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Hoofdstuk 1

Inleidende regels

Artikel1

Begrippen

1.1

plan

het bestemmingsplan Butengebiet Dantumadiel van de gemeente Dantumadiel;
1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NLlMRO.1891.bp8Ubuitengeb-0201 met de bijbehorende regels en eventuele
bijlagen;

1.3

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangegeven, waar
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het
bebouwen van deze gronden;
1.4

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5

aan huis verbonden beroep

een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de
woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking
of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.6

aanpijling

een op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig
opgenomen aanduiding, die aangeeft welke bestemming/aanduiding van toepassing is
op de aangepijlde gronden;
1.7

agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen
van gewassen (houtteelt daaronder begrepen) en/of het houden van dieren, niet
zijnde: een kwekerij, een glastuinbouwbedrijf, een gebruiksgerichte paardenhouderij,
een champignonkwekerij, of een wormenkwekerij;
1.8

agrarisch kleinbedrijf

een agrarisch bedrij met een omvang van ten minste 5 hectare en ten hoogste 15
hectare
1.9

archeologische monumenten
terreinenen die van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als hun
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde en
die daarom op grond van de Monumentenwet worden beschermd;

1.10

archeologische waarde

de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de
beschavingsgeschiedenis;
1.11

bebouwing
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.12

bebouwingsbeeld

de vi sue Ie waarden van het totaal aan bebouwing en de bebouwing in het landschap;
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1.13

bed en brochje
een aan de woonfunctie ondergeschlkle toeristisch-recreatieve voorziening gericht op
het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt. Onder een
bed and brochje-voorziening word! niet verstaan overnachting , noodzakelijk in verband
met het verrichten van tijdeliike of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of
permanente kamerverhuur;

1.14

bedrijfsgebouw
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.15

bedrijfswoning
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;

1.16

bestaande
bestaand en legaal aanwezig of legaal realiseerbaar op de dag van terinzagelegging
van het ontwerp van het bestemmingsplan;

1.17

bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;

1.18

bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.19

Bevi-inrichting
een inrichting waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is;

1.20

bijbehorend bouwwerk
een uitbreiding van een hoofdgebouw dan wei function eel met een zich op hetzelfde
perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. V~~r zover het bijbehorende bouwwerken
bii een bedrijfswoning betreft, wordt voor de toepassing van dit begrip in afwiiking van
het begrip hoofdgebouw de bedrijfswoning aangemerkt als hoofdgebouw;

1.21

boom-/sierteelt
de teelt van kwekerijgewassen;

1.22

bosbouw
het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding
en ontwlkkeling van bestaande, respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de
functies) natuur, houtproductie, landschap, milieu en recreatie;

1.23

bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk;

1.24

bouwgrens
de grens van een bouwvlak;

1.25

bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane
grond en met uitsluiting van onderbouw, zolder, dakopbouw of setback;

1.26

bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij
elkaar behorende bebouwing is toegelaten. Indien en voorzover twee bouwpercelen
middels de aanduiding relatie met elkaar zijn verbonden worden deze aangemerkt als
sen bouwperceel;
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1.27

bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel;

1.28

bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangegeven, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.29

bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die
hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt
in of op de grond;

1.30

consumentenvuurwerk
vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik;

1.31

containerteelt
het kweken van planten/boompjes in potten op een geslotenbed-ondergrond of een
openbed-ondergrond met drainage;

1.32

co-substraten
organische materialen/producten, die mogen worden toegevoegd aan een
mestvergistingsproces, waarbij het eindproduct nog steeds onder de definitie van
meststof va It als bedoeld in de milieuwetgeving;

1.33

cultuurgrond
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die bedrijfsmatig, dan wei hobbymatig in
gebruik zijn;

1.34

cultuurhistorische waarde
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is
ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat
bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;

1.35

daghoreca
een bedrijf, in hoofdzaak gericht op het verstrekken van ter plaatse te nuttigen spijzen
en/of dranken;

1.36

dak
iedere bovenbeeindiging van een gebouw;

1.37

detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het
verkopen, verhuren en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen
kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van
een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.38

ecologische waarde
de aan een gebied toegekende waarden die verband houden met de samenhang van
dieren en planten en hun leefomgeving en/of tussen dieren en planten onderling;

1.39

erf
een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat
gebouw;

1.40

evenement
een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of
vermaak, feesten en muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge
een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of vrijstelling vereist is of een melding
moet worden gedaan;
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1.41

extensieve dagrecreatie
die vormen van recreatie die in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en
landschapsbeleving zoals wandelen en fietsen en die in principe plaatsvinden tussen
zonsopgang en zonsondergang , met daarbij behorende voorzieningen zoals
picknickplaatsen, bewegwijzerings- en informatieborden;

1.42

fruitteelt
de teelt ot het kweken van fruit aan houtige gewassen ;

1.43

gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte vormt;

1.44

gebruiken
het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;

1.45

gebruiksgerichte paardenhouderij
een paardenhouderij die is gericht op het atrichten en trainen van paarden, het bieden
van stalruimte voor paarden, het geven van instructie aan derden, het trainen van
paarden en uitbrengen in de sport, verhuur van diensten met behulp van paarden en/of
de in- en verkoop van paarden, niet zijnde een manege;

1.46

geluidgevoelige functies
bewoning of andere geluidgevoelige functies in geluidgevoelige gebouwen of ruimten
als bedoeld in de Wet geluidhinder dan wei het Besluit geluidhinder;

