aangegeven in het bestemmingsplan. De grondgebonden tak dient met 
dezeffde beperking opgelegd te krfjgen a/s de intensieve tak. 

Reactie gemeente: 
De aanduiding 'intensieve veehouderij' is opgenomen in het bestemmingsplan om te kunnen vo.ldoen 
aan de bepalingen van het Reconstructieplan. De beperkingen ten aanzien van het maximale 
toegestane bebouwingsoppervlakte bij bedrijven is niet een afgeleide van de bepalingen en de 
doestellingen van het Reconstructieplan. Voor het bepalen van de maximale bouwmogelijkheden zijn 
veel meer aspecten van belang zoals bijvoorbeeld landschap, verkeer en ruimtelijke 
uitstralingseffecten. De toetsing van andere aspecten van een goede rufmtelijke ordening leiden tot 
het oordeel dat er geen ruimtelijke argumenten zijn om te betogen dat er een onderscheid gernaakt 
dient te worden tussen grondgebonden - en niet-grondgebonden agrarische bedrijven. 
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Wei kan in specifieke gevallen overwogen warden of een grondgebonden bedrijf in een bepaald 
gebied grater zou kunnen groeien dan onder het huidig beleid mogelijk is. Dit zal dan echter als 
maatwerk opgelost dienen te warden en leent zich niet voor een algemene bestemmingsplanregeling. 

7. Voor grondgebonden bedrijven stelt l TO voor de zonering van het reconstructieplan niet toe te 
passen en bij recht een uitbreidingsmogelijkhe1d tot 2 hectare toe te staan. 

Reactie gemeente: 
Zoals hierboven weergegeven leidt een toets vanuit een goede ruimtelijke ordening niet tot het 
oordeel dat er bij grondgebonden agrarische bedrijven rneer bebouwing toegestaan kan warden dan 
bij intensleve veehouderijen. Er is irnrners geen verschil tussen de ruirntelijke uitstraling van 2500 rn2 

bebouwing van een grondgebonden agrarisch bedrijf of een intensieve veehouderij. Vandaar dat er 
geen grond is om bij recht een uitbreidingsmogelijkheid tot 2 hectare toe te staan bij grondgebonden 
agrarische bedrijven. 

8. Overeenkomstig de nota van SVGV dient er een onderscheid gemaakt te warden tussen gemengde 
bedrijven en gespecialiseerde bedrijven in verwevings- en extensiveringsgebied. 

Reactie gerneente: 
Vanuit een oogpunt van ruimtelijke ordening is het niet relevant om een onderscheid te maken tussen 
gemengde - en gespecialiseerde bedrijven in verwevings- en extensiveringsgebied. 

9. Voor het landbouwontwikkelingsgebied ste/t het reconstrudieplan geen beperklng aan de omvang 
van het bouwv/ak. Daarom dient er een ontheftingsmoge/ijkheid te bestaan voor het toestaan van een 
bouwvlak van 2 hectare. 

Reactie gemeente: 
Zoals eerder betoogd is het Reconstructieplan niet het enige toetsingskader om een algemene 
bestemmingsplanregeling te rnaken. Daarvoor dienen er aflerlei andere aspecten vanuit de ruimtelijke 
ordening meegewogen te warden. Hierbij is bijvoorbeeld het landschappelijke aspect maar ook het 
aspect van een stedenbouwkundige uitstraling van groat belang. 
In die zin is er geen grond om een ontheffingsmogelijkheid mogelijk te rnaken voor een bouwvlak van 
twee hectare. Overigens zou een dergelijke ontheffing niet opgenomen kunnen warden omdat de 
afwijking van de bouwregels te groat is. 

10. In het landbouwontwikkelingsgebied dient er geen onderscheid te zijn tussen agrarische grote -
en agrarische midde/grote bedrijven. 

Reactie qemeente: 
Vanuit een planologisch oogpunt is er in het bestemmingsplan van 1994 een onderscheid aangebracht 
tussen agrarische bedrijven door ze aan te duiden als 'groat' en 'middelgroot'. De doelstelling van het 
Reconstructieplan richt zich op een heel andere thernatiek dan het onderscheid van agrarische 
bedrijven in 'groat' en 'middelgroot'. Daarom is er geen aanleiding om het onderscheid tussen grate -
en middelgrote agrarische bedrijven te laten vervallen. 

11. Een nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf dient in het landbouwontwikkelinqsgebied mogelijk 
gemaakt te worden via een wijzigingsbevoegdheid. 

Reactie gemeente: 
In de nota van uitgangspunten is bepaald dat nieuwvestiglng van agrarische bedrljven niet via het 
bestemmingsplan (inclusief de flexibiliteitsbepalingen) mogelijk gemaakt wordt. De reden hiervan is 
dat nieuwvestiging altijd om maatwerk vraagt en zich niet leent voor een algemene 
besternmingsplanregeling. 

12. In het extensiveringsgebied mag volgens de regels de oppervfakte van agrarische bedrijven niet 
vergroot worden. Dlt: is tegen de regels van het reconstructieplan die latente p/anologische ruimte 
ongemoeid /aat. 
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Reactie gemeente: 
In de regels van het voorliggend ontwerp wordt de latente planologische ruirnte ongemoeid getaten. 
Er zijn echter op basis van het Reconstructieplan beperkingen om bedrijven in extensiveringsgebieden 
te vergroten door middel van de flexibiliteit:sbepalingen. 

13. De voorgeschreven maten voor agrarische bedr[jven wijken in vee/ gevallen at van de bestaande 
situatie omdat er vee/ gebruik gemaakt is van de 75 procent - rege/ing van het huidige 
bestemmingsplan. Daarvoor dient er toegevoegd te warden aan de planregels dat het vergunde 
oppervlakte teruggebouwd mag warden. 

Reactie qemeente: 
In het voorliggend plan is onder hoofdstuk 3, artikel 28, opgenomen dat vergunde oppervlaktematen 
die meer zijn dan onder de agrarische bestemming is toegestaan als ten hoogste toelaatbaar 
aangehouden worden. In die zin is voldaan aan de bovenstaande opmerking. 

14. L TO p!eit ervoor het gebruik van gronden buiten het bouwvlak voor krachtvoers//o's, sleufsi/o's en 
kuilplaten toe te staan. 

Reactie gemeente; 
Deze suggestie is met name landschappelijk beoordeeld. Daarbij zijn wij tot de conclusie gekomen da 
er beperkte mogelijkheden zijn. In de planregels is een regeling opgenomen om via een 
omgevingsvergunning medewerking te verlenen om aansluitend aan het bouwvlak sleufsilo's en/of 
kuilvoerplaten mogelijke te maken. 

15. LTO p/eit ervoor om de moge!ijkheid om een agrarisch bedrijf met de aanduiding midde!groot door 
middel van een wijzigingsbevoegdheid om te zetten naar een agrarisch groat bedrijf ook toe te staan 
in het verwevingsgebied. 

Reactie gemeente: 
Een omzetting van een middelgroot agrarisch bedrijf naar een groot bedrij f betekent dater 2500 m2 
toegevoegd kan worden aan de maximaal toegestane oppervlakte. Als dit toegestaan zou worden in 
verwevingsgebieden is dit in strijd met het Reconstructieplan die immers slechts een uitbreiding 
toestaat van 30 procent van het bestaande bouwvlak. Deze reconstructiebepalingen dienen 
opgenomen te worden in ons bestemmingspJan. 

16. Ge/et op de maatvoering dient de bouwhoogte verhoogd te worden naar 12 meter en de 
goothoogte naar 6 meter. Desnoods via een ontheffing. 

Reactie gemeente: 
Tij dens de voorbereiding van het voorliggend ontwerp is veelvuldig gediscussieerd over de bouw- en 
goothoogte van agrarische bedrijfsgebouwen. De gekozen goot- en bouwhoogte zijn vanuit een 
oogpunt van beeldkwaliteit gewenst. Daarmee wordt er een groat dakvlak gecreeerd wat een 
landelijke uitstraling geeft. Daarnaast is er ook veel belang gehecht aan het feit dat uit de praktijk niet 
blijkt dat er geen agrarische bedrijfsgebouwen gerealiseerd kunnen worden onder de voorgestelde 
goot- en bouwhoogte. Overigens is er ten aanzien van het vorige bestemmingsplan wel enige 
verruiming aangebracht ten aanzien van de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte. Tevens 
kunnen er in specifieke gevallen via flexibiliteitsbepalingen ontheffing verleend worden voor een 
hogere goothoogte. 

11. Qua archeo!ogie moeten kleine bouwprojecten met minder dan 2500 m2 aan bebouwfng 
vrijgesteld te worden van de onderzoeksplicht. 

Reactie gemeente: 
Het belang wat gediend wordt met de planologische bescherming van archeologische waardevolle 
gebieden weegt in de ogen van de gemeente dusdanig zwaar dat niet zonder meer een vrijstelling 
verleend kan worden voor bouwprojecten met minder dan 2500 m2 • Wei is er gezocht naar een zo 
werkbare mogelijke planologisch beschermingsstelsel. 
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Daarom is ervoor gekozen om bouwprojecten met minder dan 250 m2 in bepaalde archeologische 
waardevolle gebieden vrij te stellen van een archeologisch onderzoeksplicht. Deze mogelijkheid is 
door wetgeving in sommige gebieden echter niet toegestaan. 

18. Drainage dient eveneens vrijgeste/d te warden van de onderzoeksplicht omdat dit hoort tot 
normaal onderhou~ gebruik en beheer. Laatstelffk is de gemeente Brielle gecorrigeerd door de Raad 
van State omdat er geen onderscheid is gemaakt voor het normale onderhoud overeenkomstig de 
bestemming. 

Reactie gemeente: 
De gemeente heeft kennis genomen van de betreffende uitspraak. De uitspraak geeft aan dat niet 
gemotiveerd is waarom er geen uitzondering is gemaakt voor een archeologische onderzoeksplicht 
met betrekking tot het normale onderhoud en beheer. In die zin noopt de genoemde uitspraak niet tot 
het aanpassen van de voorgestelde planologische regeling met betrekking tot archeologie. 
Daargelaten of drainage inderdaad behoort tot het normale onderhoud, gebruik en beheer van 
gronden is in de regels opgenomen dat de archeologische onderzoeksplicht niet geldt voor onderhoud, 
gebruik en beheer van gronden. 

19. L TO vindt het van be/ang dat agrarische percelen waar grondbewerkingen met betrekking tot het 
diepploegen vrijgesteld warden van vergunningp/icht. 

Reactie gemeente: 
Uit het verleden is niet gebleken dat er een spanningsveld zit tussen de bestaande archeologische 
onderzoeksplichten (voortvloeiend uit de betreffende planologische regels) en het agrarische 
diepploegen. Daargelaten of diepploegen ook valt onder het normale onderhoud, gebruik en beheer 
van (agrarische) gronden is er zodoende geen grond om expliciet dit punt planologische te willen 
vertalen. 

20. Vo/gens het Streekplan mogen er ten behoeve van een grondgebonden agrarische activiteit 
teeltondersteunende kassen warden opgericht met een maximum van 1000 m. Dit dient terug te 
komen in de bouwregels. 

Reactie gemeente: 
De best.aande situaties in de gemeente zijn voorzien van een passende planoJogische regeling. 
Aangezien er vrijwel geen kassenbouw binnen het plangebied aanwezig is kan een algemene 
bestemmingsplanregeling al gauw tot administratieve lasten en problemen leiden. Moc.ht een 
grondgebonden agrarische activiteit kassenbouw willen real1seren dan kan op basis van dat concrete 
initiatief rnaatwerk warden geleverd. 

21. Tot slot dfenen teeltondersteunende voorzieningen toegestaan te warden buiten het bouwvlak tot 
een hoogte van 4 meter. 

Reactie gemeente: 
H.et streekplan bepaald dat teeltondersteunende voorzleningen niet hoger mogen zijn dan anderhalve 
meter. Naar aanleiding van praktijksituaties ls ervoor gekozen om hiervan af te wijken door een 
hoogte van drie meter toe te staan. Er zijn echter geen redenen bekend waarom de maximaal 
toeiaatbare hoogte vier meter zou moeten worden. 

2.3 Provincie Getderland 
1. De rege/s van het bestemmingsplan geven onvo/doende duidelijkheid over de gebieden die 
aangewezen zijn a/s Eco/ogische Hoofdstructuur (EHS). 

Reactie gemeente: 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is op de verbeelding als zodanig aangeduid. Aangezien het 
bestemmingsplan conserverend van karakter is, is de aanduiding 'EHS' vooral van belang bij de 
toetsing van de flexibillteitsbepalingen. Tevens is het bij enkele flexibiliteitsbepalingen niet toegestaan 
om die toe te passen binnen de EHS. 
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2. Gebleken is dat landschapse/ementen niet positief bestemd worden. Hierdoor kunnen veel 
natuurwaarden aangetast worden. 

Reactie gemeente: 
Binnen veel bestemmingen is de bescherming van landschapselementen geregeld via een 
aanlegvergunningsstelsel. Tevens zijn de landschapselementen die door middel van 'natuursubsidies' 
tot stand zijn gebracht als natuur bestemd. 

3. De aanduidingen 'waterberging' en 'natte natuurparel + bufferzone' zijn niet goed opgenomen. 
Tevens zijn het waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied niet op de juiste wijze verbeeld. 

Reactie gemeente: 
Het waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied binnen de gemeente Ede ligt geheel in het 
plangebied van het bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe. Daarnaast is de bestemming 
waterberging aangepast aan de vastgestelde begrenzing van het betreffende waterbergingsgebied. 
Tot slotte is de natte natuurparel 'Allemanskampje' voorzien van een natuurbestemming. 

4. Gezien de jurisprudentie omtrent de Natuurbeschermingswet wordt geadviseerd een zinsnede in de 
regels op te nemen, dat de Stikstofemissie door de vergroting van het bouwv/ak niet mag toenemen. 
Deze regel dient vooral toegevoegd te worden aan ontheffings- en uJtwerkingsbevoegdheden. 

Reactie gerneente: 
Er is begrip voor de gecompliceerde, juridische situatie ten aanzien van de stikstofemissie. Echter is 
naar onze mening het niet geeigend om binnen het kader van het bestemmingsplan te reguteren dat 
de stikstofemissie niet mag toenemen. De Natuurbeschermingswet is immers daartae het 
aangewezen middel. Door het opnemen van de gevraagde zinsnede worden er twee toetsingskader 
ten aanzien van de stikstofemissie in het leven geroepen. Gelet op de doelmatigheid van wetgeving 
lijkt dat niet gewenst. 

Tot slot kan de vraag warden opgewarpen in hoeverre een dergelijke zinsnede ruimtelijk relevant is. Er 
kan ook betoogd warden dat door het opnemen van de zinsnede niet duidelijk is of het 
bestemmingsplan uitvoerbaar is. Daarnaast kan vaoral bij de toepassing van de 
wijzigingsbevaegdheden ook geregeld worden dat de stikstofemissie niet zal toenemen omdat een 
wijzigingsplan ook getoetst moet worden aan sectorale wetgeving. Tot slot is de 
Natuurbeschermingswet ook 'aangehaakt' bij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 
en wordt de toetsing van toename van stikstofemissie in de omgevingsvergunning ge'integreerd. 

Al met al wordt er geen aanleiding gezien om de betreffende zinsnede op te nemen. 

5. Het begrip 'intensieve veehouderij' dient afgestemd te zijn op de. definftie van het Streekplan. 

Reactie gemeente: 
De essentie van het begrip 'intensieve veehouderij' is in het voorliggend bestemmingsplan afgestemd 
op het definitie van het Streekplan. 

6. In elke agrarische bestemming zijn paardenbakken moge/ijk conform de bestemmingsomschrijving. 
De provincie adviseert dit niet zonder meer toe te staan maar afhankelijk te stellen van landschaps- en 
omgevingskenmerken. Ditzelfde geldt voor schuilhutten. 

Reactie gemeente: 
Bij beide ontheffingsmogelijkheden is bepaald dat er sprake dient te zijn van een zorgvuldige 
landschappelijke inpassing. Dit impliceert ook dat als niet voldaan kan worden om betreffende 
bouwwerken zargvuldig landschappelijk in te passen er dan geen medewerkihg kan warden verleend 
aan het toepassen van de antheffingsmogelijkheid. 

7. Op de/en van het plangebied is de aanduiding 'waardevol landschap'. De doorvertaling in de regels 
is niet toereikend. Deze/fde waarborging ontbreekt voor de aanduidingen 'stiltegebied' en 'waardevol 
open landschap '. 

17 van 26 



Reactie gemeente: 
De gebieden met de aanduiding 'waardevolle open landschappen' zijn op de verbeelding 
weergegeven en die weergave is in de regels vertaald bij het wel of niet mogelijk maken van 
flexibiliteitsbepalingen. 

8. Tevens is op de/en van het plangebied het beleid ten aanzien van 'groene wiggen ' van toepassing. 
De gemeente geeft niet aan op welke wijze omgegaan wordt met ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden ter plaatse hiervan. Het is immers de bedoeling om de wig tussen 
Lunteren en Ede open te houden. Wij verzoeken om de groene wig middels een specifieke rege/ing te 
beschermen. 

Reactie gemeente: 
De groene wig heeft in de structuurvisie voor het buitengebied een specifieke regaling gekregen. Het 
karakter van de groene wig leent zich namelijk niet voor specifieke bestemmingsplanregeling. De 
groene wig is immers een algemene beleidsuitspraak dat in de betreffende gebieden de 
verstedelijking tussen Bennekom en Ede en tussen Lunteren en Ede niet verder vorm zal krijgen. 
Gelet op het karakter van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) dient een dergelijke uitspraak 
opgenomen te warden in de structuurvisie en niet in een bestemmingsplan. 

9. In het plangebied is tweemaal sprake van een 'zoekzone landschappelijke versterking'. De 
betreffende streekplanuitwerking vraagt om een nadere invulling hiervan in een visie. Wij adviseren u 
om geen ongewenste ontwikke/ingen mogelijk te maken in de desbetreffende zoekzones. 

Reactie gemeente: 
Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied zal de 
structuurvisie voor het hele buitengebied van de gemeente Ede warden vastgesteld. In die 
structuurvisie wordt een algemeoe regeling weergegeven met betrekking tot de invulling van bedoelde 
zoekzone. Vervolgens zal er na de vaststelling van de structuurvisie de algemene regaling verder 
warden uitgewerkt door middel van het vaststellen van een visie op de zoekzones landschappelijke 
versterking. 

10. De verwachting is dat veel agrarische bedrijven binnenkort de bedrijfsvoering zullen staken. Dit 
kan a/s gevolg hebben dat grote aantallen nieuw te bouwen woningen mogelijk worden gemaakt. Het 
is de vraag of dit in het buitengebied op a/le locaties passend is. Waarschijnlijk is op verschi/lende 
plaatsen maatwerk nodig. 

Reactie gemeente: 
De functieveranderingsregeling is gedeeltelijk vertaald Tn een wijzigingsbevoegdheid. Aangezien een 
bevoegdheid niet perse toegepast hoeft te Worden kan in de afWeging meegenomen warden of een 
locatie wel passend is voor de toevoeging van een nieuwe woning. Vaststaat dat iedere 
functieverandering ruimtelijke kwaliteit dient op te leveren. Zodoende zal het college geen 
medewerking verlenen aan functieveranderingen die geen ruimtelijke kwaliteit opleveren. 

Daarnaast wordt binnen de wijzigingsbevoegdheid alleen een beperkt aantal functieveranderingen 
mogelijk gemaakt. De praktijk leert dat veel functieveranderingsgevallen om maatwerk vragen. Daar 
kan op ingespeeld warden om die gevallen via een aparte planologische procedure mogelijk te 
maken. 

11. ,\1omenteef is er O\lerleg over de precieze invuliirly van de gemeenteiijke regeiing omtrent <Je 
pfanologische mogelijkheden omtrent biovergistingsinstallaties. We beve/en aan om aan te sluiten bij 
de ontwerp-structuurvisie bedrijventerreinen. 

Reactie gemeente: 
De gemeente heeft de potentiele ruimte, die werd geboden voor biovergistingsinstallaties onder de 
36.000 ton, in de bedoelde structuurvisie benut door samen met de gemeente Barneveld een visie op 
te stellen over biovergistingsinstallaties. Daarbij is aangesloten op bedoelde structuurvisie. 

12. Ten aanzien van de Teelt Ondersteunende Voorzieningen {TOV) wijst de provincie op de 
begripsomschrijving die rept van een maximum van zes maanden terwijl dit vo/gens het streekplan 
maar slechts drie maanden per jaar kan zijn. 
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Reactie gemeente: 
Het begrip is in het voorliggend ontwerp aangepast op basis van bovenstaande opmerking 

13. In het bestemmingsplan ontbreekt een retrospectieve toets. Op die manier is niet duidelijk of a/le 
planologische situaties gebaseerd zijn op vergunde situaties. 

Reactie gemeente: 
In het ontwerp-bestemmingsplan is de retrospectieve toets opgenomen. 

14. Kan de manfelzorgontheffing persoonsgebonden (en dus tijdelijk) Worden gemaakt? 

Reactie gemeente: 
In de huidige afwijkingsmogelijkheid is de mantelzorgregeling in bijgebouwen persoonsgebonden en 
daarmee ook tijdelijk gemaakt 

2.4 Gelderse milieufederatie 
1. Een watertoets en een beleidskader met betrekking tot a/le rele1tante wateraspecten is gewenst. 

Reactie gemeente: 
In voorliggend ontwerp is voorzien in een watertoets waarin het beleidskader met betrekking tot de 
relevante wateraspecten is opgenomen. 

2. Wlj vragen aandacht voor de bescherming van de ce/Uc fields zoals In de omgeving van het 
Wekeromse zand. 

Reactie gemeente: 
De celtic fields zijn voorzien van een passende planologische regeling. Ter bescherming is een 
dubbelbestemming opgenomen. 

3. Wij verzoeken u om het natuurgebied Allemanskampje te voorzien van een stevige bufferzone. 
Waarin onder andere beperkingen zouden kunnen gelden ten aanzien van functieveranderingen van 
vrijkomende bebouwing. 

Reactie gemeente: 
Het natuurgebied Allemanskampje is voorzien van de bestemming 'natuur' . Conform het provinciale 
beleid is het natuurgebied Allemanskampje voorzien van de vastgestelde bufferzone. Er zijn geen 
gronden gebleken waarom er in deze zone beperkingen zouden moeten gelden ten aanzien van 
functieveranderingen. 

4. We raden aan om weidevoge/gebieden specifiek te beschermen. 

Reactie gemeente: 
Binnen het plangebied zijn geen weidevogelgebieden aanwezig. 

5. Ten aanzien van de functieverandering zijn wij voorstander van een aangepast beleid. En wet in die 
zin dat ook gekeken wordt of er andere locaties bij de bestaande woonkernen benut kunnen warden 
blj functiewijziging naar wonen. 

Reactie gemeente: 
Doordat de sturing op ruimtelijke kwaliteit veranker:d is in het functieveranderlngsbeleid kan een 
functieverandering op een bepaald perceel niet leiden tot een verslechtering van de aanwezige 
ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast wordt wel de mogelijkheid gegeven als een functieverandering niet op 
een bepaald perceel gerealiseerd kan worden door hindercontouren of doordat het landschappelijk 
ongewenst is. 

6. We verz.oeken u de groene wig een planstatus te geven en verdere verstedelijking te voorkomen. 
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Reactie gemeente: 
De groene Wig heeft in de structuurvisie voor het buitengebied een planstatus gekregen. Het karakter 
van de groene wig leent zich namel;jk niet voor specifieke bestemmingsplanregeling. 
De groene wig is irnmers een algemene beleidsuitspraak dat in de betreffende gebieden de 
verstedelijking tussen Bennekom en Ede en tussen Lunteren en Ede niet verder vorm zal krijgen. 
Gelet op het karakter van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) dient een dergelijke 1-Jitspraak 
opgenomen te warden in de structuurvisie en niet in een bestemmingsplan. 

7. Ten aanzien van mestvergistingsinstallaties is een beperkte capaciteit afgestemd op de aanlevering 
van het eigen bedrijf acceptabel. Als het gaat om een capaciteit die groter is dan de aanlevering van 
het eigen bedrijf zelf, zou de instaflatie op een industrieterrein gerealiseerd moeten worden. 

Reactie gemeente: 
In de regels is het mogelijk gemaakt dat boerderijen hun eigen bedrijfsmest kunnen vergisten zonder 
dat daar aanvoer van derden voor nodig ls. 

Gelet op de complexiteit van aanvragen voor het realiseren van een mestvergistingsinstallatie is 
ervoor gekozen om mestvergistingsinstallaties tot een capaciteit van 36.000 ton alleen mogelijk te 
maken via aparte planologische procedures. Bij initiatieven tot 36.000 ton zal de onlangs vastgestelde 
notitie 'een ruimtelijke kijk op mestvergistingsinstallaties' gehanteerd warden. Boven de voornoemde 
capaciteit zal de bekende provinciale afpetmethode gehanteerd moeten warden. 

8. Een beleidslijn ten aanzien van de vermindering van de uitstoot van ammoniak wordt gemist. 

Reactie gemeente: 
Het bestemmingsplan is niet het aangewezen middel om een beleidslijn te verwoorden ten aanzien 
van de vermindering van uitstoot. De provincie is thans bezig om een programma aanpak stikstof 
(PAS) vast te stellen. Oat zal het beleidsdocument worden om de uitstoot van ammoniak te 
verminderen. Tevens is het gangbare praktijk dat in de verlening van milieuvergunningen door allerlei 
maatregelen wordt bewerkstelligd dat de uitstoot van ammoniak wordt verminderd. 

9. Kleine landschapselementen en waardevolfe bomenlboomelementen moeten via voorliggend 
bestemmingsplan afdoende beschermd worden alsook op de kaart vastgelegd worden. 

Reactie gemeente: 
Binnen veel bestemmingen is de bescherming van landschapselementen geregeld via een 
aanlegvergunningsstelsel. Tevens zijn de landschapselementen die door middel van 'natuursubsidies' 
tot stand zijn gebracht als natuur bestemd. 

10. De 30 procent-uitbreiding dient gerelateerd te worden aan de bestaande agrarische bebouwing. 
lmmers het kan zijn dat het tota/e bebouwingspercentage uit het vorige plan nog niet is benut. 

Reactie gemeente: 
In het voorliggend plan is de bestaande ontheffing ten aanzien van de agrarische percelen in het 
verwevingsgebied gecontinueerd. Het bouwblok, wat gerealiseerd kan warden na toepassing van de 
voornoemde ontheffing, kan vergroot worden met 30 procent. Oeze planologische regaling is 
voorgelegd aan de reconstructiecommissie en deze heeft aangegeven dat dit een correcte toepassing 
is van de betreffende bepalingen uit het reconstructieplan. 

11. Naar onze mening Is omvorming van de bestemming wonen in de bestemming 'intensieve 
veehouderlj' niet mogelljk. Hierbij is sprake van nieuwvestiging. Vandaar dat naar ons oordeel 
intensieve veehouderijen niet bestempeld kunnen worden als nevenactiviteit bij wonen. 

Reactie gemeente: 
Gelet op de begripsbepalingen is er sprake van een intensieve veehouderij als het vee geheel of 
nagenoeg geheel gehuisvest is in gebouwen. De achterliggende planologische status van de 
betreffende gebouwen is in die zin niet relevant. In voorliggend plan hebben verschillende agrarische 
bedrijven een dusdanig beperkte omvang dat er geen sprake meer is van reele agrarische 
bedrijfsactiviteit. Deze agrarische bedrijvigheden zijn in voorliggend plan bestemd als 'wonen' met de 
nadere aanduiding 'agrarische nevenactiviteit'. 
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Of daarbij sprake Is van intensieve veehouderij hangt dus af of de overgebleven bedrijfsactiviteiten 
vo1doen aan de eerder genoemde begripsdefinitie. In die zin kunnen intensieve veehouderijen een 
nevenactiviteit zijn bij wonen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen dergelijke gevallen vrijwel niet 
voorkomen in het plangebied. 

12. De extra bedrijfswoning dient gerege/d te worden via een wijzigingsbevoegdheid zodat ook de 
randvoorwaarden kunnen warden opgesteld voor de /andschappe/ijke inpassing. 

Reactie gemeente: 
Een tweede bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf, of bij andere bedrijvigheden, is onder de huidige 
economische omstandigheden een dusdanig unicum dat dlt zich niet leent voor een specifieke 
bestemmingsplanregeling. Daarnaast heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er in beginsel geen 
medewerking meer verleend wordt aan de realisatie van twee bedrijfswoningen. Deze twee aspecten 
leiden ertoe dat een extra bedrijfswoning niet geregeld zal warden via de flexibiliteitsbepalingen van 
voorliggend plan. Als er in een specifiek geval er klemmende redenen zijn om een tweede 
bedrijfswoning toe te staan dan zal dit geregeld worden met een zogenaamd 'postzegelplan'. Bij een 
dergelijke procedure zijn er overigens meer mogelijkheden om randvoorwaarden te kunnen stellen 
aan bijvoorbeeld de landschappelijke in passing. 

13. A/s teeltondersteunende voorzieningen /anger dan drie maanden aanwezJg zijn dan zijn ze 
vo/gens het Streekplan langdurig aanwezig en niet tijdelijk. 

Reactie gemeente: 
De begripsbepaling van teeltondersteunde voorzieningen is op dit punt aangepast 

14. Ten aanzien van de uitbreiding van niet-agrarische bedrijven ontbreekt een toetsing met 
betrekking tot de kwa/iteiten met betrekking tot de EHS en de waardevolle open gebieden en 
waardevolle landschappen. 

Reactie gemeente: 
Vaste jurisprudentie leidt ertoe dat een bedrijf niet zodanig bestemd kan warden dat er geen 
uitbreidingsmogelijkheden meer zijn. Daarom is er in voorliggend plan een mogelijkheid opgenomen 
om de oppervlakte met tien procent uit te breiden. Wil een bedrijf meer uitbreidingsmogelijkheden dan 
zal er gebruikt gemaakt moeten warden van de betreffende wijzigingsbevoegdheid . Bij het toepassen 
van een de wijzigingsbevoegdheid zal het college van burgemeester en wethouders moeten 
aangeven_ in hoeverre het wijzigingsplan uitvoerbaar is. De toets van uitvoerbaarheid dient zich ook uit 
te strekken over de EHS, waardevolle open gebieden en waardevolle landschappen. In die zin is de 
toetsing anderszins planologisch gewaarborgd. 

15. Als ondergrens voor landgoederen zou eigenlijk 15 hectare gehanteerd moeten worden in plaats 
van 10 hectare. 

Reactie gemeente: 
Momenleel is de gemeente haar beleid ten aanzien van landgoederen aan het heroverwegen. Ook de 
provincie evalueert haar beleid. Daarbij staal de ondergrens voor de ontwikkeling van naluur niet ter 
discussie. Daarnaasl is de gemeentelijke eis van natuurontwikkeling in haar landgoederenbeleid 
hoger dan de provinciale els. Het nogmaals verhogen van de eis van natuurontwikkeling lijkt niet 
doelmatig. Overigens is het aspect van landgoederen niet opgenomen in voorliggend plan. 

16. Welk be/eid wordt gevoerd ten aanzien van il/egaa/ opgerichte stal/en? 

Reactie gemeente: 
Als een stal opgericht is zonder vergunning dan rust bij het college de beginselplicht tot handhaving. 
Bijzondere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het college afziet van handhaving. Dit hangt 
echter af van het concrete geval. Voorliggend plan is conserverend van aard en primair gericht op het 
conserveren van de vergunde planologische situatie. Het beoordelen van handhavingskwesties 
omtrent illegaal opgerichte stallen zal in andere planologische procedures plaatsvinden. 

17. Bij de mini~camping dienen de voorzieningen gesitueerd te worden in de bestaande bebouwing. 
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Reactie gemeente: 
Onder het hu idig planologisch regime was inderdaad het noodzakelijk om de voorzieningen voor de 
mini-camping (oak wel kleinschalig kamperen genoemd) te realiseren in de bestaande bebouwing. 
lnmiddels is echter in de structuurvisie het beleid omtrent mini-campings vastgesteld en vertaald in het 
bestemmingsplan buitengebied. Ter verhoging van de kansen omtrent de verbrede landbouw is de 
harde eis van de voorzieningen in de bestaande bebouwing geflexibiliseerd. Om verrommeHng van 
het buitengebied tegen te gaan is de mogelijkheid voor het exploiteren van een mini-camping wel 
gerelateerd aan een agrarische bedrijfsvoering. Is de agrarische bedrijfsvoering gestaakt dan zal ook 
de mini-camping (en de voorzieningen) dienen te verdwijnen. 

18. In het bestemmingsplan dient opgenomen te worden dat het toevoegen van mogelijkheden voor 
landelijk wonen al/een mogelijk is in het multifunctionele gebied. Uitzonderingen op deze regel zijn de 
nieuwe landgoederen of de functieveranderingen. 

Reoctic gemeente: 
In het voorliggend plan is de enige mogelijkheid ten aanzien van het landelijk wonen het 
functieveranderingsbeleid. In de betreffende wijzigingsbevoegdheid zijn alle relevante voorwaarden 
opgenomen. Landgoederen zullen via 'postzegelplannnen' gerealiseerd warden. In die zin is het 
onnodig om in het bestemmingsplan de regel op te nemen dat landelijk wonen alleen mogelijk is in het 
multifunctionele gebied. 

19. In het plan wordt gesteld dat normale waterstaatfwndige werkzaamheden uitgesloten zijn van een 
aanlegvergunningp/icht. Duide/J]k dient te zijn wat verstaan wordt onder 'normale werkzaamheden '. 

Reactie gemeente: 
Om onnodige tegulering te voorkomen is er nie.t 9ekozen voor het definieren van het begrip 'normale 
werkzaamheden' ten aanzien van waterstaatkundige werkzaamheden. Logischerwijs betretfen het 
werkzaamheden die onder andere gekoppeld zijn aan het onderhoud en beheer van de 
waterstaatkundige werken. 

20. Ten aanzien van de milleuzonering dienen de aspecten verzuring, vermesting, verspreiding en 
verstoring we/ degelijk onderzocht te worden om spanning met de provinciale milieuverordening te 
voorkomen. 

Reactie gemeente: 
Allereerst is het spoor van de Wet Milieubeheer en de daaraan gekoppelde vergunningvertening het 
primaire spoor waarlangs de aspecten van verzuring en vermesting van projecten getoetst warden. 
Ten tweede is het bestemmingsplan agrarisch buitengebied een conserverend bestemmingsplan en 
warden er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. In die zin kan er nooit spanning ontstaan 
met de provinciale milieuverordening. 

21. Wanneer wordt een mestvergistingsinstallatie als een niet-agrarische activiteit gezien? 

Reactie gemeente: 
Een mestvergistingsinstallatie is een niet-agrarische activiteit doordat hat opwekken van energie niet 
valt onder de begripsdefinitie van een 'agrarisch bedrijf'. Het opwekken van energie valt immers niet 
onder het voortbrengen van producten door het telen van gewassen en/of het houden van dieren. In 
de begripsbepalingen van voorliggend plan is bepaaJd dat het vergisten van bedrijfseigen mest 
{zonder aanvoe;ing van mest van de id en) ook vatt onder het begrip 'agrartsch becMjf'. 

22. Ten aanzien van de stacaravans verzoeken wij om de definitie aan te passen ter bestendiging van 
het mobiele karakter van stacaravans. Mede gelet op de problematiek van de permanente bewoning 
van recreatievoorzieningen. 

Reactie gemeente: 
Gelet op het feit dat er in de planregels niets bepaald was ten aanzien van stacaravans is dit begrip 
geschrapt. Ten aanzien de permanente bewoning is enerzijds de gebruiksregel opgenomen dat 
permanente bewoning van recreatieve voorzieningen niet is toegestaan en anderzijds is bepaald dat 
de voorzieningen bedrijfsmatig geexploiteerd dienen te warden. 
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23. Bij de agrarische bestemmingen missen wij een regionaal afwegingskader. 

Reactie qemeente: 
In de evaluatie van het reconstructieplan is aangegeven dat een nieuw afwegingskader zal warden 
ontw1kkeld. In die zin is het te vroeg om daarop te anticiperen. Daarnaast strekt het afwegingskader 
zich ult over projecten die door middel van separate planherzieningen mogelijk gemaakt kunnen 
warden en niet verwerkt kunnen warden in algemene bestemmingsplanregelingen. 

24. Tevens is zonering en het stelfen van een maximaal aantal minicampings van groot be/ang om 
onderlinge concurrentie en concurrentie met de regu/iere camping te voorkomen. Bij minicampings 
dient duide/ijk te zijn dat stacaravans (en andere semi-permanente voorzieningen) niet zijn 
toegestaan. 

Reactie gemeente: 
Volgens vaste jurisprudentie is het reguleren van concurrentieverhoudingen geen ruimtelijke relevant 
onderwerp. Op die grond kan er geen zonering, of maximale aantallen minicampings, gereguleerd 
warden. Ten aanzien van de minicampings is uitsluitend bepaald dater 25 kampeermiddelen bij een 
minicamping opgericht mogen worden. Logischerwijs sluit dat permanente recreatieve voorzieningen 
uit. 

25. Het is niet duidelijk waarom in extensiveringsgebied minder gesloopt hoeft le warden bij 
functieverandering. 

Reactie gemeente: 
In de regionale beleidsinvulling functieverandering en nevenactiviteit is bepaald dat het te slopen 
oppervlakte bij functieveranderingen in extensiveringsgebieden met 20 procent verlaagd wordt. De 
reden hiervoor is dat het bereiken van milieuwinst in die gebieden extra zwaar weegt en dat een extra 
stimulans in die gebieden om over te gaan tot sloop gewenst is. 

26. Met betrekking tot ingrepen ten behoeve van natuurherstel(-ontwikkeling en die terug te voeren 
zijn op een geaccordeerd beheerplan is voorstelbaar dat geen aanlegvergunning nodig is voor net 
verwijderen dan wet aanbrengen van beplanting. 

Reactie gemeente: 
In het voorliggend plan zijn de werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer van gronden 
betreft vrijgesteld van de aanlegvergunningsplicht. In die zin zijn er naar aanleidi[lg van bovenstaande 
opmerking geen extra planotogische reg els nodig. 

27. Het streekplan voorziet in opname van de randvoorwaarde van bedrijfsmatige exploitatie. Dit dient 
ook terug te komen in de recreatiebestemming. 

Reactie gemeente: 
In de gebruiksregels van de bestemming 'recreatie' is hierin voorzien. 

2.5 Waterschap 
1. Geconstateerd is dat de begrenzing van het waterbergingsgebied Binnenveld verkeerd op de kaart 
opgenomen is. 

Reactie gemeente: 
In het voorliggend plan is de omissie ten aanzien van de begrenzing hersteld. 

2. Een dee/ vanaf de Lunterse Beek naar Fort Daatse/aar is niet els natuur bestemd. Het verzoek is 
om dit dee/ als natuur te bestemmen om de natte ecologische inrichtlng planologisch te verankeren. 

Reactie qemeente: 
In iedere bestemming is een 'aanlegvergunningsstelset' opgenomen om een bepaalde basiskwaliteit 
ten aanzien van natuurwaarden te garanderen. Deze kwaliteit zal de bedoelde ecologische inrichting 
voldoende planologisch beschermen. 
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3, De Buzerdse Beek en de Nederwoudse Beek zijn aangewezen a/s zoekzone voor een ecofogische 
verbindingszone. Bij de Buzerdse Beek verzoeken wij u om een zone van 5 meter op te nemen aan 
weerszijden van de bee/< en voor de Nederwoudse Beek een zone van 15 meter. 

Reactie gemeente: 
In het kader van de rechtzekerheid kan een zoekzone voor een ecologisctie verbindingzone niet 
opgenomen in voorliggend bestemmingsplan. Gelet op de basiskwaliteit die het 
aanlegvergunningsstelsel genereert is er geen aanleiding om zones op te nemen aan weerzijden van 
de genoemde beken. 

4. Alie primaire watergangen en secundaire watergangen dienen de bestemming 'water' te krijgen. 

Reactie gemeente: 
De primaire - en secundaire watergangen zijn allemaal op de verbeelding opgenomen met de 
bestemming 'water'. 

5. Op kaarlblad B lijkt een watergang ingetekend die niet bekend is bij ons. Is dit foutief ingetekend? 

Reactie gemeente: 
De betreffende watergang is niet foutief ingetekend. De watergang is echter niet in eigendom van het 
waterschap. 

6. De geur- en geluidscontouren van de rwzi Bennekom zijn niet opgenomen op de verbee/ding. Wij 
verzoeken u dit alsnog te doen. 

Reactie gemeente: 
Het voorliggend plan is conserverend van aard. Binnen de hindercontouren van de Rwzi worden geen 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt Daardoor vervalt de noodzaak om de hindercontouren op 
de verbeelding van dit bestemmingsplan op te nemen. Bij eventuele planherzieningen, waarbij nieuwe 
ontwikkelingen warden mogelijk gemaakt, zal er uiteraard getoetst worden aan de bestaande 
hindercontouren. 

7. De overige rioolwatertransporlleidingen staan niet op de plankaart. Het gaat om de leidingen 
Bennekom-Ede, Ederveen-Ede, Wekerom-Otterlo en Harskamp-Otterfo. 

Reactie qemeente: 
In voorliggend plan zijn alle relevant leidingen op de verbeelding opgenomen. 

8. Graag zien we dat de zone waterkering van de Slaperdijk op de plankaart word! weergegeven door 
middel van een dubbelbestemming. 

Reactie gemeente: 
De waterkering is met een dubbelbestemming opgenomen in het bestemmingsplan. In overleg met het 
waterschap is besloten om de beschermlngszone van de waterkering in de toelichting te vermelden . 

2,6 Gasunie 
1. Aangezien het gaat om een conserverend plan is er geen of nauwelijks sprake van een toename 
van het groepsrisico. 

Reactie gemeente: 
De gemeente neemt deze opmerking voor kennisgeving aan. 

2. In verband met de planontw;kkefing is er het plaatsgebonden risico indicatief berekend. Hieruit blijkt 
dat zich geen l<wetsbare objecten bevinden binnen deze contour. Dit betekent dat het plaatsgebonden 
risico geen belemmering vormt voor net plan. 

Reactie gemeente: 
De gemeente onderschrijft de conclusie van de Gasunie dat het voorliggend bestemmingsplan, ten 
aanzien van het aspect externe veiligheid, uitvoerbaar is. 
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3. De gasleidingen met de bljbehorende belemmerde stroken zljn echter niet overal correct op de 
plankaart weergegeven. 

Reactie gemeente: 
Zoals eerder vermeld zijn alle relevante leidingen op de huidige verbeelding weergegeven. 

2.7 Hulpverlening Gelderland Midden 
1. In de toelichting op het bestemmingsplan dient de motivafie/verantwoording van het groepsrisico 
opgenomen te worden. 

Reactie gemeente: 
Zoals onder de beantwoording van de vooroverlegreactie van de Gasunie is aangegeven is er geen 
sprake van een toename van het groepsrisico omdat het bestemmingsplan conserverend van aard is. 
Dit is in de toelichting verwoord. 

2. De regels van het bestemmingspfan dienen uitgebreid te worden met de voorwaarden die 
consequent/es hebben voor de fysieke veiligheid. 

Reactie gemeente: 
Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen nleuwe ontwikkellngen mogelijk. Bij het toepassen 
van een afwijkings- en/of wijzigingsbevoegdheid zal het college van burgemeester en wethouders 
inzichtelijk dienen te maken in hoeverre het betreffende wijzigingsplan uitvoerbaar is ten aanzlen van 
de fysieke veiligheid. In die zin behoeft er geen extra planologische regaling in het leven geroepen te 
warden voor de waarborging van de fysieke veiligheid . 

3. De brandveiligheidsvoorzieningen te borgen in het bestemmingsplan. 

Reactie gemeente: 
Ten eerste is het aspect van brandveiligheidsvoorzieningen geen ruimtelijk relevant onderwerp. 
Daardoor behoeft het geen vertaling in het voorliggend bestemmingsplan. Daarnaast wordt de 
brandveiligheid getoetst in het kader van de verlening van omgevingsvergunningen. Een 
planologische regaling heeft zodoende geen toegevoegde waarde. 

4. De veiligheidszone aan te vu/Jen met het niet toestaan van een functiewijziging die de aanwezigheid 
een hogere personendichtheid of kwetsbare groepen mensen mogelijk maakt. 

Reactie gemeente: 
De uitvoerbaarheidstoets ten aanzien van een wijzigingsplan strekt Zich ook uit over het 
bovengenoemde aspect van externe veiligheid. Daardoor behoeft dit aspect geen expliciete 
planologische regeling. 

5. De algemene procedureregels aan te vullen met een procedure voor de wijzigingsbevoegdheid. 
Tevens dienen de mogelijkheden opgenomen te worden voor de regionale brandweer te laten 
adviseren in procedures omtrent ontheffingen en wljzigingsbevoegdheden. 

Reactie gemeente: 
De procedure voor het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid is geregeld in de Wro. Oaamaast 
dlent bij de verlening van omgevingsvergunningen altijd advies gevraagd te warden aan de 
brandweer. Momenteel is de verplichte advisering in regelgeving voldoende verankerd. 

2.8 Kamer van Koophandel 
1. De kamer is tegen een verplichte sloopregeling alsmede tegen een maximum aantal vierkante 
meters die bij een functieverandering of een agrarische nevenactiviteit zijn toegestaan. Het verp/icht 
slopen van bebouwing is vanuit economisch perspectief niet wenselijk. Daarnaast zal het 
overblijvende aantal vierkante meters soms te beperkt zijn. De vraag dient zich dan ook aan of 
vestiging op het platteland dan nog bedrijfseconomisch relevant zal zljn. 

Reactie gemeente: 
Een doelstelling van de sloopregeling is om vestiging op het platteland van niet-agrarische 
bedrijfsfunctie economisch onaantrekkelijk te maken. 
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Duidelijk dient te zijn dat primair niet-agrarische bedrijven gevestigd dienen te worden op een 
bedrijventerrein. Bij de sloopregeling is echter wel het belang gewogen van verantwoorde 
economische investeringen. Deze belangenafweging heeft plaatsgevonden bij de totstandkoming van 
het regiobeleid. In beleid is voor dit bestemrningsplan maatgevend. 

2. De grootte van bedrijfsbebouwing dient niet per definitie het belangrijkste criterium te zijn. Gestreefd 
moet worden naar maatwerkoplossingen waarbij landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen het 
belangrijkste zijn. 

Reactie qemeente: 
Landschappelijke- en ruimtelijke kwaliteit wordt primair bepaald door de grootte van 
bedrijfsbebouwing. Niet valt in te zien hoe de ruimtelijke kwaliteit planologisch voldoende te reguleren 
valt zonder maximale oppervlakten aan bedrijfsbebouwing te regelen. 

3. Tot slot ontbreekt een overzicht van niet-agrarische bedrijven. 

Reactie gemeente: 
In het voorliggen plan is geregeld dat alle vergunde oppervlakten herbouwd rnogen warden. Daartoe 
is een indicatieve lijst in de toelichting opgenomen. 

2.9 Gemeente Barneveld 
1. Wij vertrouwen erop dat de agrarische bedrijven die nabij de kern van Barneveld liggen, als gevolg 
van het bestemmingsplan geen extra milieuruimte krijgen, zodanig dat die een belemmering is voor de 
geplande nieuwbouw in de gemeente Barneveld. 

Reactie qemeente: 
De latente bebouwingsmogelijkheden van de bedoelde agrarische bedrijven wordt in voorliggend plan 
niet gewijzigd. De agrarische bedrijven mogen dus de bestaande bebouwingsruimte gebruiken. 
Uiteraard is de gemeente wel bereid om in goed overleg zo weinig mogelijk belemmeringen te 
scheppen voor de geplande nieuwbouw. 

2.10 Gemeente Rhenen 
1. Jn een specifiek geval is de bestemming Natuur over de plangrens van de gemeente gelegd. 

Reactie gemeente: 
In het voorliggend plan is de bovengenoemde omissie hersteld. 

2.11 Vitens 
1. In de waterparagraaf zou u met het 'standstilf/stepforward' principe ook een verwijzing naar de 
Provinciale Milieuverordening kunnen opnemen. Naast verwijzingen In de tekst dient ook de 
mifleuzonering 'grondwaterbeschermingsgebied' a/s begrenzing op de plankaart te warden 
weergegeven. 

Reactie gemeente: 
Het bovengenoemd principe leidt naar het oordeel van de gemeente niet tot een toegevoegde waarde 
van de opgenomen waterparagraaf. Het principe heeft naar ons oordeel geen betekenis ten aanzien 
van voorliggend bestemmingsplan. Voorlopig is gekozen om het principe niet op te nemen in de 
toelichting. 

Het grondwaterbeschermingsgebied in de gemeente Ede valt buiten het plangebied van het 
bestemrningsplan Agrarisch buitengebied. 
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HOOFDSTUK 1 lnleidende bepalingen 

Artikel 1 Begrippen 

aanbouw: 
een aan een hoofdgebouw toegevoegde ruimte die qua afmetlngen en/of visueel opzicht (onder meer 
voor wat betreft goothoogte, dakhelling en/of dakvorm), ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, 
regels warden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden, 

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

aan huis verbonden beroepen: 
een door de hoofdbewoner uitgeoefend beroep aan huis op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen terrein, alsmede een beroep 
op het terrein van persoonlijke verzorging, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctte 
behoudt. Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan een (raam)prostitutiebedrijf. 

abiotische waarden: 
het geheel van waarden in verband met het abiotisch milieu(= niet levende natuur), in de vorm van 
aardkundige en/of hydrologische kenmerken, zowel op zichzelf als in relatie tot de aanwezigheid of 
nabijheid van (ontwikkelingsmogelijkheden voor) een waardevol biotisch milieu(= levende natuur, 
gevormd door organismen en leefgemeenschappen). 

agrarisch bedrijf: 
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen, 
waaronder begrepen bomen en heesters, en/of het houden van dieren, waarbij atleen opslag van het 
door het bedrijf ter plaatse voortgebrachte producten en het vergisten van bedrijfseigen rnest en 
co-substraten is toegestaan. 

agrarisch bedrijf, grondgebonden: 
een agrarisch bedrijf dat gericht is op het ontwikkelen van activiteiten, waarvan de productie geheel of 
nagenoeg geheel afhankelijk is van het prducerend vermogen van onbebouwde gronden (als 
productiemiddel) waar het bedrijf over kan beschikken. 

agrarisch bedrijf, intensieve veehouderij: 
een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf voor het houden van vee en pluimvee -zelfstandig of als 
neventak - waarbij dit houden van vee en pluimvee geheel of nagenoeg plaatsvindt in gebouwen. Het 
houden vam melkrundvee, schapen of paarden wordt niet aangemerkt asl intensieve veehouderij. 

agrarisch bedrijf, glastuinbouw 
een niet grondgebonden agrarisch bedr1jf dat gericht is op het telen van gewassen (nagenoeg) geheel 
met behulp van kassen, al dan niet op substraatbasis . 

agrarische nevenactiviteit: 
een kleinschalige agrarische activiteit uitgeoefend bij een woning. 

archeo/ogische verwachtingswaarden: 
te verwachten archeologische resten, oftewel restanten van vroegere menselijke bewoning, begraving 
en/of landgebruik die voor de wetenschap van belang kunnen zijn en het cultuurhistorisch erfgoed 
vertegenwoordigen. 
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archeologische waarden: 
archeologische resten, oftewel restanten van vroegere menselijke bewoning, begraving en/of 
land.gebruik die voor de wetenschap van belang kunnen zijn en 'het cultuurhistorisch erfgoed 
vertegenwoordigen. 

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

bed & breakfast: 
Een overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en 
veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt, gerund door de eigenaar of hoofdbewoner van 
het betreffende huis. 

bedrijf: 
een inrichtin.g of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 
installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, 
aan-huis-verbonden beroepen daaronder niet begrepen. 

bedrijfsgebouw: 
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf. 

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

bestaande situatie: 
- ten aanzien van bebouwing: 

legaal aanwezige bebouwing, zeals aanwezig op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit 
bestemmingsplan, dan wel mag warden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde 
vergunning. 

- ten aanzien van gebruik: 
het legaal gebruik van grand en opstallen, zeals aanwezig op het tijdstip van de inwerkingtreding 
van dit bestemmingsplan rechtskracht heeft verkregen .. 

bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO 
0228.BP2011-AGBG0001-0201 met de bijbehorende regels en bijlagen. 

bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak. 

bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met een zelfde bestemrning. 