1.47

glastuinbouwbedrijf
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen
van gewassen in kassen ;

1.48

groepsaccommodatie
een gebouw dat blijkens zijn indeling geschikt en bestemd is om voor een graep of
groepen te dienen als recreatieverblijf;

1.49

grondgebonden agrarische bedrijfsvoering
een agrarische bedrijfsvoering die geheel dan wei grotendeels afhankelijk is van de
graeikracht van de bodem waarop het bedrijf wordt uitgeoefend, waarbij voor een
veehouderij geldt dat sprake is van grondgebonden agrarische bedrijfsvoering als het
bedrijf binnen een straal van 10 km over voldoende grond beschikt om voor minimaal
75% te kunnen voorzien in het produceren van het eigen ruwvoer en de eigen
mestafzet en het bedrijf minstens 40% van de grand als huiskavel in aansluiting op het
bouwvlak heeft;

1.50

hobbymatig agrarisch gebruik
het telen van gewassen en/of het houden van dieren, anders dan in het kader van de
uitoefening van een agrarisch bedrijf en niet zijnde een volkstuin ;

1.51

hogere waarde
een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de
voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grand
van de Wet geluidhinder, dan wei het Besluit geluidhinder;

1.52

hoofdgebouw
een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn,
gelet op die bestemming het belangrijkst is;
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1.53

horeca(bedrijf)
een bedrijf, in hoofdzaak gericht op:
a. het verstrekken van ter plaatse te nuttigen spijzen en/of dranken;
b. het verstrekken van nachtverblijf;
c. het verhuren en ter plaatse beschikbaar stellen van zaalruimten.
Tot een horecabedrijf worden ook een afhaalzaak en een maaltijdbezorgdienst
gerekend.

1.54

houtteelt
de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in
principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend
van de melding en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet;

1.55

hoven iersbedrijf
een bedrijf gericht op het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van tuinen en
groenvoorzieningen voor anderen, niet zijnde een grondverzetbedrijf;

1.56

huishouden
een alleenstaande, dan wei twee of meer personen, die een duurzame
gemeenschappelijke huishouding voeren of willen voeren;

1.57

intensieve veehouderij
een bedrijf met een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering voor het houden
van vee en pluimvee - zelfstandig of als neventak - met een omvang van tenminste 250
2
m , waarbij dit houden van vee en pluimvee geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in
gebouwen; het biologisch houden van dieren conform een regeling krachtens artikel 2
van de Landbouwkwaliteitswet en het hauden van melkrundvee, schapen of paarden
wordt niet aangemerkt als intensieve veehouderij;

1.58

jachthaven
een haven met de daarbijbehorende grond waar averwegend gelegenheid wordt
gegeven voor het aanleggen, afmeren, of afgemeerd houden van pleziervaartuigen;.

1.59

kampeerauto
een auto, waarin voorzieningen zijn getroffen vaar recreatief nachtverblijf;

1.60

kampeermiddel
een tent, kampeerauta af taercaravan een en ander voor zover deze onderkamens of
vaertuigen geheel af ten dele zijn bestemd dan wei kunnen worden gebruikt vaar
recreatief nachtverblijf;

1.61

kampeerterrein
een terrein ter beschikking gesteld voar het plaatsen, dan wei geplaatst houden van
kampeermiddelen, stacaravans, chalets en trekkershutten;

1.62

kas
een gebauw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of
ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, bloemen of
planten;

1.63

kleinschalig kampeerterrein
een terrein in een kleinschalige opzet bij een waning of een bedrijf met een beperkt
aantal standplaatsen voor kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans, inclusief de bij
die kampeermiddelen behorende gemeenschappelijke faciliteiten. welk terrein
uitsluitend in het toeristische seizoen opengesteld is en op welk terrein de
kampeermiddelen ook aileen in het taeristische seizoen aanwezig zijn.
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1.64

kwekerij
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van beplantingsgewassen zoals bos- en
haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen, rozenstruiken, sierconiferen en
overige sierheesters, een en ander in de vorm van vollegrondsteelt dan wei
containerteelt;

1.65

landschappelijke waarde
de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de waarneembare
verschijningsvorm van dat gebied;

1.66

maatschappelijke voorzieningen
educatieve, sociale, culturele, levensbeschouwelijke, verzorgende, medische en
overheidsfuncties, met ondergeschikte detailhandel en daghoreca ten dienste van
deze voorzieningen;

1.67

manege
een paardenhouderij bestaande uit een of meerdere binnenrijbanen, welk bedrijf in
hoofdzaak is gericht op het bieden van paardrijmogelijkheden en het geven van
instructie aan derden met gebruik van paarden in eigendom van het bedrijf, al dan niet
met een daghorecavoorzlening die is gericht op het verstrekken van dranken en
etenswaren aan bezoekers van de manege;

1.68

nadere eis
een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening;

1.69

natuurlijke waarde
de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische,
geomorfologische, bodemkundige en/of biologische elementen, voorkomend in dat
gebied;

1.70

niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering
een agrarische bedrijfsvoering die geheel dan wei grotendeels onafhankelijk is van de
groeikracht van de bodem waarop het bedrijf wordt uitgeoefend; hieronder worden in
ieder geval verstaan: pluimvee-, pelsdieren- en varkenshouderijen, kalvermesterijen
en viskwekerijen;

1.71

normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de
gronden, waaronder begrepen de handhaving dan wei de realisering van de
bestemming;