Bevi-inrichting 
bedrijven zoaJs bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit exteme veiligheid inrichtingen. 

bijgebouw: 
Een gebouw dat in architectonisch en/of functioneel opzicht ondergeschikt is aan en hoort bij een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 
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biogas-vergistinginstallatie: 
een installatie waarbij door toepassing van technieken energie, dan wel warmte, wordt opgewekt met 
digistaat als eindproduct. 

boerenboomgaard: 
Een verzameling hoogstamfruitbomen op en/of nabij een bouwperceel met een minimaal aantal van 5 

en maximaal 12, 

bouwen: 
he1 plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 
standplaats. 

bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak. 

bouw/aag: 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte llggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grand en met Uitsluiting van 
onderbouw en bergzolder. 

bouwmassa: 
een verzameling van bij elkaar behorende gebouwen bestaande uit een vrijstaand hoofdgebouw, dan 
wel twee of meer aaneengebouwde hoofdgebouwen inclusief aan- en uitbouwen. 

bouwpercee/: 
een aaneengesloten stuk grand, waarap ingevolge de regals een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten . 

bouwpercee/grens: 
de grens van een bouwperceel. 

bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, al dan niet aan elkaar gekoppeld met een specifieke aanduiding, 
waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken 
geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten . 

bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materaal, welke hetzij direct of 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 9rond. 

consumentenvuurwerk 
vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik. 

containervelden 
al dan niet verharde grand (bijvoorbeeld afgedekt met plastic, antiworteldoek en/of beton) eventueel in 
combinatie met andere materialen, ten behoeve van de teelt van gewassen. De gewassen worden op 
deze afdeklaag los van de ondergrond geteeld in potten. 

cultuurhistorische waarden: 
de aan een bouwwerk, gebied of landschapselement toegekende waarde in verband met ouderdom, 
gaafheid, zeldzaamheid en herkenbaarheid vanuit historisch oogpunt in relatie met de bijbehorende 
abiotische randvoorwaarden (bodem, water, terreinvormen). 
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dagrecreafie: 
recreatieve activiteit die plaats vindt binnen een periode van een uur voor zonsopgang tot een uur na 
zonsondergang. 

detailhandel: 
het te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verk9op, het verkopen en/of leveren van 
goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in 
de uitoef ening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

detallhandel in volumineuze goederen 
detailhandel in de volgende categorieen: 
a detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen; 
b detailhandel in grootschalige goederen, zoals auto's keukens, badkamers, boten, motoren, 

caravans, landbouwwerktuigen en grove bouwmaterialen en daarmee rechtstreeks 
samenhangende artikelen, zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en rnateriaJen; 

c tuincentra; 
d grootschalige rneubelbedrijven, al dan niet - in ondergeschikte mate - in cornbinatie met 

woninginrichting en stoffering; 
e bouwmarkten. 

dienstverlening: 
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks {al dan niet via een balie) te 
woord wordt gestaan en geholpen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een 
seksinrichting. 

ecologische waarde: 
de aan een gebied toegekende waarde op basis van de aanwezige flora en/of fauna in relatie met de 
bijbehorende abiotische randvoorwaarden en/of karakteristieke landschapselementen, en/of op basis 
van de verbindende functie van een zone tussen twee natuurgebieden. 

escortbedrijf: 
de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsrnatig of in een omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt 
uitgeoefend, zoals escortservices en - bemiddelingsbureaus. 

extensief recreatief medegebruik: 
een vorm van recreatief medegebruik die nauwelijks of geen invloed heeft op de in de 
bestemmingsomschrijving van de bestemmingen gegeven doeleinden. 

extensiveringsgebied: 
ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat wonen of natuur. waar 
uitbreiding, hervestiging en nieuw vestiging van in ieder geval intensieve veehouderij onmogelijk is of 
in het kader van het reconstructieplan onrnogelijk zal warden. 

functie: 
doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan 
is toegestaan_ 

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

gekoppeld bouwvlak: 
een bouwvlak dat bestaat uit maximaal twee onderling niet aaneengesloten bouwvlakken, die op de 
verbeelding met een specifieke aanduiding 'relatie' aan elkaar zijn gekoppeld, die tezamen warden 
aangemerkt als zijnde een bouwvlak. Daarbij geldt dat de opgenomen aanduidingen op de verbeelding 
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slechts gelden voor het gehele gekoppelde bouwvlak en mogen aanduidingen niet Worden 
gecumuleerd. 

hoofdfunctie: 
een functie waarvoor het hoofdgebouw en/of gronden in hoofdzaak bestemd is. 

hoofdgebouw: 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als belangrijkste 
bouwwerk valt aan te merken en waarin de hoofdfunctie ingevolge de bestemming is of wordt 
ondergebracht. 

horeca: 
een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor consumptie ter plaatse worden verstrekt 
en/of waar bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, met uitzondering van een discotheek, dancingbar, 
casino of automatenhal. 

hoveniersbedrijf: 
een bedrijf, dat primair gericht is op ontwerp, aanleg en onderhoud van tulnen en groenvoorzieningen 
elders. 

huishouden: 
Persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van een onderlinge 
verbondenheid en continu"iteit in de samenstelling ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur wordt 
daaronder niet begrepen. 

hulpgebouwen: 
een gebouw, behorende bij een bedrijf, dat met het oog op een verantwoorde bedrijfsvoering niet 
binnen het bouwvlak gerealiseerd kan warden, dat zowel qua afmeting als in functioneel opzicht 
ondergeschikt is aan het (agrarisch) gebruik, en waarbij geen sprake is van permanente stalling van 
dieren. 

kas: 
een agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een 
ander lichtdoorlatend materiaal en dat dient voor de productie van gewassen onder geconditioneerde 
klimaatomstandigheden. 

kampeermiddel: 
• een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan: 
• enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor 

zover geen bouwwerk zijnde, 
een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele 
blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel warden of kunnen worden gebruikt voor recreatief 
nachtverblijf. 

kelder: 
een geheel of gedeeltelijk ondergronds gelegen ruimte, die grotendeels is gesitueerd onder een 
bovengronds bouwwerk, sleufsilo en/of kuilvoerplaat. 

kleinschalige bedrijfsactiviteiten: 
door de hoofdbewoner het bedrijfsmatig vervaardigen, herstellen, onderhouden of bewerken van 
producten en/of diensten in de vorm van bedrijven die voorkomen in de categorieen 1 en 2 van de van 
deze regels deel uitmakende Staat van bedrijfsactiviteiten, waarbij de woning in overwegende mate de 
woonfunctie behoudt. 
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kleinschalig kamperen: 
kleinschalige recreatieve activiteiten waarbij niet meer dan 25 kampeermiddelen aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld kamperen bij de boer. 

landbouwontwikkellngsgebied: 
ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat landbouw dat geheel of 
gedeeltelijk voorziet, of in het kader van het reconstructieplan zal voorzien, in de mogelijkheid tot 
uitbreiding, hervestiging en nieuw vestigihg van intensieve veehouderij . 

landschapselement: 
Houtopstanden en andere elementen in een gebied met streekeigen, inheemse beplanting en/of 
karakteristiek voor een landschapstype: zoals houtwal en houtsingels, (hakhout)bosje, stn.1weelrand, 
heg, struweelhaag, laan, bomenrij en/of een solitaire boom met een omtrek van meer dan 65 cm, 
(boeren)boomgaard', steilrand, streekeigen erf, poel en natuuMiendelijke oever. 

landschapswaarde: 
de aan een gebied toegekende waarde op basis van de aanwezigheid van de voor het landschapstype 
karakteristieke kenmerken bestaande uit landschapselementen, verkaveling of openheid, die. bepaald 
wordt door de abiotische en biotische omstandigheden en door cultuurhistorie en menselijk 
grondgebruik. 

maatschappe/ijke en culturele voorzieningen: 
educatieve, (para)medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, religieuze voorzieningen, 
onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare 
dienstverlening. 

manege: 
bedrijf, bestaande uit een of meerdere (binnen)rijbanen, die uitsluitend is gericht op het bieden van 
paardrijdmogelijkheden en het geven van instructie aan derden met gebruik van paarden, al dan niet 
met een ondergeschikte horecavoorziening die is gericht op het verstrekken van dranken en 
etenswaren aan bezoekers van het manegebedrijf. 

mante/zorg: 
langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 
hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks 
voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. 

natuur: 
elementen of een verzameling van elementen, zoals stromende en stilstaande wateren, bloemrijke 
graslanden, heide en stuifzanden, bossen en struwelen, bepaald door de specifieke abiotische en 
biotische omstandigheden. 

nevenactiviteit: 
acti'viteiten die in ruimtelijk opzicht ondergeschikt zljn aan de hoofdfunctie op een bouwperceel en de 
hoofdfunctie als zodanig herkenbaar blijft. 

nevengeschikte functie: 
functie waarvoor maximaal 50% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw als zodanig mag 
warden gebruikt. 

NGE: 
Nederlandse Grootte Eenheid, een standaard eenheid voor de bepaling van de omvang van een 
agrarisch bedrijf zoals die gehanteerd wordt door het Landbouw Economisch lnstituut (LEI). 
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omgevingsvergunning: 
een vergunning voor het uitvoeren van een project dat invloed heeft op de fysieke leefomgeving, op 
grand van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). 

ondergeschikte functie: 
functie die zowel ruimtelijk als functioneel ondergeschikt is aan een hoofdfunctie en daarmee 
rechtstreeks verband houdt. 

opslag: 
opslag van goederen al dan niet in gebouwen. 

paardenbak: 
een onoverdekte voorziening, uitsluitend bestaande uit een af rastering en/of omheining, bedoeld voor 
het berijden, africhten en laten bewegen van paarden. 

paardenhouderij: 
een bedrijf waarbij de productie geheel of overwegend gericht is op het fokken van paarden, het 
africhten van paarden, het bieden van verblijf aan paarden (bijvoorbeeld paardenstalling en 
paardenpension) dan wel de handel in paarden. 

plan: 
het bestemmingsplan 'Agrarisch Buitengebied Ede' van de gemeente Ede. 

prostitutie 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele diensten ten behoeve van een ander tegen 
vergoeding . 

recreatief medegebruik: 
een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan. 

recreatieve voorziening: 
voorzieningen bedoeld voor recreatief gebruik zoals musea, sportterreinen, speeltuinen, dierenparken, 
openluchttheaters en groepsaccommodaties. 

recreatiewoning: 
een permanent aanwezig gebouw, bestemd om uitsluitend door een huishouden of daarmee gelijk te 
stellen groep van personen dal het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar 
bewoond te warden uitsluilend voor recreatieve doeleinden. 

ruimtelijl<e kwaliteit 
de kwaliteil van de ruimte als bepaald door de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de 
toekomstwaarde van die ruimte. 

selcsinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmalig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotischpornografische 
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting warden in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf1 

waaronder begrepen een erotische massagesalon, seksbioscoop1 seksautomatenhal, sekstheater of 
een parenclub al dan niet in combinatie met elkaar. 

streekeigen producten 
(agrarische) producten voor zover deze op he1 eigen bedrijf zijn voortgebracht en/of hooguit op 
ambachtelijke wijze op het eigen bedrijf zijn verwerkt of bewerkt. 
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(teelt)ondersteunende voorzieningen: 
voorzieningen die toegepast warden om de teelt van groenten, fruit, bomen, of potplanten te 
bevorderen en te beschermen. 

tljdelijke (teeltondersteunende) voorzieningen: 
teeltondersteunende voorzieningen die op dezelfde locaUe gebruikt kunnen worden zo lang de teelt dit 
vereist, met een maximum van 3 maanden per jaar. Deze tijdelijke voorzienrngen hebben een directe 
relatie met het grondgebruik. Hieronder worden ender andere verstaan folies, insectengaas, 
acryldoek, wandelkappen, schaduwhallen en hagelnetten. 

uitbouw: 
de vergroting van een bestaande ruimte in een hoofdgebouw. die qua afmetingen en/of in visueel 
opzicht (onder meer wat betreft (goot)hoogte, dakhelling en/of dakvorrn), ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw. 

verblijfsrecreatie: 
het kortdurend verblijf van een of meerdere personen met of zonder overnachting die elders hun 
hoofdverblijf hebben, waarmee in ieder geval geen sprake is van permanente bewoning. 

verblijfsrecreatieve voorzieningen: 
voorzieningen ten behoeve van het faciliteren van recreatief verblijf, waarbij overnacht wordt in onder 
andere kampeermiddelen, recreatiewoningen en/of recreatieverblijven. 

verwevin~gebied: 
ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied gericht op verweving van landbouw, wonen 
en natuu , waar hervestiging of uitbreiding van de intensi~e veehouderij mogelijk is en mits de 
ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten. 

volwaardig agrarisch bedrijf: 
een agrarisch bedrijf datjaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van ten minste 70 NGE/ een 
volledige arbeidskracht, met een daarbij passend jaarinkomen, en waarvan het behoud ook op 
langere termijn in voldoende mate en op duurzame wijze is verzekerd, dat wil zeggen in zowel 
bedrijfseconomrsch opzicht als op milieuhygienisch verantwoorde wijze. 

voorgevelrooilijn: 
De lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk, dan wel bouwvlak, is gelegen alsmede het vertengde 
daarvan die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is georienteerd. 

waterhuishoudkundige voorzieningen: 
voorzieningen, die het waterhuishoudkundige belang dienen, zoals watergangen, waterlopen , 
kunstwerken, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een watergang of 
waterloop. 

werk: 
een cons1ructie geen bouwwerk zijnde. 

Wgh-inrichting: 
Bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het lnrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer, die in 
belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken 

woning: 
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van een hUishouden (inclusief het 
bieden van mantelzorg). 
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woongebouw: 
een gebouw, dat naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen wooneenheden omvat 
en dat qua uiterlijke verschijningsvonn als een eenheid beschouwd kan worden. 

wooneenheid: 
een gebouw of een deel van een gebouw, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de 
huisvesting van een huishouden (inclusief het bieden van mantelzorg). 

zeffstandige woonruimte: 
woonruimte met een eigen ap_arte opgang en voordeur, met eigen voorzieningen waaronder andere 
een keuken, toilet, badkamer, douche, die niet met anderen hoeft te worden gedeeld. 

zorggere/ateerde voorziening: 
dienstver1ening die plaats vlndt op commerciele basis en niet kan worden aangemerkt als 
maatschappelijke dienstverlening en niet of niet alle kenmerken haeft van beroep aan huis. 
Mantelzorg valt niet onder zorggerelateerde voorziening. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

2.1 Algemeen 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

afstand tot de zijde/ingse of achterste bouwperceelsgrens: 
de kortste afstand van de zijdelingse of achterste bouwperceelsgrens tot enig punt van het op dat 
bouwperceel voorkomende bouwwerk; 

afstand tot de weg: 
de afstand van bebouwing tot de as van de weg. 

bebouwd oppervlak van een bouwperceel: 
de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwe.zige bouwwerken tezamen; 

bebouwingspercentage: 
het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt 'in procenten van de oppervlakte van het 
bouwperceel. voor zover dat is gelegen binnen de bestemming of binnen een in de regels nader aan 
te duiden gedeelte van die bestemming; 

breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde: 
overeenkomstig de omtreklijn van de horizontale projectie van alle delen van die bouwwerken; 

breedte, diepte c.q. lengte van een gebouw: 
tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke 
scheidlngsmuren; 

dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontafe vlak; 

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

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

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

oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/ of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk; 

de hoogte van een windturbine: 
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 

peil: 
- voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse 

van de hoofdtoegang; 
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- in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte 
bouwterrein. 

2.2 Ondergronds bouwen 
Bij het berekenen van het bebouwingspercentage of de te bebouwen oppervlak/inhoudsmaat wordt de 
oppervlakte/inhoud van ondergrondse gebouwen buiten beschouwing gelaten. 

2.3 Ondergeschikte bouwdelen 
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen warden ondergeschikte bouwdelen 
buiten beschouwing gelaten, zoals: 
• dakkapellen met een maximale breedte van 50% van de gevelbreedte; 
• plinten, pilasters, kozijnen , gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en 

kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken, mits de overschrijding niet meet 
bedraagt dan 1 m. 

2.4 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen 
Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen 
zeals die luidden op het tijdslip van de terinzagelegging van hat ontwerp van dit bestemmingsplan. 
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HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Agrarisch 

3.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd: 
a agrarlsche doeleinden, in de vorm van agrarische bodemexploltatle met bijbehorende 

voorzieningen; 
b grondgebonden agrarische bedrijven, waarbij niet meer dan een agrarisch bedrijf aanwezi.g mag 

zijn per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak, met dien verstande dat ter plaatse van de 
aanduiding: 
1 . 'intensieve veehouderij' tevens intensieve veehouderijen als hoofdtak zijn toegestaan; 

c ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' is tevens een paardenhouderij toegestaan; 
d wonen in een bedrijfswoning; 
e ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - tijdelijke teeltondersteunende 

voorzieningen', zijn tevens tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen toegestaan; 
f ter plaatse van de aanduiding 'recreatie', is tevens verblijfsrecreatie toegestaan; 
g ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch- foonwerkbedrljf, is tevens een 

loonwerkbedrijf toegestaan; 
h ter plaatse van de aanduiding 'specifleke vorm van agrarisch - fouragehandel ', is tevens 

fouragehandel toegestaan; 
ter plaatse van de aanduidrng 'specifieke vonn van agrarisch - transportbedrijf', is tevens een 
transportbedrijf toegestaan; 

j ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw'. is tevens 'glastuinbouw' toegestaan; 
k behoud, herstel en ontwikkeling van landschapswaarden; 

behoud, herstel en bescherming van cultuurhistorische waarden in de vorm van onverharde wegen 
en paden; 

m verharde en onverharde paden, wegen en parkeervoorzieningen ten dienste van (aangrenzende) 
bestemming(en); 

n ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument', tevens de bescherming 
van aanwezige monumentale waarden; 

met daaraan ondergeschikt: 
o aan huis verbonden beroepen of kleinschalige bedrijfsactiviteiten; 
p extensief recreatief medegebruik; 
q groenvoorzieningen; 
r kleinschalig kamperen; 
s nevenactiviteiten; 
t paardenbakken; 
u sleufsilo's en kuilvoerplaten; 
v een windturbine; 
w water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 
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3.2 Bouwregels 

3.2.1 Algemeen 
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
a bouwwerken mogen uitsluitend in het bouwvlak warden gebouwd, met dien verstande dat: 

1. terreinafscheidingen tot een hoogte van 1,5 meter oak buiten het bouwvlak zijn toegestaan; 
2. tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen tevens ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van agrarisch - tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen' zjjn toegestaan. 
b de afstand van bebouw1ng tot de as van de weg mag niet minder bedragen dan 15 meter; 
c de afstand van bebouwing tot de zijdelingse en achterste bouwperceelsgrenzen mag niet minder 

bedragen dan 3 meter; 
d de totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak 

mag, met ultzondering van het bepaalde in lid 3.2.3 en 3 .2.4, niet meer bedragen dan: 

1. 2.500 m2 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch bedrijf 
middelgroot'; 

2. 5.000 m2 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch bedrijf 
groat'; 

3.2 .2 Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
b de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
c de dakhelling mag, met uitzondering van aan- en uitbouwen bij bestaande bedrijfsgebouwen, niet 

minder bedragen dan 15°, 

3.2.3 Bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a tenzij anders op de verbeelding is aangeduid , is per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak ten 

hoogste een bedrijfswoning toegestaan; 
b de inhoud van de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen, mag niet meer bedragen dan 660 

ml; 
c de goothoogte mag niet meer bedr~gen dan 4 meter; 
d de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 meter; 
e de dakhelling van een bedrijfswoning, met ui tzondering van aan- en uitbouwen, mag niet minder 

bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 
f bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te warden gebouwd ter plaatse van de 

bestaande bedrijfswoning. 

3.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 75 m2 per bedrijfswoning; 
b de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,30 meter; 
c de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6,60 meter; 
d de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 

3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van silo's mag niet meer bedragen dan 15 meter; 
b de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidi11gen mag nlet meer bedragen dan 2 meter, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen v66r de voorgevelrooilijn niet meer 
mag bedragen dan 1 meter; 

c sleufsilo's en/of kuilvoerplaten moeten zijn gelegen achter de voorgevelrooilijn; 
d de bouwhoogte van een afrastering/ omheining van een paardenbak mag niet meer bedragen dan 

1,5 meter en moet zijn gelegen achter de voorgevelrooilijn; 
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e de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 
meter. 

3.2.6 Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen 
Voor het realiseren van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van agrarisch - tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen', gelden de volgende 
bepalingen: 
a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter: 
b. de totale oppervlakte mag niet meer bedragen dan 2,5 ha.; 
c. de tijdelijk teeltondersteunende voorziening staat ten dienste van het grondgebonden agrarische 

bedrijf. 

3.3 Nadere eisen 
Burgerneester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats, vorm en afmeting 
van de bouwwerken: 
a ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

de naastgelegen percelen; 
b ter bescherming van de monumentale waarde in relatie tot de naaste omgeving; 
c ter waarborging van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de naaste omgeving; 
d ter waarborging van de verkeersveiligheid; 
e ter waarborging van de ongestoorde ligging van kabels en leidingen. 

3.4 Afwijken van de bouwregels 

3.4.1 Overschrljding van het bouwvlak 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.2.1 onder a voor het bouwen van een gebouw dat de grenzen van het bouwvlak overschrijdt, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de overschrijding is alleen toelaatbaar voor zover plaatsing in het bouwvlak niet mogelijk of niet 

doelmatig is; 
b de overschrijding mag niet meer bedragen dan 5 meter; 
c het overschrijden van het bouwvlak mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de gebrulks

en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
d er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan. 

3.4.2 Herbouw op een andere locatie 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.2.3. onder f voor de herbouw van de bedrijfswonlng op een andere locatie binnen het bouwvlak, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a herbouw op een andere locatie is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
b er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
c er is sprake van een zorgvuldige laodschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
d herbouw op een andere locatie leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

3.4.3 Hulpgebouwen buiten het bouwvlak 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.2.1 onder a voor het bouwen van hulpgebouwen buiten het bouwvlak, met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
a plaatsing btnnen het bouwvlak is niet mogelijk of niet doelmatig; 
b het plaatsen van hulpgebouwen buiten het bouwvlak is noodzakelijk voor een verantwoorde 

bedrijfsvoerihg; 
c het aantal hulpgebouwen mag niet meer bedragen dan 1 per 2,5 ha agrarisch gebied 

aaneengesloten eigendom, inclusief de oppervlakte van het bouwvlak; 
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d de oppervlakte van een hulpgebouw mag niet meer bedragen dan 150 m2
, met dien verstande dat 

de oppervlakte van een schuilhut niet meer mag bedragen dan 25 m2
; 

e de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter; 
f de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter. 

3.4.4 Paardenbakken buiten het bouwvlak 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.2.1 onder a voor het realiseren van een paardenbak buiten het bouwvlak , met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
a plaatsing binnen het bouwvlak is niet mogelijk of niet doelmatig; 
b de paardenbak grenst direct aan het bouwvlak en moet zijn gelegen achter de voorgevelrooilijn; 
c de totale oppervlakte mag niet meer bedragen dan 800 m2

, met dien verstande dat de totale 
oppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' niet meer mag bedragen 1.600 m2; 

d de bouwhoogte van afrasteringen/omheiningen mag niet meer bedragen dan 1,5 meter; 
e er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 
f het plaatsen van een paardenbak buiten het bouwvlak leictt niet tot onevenredige aantasting van de 

gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

3.4.5 Sleufsilo's en/of kuilvoerplaten buiten het bouwvlak 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.2.1 onder a voor het realiseren van sleufsilo's en/of kuilvoerplaten buiten het bouwvlak, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a plaatsing binnen het bouwvlak is niet mogelijk of niet doelmatig; 
b de sleufsilo/kuilvoerplaat grenst direct aan het agrarisch bouwvlak en moet zijn gelegen achter de 

voorgevelrooilijn; 
c de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2 meter; 
d er Is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 
e het plaatsen van sleufsilo's en/of kuilvoerplaten buiten het bouwvlak leidt niet tot onevenredige 

aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
f het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat de opslag van 

mest niet is toegestaan. 

3.4.6 Afstand tot de weg en de zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens. 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.2.1 ender b en c voor het verkleinen van de afstand van de bebouwing tot de as van de weg en de 
zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a het verkleinen van de afstand Is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
b het verkleinen van de afstand is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
c er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
d het verkleinen van de afstand leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen, 

3.4.7 Oppervlak aan gebouwen en overkappingen In landbouwontwikkelingsgebied 
Het bevoegd gezag kan een orngevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
32.1 onder d sub 1 en 2 voor het vergroten van de opper1lakte aan gebouwen en overkappingen 
binnen het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone -
landbouwontwikkelingsgebied', met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a ter plaatse van de aanduiding 'spedfieke vorm van agrarisch -agrarisch bedrijf middelgroot' rnag 

de totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen niet meer bedragen dan 3. 750 m2
; 

b ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch bedrijf groot' mag de 
totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen niet meer bedragen dan 7.500 m2

; 

c de levensvatbaarheid van het agrarisch bedrijf is aangetoond door middel van een bedrijfsplan; 
d er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
e het vergroten van de oppervlakte leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebrl.liks- en 

ontwrkkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 
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3.4.8 Oppervlak aan gebouwen en overkappingen in verwevingsgebied 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.2.1 onder d sub 1 en 2 voor het vergroten van de oppervlakte aan gebouwen en overkappingen 
binnen het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied', met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch -agrarisch bedrijf middelgroot' mag 

de totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen niet meer bedragen dan 3.250 m2
; 

b ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch bedrijf groot' mag de 
totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen niet meer bedragen dan 6.500 m 2

; 

c de levensvatbaarheid van het agrarisch bedrijf is aangetoond door middel van een bedrijfsplan; 
d er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
e het vergroten van de oppervlakte leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

3.4.9 Oppervlak aan gebouwen en overkappingen in extensiveringsgebied 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunnlng verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.2.1 onder d sub 1 en 2 voor het vergroten van de oppervlakte aan gebouwen en overkappingen 
binnen het bouwvlak ter plaa1se van de aanduiding 'reconstructiewe1zone - exlensiveringsgebied', met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a het vergroten van de oppervlakte is noodzakelijk in verband met wettelijke vereisten in het kader 

van dierenwelzijn en/of milieuwetgeving; 
b de oppervlakte aan gebouwen en overkappingen mag maximaal worden vergroot met 10% van de 

bestaande gebouwen en overkappingen; 
c er vindt geen toename plaats van het aantal dieren; 
d de levensvatbaarheid van het agrarisch bedrijf is aangetoond door middel van een bedrijfsplan; 
e er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
f het vergroten van de oppervlakte leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

3.4.10 Goothoogte (doorrijhoogte) 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.2.2 onder a voor het verhogen van de goothoogte om de doorrijhoogte te vergroten, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de verhoging is uitsluitend aan een zijde toegestaan; 
b de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 meter; 
c de verhoging van de goothoogte is ooodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering. 

3.4.11 Oakhelling 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.2.2 onder c voor het realiseren van bedrijfsgebouwen met plat afgedekte daken, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 
a de omgevingsvergunning kan worden verleend voor maximaal 50 m2. bedrijfsbebouwing; 
b de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter. 

3.4.12 Bouwen voor mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde ln lid 
3.2.3 onder b voor het vergroten van de inhoudsmaat van een bedrijfswoning voor het bieden van 
mantelzorg, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de vergroting is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
b de vergroting van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 100 m3 ; 

c vergroting is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 
bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk is; 
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d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
sociale omstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg; 
f er mag geen zelfstandige woonruimte ontstaan. 

3.4.13 Windturbine 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.2.5 onder e voor het bouwen van een windturbine binnen of aansluitend aan het bouwvlak, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van een windturbine mag niet meer bedragen dan 25 meter; 
b per bouwvlak of aansluitend daaraan is ten hoogste 1 windturbine toegestaan en deze moet zijh 

gelegen achter de voorgevelrooilijn; 
c indien de windturbine gerealiseerd wordt aansluitend aan het bouwvlak, dan mag de afstand tot 

het bouwvlak niet meer bedragen dan 10 meter; 
d er is sprake van een landschappelijke inpassing; 
e het plaatsen van de windturbine leidt niet tot een onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

3.5 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden !evens de volgende bepalingen: 
a aan huis verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan, met dien 

verstande dat de omvang van de activiteit niet meer mag bedragen dan 50 m2
; 

b ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - loonwerkbedrijf' is tevens een 
loonwerkbedrijf toegestaan; 

c ter plaa1se van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - fouragehandel' , is teven een 
fouragehandel toegestaan; 

d ter plaatse van de aanuiding 'specifiek vorm van agrarisch - transportbedrijf', is tevens een 
transportbedrijf toegestaan; 

e ter plaatse van de aanduiding 'recreatie' is tevens verblijfsrecreatie toegestaan; 
detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van ter plaatse streekeigen geproduceerde 
producten met een maximum oppervlakte van 50 m2

; 

g het gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige woonruimte is niet toegestaan; 
h het gebruiken van een gebouw voor bed & breakfast en overige nevenac1iviteiten is niel 

toegestaan; 
het gebruik van gronden ten behoeve van kleinschalig kamperen is niet toegestaan; 
buitenopslag is niet toegestaan, met uitzondering van opslag van agrarische producten achter de 
voorgevelrooilijn ten behoeve van het agrarische bedrijf op en/of aansluitend aan het bouwvlak; 

k tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn slechts toegestaan voor een periode van minder 
dan 6 maanden per jaar. 

3.6 Afwijken van de gebruiksregels 

3.6.1 Aan huis verbonden beroep en kleinschalige bedrijfsactiviteiten 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.5 onder a en toestaan dat de activiteit mag warden uitgevoerd tot maximaal 100 m2

• mits de activiteit 
een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

3.6.2 Mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaaloe in lid 
3.5 onder g voor het bieden van mantelzorg in een bijgebouw, met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a het gebruik als zelfstandige woonruimte is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
b het gebruik is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 

bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk is, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.4.12; 
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c de omgevingsvergunning voor een bestaand vrijstaand bijgebouw kan slechts warden verleend 
indien er geen bouwmogelijkheden bestaan voor de realisatie van een aangebouwd bijgebouw 
waarin de mantelzorg kan warden geboden; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
sociale omstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dater sprake is van mantelzorg; 
f de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik kan warden genomen bedraagt maximaal 65 

m2 en is beperkt tot een bouwlaag; 
g er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
h het gebruik als zelfstandige woonruimte is voldoende brandveilig; 

de mantelzorg leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning uitsluitend aan de aanvrager en/of de 
hoofdbewoner van de betreffende woning en is niet overdraagbaar; 

k het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat de vergunning 
geldt voor een periode dat de mantelzorg voortduurt; 
Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat alle voorzieningen 
die strekken tot instandhouding van een zelfstandige woonruimte warden verwijderd nadat de 
noodzaak van mantelzorg is vervallen . 

3.6.3 Kleinschalig kamperen 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 3.5 
ender i voor het toestaan van kleinschalig kamperen bij agrarische bedrijven, met inachtneming van 
de volgende bepalingen: 
a de omgevingsvergunning kan niet warden verleend voor gronden ter plaatse van de aanduiding 

'Waarde - Waardevol Open Landschap'; 
b het aantal standplaatsen mag niet meer bedragen dan 25; 
c het kleinschalig kamperen moet in of aansluitend aan het bouwvlak warden gerealiseerd; 
d de omgevingsvergunning wordt niet verleend voor permanente bewoning van kampeermiddelen; 
e in afwijking van het bepaalde in lid 3.2.1 mag een extra oppervlak van 75 m2 aan sanitairgebouwen 

en recreatieruimten warden gebouwd; 
f de goothoogte van het sanitairgebouw en/of recreatieruimte mag niet meer bedragen dan 3 meter; 
g de bouwhoogte van het sanitairgebouw en/of recreatieruimte mag niet meer bedragen dan 6 meter; 
h er wordt op eigen terrein voorzien in voldoende parkeergelegenheid, waarbij geldt dat het aantal 

parkeerplaatsen niet minder mag bedragen dan 110% van het aantal standplaatsen; 
de afstand tussen de gronden in gebruik ten behoeve van kleinschalig kamperen en het meest 
nabij gelegen bouwvlak van derden mag niet minder bedragen dan 50 meter; 
er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 
landschapsinpassingsplan; 

k het kleinschalig kamperen leidt niet tot een onevenredige aantasting van de ecologische 
hoofdstructuur ter plaatse van de aanduiding 'Waarde - Ecologische Hoofdstructuur'; 
het kleinschalig kamperen leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 

m het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat het kleinschalig 
kamperen wordt beeindigd zodra het agrarische bedrijf wordt beeindigd. 

3.6.4 Overige nevenactiviteiten 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
3.5 onder h voor het toestaan van nevenactiViteiten bij agrarische bedrijven, met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
a zorggerelateerde en recreatieve voorzieningen, met uitzondering van kleinschalig kamperen, zijn 

toegestaan tot een maximum van 25% van het bestaande oppervlak aan bedrijfsgebouwen met 
een absoluut maximum van 500 m2

, met dien verstande dat voorzieningen voor bed & breakfast 
alleen binnen de bedrijfswoning zijn toegestaan, waarbij de omvang niet meer mag bedragen dan 
50 m2

; 

b overige nevenactiviteiten zijn toegestaan tot een maximum van 25% van het bestaande oppervlak 
aan bedrijfsgebouwen met een absoluut maximum van 350 m2

; 
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c bij cumulatie van het bepaalde onder sub a en b mag de totale oppervlakte niet meer bedragen 
dan 25% van het bestaande oppervlak aan bedrljfsgebouwen tot een maximum van 500 m2

; 

d ten behoeve van de voorgaande leden is vervangende nieuwbouw toegestaan: 
e buitenopslag ten behoeve van de nevenactiviteit is niet toegestaan; 
f detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van ter plaatse streekeigen geproduceerde 

producten met een maximum oppervlakte van 50 m2
; 

g de nevenactiviteit mag geen onevenredige publieks- en/of verkeersaantrekkende werking tot 
gevolg hebben; 

h de nevenactiviteit mag geen onevenredige beperking opleveren voor de 
bedrijfsvoering/bedrijfsontwikkeling van omliggende (agrarische) bedrijven; 
het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat de nevenactiviteit 
bedrijfsmatig wordt beeindigd zodra het agrarische bedrijf wordt beeindigd, met uitzondering van 
bed & breakfast; 
Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning met betrekking tot bed & breakfast onder de 
voorwaarde dat een bedrijfsmatige exploitatie is vereist. 

3.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

3.7.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het 
bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerkzaamheden zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren: 
a het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepp'loegen; 
b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
c het verwijderen van natuur- en landschapselernenten; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakteverharding; 
f het venagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bernaling en/of bronnering. 

3.7 .2 Toelaatbaarheid 
De in lid 3.7.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien: 
a de werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik/ beheer; 
b geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in 

de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. 

3.7.3 Uitzonderingen 
Het in lid 3 .7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak, met uitzondering van: 

1 . het ophogen en verlagen van het bouwvlak met meer dan 30 cm; 
2. bet verwijderen van natuur en landschapselementen, 

b mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings}vergunning; 
c behoren tot het norma!e onderhoud, beheer en gebruik van de grnnden. 

3.8 Wijzigingsbevoegdheid 

3.8.1 Vorm van het bouwvlak 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de vorm van een bouwvlak te wijzigen, met inachtnerning 
van de volgende bepalingen: 
a de oppervlakte van een bouwvlak mag niet worden vergroot; 
b de wijziging is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrij fsvoering, voor toepassing van 

milieuvoorschriften en/of wegens andere wettelijke bepalingen; 
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c de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 
van de naastgelegen percelen. 

3.8.2 Naar agrarisch bedrijf groot 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone -
tandbouwontwikkelingsgebied' de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch middelgroot' 
te wijzigen in de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch bedrijf groof, met 
inachtnemlng van de volgende bepalingen: 
a de vergroting is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een volwaardig agrarisch bedrijf; 
b de levensvatbaarheid van het agrarisch bedrijf is aangetoond door middel van een bedrijfsplan; 
c de vergroting vindt plaats aansluitend aan het bestaande bouwvlak; 
d er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
e er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
f de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de naastgelegen percelen. 

3.8.3 Groter bouwvlak en bebouwd oppervlak 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit plan te wijzigen ten aanzien van het bouwvlak en het 
bebouwd oppervlak, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied' is vergroting 

van het bouwvlak toegestaan tot een maximum van 1,5 hater plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch bedrijf groot', waarbij de to1ale oppervlakte aan 
gebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan 12.000 m2

; 

b ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' is vergroting van het 
bouwvlak toegestaan tot een maximum van 0,65 ha ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van agrarisch - agrarisch middelgroot', waarbij de totale oppervlakte aan gebouwen en 
overkappingen niet meer mag bedragen dan 4.875 m2

; 

c ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' is vergroting van het 
bouwvlak toegestaan tot een maximum van 1,3 hater plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van agrarisoh - agrarisch bedrijf groot' waarbij de totale oppervlakte aan gebouwen en 
overkappingen niet meer mag bedragen dan 9. 750 m2

; 

d de vergroting is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een volwaardig agrarisch bedrijf; 
e de levensvatbaarheid van het agrarisch bedrijf is aangetoond door middel van een bedrijfsplan; 
f de vergroting vindt plaats aansluitend aan het bestaande bouwvlak; 
g er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
h er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 
van de naastgelegen percelen. 

3.8.4 Toevoegen aandUiding 'intensieve veehouderij' 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd aan de bestemming de aanduiding 'intensieve veehouderij' 
toe te voegen ten behoeve van de vestiging van een intensieve veehouderij, met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
a de wijziging mag uitsluitend plaatsvinden ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone -

landbouwontwikkelingsgebied' en/of 'reconstructiewetzone - verwevlngsgebied'; 
b de wijziging is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
c er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
d er is sprake van een zorgvuld1ge landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
e de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de naastgelegen percelen. 
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3.8.5 Toevoegen aanduldlng 'paardenhouderij' 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd aan de bestemming de aanduiding 'paardenhouderij' toe te 
voegen ten behoeve van de vestiging van een paardenhouderij, met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a de levensvatbaarheid van het agrarisch bedrijf is aangetoond door middel van een bedrijfsplan; 
b er zijn geen milieuhygienische betemmeringen; 
c er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsp'lan; 
d de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de naastgelegen percelen. 

3.8.6 Toevoegen aanduiding 'tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen' 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd aan de bestemming de aandulding 'specifieke vorm van 
agrarisch - tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen' toe te voegen voor de realisatie van tijdelijke 
teeltondersteunende voor.zieningen, met inachtneming van de votgende bepalingen: 
a de wijziging is niet toelaatbaar ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone -

extensiveringsgebied'. 'Waarde - Ecotogische Hoofdstructuur' en/of 'Waarde - Cultuurhistorische 
Landschapswaarde'; 

b de levensvatbaarheid van het agrarisch bedrijf is aangetoond door middel van een bedrijfsplan; 
c er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
d de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de naastgelegen percelen. 

3.8.7 Naar de bestemming Natuur 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming te wijzigen in de bestemming 'Natuur' met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de wijziging wordt toegepast voor het vergroten van natuurgebieden of het realiseren van een 

verbindingszone tussen natuurgebieden; 
b de gronden zijn verworven voor de inrlchting van natuurgebieden, dan wel de eigenaar en 

gebruiker hebben schriftelijk ingestemd met de natuurontwikkeling; 
c de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van naastgelegen percelen; 
d de Wijziging leidt niet tot negatieve effecten op de waterhuishouding. 
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Artikel 4 Bedrijf 

4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Bedrijf aangewezen gronden zijn als volgt besternd: 

/ 
.1 

a bedrijven die zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactlviteiten in bijlage 2, 
b ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorrn van bedrijf - bouwbedrijf', is tevens een bouwbedrijf 

toegestaan; 
c ter plaatse van de aanduiding 'spedfieke vorm van bedrijf - autoherstelbedrijf' , is tevens een 

autoherstelbedrijf toegestaan; 
d ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf- betonfabriek', is tevens een 

betonfabriek toegestaan; 
e ter plaatse van de aanduidlng 'specifieke vorm van bedrijf - broederij'. is tevens een broederij 

toegestaan; 
f ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - dierenpension' , is tevens een 

dierenpenion toegestaan; 
g ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf, is tevens een 

garagebedrijf toegestaan; 
h ter plaatse van de aandulding 'specifieke vorm van bedrijf - gasopslag', is tevens gasopslag 

toegestaan; 
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - houtzagerij', is tevens een houtzagerij 
toegestaan; 
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf- landbouwmechanisatiebedrij f , is 
tevens een landbouwmechanisatiebedrijf toegestaan; 

k ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - loonwerkbedrijf, is tevens een 
loonwerkbedrijf toegestaan; 
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - metaalbewerking', is tevens 
metaalbewerking toegestaan; 

m ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - puinbrekerij', is tevens een puinbrekerij 
toegestaan; 

n ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - recycling', is tevens een 
recyclingbedrijf toegestaan~ 

o ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf ~ stenenhandel', is tevens stenenhandel 
toegestaan; 

p ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf 'export en verzamelplaats van vee', is 
tevens export en verzamelplaats van vee toegestaan; 

q ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - veevoederfabriek', is tevens een 
veevoederfabriek toegestaan; 

r 1er plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zandstraalbedrijf, is tevens een 
zandstraalbedrijf toegestaan; 

s ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bouwbedrijf', is te.vens een bouwbedrijf 
toegestaan; 

t ter plaatse van de aanduiding 'speclfieke vorm van bedrljf - slachterij', is tevens een slachterij 
toegestaan; 

u ter plaatse van de aanduiding 'waterzuiveringsinstallatie', is tevens een waterzuiveringsinstallatie 
toegestaan; 

v ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg', is tevens een verkooppunt 
motorbrandstoffen met lpg toegestaan; 

w ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', is tevens een 
verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg toegestaan. 

waarbij niet meer dan een bedrijf aanwezig mag zijn per bouwvlak. 

x wonen in een bedrijfswoning; 
y behoud, herstel en ontwikkeling van landschapswaarden; 
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z ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument', tevens de bescherming 
van aanwezige monumentale waarden; 

met daaraan ondergeschikt: 
aa aan huis verbonden beroepen of bedrijfsactiviteiten; 
ab groenvoorzienlngen, paden, wegen en parkeervoorzieningen; 
ac een windturbine; 
ad bed & breakfast; 
ae water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Algemeen 
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
a bouwwerken mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd, met dlen verstande dat 

terreinafscheidingen tot een hoogte van 1,5 meter ook buiten het bouwvlak zijn toegestaan; 
b de afstand van bebouwing tot de as van de weg mag niet minder bedragen dan 

15 meter; 
c de afstand van bebouwing tot de zijdelingse en achterste bouwperceelsgrenzen mag niet minder 

bedragen dan 3 meter; 
d de totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak 

mag, met uitzondering van het bepaalde in lid 4.2.3 en 4.2.4, niet meer bedragen dan 300 m2
• 

4.2.2 Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
b de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
c de dakhelling ma.g, met uitzondering van aan- en uitbouwen bij bestaande bedrijfsgebouwen, niet 

minder bedragen dan 15°. 

4.2.3 Bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a tenzij anders op de verbeelding is aangeduid, is per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak ten 

hoogste een bedrijfswoning toegestaan; 
b de inhoud van de bedrijfswoning, ihclusief aan- en uitbouwen, tnag niet meer bedragen dan 660 

c de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
d de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 meter; 
e de dakhelling van een bedrijfswoning, met uitzondering van aan- en uitbouwen, mag niet minder 

bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 
f bij vervangende nieuwbouw dlenl de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de 

bestaande bedrijfswoning. 

4.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 75 m2 per bedrijfswoning; 
b de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,30 meter; 
c de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6,60 meter; 
d de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 

4.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen v66r de voorgevelrooilijn niet meer 
mag bedragen dan 1 meter; 
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b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 
meter. 

4.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats, vorm en afmeting 
van de bouwwerken: 
a ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

de naastgelegen percelen; 
b ter bescherming van de monumentale waarde in relatie tot de naaste omgeving; 
c ter waarborging van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de naaste omgeving; 
d ter waarborging van de verkeersveiligheid; 
e ter waarborging van de ongestoorde figging van kabels en leidingen. 

4.4 Afwijken van de bouwregels 

4.4.1 Overschrijding van het bouwvlak 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
4.2.1 onder a voor het bouwen van een gebouw dat de grenzen van het bouwvlak overschrijdt, met 
inachtnemlng van de volgende bepalingen: 
a de overschrijding is alleen toelaatbaar voor zover plaatsing in het bouwvlak niet mogelijk of niet 

doelmatig is; 
b de overschrijding mag niet meer bedragen dan 5 meter; 
c het overschrijden van het bouwvlak mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de gebruiks

en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
d er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan. 

4.4.2 Herbouw op een andere locatie 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
4.2.3 onder f voor de herbouw van de bedrijfswoning op een andere locatie binnen het 
bestemmingsvlak, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a herbouw op een andere locatie is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
b er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
c er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
d herbouw op een andere locatie leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogefijkheden van de naastgelegen percelen. 

4.4.3 Afstand tot de weg en de zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens. 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
4.2.1 onder b en c voor het verkleinen van de afstand van de bebouwing tot de as van de weg en de 
zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens, met inachtneming van de volgende bepalingen: ~1 
a het verkleinen van de afstand is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaaroaar; 
b het verkleinen van de afstand is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
c er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
d het verkleinen van de afstand leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen_ 

4.4.4 Oppervlak aan gebouwen en overkappingen 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
4.2.1 onder d ten behoeve van het vergroten van het oppervlak aan gebouwen en overkappingen, met 
inachtneming van de volgende bepaling: 
a de oppervlakte aan gebouwen en overkappingen mag eenmalig worden vergroot met maximaal 

10% van de bestaande gebouwen en overkappingen, tot een absoluut maximum van 1.000 m2 met 
uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'Waarde - Ecologische Hoofdstructuur', waarvoor een 
absoluut maximum geldt van 750 m2

; 
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b de vergroting is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
c er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 
d de vergroting leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

4.4.5 Goothoogte (doorrljhoogte) 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
4.2.2 onder a voor het verhogen van de goothoogte om de doorrijhoogte te vergroten, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de verhoging is uitsluitend aan een zijde toegestaan; 
b de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 meter; 
c de verhoging van de goothoogte is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering. 

4.4.6 Oakhelling 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
4.2.2 onder c voor het realiseren van bedrijfsgebouwen met plat afgedekte daken, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 
a de omgevingsvergunning kan warden verleend voor maximaal 50 m2 bedrijfsbebouwing; 
b de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter. 

4.4.7 Bouwen voor mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
4 .2.3 onder b voor het vergroten van de inhoudsmaat van een bedrijfswoning voor het bieden van 
mantelzorg, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de vergroting is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
b de vergroting van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 100 m3 ; 

c vergroting is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 
bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk is; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
sociale omstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg; 
f er mag geen zelfstandige woon11.1imte ontstaan. 

4.4.8 Windturbine 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
4.2.5 onder b voor het bouwen van een windturbine binnen of aansluitend aan het bouwvlak, met 
inachtneming van de votgende bepalingen: 
a de bol..lwhoogte van een windturbine mag niet meer bedragen dan 25 meter; 
b per bouwvlak of aansluitend daaraan is ten hoogste 1 windturbine toegestaan en deze moet zijn 

gelegen achter de voorgevelrooilijn; 
c indien de windturbine gerealiseerd wordt aansluitend aan het bouwvlak, dan mag de afstand tot 

het bouwvlak niet meer bedragen dan 10 meter; 
d er is sprake van een landschappelijke inpasslng; 
e het plaatsen van de windturbine leidt niet tot een onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen 

4.5 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden tevens de volgende bepalingen: 
a aan huis verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatlge activiteiten zijn foegestaan, met dien 

verstande dat de omvang van de activiteit niet meer mag bedragen dan 50 m2; 

b detailhandel is niet toegestaan, met ui1zondering van ter plaatse streekeigen geproduceerde 
producten met een maximum oppervlakte van 50 m2

; 

c zelfstandige kantoorruimte is niet toegestaan; 
d het gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige woonruimte is niet toegestaan; 
e het gebruiken van een gebouw voor bed & breakfast en overige nevenactiviteiten is niet 

toegestaan; 
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f buitenopslag is niet toegestaan; 
g geluidszoneringsplichtige inrichtingen zijn niet toegestaan; 
h opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan; 

bevi-inrichtingen en seksinrichtingen zijn niet toegestaan. 

4.6 Afwijken van de gebruiksregels 

4.6.1 Vergelijkbare milieucategorie 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning vertenen voor het afwljken van het bepaalde in lid 
4.1 voor het voor het toestaan van bedrijven die naar aard en milieubelasting of ruimtelijke impact 
(verkeersaantrekkende werking, ruimtebeslag, aantal arbeidsplaatsen e.d.) vergelijkbaar zijn met de 
toegestane bedrijven, met dien verstande dat de afwijking niet leidt tot onevenredige aantasting van de 
gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

4.6.2 Buite.nopslag 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
4.5 onder f voor het hebben van buitenopslag, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de buitenopslag is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
b de oppervlakte voor buitenopslag mag maximaal 25% bedragen van het bestemmingsvlak; 
c de buitenopslag dient achter de voorgevelrooilijn plaats te vinden; 

v d er zijn geen milieuh~ienische belemmeringen; 
e er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 
f de buitenopslag leidt niet tot oneveredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de naastgelegen percelen. 

4.6.3 Aan huis verbonden beroep en kleinschalige bedrijfsactiviteiten 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
4.5 onder a en toestaan dat de activiteit mag warden uitgevoerd tot maximaal 100 m2

, mits de activiteit 
een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

4.6.4 Mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning vertenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
4.5 onder d voor het bieden van mantelzorg in een bijgebouw, met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a het gebruik als zelfstandige woonruimte is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
b het gebruik is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 

bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk is, met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.7; 
c de omgevingsvergunning voor een bestaand vrijstaand bijgebouw kan slechts warden verleend 

indien er geen bouwmogelijkheden bestaan voor de realisatie van een aangebouwd bijgebouw 
waarin de mantelzorg kan warden geboden; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische enlof 
sociale omstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg; 
f de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik kan worden genomen bedraagt maximaal 65 

m2 en is beperkt tot een bouwlaag; 
g er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
h het gebruik als zelfstandige woonruimte is voldoende brandveilig; 

de mantelzorg leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning uitsluitend aan de aanvrager en/of de 
hoofdbewoner van de betreffende woning en is niet overdraagbaar; 

k het bevoegd gezag verl.eent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat de vergunning 
geldt voor een periode dat de mantelzorg voortduurt; 
Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat alle voorzieningen 
die strekken tot instandhouding van een zelfstandige woonruimte warden verwijderd nadat de 
noodzaak van mantelzorg is vervallen. 
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4.6.5 Bed & Breakfast 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
4.5 onder e voor het toestaan van bed & breakfast, met inachtnerning van de volgende bepalingen: 
a voorzieningen voor bed & breakfast zijn alleen binnen de bedrijfswoning toegestaan, waarbij de 

ornvang niet meer mag bedragen dan 50 m2
; 

b het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat een 
bedrijfsmatige exploitatie is vereist; 

c de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

4.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkz:aamheden 

4. 7 .1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het 
bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerkzaamheden tijnde. of werkzaamheden ult te 
voeren: 
a het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploe_gen; 
b het graven, dernpen, dan wel verdiepen, vergroten , of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
c het verwijderen van natuur- en landschapselementen; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakteverharding; 
f het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bernaling en/of bronnering. 

4.7.2 Toelaatbaarheid 
De in lid 4.7.1 genoernde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien: 
a de werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik/ beheer. 
b geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in 

de besternrningsomschrijving genoemde waarden. 

4.7.3 Uitzonderingen 
Het in lid 4. 7 .1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden we Ike: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak, met uitzondering van: 

1. het ophogen en verlagen van het bouwvlak met meer dan 30 cm; 
2. het verwijderen van natuur en landschapselementen. 

b rnogen warden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (orngevings)vergunning; 
c behoren tot het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden. 

4.8 Wijzigingsbevoegdheid 

4.8.1 Vorm van het bouwvlak 
Burgerneester en wethouders zijn bevoegd de vorrn van een bouwvlak te wijzigen, met inachtnerning 
van de volgende bepalingen: 
a de oppervlakte van een bouwvlak mag niet Worden vergroot; 
b de wijziging is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering, voor toepassing van 

rnilieuvoorschriften en/of wegens andere wettelijke bepalingen: 
c de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks· en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de naastgelegen percelen; 
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Artikel 5 Bedrijf • Nutsvoorzieningen 

5.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Bedrijf - Nutsvoorzieningen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
d gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorgebouwen, gebouwen ten 

behoeve van de energie-, warmte- en telecommunicatievoorziening, 
rioolwaterzuiveringsinstallaties en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen; 

e ontsluitingswegen; 
f groenvoorzieningen en verhardingen. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak warden gebouwd; 
b het bouwvlak mag volledig warden bebouwd, tenzij anders is aangegeven; 
c de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter. 

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter; 
b de bouwhoogte van signalerings- en telecommunicatiemasten mag niet meer bedragen dan 40 

meter; 
c de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 

3meter. 

29 



Artikel 6 Oetailhandel 

6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd: 
a detailhandel waarbij niet meer dan een bedrijf aanwezig mag zijn per bouwvlak; 
b wonen in een bedrijfswoning; 
c behoud, herstel en ontwikkeling van landschapswaarden; 
d ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument', tevens de bescherming 

van aanwezige monumentale waarden; 

met daaraan ondergeschikt: 
e aan huis verbonden beroepen of kleinschalige bedrijfsactiviteiten; 
f bed & breakfast; 
g parkeervoorzieningen; 
h groenvoorzieningen; 

tuinen, erven en verhardingen; 
water- en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Algemeen 
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
a bouwwerken mogen uitsluitend in het bouwvlak Worden gebouwd, met dien verstande dat 

terreinafscheidingen tot een hoogte van 1,5 meter ook buiten het bouwvlak zijn toegestaan; 
b de afstand van bebouwing tot de as van de weg mag niet minder bedragen dan 

15 meter; 
c de afstand van bebouwing tot de zijdelingse en achterste bouwperceelsgrenzen mag niet minder 

bedragen dan 3 meter; 
d de totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak 

mag, met uitzondering van het bepaalde in lid 6.2.3 en 6.2.4, niet meer bedragen dan de 
bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan. 

6.2.2 Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
b de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
c de dakhelling mag, met uitzondering van aan- en uitbouwen bij bestaande bedrijfsgebouwen, niet 

minder bedragen dan 15°. 

6.2.3 Bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a tenzij anders op de verbeelding is aangeduid, is per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak ten 

hoogste een bedrijfswoning toegestaan; 
b de inhoud van de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen, mag niet meer bedragen dan 660 

ma; 
c de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
d de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 meter; 
e de dakhelling van een bedrijfswoning, met uitzondering van aan- en uitbouwen, mag niet minder 

bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 
f bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te warden gebouwd ter plaatse van de 

bestaande bedrijfswoning. 