1.72

omgevingsvergunning
een vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;

1.73

paardenbak
buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, voorzien van een zandbed en al dan
niet voorzien van een omheining;

1.74

peil
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de
bouw;
c. indien in of op het water wordt gebouwd:
het plaatselijke verschil ten opzichte van Nieuw Amsterdams Peil;
d.

indien de onder a tot en met c genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot
onduidelijkheden, een door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen
peil;
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1.75

permanente bewoning
bewoning van een ruimte als hoofdverblijf;

1.76

productiegerichte paardenhouderij
een paardenhouderij waar uitsluitend of in hoofdzaak handelingen aan en/of met
paarden worden verricht die primair gericht zijn op het voortbrengen, africhten, trainen
en verhandelen van paarden;

1.77

professioneel vuurwerk
vuurwerk, niet zijnde consumentenvuurwerk;

1.78

prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
persoon tegen vergoeding;

1.79

recreatief verblijf
een verblijf voor recreatie door personen, die hun vaste woon- of verblijfplaats elders
hebben;

1.80

recreatiewoning
een gebouw dat periodiek dient voor recreatief (nacht)verblijf voor recreanten die hun
hoofdverblijf elders hebben;

1.81

seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval
verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon. een
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in
combinatie met elkaar;

1.82

schuilstal
een niet voor bewoning bestemd gebouw dat dient voor het onderbrengen van vee
tegen weersinvloeden;

1.83

stacaravan
een caravan of soortgelijk onderkomen al dan niet op wielen, dat mede, gelet op de
afmetingen, niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen
over grote afstanden als een aanhangsel van een auto te worden voortbewogen,
bestemd om uitsluitend door een huishouden om daarmee gelijk te stellen groep van
personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar
bewoond te worden, uitsluitend voor recreatieve doeleinden;

1.84

teeltondersteunende voorzieningen
voorzieningen die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten worden gebruikt
om de volgende doelen na te streven:
verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -verlating;
verbetering van de arbeidsomstandigheden. onder meer door gewassen verhoogd
te telen;
het bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming,
terugdringing onkruidbestrijding, effectief omgaan met water) of
het voorkomen van schade door vorst;

1.85

tent
een in hoofdzaak uit textiel of ander daarmee vergelijkbaar materiaal vervaardigd
onderkomen dat gemakkelijk is op te vouwen. bestemd voor recreatief verblijf;

1.86

toercaravan
een al dan niet uitklapbare caravan geen stacaravan zijnde, bestemd voor recreatief
verblijf;
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1.87

trekkershut
een gebouw van eenvoudige constructie en beperkte omvang, niet voorzien van
sanitair, ten behoeve van passanten, bestemd voor recreatief verblijf;

1.88

verblijfsrecreatie
recreatief nachtverblijf, waarbij hoofdverblijf elders wordt gehouden;

1.89

vergisting
het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) afbreken van
organische verbindingen door bacterien waarbij methaangas vrijkomt;

1.90

verbeelding
a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan BOtengebiet Dantumadiel;
b. de analoge (papieren) kaart van het bestemmingsplan BOtengebiet Dantumadiel
met legenda en projectnummer 1891000;

1.91

volkstuin
een perceel grond dat zich niet in de onmiddellijke nabijheid van de waning van de
gebruiker bevindt, waarop de gebruiker gewassen teelt voor eigen gebruik;

1.92

volwaardig agrarisch bedrijf
een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van 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 wi!
zeggen in zowel bedrijfseconomisch opzicht als op milieuhygienisch verantwoorde
wijze;

1.93

voorgevel
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere
zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te
wijzen gevel;

1.94

voorgevellijn
de lijn in de voorgevel van een gebouw en het verlengde daarvan;

1.95

voorkeursgrenswaarde
de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden
afgeleid uit de Wet geluidhinder dan wei het Besluit geluidhinder ;

1.96

vuurwerkbedrijf
een inrichting waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 kg
consumentenvuurwerk aanwezig is;

1.97

Wgh-inrichting
een inrichting als bedoeld in onderdeel 0 van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht;

1.98

wijziging
een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

1.99

woning
een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van een
afzonderlijk huishouden;

1.100

woonhuis
een hoofdgebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts sen woning
omvat;

1.101

zolder
de bovenste ruimte in een gebouw onmiddellijk onder de kap ;
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1.102

zorgboerderij

een gebouw waar zorg wordt verleend, al dan niet in combinatie met wonen en al dan
niet in combinatie met agrarische activiteiten.

bestemmingsplan "BQtengebiet Dantumadiel" (voorontwerp)

73

Artikel2

Wijze van meten

2.1

Gebouwen en bouwwerken
Bij toepassing van deze regels wordt als voigt gemeten:
a.

de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

b.

de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

c.

de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels en/of
het hart van de scheidsmuren en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

d.

de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk,
geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwonderdelen;

e.

de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren,
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

f.

dakkapellen en/of dakopbouwen:
indien zich op enige zijde van een gebouw een of meer dakkapellen en/of
dakopbouwen bevinden, waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 1/3
van de gevelbreedte (op de achterzijde van het gebouw meer dan 2/3), dan wordt
de bovenkant van de goot C.q. de druiplijn of boeibord van de dakkapel en/of
dakopbouw, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel van de dakkapel en/of
dakopbouw, als goothoogte aangemerkt.