30 



6.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 75 m2 per bedrijfswoning; 
b de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,30 meter; 
c de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6,60 meter; 
d de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 

6.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken. geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen; 
a de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag nlet rneer bedragen dan 2 meter, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen v66r de voorgevelrooilijn niet meer 
mag bedragen dan 1 meter; 

b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 
meter. 

6.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats; vorm en afmeting 
van de bouwwerken: 
a ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

de naastgelegen percelen; 
b ter bescherming van de monumentale waarde in relatle tot de naaste omgeving; 
c ter waarborging van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de naaste omgeving; 
d ter waarborging van de verkeersveiligheid; 
e ter waarborging van de ongestoorde ligging van kabels en leidingen. 

6.4 Afwijken van de bouwregels 

6.4.1 Overschrijding van het bouwvlak 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
6.2.1 onder a voor het bouwen van een gebouw dat de grenzen van het bouwvlak oversohrijdt, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de overschrijding is alleen toelaatbaar voor zover plaatsing in het bouwvlak niet mogelijk of niet 

doelmatig is~ 
b de overschrijding mag niet meer bedragen dan 5 meter; 
c het overschrijden van het bouwvlak mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de gebruiks

en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
d er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan. 

6.4.2 Herbouw op een andere locatie 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
6.2.3 onder f voor de herbouw van de bedrijfswoning op een andere locatie binnen het 
bestemmingsvlak, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a herbouw op een andere locatie is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
b er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
c er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
d herbouw op een andere locatie leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruik.s· en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

6.4.3 Afstand tot de weg en de zijdelingse/achterste bouwperceetsgrens. 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning vertenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
6.2.1 onder b enc voor het verkleinen van de afstand van de bebouwing tot de as van de weg en de 
zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a het verkleinen van de afstand is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaarbaar; 
b het verkleinen van de afstand is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
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c er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
d het verkleinen van de afstand leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

6.4.4 Oppervlak aan gebouwen en overkappingen 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
6.2.1 ender d ten behoeve van het vergroten van het oppervlak aan gebouwen en overkappingen. met 
inachtneming van de volgende bepaling: 
a het vergroten van de oppervlakte is vanuit milieuwetgeving noodzakelijk; 
b de oppervlakte aan gebouwen en overkappingen mag maximaal worden vergroot met 10% van de 

bestaande gebouwen en overkappingen; 
c de levensvatbaarheid van het agrarisch bedrijf is aangetoond door middel van een bedrijfsplan; 
d er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
e het vergroten van de oppervlakte leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

6.4.5 Dakhelling 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
6.2.2 onder c voor het realiseren van bedrijfsgebouwen met plat afgedekte daken, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 
a de omgevingsvergunning kan warden verleend voor maximaal 50 m2 bedrijfsbebouwing; 
b de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter. 

6.4.6 Bouwen voor mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
6.2.3 ender b voor het vergroten van de inhoudsmaat van een bedrijfswoning voor het bieden van 
mantelzorg, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de vergroting is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
b de vergroting van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 100 m3 ; 

c vergroting is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 
bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk is;. 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, ps.ychische en/of 
sociale omstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorgi 
f er mag geen zelfstandige woonruimte ontstaan. 

6.5 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden tevens de volgende bepalingen: 
a aan huis verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan. met dien 

verstande dat de ornvang van de activiteit niet meer mag bedragen dan 50 m2
; 

b detailhandel in volumineuze goederen is niet toegestaan; 
c het gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige woonruimte is niet toegestaan; 
d het gebruiken van een gebouw voor bed & breakfast en overige nevenactiviteiten is niet 

toegesta8n; 
e buitenopslag is niet toegestaan; 
f geluidszoneringsplichtige inrichtingen zijn niet toegestaan; 
g opslag vah meer dan 10 .000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan; 
h seksinrichtingen zijn niet toegestaan. 

6.6 Afwijken van de gebruiksregels 

6.6.1 Aan huis verbonden beroep en kleinschalige bedrijfsactiviteiten 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning vertenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
6.5 ender a en toestaan dat de activiteit mag warden uitgevoerd tot maximaal 100 rn2

, mits de activiteit 
een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is . 
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6.6.2 Mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
6.5 ender c voor het bieden van mantelzorg in een bijgebouw, met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a het gebruik als zelfstandige woonruimte is noodzakelijk vaor het bieden van mantelzorg; 
b het gebruik is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 

bedrijfswoning niet magelijk of redelijk is, met inachtneming van het bepaalde In lid 6.4.6; 
c de omgevingsvergunning voor een bestaand vrijstaand bijgebouw kan slechts warden verleend 

indien er geen bouwmogelijkheden bestaan voor de reaJisatie van een aangebouwd bijgebouw 
waarin de mantelzorg kan warden geboden; 

d er bestaat aantoonbaar behaefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
socials omstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg; 
f de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik kan warden genomen bedraagt maximaal 65 

m2 en is beperkt tot een bouwlaag; 
g er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
h het gebruik als zelfstandige woonruimte is voldoende brandveilig; 

de mantelzorg leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmagelijkheden van de naastgelegen percelen; 
het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning uitsluitend aan de aanvrager en/of de 
hoofdbewoner van de betreffende woning en is niet overdraagbaar; 

k het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat de vergunning 
geldt voor een periode dat de mantelzorg vaortduurt; 
Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning ender de voorwaarde dat alle voorzieningen 
die strekken tot instandhouding van een zelfstandige woonruimte warden verwijderd nadat de 
noodzaak van mantelzorg is vervallen. 

6.6.3 Bed & Breakfast 
Het bevoegd gezag kan een orngevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
6.5 onder d voor het toestaan van bed & breakfast, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a voorzieningen voor bed & breakfast zijn alleen binnen de bedrijfswoning toegestaan, waarbij de 

ornvang niet meer mag bedragen dan 50 rn 2
; 

b het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat een 
bedrijfsmatige exploitatie is vereist. 

c de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasling van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

6.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

6.7.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een orngevingsvergunning van het 
bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerkzaamheden zijnde, of werkzaarnheden uit te 
voeren: 
a het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen; 
b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
c het verwijderen van natuur- en landschapselementen; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakteverharding; 
f het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bernaling en/of bronnering. 
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6.7.2 Toelaatbaarheid 
De in lid 6.7.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts warden verleend indien: 
a de werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik/ beheer; 
b geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in 

de bestemmingsotnschrijving genoemde waarden. 

6.7.3 Uitzonderingen 
Het in lid 6. 7 .1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak, met uitzondering van; 

1. het ophogen en verlagen van net bouwvlak met meer dan 30 cm; 
2. het verwijderen van natuur en lahdschapselementen. 

b mogen warden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning; 
c behoren tot het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden. 

6.8 Wijzigingsbevoegdheid 

6.8.1 Vorm van het bouwvlak 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de vorm van een bouwvlak te wijzigen, met inachtnerning 
van de volgende bepalingen: 
a de oppervlakte van een bouwvlak mag niet warden vergroot; 
b de wijziging is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering, voor toepassing van 

rnilieuvoorschriften en/of wegens andere wettelijke bepalingen; 
c de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de naastgelegen percelen. 
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Artikel 7 Horeca 

7.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a horecavoorzieningen; 
b wonen in een bedrijfswoning; 
c behoud, herstel en ontwikkeling van landschapswaarden; 

met daaraan ondergeschikt: 
d aan huis verbonden beroepen of kleinschalige bedrijfsactiviteiten; 
e terras, tuinen, erven en terreinen; 
f verharde en onverharde paden, wegen en parkeervoorzieningen;· 
g water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
h groenvoorzieningen. 

7.2 Bouwregels 

7.2.1 Algemeen 
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
a bouwwerken mogen uitsluitend in het bouwvlak warden gebouwd, met dien verstande dat 

terreinafscheidingen tot een hoogte van 1,5 meter ook buiten het bouwvlak zijn toegestaan; 
b de afstand van bebouwing tot de as van de weg mag niet minder bedragen dan 

15 meter; 
c de afstand van bebouwing tot de zijdelingse en achterste bouwperceelsgrenzen mag niet minder 

bedragen dan 3 meter; 
d de totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak 

mag, met uitzondering van het bepaalde in lid 7.2.3 en 7.2.4, niet meer bedragen dan de 
bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van di.t bestemmingsplan. 

7.2.2 Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a de goothoogte mag nlet meer bedragen dan 4 meter; 
b de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
c de dakhelling mag, met uitzondering van aan- en uitbouwen bij bestaande bedrijfsgebouwen, niet 

minder bedragen dan 15°. 

7.2.3 Bedrij fswoningen 
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a tenzij anders op de verbeelding is aangeduid , is per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak ten 

hoogste een bedrijfswoning toegestaan; 
b de inhoud van qe bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen, mag niet meer bedragen dan 660 

m3; 
c de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
d de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 meter; 
e de dakhelling van een bedrijfswonlng, met uitzondering van aan- en uitbouwen, mag niet minder 

bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 
f bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te warden gebouwd ter plaatse van de 

bestaande bedrijfswoning. 

7.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 75 m2 per bedrij fswoning; 
b de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,30 meter; 
c de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6,60 meter; 
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d de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 

7.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien 

verslande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen v66r de voorgevetrooilijn niet meer 
mag bedragen dan 1 rnetef; 

b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 
meter. 

7 .3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats, vorm en afmeting 
van de bouwwerken; 
a ter vcorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

de naastgelegen percelen; 
b ter bescherming van de monumentale waarde in relatie tot de naaste omgeving; 
c ter waarborging van de ruimtelijke en .1andschappelijke kwaliteit van de naaste omgeving; 
d ter waarborging van de verkeersveiligheid; 
e ter waarborglng van de ongestoorde figging van kabels en leidingen. 

7 .4 Afwijken van de bouwregels 

7.4.1 Overschrljdlng van het bouwvlak 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
7 .2.1 onder a voor het bouwen van een gebouw dat de grenzen van het bouwvlak overschrijdt, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de overschrijding is alleen toelaatbaar voor zover plaatsing in het bouwvlak niet mogelijk of niet 

doelmatig is; 
b de overschrijding mag niet meer bedragen dan 5 meter; 
c het overschrijden van het bouwvlak mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de gebruiks

en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
d er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan. 

7.4.2 Herbouw op een andere locatie 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor he1 afwijken van het bepaalde in lld 
7.2 .3 onder f voor de herbouw van de bedrijfswoning op een andere locatie binnen het 
bestemmingsvlak, met inachlneming van de volgende bepalingen: 
a herbouw op een andere locatie is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
b er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
c er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
d herbouw op een andere locatie leidt niet tot onevenredige aanta.sting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

7.4.3 Afstand tot de weg en de zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens. 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
7 .2.1 onder b en c voor het verkleinen van de afstand van de bebouwing tot de as van de weg en de 
zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a het verkleinen van de afstand is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaarbaar; 
b het verkleinen van de afstand is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
c er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
d het verkleinen van de afstand leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 
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7.4.4 Oppervlak aan gebouwen en overkappingen 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
7.2.1 onder d ten behoeve van het vergroten van het oppervlak aan gebouwen en overkappingen, met 
inachtneming van de volgende bepaling: 
a het vergroten van de oppervlakle is vanuil milieuwetgeving noodzaJ<elijk; 
b de oppervlakte aan gebouwen en overkappingen mag maximaal warden vergroot met 10% van de 

bestaande gebouwen en overi<appingen; 
c de levensvatbaarheid van het agrarisch bedrijf is aangetoond door middel van een bedrijfsplan; 
d er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
e het vergroten van de oppervlakte leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

7.4.5 Dakhelling 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
7.2.2 onder c voor het realiseren van bedrijfsgebouwen met plat afgedekte daken, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 
a de omgevingsvergunnlng kan warden verleend voor maximaal 50 m2 bedrijfsbebouwing; 
b de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter. 

7.4.6 Bouwen voor mantelzorg 
Hel bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
7.2.3 onder b voor het vergroten van de inhoudsmaat van een bedrijfswon.ing voor het bieden van 
mantelzorg, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de vergroting is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
b de vergroting van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 100 m3

; 

c vergroting is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 
bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk is; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
sociale omslandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dater sprake is van mantelzorg; 
f er mag geen zelfstandige woonruimte ontstaan. 

7.5 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden tevens de volgende bepalingen: 
a aan huis verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatlge activiteiten zijn toegestaan, met dien 

verstande dat de omvang van de act1viteit niet meer mag bedragen dan 50 m2
; 

b het gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige woonruimte is niet toegestaan. 
c het gebruiken van een gebouw voor bed & breakfast en overige nevenactiviteiten is niet 

toegestaan; 
d buitenopslag is niet toegestaan; 
e seksinrichtingen zijn niet toegestaaa, 

7.6 Afwijken van de gebruiksregels 

7.6.1 Aan huis verbonden beroep en kleinschalige bedrijfsactiviteiten 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
7.5 ender a en toestaan dat de activiteit mag warden uitgevoerd tot maximaal 100 m2

, mits de activiteit 
een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

7.6.2 Mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
7 .5 onder b voor het bieden van mantelzorg in een bijgebouw, met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a het gebruik als zelfstandige woonruimte is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
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b het gebruik is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 
bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk is, met inachtneming van het bepaalde in lid 7.4.6 ; 

c de omgevingsvergunning voor een bestaand vrijstaand bijgebouw kan slechts worden verleend 
indien er geen bouwmogelijkheden bestaan voor de realisatie van een aangebouwd bijgebouw 
waarin de mantelzorg kan warden geboden; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
sociale omstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg; 
f de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik kan warden genomen bedraagt maximaal 65 

m2 en is beperkt tot een bouwlaag; 
g er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
h het gebrulk als zelfstandige woonruimte is voldoende brandveilig; 

de mantelzorg leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning uitsluitend aan de aanvrager en/of de 
hoofdbewoner van de betreffende woning en is niet overdraagbaar; 

k het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning ender de voorwaarde dat de vergunning 
geldt voor een periode dat de mantelzorg voortduurt; 
Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning ender de voorwaarde dat alle voorzieningen 
die strekken tot instandhouding van een zelfstandige woonruimte warden verwijderd nadat de 
noodzaak van mantelzorg is vervallen. 

7.7 Omgevingsvergunning voor het uifvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

7.7.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het 
bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerkzaamheden zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren: 
a het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten , ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen; 
b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
c het verwijderen van natuur- en landschapselementen; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

opper\ilakteverharding; 
f het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van draihage of door bemaling en/of bronnering. 

7.7.2 Toelaatbaarheid 
De in lid 7. 7 .1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts word en verleend indien: 
a de werken enf of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik/ beheer; 
b geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herslel en de ontwikkeling van de in 

de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. 

7 .7.3 Uitzonderinge.n 
Het in lid 7. 7 .1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden we Ike: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak, met uitzondering van: 

1. het ophogen en verlagen van het bouwvlak met rneer dan 30 cm; 
2. het verwijderen van natuur en landschapselernenten. 

b mogen warden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning; 
c behoren tot het norrnale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden. 
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7 .8 Wijziglngsbevoegdheid 

7.8.1 Vorm van het bouwvlak 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de vorm van een bouwvlak te wijzjgen, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 
a de oppervlakte van een bouwvlak mag niet worden vergrc:>0t; 
b de wijziging is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoerlng, voor toepassing van 

mllieuvoorschriften en/of wegens andere wettelljke bepalingen; 
c de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de naastgelegen percelen. 
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Artikel 8 Maatschappelijk 

8.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd: 
a ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling' is uitsluitend een zorginstelling toegestaan; 
b ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs' is uitsluitend onderwijs toegestaan; 
c ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' is uitsluitend een begraafplaats toegestaan; 
d ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - jeugdgevangenis' is 

uitsluitend een jeugdgevangenis toegestaan; 
e ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kinderdagverblijf is 

uitsluitend een kinderdagverblijf toegestaan; 
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - apslag drinkwater' is 
uitsluitend de apslag van drinkwater toegestaan; 

g ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - therapeutisch manege' is 
uitsluitend een therapeutisch manege taegestaan; 

h wonen in een bedrijfswoning; 
I behoud, herstel en ontwikkeling van landschapswaarden; 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument', tevens de bescherming 
van aanwezige monumentale waarden; 

met daaraan ondergeschikt: 
k aan huis verbonden beroepen of kleinschalige bedrijfsactiviteiten: 
I bed & breakfast; 
m tuinen, erven en verhardingen; 
n parkeervoorzieningen; 
o groenvoorzieningen; 
p windturbine; 
q water- en waterhuishoudkundige voorz.ieningen. 

8.2 Bouwregels 

8.2.1 Algemeen 
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
a bouwwerken mogen uitsluitend in het bouwvlak warden gebouwd, met dien verstande dat 

terreinafscheidingen tot een hoogte van 1,5 meter ook buiten het bouwvlak zijn toegestaan; 
b de afstand van bebouwing tot de as van de weg mag niet minder bedragen dan 

15 meter; 
c de afstand van bebouwing tot de zijdelingse en achterste bouwperceelsgrenzen mag niet minder 

bedragen dan 3 meter; 
d de totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak 

mag, met uitzandering van het bepaalde in lid 8.2.3 en 8.2.4, niet meer bedragen dan de 
bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan. 

B.2.2 Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
b De bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
c De dakhelling mag, met uitzondering van aan- en uitbouwen bij bestaande bedrijfsgebouwen, niet 

m.inder bedragen dan 15°. 

8.2.3 Bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a tenzij anders op de verbeelding is aangeduid, is per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak ten 

hoogste een bedrijfswoning toegestaan; 
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b de inhoud van de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen, mag niet meer bedragen dan 660 
m3; 

c de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
d de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 meter; 
e de dakhelling van een bedrijfswoning, met uitzondering van aan- en uitbouwen, mag niet minder 

bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 
f bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te warden gebouwd ter plaatse van de 

bestaande bedrijfswoning. 

8.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 75 m2 per bedrijfswoning; 
b de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,30 meter; 
c de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6,60 meter; 
d de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 

8.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen v66r de voorgevelrooilijn niet meer 
mag bedragen dan 1 meter; 

b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 
meter. 

8.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats, vorm en afmeting 
van de bouwwerken: 
a ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

de naastgelegen percelen; 
b ter bescherming van de monumentale waarde in relatie tot de naaste omgeving; 
c ter waarborging van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de naaste omgeving; 
d ter waarborging van de verkeersveiligheid; 
e ter waarborging van de ongestoorde ligging van kabels en leidingen. 

8.4 Afwijken van de bouwregels 

8.4.1 Overschrijding van het bouwvlak 
Het bevoegd gezag kan een orngevingsvergunning verfenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
8.2.1 onder a voor het bouwen van een gebouw dat de grenzen van het bouwvlak overschrijdt, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de overschrijding is alleen toelaatbaar voor zover plaatsing ln het bouwvlak niet mogelljk of niet 

doelmatig is; 
b de overschrijding mag niet meer bedragen dan 5 meter; 
c het overschrijden van het bouwvlak mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de gebruiks

en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
d er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan. 

8.4.2 Herbouw op een andere locatie 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
8.2.3 onder f voor de herbouw van de bedrijfswoning op een andere locatie binnen het 
bestemmingsvlak, met inachtnerning van de volgende bepalingen: 
a herbouw op een andere locatie is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar) 
b er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
c er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 

41 



d herbouw op een andere locatie leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

8.4.3 Afstand tot de weg en de zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens. 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning ver1enen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
8.2.1 onder b en c voor het verkleinen van de afstand van de bebouwing tot de as van de weg en de 
zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens, met inachtneming van de volgende bepalingen; 
a het verkleinen van de afstand is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
b het verkleinen van de afstand is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
c er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
d het verkleinen van de afstand leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

8.4.4 Oppervlak aan gebouwen en overkappingen 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
8.2.1 onder d ten behoeve van het vergroten van het oppervlak aan gebouwen en overkappingen, met 
inachtneming van de volgende bepaling; 
a de oppervlakte aan gebouwen en overkappingen mag eenmalig worden vergroot met maximaal 

10% van de bestaande gebouwen en overkappingen, tot een absoluut maximum van 1.000 m2 met 
uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'Waarde - Ecologische Hoofdstructuur', waarvoor een 
absoluut maximum geldt van 750 m2

; 

b de vergroting is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
c er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 
d de vergroting leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

8.4.5 Goothoogte (doorrijhoogte) 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
8.2.2 onder a voor het verhogen van de goothoogte om de doorrijhoogte te vergroten, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de verhoging is uitsluitend aan een zijde toegestaan; 
b de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 meter; 
c de verhoging van de goothoogte is noodzakelljk voor een verantwoorde bedrijfsvoering. 

8.4.6 Dakhelling 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
8.2.2 onder c voor het realiseren van bedrijfsgebouwen met plat afgedekte daken, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 
a de omgevingsvergunning kan worden verleend voor rnaxirnaal 50 m2 bedrijfsbebouwing; 
b de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter. 

8.4. 7 Bouwen voor mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning ver1enen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
8.2.3 onder b voor het vergroten van de inhoudsmaat van een bedrijfswoning voor het bieden van 
rnantelzorg, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de vergroting is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
b de vergroting van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 100 m3

; 

c vergroting is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 
bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk is; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
sociale omstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg; 
f er mag geen zelfstandige woonruimte ontstaan. 
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8.4.8 Windturbine 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afWijken van het bepaalde in lid 
8.2.5 onder b voor het bouwen van een windturbine binnen of aansluitend aan het bouwvlak, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van een windturbine mag niet meer bedragen dan 25 meter; 
b per bouwvlak of aansluitend daaraan is ten hoogste 1 windturbine toegestaan en deze moet zijn 

gelegen achter de voorgevelrooilijn; 
c indien de windturbine gerealiseerd wordt aansluitend aan het bouwvlak, dan mag de afstand tot het 

bouwvlak niet meer bed rag en dan 10 meter; 
d er is sprake van een landschappelijke inpassing; 
e het plaatsen van de windturbine leidt niet tot een onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

8.5 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden tevens de volgende bepalingen: 
a aan huis verbonden beroepen en kleinschalige bedrijf smatige activiteiten zijn toegestaan, met dien 

verstande dat de omvang van de activiteit niet meer mag bedragen dan 50 m2
; 

b het gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige woonruimte is niet toegestaan; 
c het gebruiken van een gebouw voor bed & breakfast en overige nevenactiviteiten is niet 

toegestaan; 
d buitenopslag is niet toegestaan; 
e seksinrichtingen zijn niet toegestaan. 

8.6 Afwijken van de gebruiksregels 

8.6.1 Andere maatschappelijke functies 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afWijken van het bepaalde in lid 
8.1 voor het voor het toestaan van andere maatschappelijke functies die naar aard of ruimtelijke 
impact (verkeersaantrekkende werking, ruimtebeslag, aantal arbeidsplaatsen e.d.) vergelijkbaar zijn 
met de toegestane functie, met dien verstande dat de afWijking niet leidt tot onevenredige aantasting 
van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

8.6.2 Aan huis verbonden beroep en kleinschallge bedrijfsactiviteiten 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
8.5 onder a en toestaan dat de activiteit mag warden uitgevoerd tot rnaximaal 100 m2 , mits de activiteit 
een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

8.6.3 Mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
8.5 onder b voor het bieden van mantelzorg in een bijgebouw, met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a het gebruik als zelfstandige woonruimte is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
b het gebruik is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 

bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk Ts, met inach tneming van het bepaalde in lid 8.4.7; 
c de omgevingsvergunning voor een bestaand vrijstaand bijgebouw kan slechts warden verleend 

indien er geen bouwrnogelijkheden bestaan voor de reaJisatie van een aangebouwd bijgebouw 
waarin de mantelzorg kan warden geboden; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
sociale omstandigheden; 

e er wordt een schrittelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dater sprake is van mantelzorg; 
f de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik kan warden genomen bedraagt maximaal 65 

m2 en is beperkt tot een bouwlaag; 
g er zijn geen mifieuhygienische belemmeringen; 
h het gebruik als zelfstandige woonruimte is voldoende brandveifig; 

de mantelzorg leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
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het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning uitsluitend aan de aanvrager en/of de 
hoofdbewoner van de betreffende woning en is niet overdraagbaar; 

k het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat de vergunning 
geldt voor een periode dat de mantelzorg voortduurt; 
Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat alle voorzieningen 
die strekken tot instandhouding van een zelfstandige woonruimte worden verwijderd nadat de 
noodzaak van mantelzorg is vervallen. 

8.6.4 Bed & Breakfast 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
8.5 onder c voor het toestaan van bed & breakfast, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a voorzieningen voor bed & breakfast zijn alleen binnen de bedrijfswoning toegestaan, waarbij de 

omvang niet meer mag bedra_gen dan 50 m2
; 

b het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat een 
bedrijfsmatige exploitatie is vereist. 

c de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

8.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

8.7.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het 
bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerkzaamheden zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren: 
a het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen; 
b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
c het verwijderen van natuur- en landschapselementen; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakteverharding; 
f het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bemaling en/of bronnering. 

8.7.2 Toelaatbaarheid 
De in lid 8.7.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts warden verleend indien: 
a de werken en/of werl<zaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruikl beheer; 
b geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in 

de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. 

8.7.3 Uitzonderingen 
Het in lid 8.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak, met uitzondering van: 

1. het ophogen en verlagen van het bouwvlak met meer dan 30 cm; 
? het verwijderen van natuur en !andschapselementen. 

b mogen warden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning; 
c behoren tot het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden. 

8.8 Wijzigingsbevoegdheid 

8.8.1 Vorm van het bouwvlak 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de vorm van een bouwvlak te wijzigen, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 
a de oppervlakte van een bouwvf ak mag niet worden vergroot; 
b de wijziging is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering, voor toepassing van 

milieuvoorschriften en/of wegens andere wettelijke bepalingen~ 

44 



c de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 
van de naastgelegen percelen. 
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Artikel 9 Natuur 

9.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a behoud, herstel en/of ontwikkeling van natuur en landschapswaarden; 
b verharde en onverharde paden; 
c water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
d extensief recreatief medegebruik. 

9.2 Bouwregels 

9.2.1 Gebouwen 
Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde warden gebouwd waarvan 
de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter. 

9.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
9.2.1 voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de bestemming, met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
a de oppervlakte per gebouw niet meer mag bedragen dan 25 m2

; 

b het aantal gebouwen mag niet meer bedragen dan 1 per 8 ha. natuurgebied aaneengesloten 
eigendom; 

c de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter; 
d de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter; 
e er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing. 

9.4 Omgevingsvergunning voor tiet uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

9.4.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het 
bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerkzaamheden zijnde, of werkzaamheden ult te 
voeren: 
a het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen; 
b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
c het verwijderen van natuur- en landschapselementen; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakteverharding; 
f het ver1agen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bemaling en/of bronnering. 