2.2

Ondergeschikte bouwdelen
Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen,
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels,
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding
van bouwvlak- of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.
Bij het meten van de goothoogte worden ondergeschikte bouwdelen als wolfseinden
en goten van dakkapellen niet meegerekend.

2.3

Maatvoering
Aile maten zijn tenzij anders aangegeven:
a.

voor lengten in meters (m);

b.

voor oppervlakten in vierkante meters (m2);

c.

voor inhoudsmaten in kubieke meters (m3);

d. voor verhoudingen in procenten (%);
e.

voor hoeken/hellingen in graden (0).
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Hoofdstuk 2

Bestemmingsregels

Artikel3

Agrarisch - Agrarisch bedrijf

3.1

8estemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor de
uitoefening van het agrarische bedrijf, met dien verstande dat:
a. per bestemmingsvlak niet meer dan 1 agrarisch bedrijf is toegestaan;
b.

intensieve veehouderij uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding
'intensieve veehouderij';

c.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch
kleinbedrijf uitsluitend een agrarisch kleinbedrijf is toegestaan;
de gronden mede zijn bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van
de landschappelijke waarden zoals deze zijn bestemd in de aangrenzende
bestemming 'Agrarisch - Terpenlandschap', 'Agrarisch - Veenlandschap' of
'Agrarisch - Woudenlandschap';
de gronden mede zijn bestemd voor landschappelijke inpassing;

d.

e.
f.
g.

de gronden mede zijn bestemd voor bestaande kleinschalig kampeerterreinen;
de gronden mede zijn bestemd voor kleinschalige nevenactiviteiten in de vorm
van:
1. detailhandel in streekeigen producten op een oppervlakte van niet meer dan
2
100 m ;
2. zorgactiviteiten;
3.
4.

natuur- en landschapsbeheer;
bedrijfsactiviteiten behorende tot de categorieen 1 en 2 als bedoeld in Bijlage 5
Staat van bedrijfsactiviteiten alsmede agrarische hulpactiviteiten;
5. het africhten, onderbrengen en verzorgen van dieren;
6. kleinschalige daghoreca of dagrecreatie, bed en brochje, inpandige
2
recreatieappartementen met een vloeroppervlakte van ten hoogste 80 m per
appartement, een groepsaccommodatie of een theeschenkerij;
mits de agrarische functie de belangrijkste gebruiksfunctie blijft, ten hoogste 1/3
deel van de bedrijfsgebouwen wordt gebruikt voor de nevenactiviteiten en de
activiteiten uitsluitend zijn toegestaan in bestaande bedrijfsgebouwen;

h.

ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf aan De Wal1 a, Feanwalden een loonbedrijf
is toegestaan;

i.

de gronden mede zijn bestemd voor de waterhuishouding;
met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
met dien verstande dat:
1. het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan het
bestaande aantal bedrijfswoningen;
2. voeropslagvoorzieningen en mestopslagvoorzieningen uitsluitend zijn toegestaan
in het bouwvlak;
3. per bouwvlak ten hoogste 1 paardenbak is toegestaan voor eigen gebruik;
4. windturbines uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van bestaande windturbines.
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3.2

Bouwregels
Op de voor 'Agrarisch • Agrarisch bedrijf' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van
de volgende regels:
a.

er mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van een agrarisch bedrijf en een
agrarisch kleinbedrijf;

b.

er mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van de in de tabel
genoemde verplichte situering, maximale gezamenlijke oppervlakte per
bestemmingsvlak, maximale goothoogte, maximale bouwhoogte en minimale
dakhelling:

bouwwerk

verplichte situering

aile bouwwerken
met uitzondering
van
erfafscheidingen

1. binnen het bouwvlak;
2. met inachtneming van
het beginsel van
bebouwingsconcentratie;
3. met inachtneming van
een minimale afstand van:
- 30 m tot de beheersgrens
van de N356, N361 en
N910;
- 10m tot de as van
overige wegen;
- 10m tot de grens van
gronden met de
dubbelbestemming
'Waarde • Relief' of
'Waarde • Terp';

maximale
max.
max.
min.
gezamenlijke gootbouw- dakoppervlakte
hoogte hoogte helling
per
bestemmingsvlak

bedrijfsgebouwe - achter de voorgevellijn
n met
van de bedrijfswoning
uitzondering van
bedrijfswoningen

ter plaatse van 5m
de aanduiding
'specifieke
vorm van
agrarisch·
agrarisch
kleinbedrijf
mag het
bouwvlak
worden
bebouwd voor
maximaal 50%

15 m

15°

bedrijfswoning

de gezamen- 3,5m
lijke oppervlakte van de
bedrijfswoning
en de
bijbehorende
bouwwerken
mag niet meer
bedra~en dan
350m

9m

30°

op de locatie van de
huidige bedrijfswoning
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I

3,5 m
bijbehorende
achter de voorgevellijn van de
gezamenlijke
bouwwerken bij de bedrijfswoning
oppervlakte
de bedrijfswoning
van de
bedrijfswoning
en de
bijbehorende
bouwwerken
mag niet meer
bedra~en dan
350m
2

gebouwen voor achter de voorgevellijn van 50 m
de bedrijfswoning
sanitaire
voorzieningen
ten behoeve van
toegestane
kleinschalige
kampeerterreine
n

3,5 m

.9m

30°

9m

mestsilo

achter de voorgevellijn van
de bedrijfswoning

6m

voedersilo

achter de voorgevellijn van
de bedrijfswoning

14 m

windturbines

ter plaatse van bestaande
windturbines

25m

erfafscheidingen

1,5 m
buiten
het
bouwvlak;
3m
binnen
het
bouwvlak

overige
bouwwerken
geen gebouw
zijnde

3m

c. kassen zijn niet toegestaan;
d. nieuwe stallen mogen uitsluitend worden gerealiseerd, indien ze landschappelijk
goed worden ingepast, hetgeen moet blijken uit een door aanvrager ingediend
erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe
ontwikkelingen;
e. nieuwe stallen mogen uitsluitend worden gerealiseerd, indien de lichtsterkte
binnen niet meer dan 150 lux bedraagt dan wei de stal tussen 20.00 uur en 06.00
uur is voorzien van voorzieningen die de lichtuitstraling tenminste met 90%
reduceren ;
f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - emissiepunt'
mag het emissiepunt niet zodanig verplaatst worden dat de afstand van het
emissiepunt tot de meest nabijgelegen geurgevoelige functie wordt verkleind.
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3.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a.
b.

het bebouwingsbeeld;
de milieusituatie;

c.

de verkeersveiligheid;

d.

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen giOnden.

3.4

Afwijken van de bouwregels

3.4.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 3.1 ten behoeve van een tweede bedrijfswoning, indien en voor zover:
1. aannemelijk is gemaakt dat het bedrijf structureel een arbeidsbehoefte heeft
van twee volwaardige arbeidskrachten;
2.

de continuneit van het bedrijf aannemelijk is gemaakt op basis van de
bedrijfsopzet en -overname;

3.

b.

de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
3.2 onder b ten behoeve van serrestallen, boogstallen en akkerbouwloodsen met
een hogere goothoogte en/of een geringere dakhelling, indien en voor zover:
1. de goothoogte niet meer bedraagt dan 6 m;
2.

c.

3.4.2

de bebouwing landschappelijk goed wordl ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
3.2 onder b ten behoeve van het bouwen van een bedrijfswoning met een hogere
goothoogte, mits de goothoogte niet meer bedraagt dan 5,5 m;

d.

3.2 onder b ten behoeve van het herbouwen van de bedrijfswoning op een andere
locatie in het bestemmingsvlak, indien en voor zover de bebouwing
landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een door aanvrager
ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 4 Richtlijnen
voor nieuwe ontwikkelingen;

e.

3.2 onder b ten behoeve van het bouwen van bedrijfsgebouwen en bijbehorende
bouwwerken bij de bedrijfswoning v66r de voorgevellijn van de bedrijfswoning.

Afwegingskader
Een in 3.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b.
c.
d.

de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.

3.5

Specifieke gebruiksregels

3.5.1

Strijdig gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, behoudens
voor zover een kleinschalig kampeerterrein is toegestaan;
b. het gebruik van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het
gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die
geschiedt in het kader van de normale agrarische bedrijfsvoering, met dien
verstande dat opslag in het kader van de norma Ie bedrijfsvoering niet mag
plaatsvinden voar de voorgeveiiijn van de woning;
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c.

d.

het gebruik van stallen, waarvoor de bouwaanvraag is getoetst aan dit
bestemmingsplan, indien de lichtsterkte meer dan 150 lux bedraagt dan wei de stal
tussen 20.00 uur en 06.00 uur niet is voorzien van voorzieningen die de
lichtuitstraling met tenminste 90% reduceren;
het vergisten van mest en het verhandelen van de daarbij vrijkomende producten.

3.5.2

Toegestaan gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt niet gerekend het gebruik van
bestaande gebouwen na (gedeeltelijke) bedrijfsbeeindiging voor caravanstalling.

3.6

Afwijken van de gebruiksregels

3.6. 1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 3.1 en 3.5.1 onder a ten behoeve van nieuwe kleinschalige kampeerterreinen of
uitbreiding van bestaande kleinschalige kampeerterreinen of het plaatsen van
meer kampeermiddelen op een bestaand kleinschalig kampeerterrein , indien en
voor zover:
1. de oppervlakte van het kampeerterrein ten minste 0,5 hectare bedraagt bij ten
hoogste 15 kampeermiddelen;
2. de oppervlakte van het kampeerterrein ten minste 0,75 hectare bedraagt bij
ten hoogste 25 kampeermiddelen;
3. het aantal kampeermiddelen in geen geval meer bedraagt dan 25;
4. de afstand van het kampeerterrein tot een ert van een derde tenminste 50 m
bedraagt;
5. het terrein landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een
door aanvrager ingediend ertinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met
Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
b. 3.5.1 onder d ten behoeve van het vergisten van mest en het verhandelen van de
daarbij vrijkomende producten, indien en voor zover:
7 ')
1. sprake is van een van de volgende wijzen van vergisting:
:! ~(1 0 .
het bedrijf verwerkt an hO~dzaalS'eigen geproduceerde mest en voegt
eigen en/of van derden aomsilge co-substraten toe; de co-vergiste mest
word! op tot het bedrijf behorende grand en gebruik~aar derden
afgevoerd ;

2.

c.

het bedrijf verwerkt aangevoerde mest geproduceerd door derden en
voegt eigen en/of van derden afkomstige co-substraten toe;
de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend ertinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen.

3.5.1 onder d ten behoeve van het vergisten van mest en het verhandelen van de
daarbij vrijkomende producten, indien en voor zover:
1. dit initiatief gezamenlijk door bedrijven die in elkaars omgeving zitten wordt
uitgevoerd;
2. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de vergistingsinstallatie;
3. de bebouwing landschappe/ijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend ertinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen.

bestemmingspian "Batengebiet Dantumadiei" (voorontwerp)

79

3.6.2

Afwegingskader

Een in 3.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het bebouwingsbeeld;
b.

de milieusituatie;

c.
d.

de verkeersveiligheid ;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.