9.4.2 Toelaatbaarheid 
De in lid 9.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien: 
a de werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik/ beheer; 
b geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in 

de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. 
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9.4.3 Ultzonderingen 
Het in lid 9.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak, rnet uitzondering van: 

1. het ophogen en verlagen van het bouwvlak met meer dan 30 cm; 
2. het verwijderen van natuur en landschapselementen. 

b mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning; 
c behoren tot het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden. 
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Artikel 10 Recreatie 

10.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn als volgt bestemd: 
a verblijfsrecreatieve voorzienlngen; 
b wonen in een bedrijfswoning; 
c ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' zijn maximaal twee recreatiewoningen toegestaan; 
d ter plaatse van de aanduiding 'volkstuinen' zijn uitsluitend volkstuinen toegestaan; 
e behoud, herstel en ontwikkeling van landschapswaarden; 
f ter plaatse van de aanduiding 'zwembad' is tevens een recreatief openlucht zwembad toegestaan. 
g ter ptaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument', tevens de bescherming 

van aanwezige monumentate waarden; 

met daara.an ondergeschikt: 
h aan huis verbonden beroepen of kleinschalige bedrijfsactlviteiten; 

detailhandel; 
j horeca; 
k dienstverlening; 

voorzieningen voor verkeer en verbtijf; 
m verharde en onverharde paden, wegen en parkeervoorzieningen; 
n speelvoorzieningen; 
o groenvoorzieningen; 
p water- en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

10.2 Bouwregels 

10.2.1 Algemeen 
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
a bouwwerken mogen uitsluitend in het bouwvlak warden gebouwd, met dlen verstande dat 

terreinafscheidingen tot een hoogte van 1,5 m ook buiten het bouwvlak zijn toegestaan; 
b de afstand van bebouwing tot de as van rle weg mag niet minder bedragen dan 

15 meter; 
c de afstand van bebouwing tot de zijdelingse en achterste bouwperceelsgrenzen mag niet minder 

bedragen dan 3 meter; 
d voor het bouwen van gebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' 

gelden de volgende bepalingen: 
1 . per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak mag de maximale bebouwing niet meer bedragen 

dan de bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan; 
2. het bepaalde in lid 10.2.3 en 10.2.4 is niet van toepassing . 

e voor het bouwen van gebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'volkstuinen' 
gelden de volgende bepalingen: 
1 . per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak is een gebouw toegestaan met een oppervlakte van 

maximaal 110 m2 met een goot- en bouwhoogte van maximaal 3 en 4,5 meter; 
2. per tuin, grater dan 200 m2, is maximaal een opbergruimte toegestaan met een oppervlakte van 

maximaal 6 m2 en een bouwhoogte van maximaal 2,5 meter dan wel een kas met een 
oppervlak van maximaal 9 m2 en een bouwhoogte van maximaal 2,5 meter; 

3. op tuinen kleiner dan 200 m2 zijn geen opbergruimtes dan wel kassen toegestaan; 
4. het bepaalde in lid 10.2.3 en 10.2.4. is niet van toepassing. 

5. voor de overige gronden mag de totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen per bouwvlak 
of een gekoppeld bouwvlak, met uitzondering van het bepaalde in lid 10.2.3 en 10.2.4, niet meer 
bedragen dan 300 m2

. 
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10.2.2 Bedrijfsgebouwe.n 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
b de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
c de dakhelling mag, met uitzondering van aan- en uitbouwen bij bestaande bedrijfsgebouwen. niet 

minder bedragen dan 15°. 

10.2.3 Bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a tenzij anders op de verbeelding is aangeduid, is per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak ten 

hoogste een bedrijfswoning toegestaan; 
b de inhoud van de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen, mag niet meer bedragen dan 660 

m3; 
c de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
d de bouwhoogte mag niet meer bedragen dah 9 meter; 
e de dakhelling van een bedrijfswoning, met uitzondering van aan- en uitbouwen, mag niet minder 

bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 
f bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te warden gebouwd ter plaatse van de 

bestaande bedrijfswoning. 

10.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 75 m2 per bedrijfswoning; 
b de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,30 meter; 
c de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6,60 meter: 
d de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 

10.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidlngen v66r de voorgevelrooilijn niet meer 
mag bedragen dan 1 meter; 

b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 
meter. 

10.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats, vorm en afmeting 
van de bouwwerken: 
a ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

de naastgelegen percelen; 
b ter bescherming van de monumentale waarde in relatie tot de naaste omgeving; 
c ter waarborging van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de naaste omgeving; 
d ter waarborging van de verkeersveiligheid; 
e ter waarborging van de ongestoorde figging van kabels en leidingen. 

10.4 Afwijken van de bouwregels 

10.4.1 Overschrijding van het bouwvlak 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
10.2.1 onder a voor het bouwen van een gebouw dat de grenzen van het bouwvlak overschrijdt, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de overschrijding is alleen toelaatbaar voor zover plaatsing in het bouwvlak nlet mogelijk of niet 

doelmatig is; 
b de overschrijding mag niet meer bedragen dan 5 meter; 
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c het overschrijden van het bouwvlak mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de gebruiks
en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 

d er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 
landschapsinpassingsplan. 

10.4.2 Herbouw op een andere locatie 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
10.2.3 onder f voor de herbouw van de bedrijfswoning op een andere locatie binnen het 
bestemmingsvlak, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a herbouw op een andere locatie is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
b er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
c er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
d herbouw op een andere locatie leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

10.4.3 Afstand tot de weg en de zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens. 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
10.2.1 onder b en c voor het verkleinen van de afstand van de bebouwing tot de as van de weg en de 
zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a het verkleinen van de afstand is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
b het verkleinen van de afstand is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
c er zijn geen mllieuhygienische belemmeringen; 
d het verkleinen van de afstand leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

10.4.4 Oppervlak aan gebouwen en overkappingen 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
10 .2.1 onder d en f ten behoeve van het vergroten van het oppervlak aan gebouwen en 
overkappingen, met inachtneming van de volgende bepaling: 
a de oppervlakte aan gebouwen en overkappingen mag eenmalig worden vergroot met maximaal 

10% van de bestaande gebouwen en overkappingen, tot een absoluut maximum van 1.000 m2 met 
uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'Waarde - Ecologische Hoofdstructuur', waarvoor een 
absoluut maximum geldt van 750 m2

; 

b de vergroting is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
c er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 
d de vergroting leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

10.4.5 Dakhelling 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
10.2.2 onder c voor het realiseren van bedrijfsgebouwen met plat afgedekte daken, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 
a de omgevingsvergunning kan warden verleend voor maximaal 50 m2 bedrijfsbebouwing; 
b de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter. 

10.4.6 Bouwen voor mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
10.2.3 onder b voor het vergroten van de inhoudsmaat van een bedrijfswoning voor het bieden van 
mantelzorg, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de vergroting is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
b de vergroting van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 100 m3

; 

c vergroting is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 
bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk is; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
sociale omstandigheden; 
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e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg: 
f er mag geen zelfstandige woonruimte ontstaan. 

10.5 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden tevens de volgende bepalingen: 
a aan huis verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan, met dien 

verstande dat de omvang van de activiteit niet rneer mag bedragen dan 50 m2
; 

b het gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige woonruimte is niet toegestaan; 
c het gebruiken van een gebouw voor bed & breakfast en overige nevenactiviteiten is niet 

toegestaan; 
d buitenopslag is niet toegestaan; 
e recreatiewoningen mogen uitsluitend worden gebruikt voor recreatief gebruik op basis van een 

bedrijfsmatige exploitatie; 
f seksinrichtingen zijn niet toegestaan. 

10.6 Afwijken van de gebruiksregels 

10.6.1 Aan huis verbonden beroep en kleinschalige bedrijfsactiviteiten 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
10.5 ander a en toestaan dat de activiteit mag warden uitgevoerd tot maximaal 100 m2

, mits de 
activiteit een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunclie in avereenstemming is. 

10.6.2 Mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning vertenen voar het afwijken van het bepaalde in lid 
10.5 onder b voar het bieden van rnantelzorg in een bijgebauw, met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a het gebruik als zelfstandige woonruimte is naodzakelijk voor het bieden van mantelzorg: 
b het gebruik is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 

bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk is, met inachtneming van het bepaalde in lid 10.4.6; 
c de omgevingsvergunning voor een bestaand vrijstaand bijgebouw kan slechts worden verleend 

indien er geen bauwmogelijkheden bestaan voor de realisatie van een aangebouwd bijgebouw 
waarin de mantelzorg kan worden geboden; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
sociale amstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg; 
f de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik kan warden genomen bedraagt maximaal 65 

m2 en is beperkt tot een bouwlaag; 
g er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
h het gebruik als zelfstandige woonruimte is voldoende brandveilig; 

de mantelzorg leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkefingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning uitsluitend aan de aanvrager en/of de 
hoofdbewoner van de betreffende woning en is niet overdraagbaar; 

k het bevoegd geza.g verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat de vergunning 
geldt voor een periode dat de mantelzorg voortduurt; 
Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat alle voorzieningen 
die strekken tot instandhouding van een zelfstandige woanruimte warden verwijderd nadat de 
noodzaak van mantelzorg is vervallen. 

10.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

10.7.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het 
bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerkzaamheden zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren: 
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a het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen; 
b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
c het vetwijderen van natuur- en landschapselementen; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakteverharding; 
f het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bemaling en/of bronnerlng. 

10. 7 .2 T oelaatbaarheid 
De in lid 10.7.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts warden verleend indien: 
a de werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik/ beheer; 
b geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud .. het herstel en de ontwikkeling van de in 

de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. 

10.7.3 Uitzonderingen 
Het in lid 10.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwv'lak, met uitzondering van: 

1 . het ophogen en verlagen van het bouwvlak met meer dan 30 cm; 
2. het verwijderen van natuur en landschapselementen. 

3. mogen warden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning; 
b behoren tot het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden. 

10.8 Wijzigingsbevoegdheid 

10.8.1 Vorm van het bouwvlak 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de vorm van een bouwvlak te wijzigen, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 
a de oppervlakle van een bouwvlak mag njet warden vergroot; 
b de wijz1ging is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering, voor toepassing van 

milieuvoorschriften en/of wegens andere wettelijke bepalingen; 
c de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de naastgelegen percelen. 
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Artikel 11 Sport 

11 .1 Bestemmingsomschrijving 
De voor sport aangewezen gronden zijn als volgt bestemd: 
a sportvoorzieningen; 
b ter plaatse van de aanduiding 'manege', is tevens een manege toegestaan; 
c ter plaatse van de aanduiding 'waterberging', is uitsluitend een waterberingsvoorziening ten 

behoeve van het sportcomplex toegestaan; 
d wonen in een bedrijfswoning; 
e voorzieningen voor verkeer en verblijf; 
f behoud, herstel en ontwikkeling van landschapswaarden;· 
g verharde en onverharde paden, wegen en parkeervoorzleningen; 

met daaraan ondergeschikt: 
h aan huis verbonden beroepen of kleinschalige bedrijfsactivite'iten: 

bed & breakfast; 
j groenvoorzieningen; 
k speelvoorzieningen; 
l paardenbakken; 
m sleufsilo's en kuilvoerplaten; 
n water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

11 .2 Bouwregels 

11.2.1 Algemeen 
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
a bouwwerken mogen uitsluitend in het bouwvlak warden gebouwd, met dien verstande dat 

terreinafscheidingen tot een hoogte van 1,5 m oak buiten het bouwvlak zijn toegestaan; 
b de afstand van bebouwlng tot de as van de weg mag niet minder bedragen dan 15 meter; 
c de afstand van bebouwing tot de zijdelingse en achterste bouwperceelsgrenzen mag niet minder 

bedragen dan 3 meter; 
d de totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak 

mag, met uitzondering van het bepaalde in lid 11 .2.3 en 11 .2.4, niet meer bedragen dan: 
1. 2.500 m2 ter plaatse van de aanduiding 'manege'; 
2. 300 m2 voor de overige gronden. 

11.2.2 Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepallngen: 
a de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
b de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
c de dakhelling mag, met uitzondering van aan- en uitbouwen bij bestaande bedrijfsgebouwen, niet 

minder bedragen dan 15°. 

11.2.3 Bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a tenzij anders op de verbeelding is aangeduid, is per bouwvlak of een gekoppeld bouwvlak ten 

hoogste een bedrijfswoning toegestaan; 
b de inhoud van de bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen, mag niet meer bedragen dan 660 

m3; 
c de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
d de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 meter; 
e de dakhelling van een bedrijfswoning, met uitzondering van aan- en uitbouwen, mag niet minder 

bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 
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f bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de 
bestaande bedrijfswoning. 

11.2.4 Bijgebouw bij bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 
a de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 75 rn2 per bedrijfswoning; 
b de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,30 meter; 
c de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6,60 meter; 
d de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 

11 .2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken,. geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen v66r de voorgevelrooilijn niet meer 
mag bedragen dan 1 meter; 

b de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 18 meter; 
c de bouwhoogte van ballenvangers mag niet meer bedragen dan 18 meter; 
d de bouwhoogte van reclame-uitingen mag niet meer bedragen dan 1 meter; 
e sleufsilo's en/of kuilvoerplaten moeten zijn gelegen achter de voorgevelrooilijn; 
f de bouwhoogte van een afrasteringf omheining van een paardenbak mag niet meer bedragen dan 

1,5 meter en moet zijn gelegen achter de voorgevelrooilijn; 
g de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 

meter. 

11.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats, vorm en afmeting 
van de bouwwerken: 
a ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

de naastgelegen percelen; 
b ter bescherming van de monumentale waarde in reJatie tot de naaste omgeving; 
c ter waarborging van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de naaste omgeving; 
d ter waarborging van de verkeersveiligheid; 
e ter waarborging van de ongestoorde ligging van kabels en leidingen. 

11.4 Afwijken van de bouwregels 

11.4.1 Overschrijding van het bouwvlak 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
11 .2.1 onder a voor het bouwen van een gebouw dat de grenzen van het bouwvlak overschrijdt, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de overschrijding is alleen toelaatbaar voor zover plaatsing in het bouwvlak niet mogelijk of niet 

doelmatig is; 
b de overschrijding mag niet meer bedragen dan 5 meter; 
c het overschrijden van het bouwvlak mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de gebruiks

en ontwikkelingsmogeiijkheden van de naastgelegen percelen; 
d er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan. 

11.4.2 Herbouw op een andere locatie 
Het bevoegd gezag kah een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
11 .2.3 onder f voor de herbouw van de bedrijfswoning op een andere locatie binnen het 
bestemmingsvlak, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a herbouw op een andere locatie is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
b er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 



c er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 
landschapsinpassingsplan; 

d herbouw op een andere locatie leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

11.4.3 Paardenbak met hulpgebouw buiten het bouwvlak voor manege 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
11 .2.1 onder a voor het realiseren van een paardenbak met hulpgebouw buiten het bestemmingsvlak 
ter plaatse van de aanduiding 'manege', met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a plaatsing binnen het bestemmingsvlak is niet mogelijk of niet doelmatig; 
b de paardenbak en het hulpgebouw grenzen direct aan het bestemmingsvlak en deze moeten zijn 

gelegen achter de voorgevelrooilijn; 
c de omgevingsvergunning kan alleen warden verleend voor gronden als bedoeld in artikel 3 van dit 

bestemm ingsplan; 
d de totale oppervlakte van de paardenbak mag niet meer bedragen dan 1.600 m2

; 

e de totale oppervlakte van het hulpgebouw mag niet meer bedragen dan 25 m2
; 

f de bouwhoogte van afrasteringen/omheiningen mag niet meer bedragen dan 1.5 meter; 
g er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 
h het plaatsen van een paardenbak en hulpgebouw buiten het bestemmingsvlak leidt niet tot 

onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen 
percelen. 

11 .4.4 Sleufsilo's enlof kuilvoerplaten buiten het bouwvlak voor manege 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
11 .2.1 onder a voor het realiseren van sleufsilo's en/of kuilvoerplaten buiten het bestemmingsv)ak ter 
plaatse van de aanduiding 'manege', met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a plaatsing binnen het bestemmingsvlak is niet mogelijk of niet doelmatig; 
b de sleufsilo/kuilvoerplaat grenst direct aan het bestemmingsvlak en moet zijn gelegen achter de 

voorgevelrooilijn; 
c de omgevingsvergunning kan alleen warden verleend voor gronden als bedoeld in artikel 3 van dit 

bestemmingsplan; 
d de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2 meter; 
e er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 
f het plaatsen van sleufsilo's en/of kuilvoerplaten bulten het bestemmingsvlak leidt niet tot 

onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwlkkelingsmogelijkheden van de naastgelegen 
percelen; 

g het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning ender de voorwaarde dat de opslag van 
mest niet is toegestaan. 

11.4.5 Afstand tot de weg en de z ijdelingse/achterste bouwperceelsgrens. 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
11 .2.1 onder b en c voor het verkleinen van de afstand van de bebouwing tot de as van de weg en de 
zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a het verkleinen van de afstand is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
b het verkleinen van de afstand is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
c er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
d het verkleinen van de afstand leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

11.4.6 Oppervlak aan gebouwen en overkappingen 
Hei bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
11 .2.1 onder d ten behoeve van het vergroten van het oppervlak aan gebouwen en overkappingen, 
met inachtneming van de volgende bepaling: 
a ter plaatse van de aanduiding 'manege' mag de oppervlakte aan gebouwen en overkappingen 

eenmalig warden vergroot met maximaal 10% van de bestaande gebouwen en overkappingen, tot 
een absoluut maximum van 2.750 m2

; 
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b Voor de overige gronden binnen deze bestemming mag de oppervlakte aan gebouwen en 
overkappingen eenmalig warden vergroot met maximaal 10% van de bestaande gebouwen en 
overkappingen, tot een absoluut maximum van 1.000 m2 met uitzondering ter plaatse van de 
aanduiding 'Waarde- Ecologische Huufdslructuur', waarvoor eer1 absoluut rnaXimurn geldt van 
750 m2 ; 

c de vergroting is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
d er is sprake van een zorgvuldtge landschappelijke inpassing; 
e de vergroting leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

11.4.7 Goothoogte (doorrijhoogte) 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
11.2.2 onder a voor het verhogen van de goothoogte om de doorrijhoogte te vergroten ter plaatse van 
de aanduiding 'manege', met tnachtneming van de volgende bepalingen: 
a de verhoging is uitsluitend aan een zijde toegestaan; 
b de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 meter; 
c de verhoging van de goothoogte is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering. 

11 .4.8 Dakhelling 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
11.2.2 onder c voor het realiseren van bedrijfsgebouwen met plat afgedekte daken, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 
a de omgev1ngsvergunning kan warden verleend voor maximaal 50 m2 bedrijfsbebouwing; 
b de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter. 

11 .4.9 Bouwen voor mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
11.2.3 onder b voor het vergroten van de inhoudsmaat van een bedrijfswoning voor het bieden van 
mantelzorg, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de vergroting is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
b de vergroting van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 100 m~; 

c vergroting is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 
bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk is; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
sociale omstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dater sprake is van mantelzorg; 
f er mag geen zelfstandige woonruimte ontstaan. 

11.5 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden tevens de volgende bepalingen: 
a aan huis verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatlge activiteiten zijn toegestaan, met dien 

verstande dat de omvang van de activiteit niet meer mag bedragen dan 50 m2
; 

b het gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige woonruimte is niet toegestaan; 
c het gebruiken van een gebouw voor bed & breakfast en overige nevenactiviteiten is niet 

toAgeRtaan: 
d buitenopslag is niet toegestaan; 
e para commerciele activiteiten zijn niet toegestaan; 
f seksinrichtingen zijn niet toegestaan. 

11.6 Afwijken van de gebruiksregels 

11.6.1 Aan huis verbonden beroep en kleinschalige bedrijfsactiviteiten 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
11.5 onder a en toestaan dat de activiteit mag word en uftgevoerd tot maximaal 100 m2

, mits de 
activiteit een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 
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11.6.2 Mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
11.5 onder b voor het bieden van mantelzorg in een bijgebouw. met inachtneming van de volgende 
bepalingen; 
a het gebruik als zelfstandige woonruimte is noodzakeltjk voor het bieden van mantelzorg; 
b het gebruik is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 

bedrijfswoning niet mogelijk of redelijk is, met inachtneming van het bepaalde in lid 11.4.1 O; 
c de omgevingsvergunning voor een bestaand vrijstaand bijgebo1..1w kan slechts warden verleend 

indien er geen bouwmogelijkheden bestaan voor de realisatie van een aangebouwd bijgebouw 
waarin de mantelzorg kan warden geboden; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
sociale omstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dater sprake is van mantelzorg; 
f de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik kan warden genomen bedraagt maximaal 65 

m2 en ls beperkt tot een bouwlaag; 
g er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
h het gebruik als zelfstandige woonruimte is voldoende brandveilig; 

de mantelzorg leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning uitsluitend aan de aanvrager en/ of de 
hoofdbewoner van de betreffende woning en is niet overdraagbaar; 

k het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat de vergunning 
geldt voor een periode dat de mantelzorg voortduurt; 
Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat alle voorzieningen 
die strekken tot instandhouding van een zelfstandige woonruimte warden verwijderd nadat de 
noodzaak van mantelzorg is vervallen. 

11.6.3 Bed & Breakfast 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
11.5 onder c voor het toestaan van bed & breakfast, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a voorzieningen voor bed & breakfast zijn alleen binnen de bedrijfswoning toegestaan, waarbij de 

omvang niet meer mag bedragen dan 50 m2; 

b het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat een 
bedrijfsmatige exploitatie is vereist. 

c de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

11 . 7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

11.7.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het 
bevoegd gezag de volgende werken , geen bouwwerkzaamheden zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren: 
a het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten, ontgronden, egaliseren, ohtginnen en diepploegen; 
b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
c het verwijderen van natuur- en landschapselementen; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakteverharding; 
f het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bemaling en/of bronnering. 

11.7.2 Toelaatbaarheid 
De in lid 11. 7 .1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts warden verleend indien: 
a de werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruikf beheer; 
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b geen onevenredige afbreuk wordt 9edaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in 
de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. 

11.7.3 Uitzonderingen 
Het in lid 11.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak. met uitzondering van: 

1. het ophogen en verlagen van hel bouwvlak met meer dan 30 cm; 
2. het verwijderen van natuur en landschapselementen. 

b mogen warden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning; 
c behoren tot het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden. 

11 .8 Wijzigingsbevoegdheid 

11.8.1 Vorm van het bouwvlak 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de vorm van een bouwvlak te wijzigen, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 
a de oppervlakte van een bouwvlak mag niet warden vergroot; 
b de wijziging is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering, voor toepassing van 

milieuvoorschriften en/of wegens andere wettelijke bepalingen; 
c de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de naastgelegen percelen. 
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Artikel 12 Verkeer 

12.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a voorzieningen voor verkeer en verblijf, waaronder wegen, bruggen, viaducten, tunnels, pad en en 

parkeervoorzieningen; 
b geluidswerende voorzieningen; 
c bermen en bermsloten; 
d groenvoorzieningen; 
e nutsvoorzieningen; 
f water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

12.2 Bouwregels 

12.2.1 Gebouwen 
Op de gronden binnen deze bestemming mogen uitsluitend gebouwen van openbaar nut warden 
gebouwd waarvan de inhoud niet meer mag bedragen dan 50 m3

• 

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze bestemming gelden 
de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging, bruggen, viaducten en 

regaling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 15 meter; 
b ten behoeve van deze bestemming is ondergronds bouwen toegestaan; 
c de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 

meter; 
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Artikel 13 Verkeer - Railverkeer 

13.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a spoorwegen en de daarbij behorende voorzieningen, bermen, taluds en spoorwegovergangen; 
b geluidswerende voorzieningen; 
c groenvoorzieningen; 
d parkeervoorzieningen; 
e nutsvoorzieningen; 
f signalering; 
g (ontsluitings)wegen; 
h water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

13.2 Bouwregels 

13.2.1 Algemeen 
Op de gronden binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken van openbaar nut worden 
gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd; 
b de totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan 

de bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan. 

13.2.2 Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen: 
a de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
b de bouwhoogte van bedrijf sgebouwen mag niet me er bedragen dan 10 meter; 

13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken. geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleiding, beveiliging, tunnels, bruggen en 

regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 15 meter; 
b de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 

meter. 

13.3 Afwijken van de bouwregels 

13.3.1 Overschrijding van het bouwvlak 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning ver1enen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
13.2.1 ender a voor het bouwen van een gebouw dat de grenzen van het bouwvlak overschrijdt, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de overschrijding is alleen toelaatbaar voor zover plaatsing in het bouwvlak niet mogelijk of niet 

doelmatig is; 
b de overschrijding mag niet meer bedragen dan 5 meter; 
c het overschrijden van het bouwvlak mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de gebruiks

en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 

13.3.2 Oppervlak aan gebouwen en overkappingen 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunnlng verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
13.2.1 ender b ten behoeve van het vergroten van het oppervlak aan gebouwen en overkappingen, 
met inachtneming van de volgende bepaling: 
a de oppervlakte aan gebouwen en overkappingen mag maximaal warden vergroot met 10% van de 

bestaande gebouwen en overkappingen; 
b het vergroten van de oppervlakte leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 
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Artikel 14 Water 

14.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder voorzieningen voor waterberging, 

-aanvoer en -afvoer, zoals watergangen, waterlopen en waterpartijen en voorzieningen voor 
waterkering; 

b bruggen; 
c duikers; 
d groenvoorzieningen en/of natuur; 
e voorzieningen voor langzaamverkeer; 
f extensief recreatief medegebruik met bijbehorende voorzieningen. 

14.2 Bouwregets 

14.2.1 Gebouwen 
Op deze gronden mogen geen gebouwen warden gebouwd. 

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 meter; 
b de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 5 m2

, 
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Artikel 15 Wonen 

15.1 Bestemmingsomsch rijving 
De voor 'Wonen" aangewezen gronden zijn als volgt bestemd: 
a wonen; 
b ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactivlteit', zijn tevens 

agrarlsche nevenactiviteiten toegestaan; 
c ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', is tevens kantoorruimte toegestaan; 
d ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - kleinschalig kamperen', is tevens 

kleinschalig kamperen toegestaan; 
e ter plaatse van de aanduiding "glastuinbouw", is tevens glastuinbouw als agrarische nevenactiviteit 

toegestaan; 
f ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - opslag', is tevens binnenopslag 

toegestaan; 
g ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - helikopter landingsplaats, is tevens 

een helikopter landingsplaats toegestaan; 
h behoud. herstel en ontwikkeling van landschapswaarden; 
I ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument', tevens de bescherming 

van aanwezige monumentale waarden; 

met daaraan ondergeschikt 
j aan huis verbonden beroepen of kleinschalige bedrijfsactiviteiten; 
K een paardenbak; 
I bed & breakfast; 
m tuinen, erven en verhardingen. 

15.2 Bouwregels 

15.2.1 Algemeen 
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
a de afstand van bebouwing tot de as van de weg mag niet minder bedragen dan 15 meter; 
b de afstand van bebouwing tot de zijdelingse en achterste bouwperceelsgrenzen mag niet minder 

bedragen dan 3 meter; 
c ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw' is uitsluitend een 

woongebouw toegestaan. 