3.7

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

3.7.1

Verbod
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het wijzigen van de verkavelingsstructuur ter plaatse van het in Bijlage 1
Houtsingelkaart aangegeven singellandschap of
jongeheideontginningslandschap, welke verkavelingsstructuur mede wordt
bepaald door het slotenpatroon en door niet als zodanig aangeduide houtsingels,
waarbij onder wijzigen wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk verwijderen van
niet als zodanig aangeduide houtsingels en/of het geheel of gedeeltelijk dempen,
verbreden, verdiepen of aanleggen van watergangen;

b.

indien het bestemmingsvlak grenst aan 'Agrarisch - Terpenlandschap':
1. het kappen van de erfbeplanting wanneer deze is aangelegd volgens een
erfinrichtingsplan of beplanting die de functie van afschermende beplanting
en/of landschappelijke inpassing vervult;
2. het aanleggen van landschapselementen zoals bosjes en singels ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - miedenlandschap';
3. het dempen, aanleggen en wijzigen van watergangen, sloten en vaarten en
het daarmee wijzigen van de verkaveling;
4. het aanleggen en wijzigen van beschoeiingen en kaden;
5. het graven, dempen of wijzigen van waterpartijen zoals vijvers;

c.

6. het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden tot een diepte van 50 cm ;
7. het aanleggen, verwijderen en/of verharden van wegen, voet-, fiets- en
ruiterpaden en bijbehorende voorzieningen of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
indien het bestemmingsvlak grenst aan 'Agrarisch - Veenlandschap':
1. het kappen van de erfbeplanting wanneer deze is aangelegd volgens een
erfinrichtingsplan of beplanting die de functie van afschermende beplanting
en/of landschappelijke in passing vervult;
2.

het dempen, aanleggen en wijzigen van watergangen, sloten en vaarten en
het daarmee wijzigen van de verkaveling;
3. het aanleggen en wijzigen van beschoeiingen en kaden ;
4. het graven, dempen of wijzigen van waterpartijen zoals vijvers;
5. het scheuren en frezen van grasland in de lage en natte delen;
6. het aanleggen, verwijderen en/of verharden van wegen, voet-, fiets- en
ruiterpaden en bijbehorende voorzieningen of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
d.

indien het bestemmingsvlak grenst aan 'Agrarisch - Woudenlandschap':
1. het kappen van de erfbeplanting wanneer deze is aangelegd volgens een
erfinrichtingsplan of beplanting die de functie van afschermende beplanting
en/of landschappelijke inpassing vervult;
2. het dempen, aanleggen en wijzigen van watergangen, sloten en vaarten langs
houtsingels;
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3.

het aanleggen en wijzigen van beschoeiingen, kaden en dijken;

4.

het graven, dempen of wijzigen van waterpartijen zoals vijvers;

5.

het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden tot een diepte van 50 cm;

6.

het aanleggen, verwijderen en/of verharden van wegen, voet-, fiets- en
ruiterpaden en bijbehorende voorzieningen of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen.

3.7.2

Uitzonderingen op verbod
Het in 3.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:
a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of de normale
exploitatie betreffen;
b. werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn dan wei krachtens een
verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan;
c. het realiseren van ten hoogste 2 dam men in iedere lange zijde van een perceel,
met een breedte van ten hoogste 10m per dam, mits na verwijdering van de
houtsingel ter plaatse van de nieuwe dam (men) tenminste 75% van de
oorspronkelijke lengte van de houtsingel resteert;
d. het realiseren van ten hoogste 1 dam in iedere korte zijde van een perceel, met
een breedte van ten hoogste 10m per dam, mits na verwijdering van de houtsingel
ter plaatse van de nieuwe dam tenminste 75% van de oorspronkelijke lengte van
de houtsingel resteert.

3.7.3

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming indien daardoor dan wei door de daarvan (direct of indirect) te
verwachten gevolgen een onevenredige aantasting kan plaatsvinden van:
a. de landschappelijke waarden van deze gronden als bedoeld in 3.1;
b.

3.7.4

aanwezige dobben en pingoru"ines.

Inrichtingsp/an
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 3.7.1 onder a wordt uitsluitend verleend op
basis van een inrichtingsplan:
a.

dat aen bijdrage levert aan de landschappelijke waarden als bedoeld in 3.1 onder
d;
b. waaruit blijkt dat de gemiddelde oppervlakte van percelen cultuurgrond die
behoren tot het bedrijf van aanvrager, na het uitvoeren van het inrichtingsplan zich
bevindt tussen de maximale en de minimale kavelmaat die in Bijlage 2 Richtlijnen
voor de inrichting van houtsingels is opgenomen in de kolom 'voorstelbaar' voor
het singel\andschap en het jongeheideontginningslandschap, zoals aangegeven in
Bijlage 1 Houtsingelkaart;
c. waaruit blijkt dat de verhouding tussen de breedte en de lengte van ieder in de
herinrichting betrokken perceel zich na herinrichting bevindt tussen de maximale
en minimale kavelverhouding die in Bijlage 2 Richtlijnen voor de inrichting van
houtsingels is opgenomen in de kolom 'voorstelbaar' voor het singel\andschap en
het jongeheideontginningslandschap zoals aangegeven in Bijlage 1
Houtsingelkaart;
d.

3.8
3.8.1

waaruit blijkt dat verlies aan oppervlaktewater wordt gecompenseerd.

Wijzigingsbevoegdheid
Wijziging
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:
a. de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch • agrarisch kleinbedrijf
verwijderen, indien en v~~r zover een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een
groei tot volwaardig agrarisch bedrijf met toekomstperspectief;
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b.

de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf wijzigen in de bestemming
'Agrarisch - Paardenhouderij', indien en voor zover:
1. een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardige paardenhouderij
met toekomstperspectief;
2.
3.

karakteristieke bebouwing behouden blijft;
de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;

c.

de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf wijzigen in de bestemming
'Wonen', al dan niet in combinatie met een aanduiding ten behoeve van andere
activiteiten bij de bestemming 'Wonen' en in de bestemming 'Agrarisch Terpenlandschap', 'Agrarisch - Veenlandschap' of 'AgrarischWoudenlandschap', indien en voor zover:
1. het agrarische bedrijf is of wordt beeindigd;
2. de omvang van het bestemmingsvlak 'Wonen' kleiner wordt dan het
bestemmingsvlak 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf;
3. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
4. uitsluitend de voormalige bedrijfswoning en aanwezige karakteristieke
gebouwen worden gebruikt voor een woning;
d. de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf wijzigen in de bestemming
'Wonen' en daarbij aanduidingen opnemen ten behoeve van het toestaan van 1
extra woning, indien en voor zover:
1.

sprake is van verbetering van de landschappelijke kwaliteit, waarbij geldt dat
tenminste:
2

1.000 m aan bedrijfsgebouwen dient te worden gesloopt, indien de
nieuwe extra woning wordt gerealiseerd in aansluiting op een dorp of
bebouwingslint;
2
1.500 m aan bedrijfsgebouwen dient te worden gesloopt, indien de
nieuwe extra woning wordt gerealiseerd op een bestaand solitair
bouwperceel in het landelijk gebied;
2.

e.

de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf wijzigen ten behoeve van een
zorgfunctie in de bestemming 'Maatschappelijk' en daarbij aanduidingen
opnemen ten behoeve van maatwerk, indien en voor zover:
1. een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardige activiteit met
toekomstperspectief;
2. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de functieverandering;
3.
4.

op het erf voldoende parkeergelegenheid is;
karakteristieke bebouwing behouden blijft;

5.

uitsluitend de voormalige bedrijfswoning en aanwezige karakteristieke
gebouwen worden gebruikt voor woonvormen die verband houden met de
zorgfunctie;

6.

de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
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f.

de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf wijzigen in de bestemming
'Bedrijf, indien en voor zover:
1. uitsluitend bedrijfsactiviteiten worden toegestaan behorende tot de
categorieen 1 en 2 als bedoeld in Bijlage 5 Staat van bedrijfsactiviteiten;
2. de omvang van het bestemmingsvlak 'Bedrijf kleiner wordt dan het
bestemmingsvlak 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf;
3. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
4. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
g. de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf wijzigen ten behoeve van
recreatie, natuur- en landschapsbeheer, cultuur, kunst, educatie, restaurants,
logies of daarmee vergelijkbare horecavormen, in de bestemming 'Recreatie Verblijfsrecreatie', 'Maatschappelijk', 'Horeca' of 'Wonen' en daarbij
aanduidingen opnemen ten behoeve van maatwerk, indien en voor zover:
1. een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardige activiteit met
toekomstperspectief;
2. in geval van wijziging ten behoeve van een verblijfsrecreatieve bestemming in
een bedrijfsplan wordt ingegaan op de wijze waarop permanente bewoning
wordt voorkomen;
3. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de functieverandering;
4. op het erf voldoende parkeergelegenheid is;
5. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
6. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen.

3.8.2

Afwegingskader
Een in 3.8.1 genoemde wijziging kan slechts worden vastgesteld, indien en voor zover
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. de milieusituatie;
b. de verkeersveiligheid;
c. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving;
d. de waarden en functies die het plan beoogt te beschermen.

bestemmingsplan "8Otengebiet Dantumadiel" (voorontwerp)

83

Artikel4

Agrarisch - Kwekerij

4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Kwekerij' aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening
van een kwekerij, met dien verstande dat:
a. per bestemmingsvlak niet meer dan 1 kwekerij is toegestaan;
b.

de gronden mede zijn bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van
de landschappelijke waarden zoals deze zijn bestemd in de aangrenzende
bestemming 'Agrarisch - Terpenlandschap', 'Agrarisch - Veenlandschap' of
'Agrarisch - Woudenlandschap';
c. de gronden mede zijn bestemd voor landschappelijke inpassing;
d. de gronden mede zijn bestemd voor de waterhuishouding;
e. ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel' de gronden uitsluitend zijn bestemd
voor een houtsingel;
met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer
mag bedragen dan het bestaande aantal bedrijfswoningen.