15.2.2 Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen ter plaatse van de specifieke aanduidingen als bedoeld in lid 
15.1 sub b Um f gelden de volgende bepalingen: 
a de totale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen, met uitzondering van het bepaalde in lid 

15.2.3 en 15.2.4, mag niet meer bedragen dan de bestaande bebouwing op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit bestemmingsplan; 

b ter plaatse van de aanduidlng 'specifieke vorm van wonen - kleinschalig kamperen' mag ten 
behoeve van rh~L reGreatieve gebruik 75 m'- extra worden gebouwd voor sanitairgebouwen en 
recreatieruimten met dien verstande dat: 
1. De goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter; 
2. De bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 meter. 

c de goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 3,30 meter; 
d de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag nlet meer bedragen dan 6,60 meter; 
e de dakhelling mag, met uitzondering van aan- en uitbouwen bij bestaande bedrij fsgebouwen, niet 

minder bedragen dan 15°. 
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15.2.3 Woning 
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepallngen: 
a tenzij anders op de verbeelding is aangeduid, is per bestemmingsvlak of een gekoppeld 

bestemmingsvlak ten hoogste een woning toegestaan; 
b de inhoud van een woning, inclusief aan- en uitbouwen, mag niet meer bedragen dan 660 m3

; 

c de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
d de bol(whoogte mag niet meer bedragen dan 9 meter; 
e de dakhelling van een woning, met uitzondering van aan- en uitbouwen, mag niet minder bedragen 

dan 30° en niet meer dan 50°; 
f bij vervangende nieuwbouw dient de woning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande 

woning. 

15.2.4 Woongebouw 
Voor het bouwen van een woongebouw geiden de volgende bepalingen: 
a tenzij anders op de verbeelding is aangegeven, is per bestemmingsvlak of gekoppeld 

bestemmingsvlak ten hoogste Mn woongebouw toegestaan met het aantal wooneenheden zoals 
op de verbeelding is aangegeveh; 

b de totale inhoud van een woongebouw, inclusief aan- en uitbouwen, mag niet meer bedragen dan 
op de verbeelding is aangegeven; 

c de goothoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven; 
d de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeeldihg is aangegeven; 
e de dakhelling, met uitzondering van aan- en uitbouwen, mag niet minder bedragen dan 30° en niet 

meer dan 50°; 
f bij vervangende nieuwbouw dient het woongebouw te worden gebouwd ter plaatse van het 

bestaande woongebouw. 

15.2.5 Bijgebouwen en overkappingen bij woning of woongebouw 
Voor het bouwen van bijgebouwen en overkapplngen bij een woning of woongebouw gelden de 
volgende bepalingen: 
a de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 75 m2 per woning en 50 m2 per 

wooneenheid voor een woongebouw; 
b ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw' is het toegestaan om in 

afwijking van het bepaalde in sub a, en volledig in de plaats daarvan, maximaal 150 m3 per 
wooneenheid inpandig te realiseren indien daarvoor een landschappelijke en/of 
stedenbouwkundige noodzaak bestaat; 

c de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,30 meter; 
d de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6,60 meter; 
e de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30° en niet meer dan 50°. 

15.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor hel bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
a de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen v66r de voorgevelrooilijn niet meer 
mag bedragen dan 1 meter; 

b de totale oppervlakte aan paardenbakken mag niet meer bedragen dan 800 m2 en moet zijn 
gelegen achter de voorgevelrooilijn. De bouwhoogte van een afrastering/ omheining mag hiervoor 
niet meer bedragen dan 1,5 meter; 

c de bouwhoogte van overige bol(wwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 
meter. 

15.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats, vorm en afmeting 
van de bouwwerken: 
a ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

de naastgelegen percelen; 
b ter bescherming van de monumentale waarde in relatie tot de naaste otngeving; 
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c ter waarborging van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de naaste omgeving; 
d 1er waarborging van de verkeersveiligheid; 
e ter waarborging van de ongestoorde ligging van kabels en leidingen. 

15.4 Afwljken van de bouwregels 

15.4.1 Herbouw op een andere locatie 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
15.2.3 onder fen lid 15.2.4 onder f voor de herbouw van de woning of woongebouw op een andere 
locatie binnen het bestemmingsvlak, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a herbouw op een andere locatie is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
b er zijn geen milieuhygienische belemmeringen: 
c er is sprake van een z.orgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
d herbouw op een andere locatie leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

15.4.2 Herbouw bijgebouwen van woning of woongebouw 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
15.2.5 voor de herbouw van bijgebouwen voor zover dit de maximale oppervlakte overschrijdt, met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de oppervlakte kan maximaal 50% bedragen van de bestaande bijgebouwen met een absoluut 

maximum van 200 m2
; 

b de herbouw is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
c er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
d herbouw op een andere locatie leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

15.4.3 Paardenbak met hulpgebouw buiten het bestemmingsvlak 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het realiseren van een paardenbak 
met hulpgebouw buiten het bestemmingsvlak, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a plaatsing binnen het bestemmingsvlak is niet mogelijk of niet doelmatig; 
b de paardenbak en het hulpgebouw grenzen direct aan het bestemmingsvlak en deze moeten zijn 

gelegen achter de voorgevelrooilijn; 
c de omgevingsvergunning kan alleen worden verleend voor gronden als bedoeld in artikel 3 van dit 

bestemmingsplan; 
d de totale oppervlakte van de paardenbak mag niet meer bedragen dan 800 m2

; 

e de totale oppervlakte van het hulpgebouw mag niet meer bedragen dan 25 m2
; 

f de bouwhoogte van afrasteringen/omheiningen mag niet meer bedragen dan 1 ,5 meter; 
g er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing; 
h het plaatsen van een paardenbak en hulpgebouw buiten het bestemmingsvlak leidt niet tot 

onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen 
percelen. 

15.4.4 Afstand tot de weg en de zijdellngse/achterste bouwperceelsgrens. 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
15.2.1 onder a en b voor het verkleinen van de afstand van de bebouwing tot de as van de weg en de 
zijdelingse/achterste bouwperceelsgrens, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a het verkleinen van de afstand is vanuit stedenbouw- en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar; 
b het verkleinen van de afstand is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
c er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
d het verkleinen van de afstand leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 
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15.4.5 Oppervlak aan gebouwen en overkappingeo 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
15.2.2 onder a voor het vergroten van de oppervlakte aan gebouwen en overkappingen ter plaatse 
van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactiviteit'. met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
a het vergroten van de oppervlakte is noodzakelijk in verband met wettelijke vereisten in het kader 

van dierenwelzijn en/of milieuwetgeving; 
b de vergroting mag niet meer bedragen dan 150 m2

; 

c er vindt geen toename plaats van het aantaf dieren; 
d er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

landschapsinpassingsplan; 
e het vergroten van de oppervlakte leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 

15.4.6 Goothoogte en bouwhoogte (doorrijhoogte) 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
15.2.2 onder c en d voor het vergroten van de goat- en bouwhoogte, met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
a de vergroting is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering; 
b de goothoogte mag maximaal 4 meter bedragen, met dien verstande dat voor een noodzakelijke 

doorrijhoogte de goothoogte aan Mn zijde tot 5 meter kan warden verhoogd; 
c de bouwhoogte mag maximaal 10 meter bedragen. 

15.4. 7 Dakhelling 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
15.2.2 onder e voor het realiseren van bedrijfsgebouwen met plat afgedekte daken, met inachtneming 
van de volgende bepalingen: 
a de omgevingsvergunning kan worden verleend voor maximaal 50 m2 bedrijfsbebouwing; 
b de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter. 

15.4.8 Bouwen voor mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
15.2.3 ender b en 15.2.4 ender b voor het vergroten van de inhoudsmaat van een woning of 
woongebouw voor het bieden van mantelzorg, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de vergroting is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
b de vergroting van de woning of wooneenheid mag niet meer bedragen dan 100 m3

; 

c vergroting is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande woning 
of wooneenheid niet mogelijk of redelijk is; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of 
sociale omstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg; 
f er mag geen zelfstandige woonruimte ontstaan. 

15.5 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden tevens de volgende bepalingen: 
a aan huis verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan, met dien 

verstande dat de omvang van de activiteit niet meer mag bedragen dan 50 m2
; 

b detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van ter plaatse streekeigen geproduceerde 
producten met een maximum oppervlakte van 50 m2

; 

c het gebruiken van bijgebouwen als zelfstandige woonruimte is niet toegestaan; 
d het gebruiken van een gebouw voor bed & breakfast en overige nevenactiViteiten is niet 

toegestaan; 
e buitenopslag is niet toegestaan, met uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van wonen - agrarische nevenacttviteit', voor zover het betreft opslag van 
agrarische producten achter de voorgevelrooilijn ten behoeve van het agrarische bedrijf; 
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15.6 Afwijken van de gebruiksregets 

15.6.1 Aan huis verbonden beroep en kleinschalige bedrijfsactiviteiten 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
15.5 onder a en toestaan dat de activiteit mag worden uitgevoerd tot maximaal 100 m2

, mits de 
activiteit een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is . 

15.6.2 Mantelzorg 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
15.5 onder c voor het bieden van mantelzorg in een bijgebouw, met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a het gebruik als zelfstandige woonruimte is noodzakelijk voor het bieden van mantelzorg; 
b het gebruik is alleen toelaatbaar voor zover het bieden van mantelzorg binnen de bestaande 

woning of wooneenheid niet mogelijk of redelijk is, met inachtneming van het bepaalde in lid 
15.4.7; 

c de omgevingsvergunning voor een bestaand vrijstaand bijgebouw kan slechts warden verleend 
indien er geen bouwmogelijkheden bestaan voor de realisatie van een aangebouwd bijgebouw 
waarin de mantelzorg kan worden geboden; 

d er bestaat aantoonbaar behoefte aan mantelzorg in verband met medische, psychlsche en/of 
sociale omstandigheden; 

e er wordt een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg; 
f de totale oppervlakte die voor mantelzorg in gebruik kan worden genomen bedraagt maxirnaal 65 

m2. en is beperkt tot een bouwlaag; 
g er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
h het gebruik als zelfstandige woonruimte voldoende brandveillg is; 
I de mantelzorg leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen; 
het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning uitsluitend aan de aanvrager en/of de 
hoofdbewoner van de betreffende woning en is niet overdraagbaar; 

k het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat de vergunning 
geldt voor een periode dat de mantelzorg voortduurt; 
Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat alle voorzieningen 
die strekken tot instandhouding van een zelfstandige woonruimte worden verwijderd nadat de 
noodzaak van mantelzorg is vervallen . 

15.6.3 Bed & Breakfast 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
15.5 onder d voor het toestaan van bed & breakfast, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a voorzieningen voor bed & breakfast zijn alleen binnen de bedrijfswoning toegestaan, waarbij de 

omvang niet meer mag bedragen dan 50 m2
; 

b het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat een 
bedrijfsmatige exploitatle is vereist. 

c de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen. 

15. 7 Omgevingsvergunning voor het ultvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

15.7.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het 
bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerkzaamheden zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren : 
a het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen; 
b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
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c het verwijderen van natuur- en Jandschapselementen; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakteverharding; 
f het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bemaling en/of bronnering. 

15.7.2 Toelaatbaarheid 
De in lid 15.7.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts warden verteend indien: 
a de werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik/ beheer; 
b geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in 

de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. 

15.7.3 Uitzonderingen 
Het in lid 15. 7, 1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak, met uitzondering van: 

1. het ophogen en verlagen van het bouwvlak met meer dan 30 cm: 
2. het verwijderen van natuur en landschapselementen. 

b mogen warden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning; 
c behoren tot het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden. 

15.8 Wijzigingsbevoegdheid 

15.8.1 Naar een agrarische bedrijf 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Wonen' ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactiviteit', te wijzigen in de bestemming 'Agrarisch' ten 
behoeve van de vestiging van een volwaardlg agrarisch bedrijf, met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 
a de wijziging is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone -

landbouwontwikkelingsgebied' en 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied'; 
b de wijziging is uitsluitend toegestaan ten behoeve van de ontwikkeling van een volwaardig 

grondgebonden bedrijf en niet grondgebonden bedrijf, niet zijnde een 9lastuinbouwbedrijf; 
c de levensvatbaarheid van het agrarisch bedrijf is aangetoond door middel van een bedrijfsplan; 
d er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
e de wijziging leidt niet tot een onevenredige verkeersaantrekkende werking; 
f er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de bedrijfsbebouwing op basis 

van een landschapsinpassingsplan; 
g de wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de naastgelegen percelen. 
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Artikel 16 Leiding - Brandstof en Gas 

16.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Leiding - Brandstof en Gas· aangewezen gronden zijn, naast voor de andere daar 
voorkomende bestemming1 mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van brandstof- en 
gasleidingen. 

16.2 Bouwregels 

16.2.1 Bouwregels voor de bestemming 
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen: 
a ten behoeve van deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, warden 

gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 3 meter; 
b ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag- met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)-regels- uitsluitend warden gebouwd, 
indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 
bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

16.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
16.2.1, mits het behoud van een veilige ligging en continui'teit van de leidingen zijn gewaarborgd, 

16.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

16.4.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden van deze bestemming zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of le laten uitvoeren: 
a het aanleggen van wegen of paden en/of andere oppervlakteverhardingen; 
b het uitvoeren van graafwerkzaamheden; 
c diepploegen; 
d het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem; 
e het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen; 
f het ophogen, verlagen, afgraven of egaliseren van de bodem, of anderszins wijzigen in maaiveld

of weghoogte. 

16.4.2 Toelaatbaarheid 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 16.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. 

16.4.3 Uitzonderingen 
He1 in lid 16.4.1 vervatte verbod is nie-t van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaaisvinden binnen een bouwvtak; 
b het normale onderhoud en/of gebruik betreffen overeenkomstig de overige bestemmingen van 

deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn; 
c reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen warden 

uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 

16.4.4 Advisering over de omgevingsvergunning 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 16.4.1 wint het bevoegde 
gezag schriftelijk advies in van de leidingbeheerder. 
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Artikel 17 Leiding - Hoogspanningsverbinding 

17.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, naast voor de andere daar 
voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van een boven
en of ondergrondse hoogspanningsverbinding van ten hoogste 150 Kv. 

17.2 Bouwregels 

17.2.1 Bouwregels voor de bestemming 
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen: 
a ten behoeve van deze. bestemming mogen ultsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, warden 

gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 65 meter; 
b ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag- met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)-regels-uitsluitend warden gebouwd, 
indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 
bouwwerken, waarbij de oppervfakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

17.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
17 .2.1 , mi ts het behoud van een veilige ligging en continu'iteit van de leidingen zijn gewaarborgd. 

17.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

17.4.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden van deze bestemming zonder of in afWijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 
a het aanleggen van wegen of paden en/of andere oppervlakteverhardingen: 
b het uitvoeren van graafwerkzaamheden; 
c diepploegen; 
d het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem; 
e het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen; 
f het ophogen, verlagen, afgraven of egaliseren van de bodem, of anderszins wijzigen in maaiveld

of weghoogte. 

17.4.2 Toelaatbaarheid 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 17.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. 

17.4.3 Uitzonderingen 
Het in lid 17.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak; 
b het nonnale onderhoud en/of gebruik betreffen overeenkomstig de overige bestemmingen van 

deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn; 
c reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden 

uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 

17.4.4 Advisering over de omgevingsvergunning 
Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 17.4.1 wint het bevoegde 
gezag schriftelijk advies in van de leidingbeheerder. 
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Artikel 18 Leiding· Riool 

18.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Leiding - Riool ' aangewezen gronden zijn, naast voor de andere daar voorkomende 
bestemming, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van een rioolwaterpersleiding. 

18.2 Bouwregels 

18.2.1 Bouwregels voor de bestemming 
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen: 
a ten behoeve van deze bestemming mag uitsluitend worden gebouwd: 

a1 . gebouwen met een bouwhoogte van maximaal 8 meter; 
a2. bouwwerken ten behoeve van de zuivering van rioolwater met een bouwhoogte van maximaal 

15 meter; 
a3. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een bouwhoogte van maximaal 5 meter. 

b ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemm1ng(en) mag- met inachtneming 
van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)-regels- uitsluitend worden gebouwd, 
indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 
bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

18.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 
18.2.1 . mlts het behoud van een veilige ligging en continuneit van de leidingen zijn gewaarborgd. 

18.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken~ geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

18.4.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden van deze bestemming zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te lalen uitvoeren: 
a het aanleggen van wegen of paden en/of andere oppervlakteverhardingen; 
b het uitvoeren van graafwerkzaamheden; 
c diepploegen; 
d het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indrijven van voorwerpen in de bodem; 
e het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen; 
f het ophogen, verlagen, afgraven of egaliseren van de bodem, of anderszins wijzigen in maaiveld

of weghoogte. 

18.4.2 Toelaatbaarheid 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 18.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. 

18.4.3 Uitzonderingen 
Het in lid 18.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak; 
b het normale onderhoud en/of gebruik betreffen overeenkomstig de overige bestemmingen van 

deze gronden, dan wet van ondergeschikte betekenis zijn; 
c reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden 

uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 

18.4.4 Advisering over de omgevingsvergunning 
Alvorens te beslissen omlrent een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 18.4.1 wint het bevoegde 
gezag schriftelijk advies in van de leidingbeheerder. 
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Artikel 19 Waarde • Archeologie 1 

19.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn naast de andere daar geldende 
bestemmingen mede bestemd voor: 
a. de bescherming en veiligstelling van behoudenswaardige archeologische waarden (provinciale 

archeologische monumenten (AMK); 
b. de beschermi·ng en veiligstelling van aangewezen gronden op basis van de Monumentenwet 1988 

door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als (archeologisch) 
rijksmonument ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologisch 
rijksmonument'. 

19.2 Bouwregels 
a binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen iijnde, worden gebouwd 

die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn; 
b bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden aangewezen bestemmingen zijn op 

de in artikel 19 .1 bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft 
c vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor 

zover gelegen op of onder peil. niet wordt uitgebreid; 

19.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 19.2 met 
inachtneming van de voor deze gronden geldende overige bouwregels en de volgende bepalingen: 
a op basis van archeologisch onderzoek en/ of advies van een archeologische deskundige namens 

de gemeente moet zijn aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig warden of 
kunnen warden geschaad; 

b op basis van archeologisch onderzoek en/ of advies van een archeologische deskundige namens 
de gemeente moet zijn aangetoond dat op de betrokken locatie de archeologische waarden door 
de bouwwerkzaamheden niet warden geschaad of mogelijke schade kan warden voorkomen door 
aan de omgevingsvergunning regels te verbinden gericht op: 
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 

behouden; 
2. hef doen van opgravingen; 
3. Begeleiding van de bouwwerkzaamheden door een archeologisch deskundige. 

19.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

19.4.1 Omgevingsvergunning 
Ter plaatse van de in artikel 19.1 genoemde gronden is het verboden op of in de gronden zonder of in 
afwijkrng van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a grondwerkzaamheden waartoe warden gerekend het afgraven, woelen, mengen,. diepploegen, 

egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, 
vijvers en andere wateren, het verwijderen van funderingen en het aanleggen van drainage; 

b het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
c het aanleggen of roof en van houtopstanden; 
d het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

19.4.2 Toelaatbaarheid 
De werken of werkzaamheden, waarvoor het verbod van artikel 19.4.1 geldt, zijn slechts toelaatbaar, 
indien op basis van archeologisch onderzoek en/ of naar het oordeel van een archeologisch 
deskundige namens de gemeente is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig 
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warden of kunnen warden geschaad of mogelijk schade kan warden voorkomen door aan de 
vergunning regels te verbinden gericht op: 
a het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 

behouden; 
b het doen van opgravingen; 
c begeleiding van de werkzaamheden door een archeologisch deskundige. 

19.4.3 Uitzonderingen 
Het in lid 19.4,1 vervatte verbod is niet van toepassing indien: 
a de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 

( omgevings }vergunning; 
b behoren tot het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden; 
c de werken of werkzaamheden ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd, 

19.5 Wijzigingsbevoegdheid 

19.5.1 Wijzigen dubbelbestemming Waarde - archeologie 1 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening dit plan te wijzigen door. 
a de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 1' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op 

basis van onderzoek is aangetoond dat de in artikel 19.1 genoemde waarden geheel of gedeeltelijk 
niet meer aanwezig zijn, dan wet het niet meer noodzakelijk wordt geacht deze waarden te 
beschermen; 

b de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 1' toe te kennen aan gronden, grenzend aan deze 
dubbelbestemming, indien uit onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde dubbelbestemming, 
gelet op ter plaatse aanwezige waarden, aanpassing behoeft. 
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Artikel 20 Waarde • Archeologie 2 

20.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn naast de andere daar geldende 
bestemmingen mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van behoudenswaardige 
archeologische waarden. 

20.2 Bouwregels 
a binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, warden gebouwd 

die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn; 
b bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden aangewezen bestemmingen zijn op 

de in artikel 20.1 bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft: 
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor 

zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid; 
2. een bouwwerk waarvan de binnen de bestemming gelegen oppervlakte ten hoogste 250 m2 

bedraagt; 
3. een bouwwerk dat (inclusief graafwerkzaamheden) niet dieper dan 40 centimeter en zonder 

heiwerkzaamheden kan warden geplaatst; 

20.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 20.2 met 
inachtneming van de voor deze gronden geldende overige bouwregels en de volgende bepalingen: 
a op basis van archeologisch onderzoek en/ of advles van een archeologische deskundige namens 

de gemeente moet zijn aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig warden of 
kunnen warden geschaad; 

b op basis van archeologisch onderzoek en( of advies van een archeologische deskundige namens 
de gemeente moet zijn aangetoond dat op de betrokken locatie de archeologische waarden door 
de bouwwerkzaamheden niet warden geschaad of mogelijke schade kan warden voorkomen door 
aan de omgevingsvergunning regels te verbinden gericht op: 
1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen warden 

behouden; 
2. het doen van opgravingen; 
3. Begeleiding van de bouwwerkzaamheden door een archeologisch deskundige. 

20.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk z ijnde, of van 
werkzaamheden 

20.4.1 Omgevingsvergunning 
Ter plaatse van de in artikel 20.1 genoemde gronden is het verboden op of in de gronden zonder of in 
afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a grondwerkzaamheden dieper dan 40 cm, waartoe warden gerekend het afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen of 
dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het verwijderen van funderingen en het aanleggen 
van drainage; 

b het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
c het aanleggen of rooien van houtopstanden: 
d het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

20.4.2 Toelaatbaarheid 
De werken of werkzaamheden, waarvoor het verbod van artlkel 20.4.1 geldt, zijh slechts toelaatbaar, 
indien op basis van archeologisch onderzoek en/ of naar het oordeel van een archeologisch 
deskundige namens de gemeente is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig 
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warden of kunnen worden geschaad of mogelijk schade kan worden voorkomen door aan de 
vergunning regels te verbinden gericht op: 
a het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 

behouden; 
b het doen van opgravingen; 
c begeleiding van de werkzaamheden door een archeologisch deskundige. 

20.4.3 Uitzonderingen 
Het in lid 20.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing indien: 
a de werken, voor zover deze zijn gelegen binnen deze bestemming, een oppervlakte hebben tot ten 

hoogste 250 m2
; 

b de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 
( omgevings )vergunning; 

c behoren tot het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden; 
d de werken of werkzaamheden ten dienste van archeologisch onderzoek warden uitgevoerd. 

20.5 Wijzigingsbevoegdheid 

20.5.1 Wijzigen dubbelbestemming Waarde 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening dit plan te wijzigen door: 
a de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 2' geheel of gedeeltelijk te doen vervatlen , indien op 

basis van onderzoek is aangetoond dat de in artikel 20.1 genoemde waarden geheel of gedeeltelijk 
niet meer aanwezig zijn, dan wel het niet meer noodzakelijk wordt geacht deze waarden te 
beschermen; 

b de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 2 toe te kennen aan gronden, grenzend aan deze 
dubbelbestemming, indien uit onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde dubbelbestemming, 
gelet op ter plaatse aanwezige waarden, aanpassing behoeft. 
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Artikel 21 Waarde • Cultuurhistorische Landschapswaarde 

21.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Cultuurhlstorische Landschapswaarde' aangewezen gronden zijn naast de andere 
daar geldende bestemmingen mede bestemd voor het behoud, versterking en ontwikkeling van 
cultuurhistorische landschapswaarden. 

21.2 Nadere eisen 
Met betrekking tot de in artikel 21 .1 genoemde gronden zijn burgemeester en wethouders bevoegd 
nadere eisen te stellen aan de plaats, vorm en afmeting van de bouwwerken: 
a ter voorkoming van onevenredige aantasting van de ecologische verbindingszone en ecologische 

hoofdstructuur; 
b ter voorkoming van onevenredige aantasting van de (cultuurhistorische) tandschapswaarden. 

21.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

21.3.1 Omgevingsvergunning 
T er plaatse van de in artikel 21.1 genoemde gronden is het verboden op of in de gronden zonder of in 
afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten, ontgronden, ~aliseren, ontginnen en diepploegen; 
b het graven, dampen, dah wel verdlepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
c het verwijderen van natuur- en landschapselementen; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakteverharding; 
f het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bemaling en/of bronnering; 
g het telen van houtige gewassen in en/of op de grond (containervelden); 

21.3.2 T oelaatbaarheid 
De in lid 21.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts warden veneend indien: 
a de werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruikl beheer; 
b geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in 

de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. 

21.3.3 Uitzonderingen 
Het in lid 21.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak, met uitzondering van: 

1. het ophogen en verlagen van het bouwvlak met meer dan 30 cm; 
2. het verwijderen van natuuren landschapselementen; 

b mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning; 
c behoren tot het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden. 

21.4 Wijzigingsbevoegdheid 

21.4.1 Wijzigen dubbelbestemming Waarde 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening dit plan te wijzi9en door: 
a de dubbelbestemming 'Waarde - cultuurhistorische landschapswaarde' geheel of gedeeltelijk te 

doen vervallen, indien op basis van onderzoek is aangetoond dat de in artikel 21.1 genoemde 
waarden geheel of gedeeltelijk niet meer aanwezig zijn, dan we[ het niet meer noodzakelijk wordt 
geacht deze waarden te beschermen; 
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b de dubbelbestemming Waarde - cultuurhistorische landschapswaarde' toe te kennen aan gronden, 
grenzend aan deze dubbelbestemming, indien uit onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde 
dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige waarden, aanpassing behoeft. 
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Artikel 22 Waarde • Natuur en Ecologie 

22.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Natuur en Ecologie' aangewezen gronden zijn naast de andere daar geldende 
bestemmingen mede bestemd voor: 
a het behoud, versterking en ontwikkeling van de gemeentelijke groenverbindingen (natuur, 

landschapselementen en ecologische zones). 
b beschermingszone natte natuur ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde -

beschermingsgebied natte natuur. 

22.2 Nadere eisen 
Met betrekking tot de in artikel 22.1 genoemde gronden zijn burgemeester en wethouders bevoegd 
nadere eisen te stellen aan de plaats, vorm en afmeting van de bouwwerken: 
a ter voorkoming van onevenredige aantasting van de ecologische verbindingszone en ecologische 

hoofdstructuur; 
b ter voorkoming van onevenredige aantasting van de (cultuurhistorische) landschapswaarde, 

22.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

22.3.1 Omgevingsvergunning tandschapswaarden en ecologie 
Ter pfaatse van de in artikel 22.1 genoemde gronden is het verboden op of in de gronden zonder of in 
afwijking vah een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen; 
b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
c het verwijderen van natuur- en landschapselementen; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakte.verharding; 
f hetverfagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bemaling en/of bronnering; 
g het telen van houtige gewassen in en/of op de grond (containervelden); 

22.3.2 Toelaatbaarheid 
De in lid 22.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts warden verleend indien: 
a de werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik/ beheer; 
b geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in 

de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. 

22.3.3 Uitzonderingen 
Het in lid 22.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak, met uitzondering van: 

1. het ophogen en verlagen van het bouwvlak met meer dan 30 cm; 
2 . het verwijderen van natuur en landschapselementen; 

b mogen warden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning; 
c behoren tot het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden. 

22.4 Wijzigingsbevoegdheid 

22.4.1 Wijzigen dubbelbestemming Waarde 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening dit plan te wijzigen door: 

77 



a de dubbelbestemming 'Waarde - natuur en ecologie' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, lndien 
op basis van onderzoek is aangetoond dat de in artikel 22.1 genoemde waarden geheel of 
gedeeltelijk niet meer aanwezig zijn, dan wel het niet meer noodzakelijk wordt geacht deze 
waarden te beschermen; 

b de dubbelbestemming Waarde - natuur en ecologle' toe te kennen aan gronden, grenzend aan 
deze dubbelbestemming, indien uit onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde 
dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezige waarden, aanpassing behoeft. 
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Artikel 23 Waarde - Ecol'ogische Hoofdstructuur 

23.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Ecologische Hoofdstructuur' aangewezen gronden zijn naast de andere daar 
geldende bestemmingen mede bestemd voor het behoud, versterking en ontwikkeling van de 
ecologische hoofdstructuur. 

23.2 Nadere eisen 
Met betrekking tot de in artikel 23.1 genoemde gronden zijn burgemeester en wethouders bevoegd 
nadere eisen te stellen aan de plaats, vonn en afmeting van de bouwwerken: 
a ter voorkoming van onevenredige aantasting van de ecologische verbindingszone en ecologische 

hoofdstructuur; 
b ter voorkoming van onevenredige aantasting van de (cultuurhistorische) landschapswaarde. 

23.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

23.3.1 Omgevingsvergunning landschapswaarden en ecologie 
Ter plaatse van de in artikel 23.1 genoemde gronden is het verboden op of in de gronden zonder of fn 
afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamhede11 uit te voeren: 
a het ophogen, afgraven, vergraven, verzetten, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen; 
b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
c het verwijderen van natuur- en landschapselementen; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakteverharding; 
f het ver1agen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bemaling .en/of bronnering; 
g het telen van houtige gewassen in en/of op de grond (containervelden); 

23.3.2 T oelaatbaarheid 
De in lid 23.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien: 
a de werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik/ beheer; 
b geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in 

de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. 

23.3.3 Uitzonderingen 
Het in lid 23.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak, met uitzondering van: 

1. het ophogen en verlagen van het bouwvlak met rneer dan 30 cm; 
2. het verwijderen van natuur en landschapselementen; 

b mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning; 
c behoren tot het norrnale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden. 

23.4 Wijzigingsbevoegdheid 

23.4.1 Wijzigen dubbelbestemming Waarde 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening dit plan te wijzigen door: 
a de dubbelbestemming 'Waarde - ecologische hoofdstructuur' geheel of gedeeltelijk te doen 

vervallen, indien op basis van onderzoek is aangetoond dat de in artikel 23.1 genoemde waarden 
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geheel of gedeeltelijk niet meer aanwezig zijn, dan wel het niet meer noodzakelijk wordt geacht 
deze waarden te beschermen; 

b de dubbelbestemming 'Waarde - ecologische hoofdstructuur' toe te kennen aan gronden, grenzend 
aan deze dubbelbestemming, indien uit onderzoek blijkt dat de begrenzing van bedoelde 
dubbelbestemming, gelet op ter plaatse aanwezlge waarden, aanpassing behoeft. 
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Artikel 24 Waarde - Waardevol Open Landschap 

24.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde- Waardevol Open Landschap' aangewezen gronden zijn naast de andere daar 
geldende bestemmingen mede bestemd voor het behoud, versterking en ontwikkeling van het 
waardevolopenlandschap. 

24.2 Nadere eisen 
Met betrekking tot de in artikel 24 .1 genoemde gronden zijn burgemeester en wethouders bevoegd 
nadere eisen te stellen aan de plaats, vorm en afmeting van de bouwwerken: 
a ter voorkoming van onevenredige aantasting van de ecologlsche verbindingszone en ecologlsche 

hoofdstructuur; 
b ter voorkoming van onevenredige aantasting van de (cultuurhistorische} landschapswaarde. 

24.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

24.3.1 Omgevingsvergunning landschapswaarden en ecologie 
Ter plaatse van de in artikel 24.1 genoemde gronden is het verboden op of in de gronden zonder of fn 
afwijking van een schriftelijke vergl(nning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
a het ophogen, afgraven. vergraven, verzetten, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen; 
b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, 

sloten en greppels; 
c het verwijderen van natuur- en landschapselementen; 
d het verwijderen van zandwegen; 
e het aanleggen en/of verharden van paden en wegen, parkeerplaatsen en/of andere 

oppervlakteverharding; 
f het verla_gen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of door bemaling en/of bronnering; 
g het telen van houtige gewassen in en/of op de grond (con1ainervelden); 
h het aanleggen of aanplanten van houtige gewassen en houtopstanden. 

24.3.2 Toelaatbaarheid 
De in lid 24.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts warden verleend indien: 
a de werken en/of werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik/ beheer; 
b geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in 

de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. 

24.3.3 Uitzonderingen 
Het in lid 24.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a plaatsvinden binnen een bouwvlak, met uitzondering van: 

1. het ophogen en verlagen van het bouwvlak met meer dan 30 cm; 
2. het verwijderen van natuur en landschapselementen; 

b mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende (omgevings)vergunning; 
c behoren tot het normale onderhoud, beheer en gebruik van de gronden. 

24.4 Wijzigingsbevoegdheid 

24.4.1 Wijzigen dubbelbestemming Waarde 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening dit plan te wijzigen door: 
a de dubbelbestemming 'Waarde - waardevol open landschap' geheel of gedeeltelijk te doen 

vervallen, indien op basis van onderz.oek is aangetoond dat de ih artikel 24.1 genoemde waarden 
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geheel of gedeeltelijk niet meer aanwezig zijn, dan wel het niet meer noodzakelijk wordt geacht 
deze waarden te beschermen; 

b de dubbelbestemming 'Waarde - waardevol open landschap' toe te kennen aan gronden, grenzend 
aan deze dubbelbestemming, indien uit onderzoek blljk:t dat de begrenzing van bedoelde 
dubbelbesfel"(lming, gelet op ter plaatse aanwezige waarden, aanpassing behoeft. 
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Artikel 25 Waterstaat - Waterbergingsgebied 

25.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Waterstaat - Waterbergingsgebied aangegeven gronden :z;ijn, naast de andere daar geldende 
bestemming, mede bestemd voor tijdelijke opvang van water. 

25.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd 

die voor de bescherming van waterberging noodzakelijk zijn; 
b bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden aangewezen bestemmingen zijn op 

de in artikel 25.1 bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft: vervanging, vemieuwiog 
of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder 
peil niet wordt uitgebreid. 

25.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 
25.2 voor het bouwen ten behoeve van de overige bestemmingen van deze gronden, waarbij moet 
worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a de bebouwing mag niet leiden tot een vermindering of verslechtering van het waterbergend 

vermogen van de gronden; 
b alvorens te beslissen over het verlenen van een omgevingsvergunning wint het bevoegde gezag 

advies in bij de waterschap, 

25.4 Omgevingsvergunning voor hat uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

25.4.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken en 
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 
a het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
b het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling; 
c het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) 

oppervlaktewateren. 

25.4.2 Toelaatbaarheid 
De in lid 25.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het 
waterbergend vermogen van de gronden. Alvorens te beslissen over het verlenen van een 
omgevingsvergl(nning wint het bevoegde gezag advies in bij de waterschap, 

25.4.3 Uitzonderingen 
Het in lid 25.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn; 
b reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen warden 

uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 
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Artikel 26 Waterstaat - Waterkering 

26.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Waterstaat - Waterkering aangegeven gronden zijn, naast de andere daar geldende 
bestemming, mede bestemd voor waterkering . 

26.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde. worden gebouwd 

die voor de bescherming van waterkering noodzakelijk zijn; 
b bouwwerken ten behoeve van de andere, voor daze gronden aangewezen bestemmingen zijn op 

de in artikel 26.1 bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft: vervanging, vernieuwing 
of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder 
peil niet wordt uitgebreid. 

26.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 
26.2 voor het bouwen ten behoeve van de overige bestemmingen van deze gronden, waarbij moet 
worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a de bebouwing mag niet leiden tot een vermindering of verslechtering van de waterkering; 
b alvorens te beslissen over het verlenen van een omgevingsvergunning wint het bevoegde gezag 

advies in bij de waterschap. 

26.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijndef of van 
werkzaamheden 

26.4.1 Omgevingsvergunning 
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken en 
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren: 
a het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
b het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling; 
c het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) 

oppervlaktewateren. 

26.4.2 Toelaatbaarheid 
De in lid 26.4.1 genoetnde omgevingsvergunning kan stechts worden verleend, indien geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud van de waterkering. Alvorens te beslissen over 
het verlenen van een omgevingsvergunning wint het bevoegde gezag advies In bij de waterschap. 

26.4.3 Uitzonderingen 
Het in lid 26.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a het normate onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn; 
b reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden 

uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 

84 



HOOFDSTUK 3 Algemene regels 

Artikel 27 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan warden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 

Artikel 28 Algemene bouwregels 

28.1 Bestaande afwijkende maatvoering 
Met betrekking tot bestaande maten gelden de volgende regels: 
a de op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan bestaande afstands-, hoogte-, inhouds-, 

hellings- en oppervlaktematen, met uitzondering van bijgebouwen bij woningen en woongebouwen 
als bedoeld in artikel 15.2.5 van dit plan, die meer bedragen dan de maximale maten welke in 
hoofdstuk 2 zijn voorgeschreven, moeten als ten hoogste toelaatbaar warden aangehouden; 

b de op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan bestaande afstands-. hoogte-, inhouds-, 
hellings- en oppervlaktematen die minder bedragen dan de minimale maten welke hoofdstuk 2 is 
voorgeschreven, moeten als ten minste toelaatbaar warden aangehouden; 

c bij vervangende nieuwbouw dient de bebouwing op dezelfde plaats te warden herbouwd; 
d in afwijklng van het bepaalde in sub c kan het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning toestaan 

dat herbouw op een andere locatie plaatsvindt, al dan niet met een gecumuleerd oppervlakte van 
bestaande bebouwing. 

28.2 Ondergronds bouwen 
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens de in de bestemmingsregels 
opgenomen afwijkingen, de volgende bepalingen: 
a ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend binnen de fundering van gebouwen; sleufsilo's en 

mestbassins toegestaan; 
b ondergrondse bouwwerken mogen uitsluitend toegankelijk zijn vanuit het hoofdgebouw; 
c de bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 meter, 

Artikel 29 Algemene aanduidingsregels 

29.1 Vrijwaringszone - molenbiotoop 
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop 1 '. Vrijwaringszone -
molenbiotoop 2' en 'vrijwaringszone - molenbiotoop 3' zijn mede bestemd voor de bescherming van 
de molenbiotoop. 

29.1.1 Bouwregels 
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 
a voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vriJwaringszone - molenbiotoop 1' geldt, dat geen 

bouwwerken mogen warden opgericht, tenzij op de verbeelding anders wordt aangegeven. 
b voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop 2' geldt dat de 

maximale bouwhoogte van bouwwerken en/ of de maximale hoogte van beplanting niet meer mag 
bedragen dan de uitkomst van de volgende formule: ter plaatse van de aanduiding (de afstand tot 
de molen/75) + (0,2 * 11 ,5). 

c voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop 3' geldt dat de 
maximale bouwhoogte van bouwwerken en/ of de maximale hoogte van beplanting niet meer mag 
bedragen dan de uitkomst van de volgende formule: ter plaatse van de aanduiding (de afstand tot 
de molen/75) + (0,2 * 16,75). 

29.1.2 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 29.1.1 . voor het 
verhogen van de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van het realiseren van bouwwerken 
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binnen de bestemming, waarrnee de vrijwaringszone molenbiotoop samenvalt, onder de volgende 
voorwaarden: 
a de omgevingsvergunning kan warden verleend indien het huidige en/of het toekomstige 

functioneren van de molen als werktuig door de windbelernmering en/of waarde van de rnolen als 
landschapsbepalend element niet onevenredig in gevaar wordt of kan worden gebracht; 

b alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in dit artikel wint het bevoegd 
gezag advies in van een onafhankelijke terzake deskundige. 

29.1.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

29.1.4 Omgevingsvergunning 
Het is verboden op de in artikel 29.1 genoemde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke 
vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden uit te voeren of laten uitvoeren: 
a het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur, voor zover het geen 

bouwwerken betreft; 
b het beplanten met bomen en heesters en andere hoog opgaande beplanting 

29.1.5 Uitzondering 
Het in artikel 29.1.4 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a het normaal onderhoud betreffen; 
b reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 
c worden uitgevoerd ter plaatse van de aanduiding ·vrijwaringszone - molenbiotoop 2' en 

'vrijwaringszone - molenbiotoop 3' waarbij de maximale hoogtemaat, dan wel de in volwassen 
staat te bereiken hoogtemaat van beplanting, niet hoger is dan de uitkomst van de formula als 
bedoeld in artikel 29.1.1 . onder sub b respectievelijk c. 

29.1.6 Toelaatbaarheid 
De in artikel 29.1 .4 genoemde vergunning kan slechts warden verleend, indien door de werken en 
werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, het 
huidge en/of het toekomstige functioneren van de moten als werktuig door windbelemmering en/of 
waarde van de molen als landschapsbepalend element niet onevenredig in gevaar wordt of kan 
warden gebracht. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in artikel 29. 1.4 wint het 
bevoegd gezag advles in van een onafhankelijke terzake deskundige. 

29.2 Veiligheidszone - munitie 
Op gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone-munitie' zijn kwetsbare gebouwen zoals 
gebouwen met zeer grote glasoppervlakte en/of waar zich regelmatig veel mensen bevinden niet 
toegestaan. 

29.3 Veiligheidszone - lpg 
Binnen de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone - lpg' geldt dat de bouw van kwetsbare objecten, zoals 
bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrlchtlngen niet zijn toegestaan. Voorts geldt dat bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit krachtens de wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht deze veiligheidszone als Ltiterste grenswaarde in acht genomen moet warden. 

Artikel 30 Algemene afwijkingsregels 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van: 
a de regels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen in 

geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding 

~eeft. \~~()~ 
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c de regels voor de bouw van een luifel aan de voorgevel van een hoofdgebouw, geen woning zijnde, 

mits: 
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1. de diepte gemeten vanuit de voorgevel niet meer bedraagt dan 1,5 meter; 
2. de hoogte niet meer bedraagt dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw; 
3. er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. 

d de regels en toestaan dat openbare nutsgebouwen, waaronder wachthuizen ten behoeve van het 
openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwen ten behoeve van de bediening van kunstwerken, 
toiletgebouwen, en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwen warden gebouwd, mits: 
1. de inhoud per gebouw niet meer dan 60m3 zal bedragen; 
2 . de bouwhoogte niet meer dan 3 meter zal bedragen; 

e de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken en toestaan dat deze warden vergroot: 
1. ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot maximaal 20 meter; 
2. ten behoeve van de bouw van waarschuwings- en of communicatiemasten tot maximaal 10 

meter; 
3. ten behoeve van de bouw van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot 3 meter. 

f het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de 
bouwhoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, 
lichtkappen en technische ruimten wordt vergroot, mits: 
1. de maxi male oppervlakte van de vergroting niet meer bedraagt dan 10% van het betreffende 

platte dakvlak of de horizontale projectie van het schuine dakvlak; 
2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het 

betreffende gebouw. 

Artikel 31 Algemene wijzigingsbevoegdheid 

31.1 Functieverandering naar wonen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegde ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone -
verwevingsgebied' en 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' de bestemming te wijzigen in 
"Wonen" als bedoeld in artikel 15.1 . sub a, waarbij het bepaalde van genoemd artikel van 
overeenkomstige toepassing is, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a de wjjzigin.g kan alleen worden toegepast voor gronden met de bestemming 'agrarisch' en 'Wonen 

met de aanduiding specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactiviteit'; 
b de wijziging kan niet worden toegepast voor gronden met de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - monument'; 
c de wijziging wordt alleen toegepast in combinatie met de sloop van vrijgekomen of vrijkomende 

(agrarische) bedrijfsgebouwen; 
d bij de berekening worden alleen de legale (agrarische) bedrijfsgebouwen in aanmerking genomen 

die twee jaar voorafgaand aan het formele verzoek tot toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid 
feitelijk zijn gerealiseerd; 

e het aantal woningen/ wooneenheden wordt berekend op basis van de volgende uitgangspunten: 
1. voor het herbestemmen van de voormalige bedrijfswoning(en) geldt geen minimale sloopplicht 

van de bedrijfsgebouwen; 
2. indien minimaal 1.000 m2 aan bedrijfsgebouwen wordt gesloopt, mag een extra vrijstaande 

woning worden gerealiseerd ten opzichte van sublid 1; 
3. indien minimaal 2.000 m2 aan bedrijfsgebouwen wordt gesloopt, mag een extra woongebouw 

met twee wooneenheden worden gerealiseerd ten opzichte van sublid 1; 

4. indien minimaal 3.000 m2 aan bedrijfsgebouwen word gesloopt, mogen twee extra vrijstaande 
woningen warden gerealiseerd ten opzichte van sublid 1 . 

f ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' mag de minimaal te 
slopen oppervlakte als bedoeld in sub e met 20% worden verminderd; 

g bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid dienen alle bedrijfsgebouwen te worden gesloopt en 
moet de agrarische activiteit warden beeindigd; 

h ten aanzien van woongebouwen gelden de volgende bepalingen: 
1. de maximale inhoudsmaat bedraagt 880 m3

; 

2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter; 
3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
4. maximaal twee wooneenheden per woongebouw. 

het woonperceel van elke woning of woongebouw mag niet meer bedragen dan 1.500 m2
; 

87 



de wijzlging leidt niet tot onevenredige beperking van de (potentiele) uitbreidingsmogelijkheden van 
nabijgelegen bestaande agrarische bedrijven; 

k er zijn geen milieuhygienische belemmeringen; 
I de wijziging leidt niet tot aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de 

naastgelegen percelen. 
m bij toepassing van het bepaalde in sub e onder 2 Vm 4 moet de gehele woonlocatie landschappelijk 

inpasbaar zijn, hetgeen moet warden aangetoond op basis van een landschapsinrichtingsplan; 
n de overige gronden warden bestemd tot 'natuur' of 'agrarisch (zonder bouwmogelijkheden), waarbij 

het bepaalde in de betreffende artikelen van toepassing is. 

31.2 Monumenten 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening dit plan te wijzigen door: 
a de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, 

indien op basis van onderzoek is aangetoond dat de monumentale waarde niet meer aanwezig is, 
dan wel het niet langer noodzakelijk wordt geacht deze waarde te beschermen via dit plan; 

b de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' toe te kennen aan een bouwvlak indien 
binnen dit vlak een object onherroepelijk is aanwezen als monument; 

Artikel 32 Overige regels 
De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard 
blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten 
aanzien van de volgende onderwerpen: 

- de richtlijnen voor het vertenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen; 
- de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
- de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 

het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
- de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden, 
- de ruimte tussen bouwwerken. 
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HOOF.DSTUK 4 Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 33 Overgangsrecht 

33.1 Overgangsrecht bouwwerken 
a Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan warden krachtens een omgevlngsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mtts deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk warden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel warden vernieuwd of veranderd, mits 
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sub a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 
10%. 

c Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maarzijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

33.2 Overgangsrecht gebruik 
a Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag warden voortgezet. 
b Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen of 

te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij de afwijking door deze 
verandering naar aard en omvang wordt verkleind . 

c lndien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of 
te laten hervatten. 

d Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

Artikel 34 Slotregel 
De.ze regels kunnen warden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Agrarisch 
Buitengebied Ede'. 
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Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 
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Bijlage 1 



Staat van Bedrijfsactiviteiten 

5 81·1993 SBl-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE 

LANDBOUW EN DIENSlVERLENING T.B.V . DE 
01 01 - LANDBOUW 

014 016 0 Dienstverleninq t.b.v. de landbouw: 

014 016 2 - alQemeen Co.a. loonbedrliven): b.o.<= 500 m2 2 
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 

014 016 4 rn2 2 

0142 0162 Kl-stations 2 
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN 

15 10, 11 . DRANKEN 

1552 1052 0 Consumptle-iisfabrieken: 

1552 1052 2 - oonsumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2 2 

1581 1071 0 Broodfabrieken brood- en banketbakkeriien: 

1581 1071 1 - v.c. < 7500 ka meelfweek, bit aebruik van charoe-ovens 2 

Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en 
1584 10821 0 suikerwerk: 

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 
1584 10821 3 chocoladewerken met P.O.<= 200 m2 2 

- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 
1584 10821 6 mZ 2 

1593 t/m 1102 t/m 
1595 1104 Vervaardiglng van wiln, cider e.d. 2 

VERVAA'RDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN 
18 14 . VERVEN VAN BONT 

182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN 
20 16 - VAN HOUT, RIET, KURK E.D. 

205 162902 Kurkwaren-. riel- en vlechtwerkfabrieken 2 

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE 
22 58 - VAN OPGENOMEN MEDIA 

221 581 Uitoeveriien O<antoren) 1 
2222.6 18129 Kleine drukkeriien en kopieerinrichtinaen 2 

2223 1814 A Grafische afwerkina 1 

2223 1814 B Binderiien 2 

22.24 1813 Grafische reproduktie en zetten 2 

2225 1814 Overioe orafische aktivitelten 2 

223 182 Reproduktiebedriiven opaenomen media 1 

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken: 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 2 

VERVAARDIG£NG VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT·, 
26 23 - KALK· EN GIPSPRODUKTEN 

262,263 232.234 0 Aardewerkfabrieken: 

262 263 232 234 1 - vermooen elektrische ovens totaal < 40 kW 2 
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN 

30 26, 28, 33 - COMPUTE.RS 

30 26.28, 33 A Kantoormaohines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, 
31 26,27, 33 . APPARATEN EN BENODIGDH. 

316 293 Elektrotechnische industrie n.e.a. 2 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE 

33 26, 32, 33 - APPARATENENINSTRUMENTEN 

Fabrieken voor medische en optische apparaten en 
33 26,32, 33 A lnstrumenten e .d. incl. reoaratre 2 

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE 
36 31 - GOEDEREN N.E.G. 



361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m" 1 

362 321 Fabricage van munten, sleraden e.d. 2 

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 2 

3663.1 32991 Sociale werkvoorzienlna 2 

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, 
40 35 . STOOM EN WARM WATER 

Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 
40 35 co lransformatorvermooen: 

40 35 C1 - <10 MVA 2 

40 35 03 · gas: reduceer-, compressor-. meet- en reaellnst. Cat. A 1 

40 35 E2 - blokverwarmina 2 

41 36 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER 

41 36 BO Waterdistributiebedriiven met pompvermoaen: 

41 36 81 - <1 MW 2 

45 41 42,43 - BOUWNIJVERHEID 

45 41 42,43 3 - aannemersbedriiven met werkolaats: b.o. < 1000 m• 2 

HANDEUREPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
50 45, 47 . BENZINESERVlCEST.ATIONS 
501. 502. 451, 452, Handel In auto's en motorfietsen, reparatie- en 
504 454 servlcebedriJven 2 

5020.4 45204 B Autobeklederiien 1 

5020.5 45205 Autowasserilen 2 

503 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessolres 2 

505 473 0 Benzineservisestations: 

505 473 3 - zonderLPG 2 

51 46 . GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 

511 461 Handelsbemiddellna (kantoren) 1 

5122 4622 Grth in bloemen en olanten 2 

5134 4634 Grth in dranken 2 

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 2 

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en sulkerwerk 2 

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en soeceriien 2 

5138,5139 4638, 4639 Grth in overiae voedinas- en aenotmiddelen 2 

514 464, 46733 Grth in overiae consumentenartikelen 2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen: 

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m• 2 

5153.4 46735 4 zand en arind: 

5153.4 46735 6 - alaemeen: b.o. <:: 200 m" 2 

5154 4674 0 Grth in iizer- en metaaiwaren en verwarmingsapparatuur: 

5154 4674 2 - alaemeen: b.o. < = 2.000 m• 2 

5156 4676 Grth in overiae intermedialre aoedercn 2 

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, 
519 466, 469 vakbenodiadheden e.d. 2 

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 
52 47 . PARTICULIEREN 

527 952 Reparatie t.b.v. oarticulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 

55 55 . LOGIES• MAAL TIJDEN· EN ORANKENVERSTREK.KING 

5552 562 Calerfnabedriiven 2 

60 49 . VERVOER OVER LAND 

6022 493 Taxibedrijven 2 

603 495 Pomo- en comoressorstations van oiloleldlnaen 2 
63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER 

6312 52109 B Ooslaaaebouwen lverhuur ooslaaruimte) 2 

6321 5221 1 A11tooarl<eerterrelnen. oarkeera;;iraaes 2 

64 53 . POST E.N TELECOMMUNICATIE 



641 531 , 532 Post- en koeriersdlensten 2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 1 

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 
71 77 . ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 2 

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende aoederen n.e.a. 2 

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 

72 62 A Comouterservice- en informatietechnoloaie-bureau's e.d. 1 

72 58, 63 B Datacentra 2 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK 

731 721 Natuurwetenschaooelijk speur- en ontwikkelingswerk R 2 

732 722 Maatschaooii- en aeesteswetenschaooelilk onderzoek 1 

63, 
69tm71, 
73, 74. 77, 

74 78, 80tm82 . OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 

7481.3 74203 Fote- en filmontwikkelcentrales 2 

90 37,38,39 . MILIEUDIENSTVERLENING 

9001 3700 B rioolgemalen 2 

93 96 . OVERIGE DIENSTVERLENJNG 

9301 .3 96013 A Wasverzendinrichtingen 2 

Gebrulkte afkortingen 

o.c. opslagcapacileit 

p.c. producliecapaclteil 

p.o. productleoppervlak 

b.o. bedrijfsoppervlak 

v.c. verwerklngscapacitelt 