4.2

Bouwregels

Op de voor 'Agrarisch - Kwekerij' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van
de in de tabel genoemde verplichte situering, maximale oppervlakte, maximale
goothoogte, maximale bouwh00gte en minimale dakhelling:
bouwwerk

verplichte situering

maximale
oppervlakte

gebouwen

1. binnen het
75% van het
bouwvlak;
bouwvlak
2. met inachtneming
van het beginsel van
bebouwingsconcentratie;
3. met inachtneming
van een minimale
afstand van :
- 30 m tot de
beheersgrens van de
N356, N361 en N910;
- 10m tot de as van
overige wegen;
- 10m tot de grens van
gronden met de
dubbelbestemming
Waarde - Relief of
'Waarde - Terp'

bedrijfsgebouwen achter de voorgevellijn
met uitzondering van de bedrijfswoning
van de
bedrijfswoning
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max. max.
min.
goot- bouw- dakhoogte hoogte helling

5m

8m

15°

I

3,5 m
de gezamenlijke
op de locatie van de
huidige bedrijfswoning oppervlakte van de
bedrijfswoning en
de bijbehorende
bouwwerken mag
niet meer
bedragen dan 350
2
m

9m

30°

3,5 m
bijbehorende
achter de voorgevellijn de gezamenlijke
bouwwerken bij van de bedrijfswoning oppervlakte van de
bedrijfswoning en
de bedrijfswoning
de bijbehorende
bouwwerken mag
niet meer
bedragen dan 350
2
m

9m

30°

erfafscheidingen binnen het bouwvlak

3m

erfafscheidingen buiten het bouwvlak

1,5 m

overige
bouwwerken,
geen gebouw
zijnde

binnen het bouwvlak

10 m

overige
bouwwerken,
geen gebouw
zijnde

buiten het bouwvlak

8m

bedrijfswoning

4.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stell en aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a. het bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c.
d.

de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.

4.4

Afwijken van de bouwregels

4.4.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 4.2 ten behoeve van het bouwen van een bedrijfswoning met een hogere
goothoogte, mits de goothoogte niet meer bedraagt dan 5,5 m;
b. 4.2 ten behoeve van het herbouwen van de bedrijfswoning op een andere locatie in
het bestemmingsvlak, indien en voor zover de bebouwing landschappelijk goed
wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een door aanvrager ingediend
erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe
ontwikkelingen;
c. 4.2 ten behoeve van het bouwen van bedrijfsgebouwen en bijbehorende
bouwwerken bij de bedrijfswoning v66r de voorgevellijn van de bedrijfswoning.

4.4.2

Afwegingskader
Een in 4.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
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a. het bebouwingsbeeld ;
b. de milieusituatie;
c.

de verkeersveiligheid ;

d.

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
waarde van nabijgelegen natuurgebieden en de ontwikkelingsmogelijkheden van
agrarische bedrijven in de omgeving .

4.5

Specifieke gebruiksregels

4.5.1

Strijdig gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen anders dan
toegestaan als kleinschalig kampeerterrein;

b.

c.

het gebruik van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het
gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die
geschiedt in het kader van de normale agrarische bedrijfsvoering ;
het gebruik van assimilatiebelichting, met dien verstande dat kassen (gevels en
dak) aan de binnenzijde volledig moeten zijn afgeschermd tegen horizontale en
verticale lichtuitstraling als gevolg van het gebruik van assimilatiebelichting.

4.5.2

Toegestaan gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt niet gerekend ondergeschikte
detailhandel in eigen gekweekte producten.

4.6

Wijzigingsbevoegdheid

4.6.1

Wijziging
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:

a. de bestemming 'Agrarisch - Kwekerij' wijzigen in de bestemming 'Agrarisch Agrarisch bedrijf, indien en voor zover:
1. een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf
met toekomstperspectief;
2. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
3.

de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 2 Richtlijnen voor de inrichting van houtsingels;

b. de bestemming 'Agrarisch - Kwekerij' wijzigen in de bestemming Wonen', al dan
niet in combinatie met een aanduiding ten behoeve van andere activiteiten bij de
bestemming 'Wonen' en in de bestemming 'Agrarisch - Terpenlandschap',
'Agrarisch - Veenlandschap' of 'Agrarisch - Woudenlandschap', indien en v~~r
zover:
1. de kwekerij is of wordt beeindigd;
2.
3.
4.
c.

de omvang van het bestemmingsvlak 'Wonen' kleiner wordt dan het
bestemmingsvlak 'Agrarisch - Kwekerij';
karakteristieke bebouwing behouden blijft;
uitsluitend de voormalige bedrijfswoning en aanwezige karakteristieke
gebouwen worden gebruikt voor €len woning ;

de bestemming 'Agrarisch - Kwekerij' wijzigen in de bestemming 'Wonen' en
daarbij aanduidingen opnemen ten behoeve van het toestaan van 1 extra woning,
indien en voor zover:
1. sprake is van verbetering van de landschappelijke kwaliteit, waarbij geldt dat
tenminste:
2
1.000 m aan bedrijfsgebouwen dient te worden gesloopt, indien de
nieuwe extra woning wordt gerealiseerd in aansluiting op een dorp of
bebouwingslint;
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2

1.500 m aan bedrijfsgebouwen dient te worden gesloopt, indien de
nieuwe extra woning wordt gerealiseerd op een bestaand solitair
bouwperceel in het landelijk gebied;
2. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend ertinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
d. de bestemming 'Agrarisch • Kwekerij' wijzigen ten behoeve van een zorgfunctie
in de bestemming 'Maatschappelijk' en daarbij aanduidingen opnemen ten
behoeve van maatwerk, indien en voor zover:
1. een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardige activiteit met
toekomstperspectief;
2. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de functieverandering;
3. op het ert voldoende parkeergelegenheid is;
4. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
5. uitsluitend de voormalige bedrijfswoning en aanwezige karakteristieke
gebouwen worden gebruikt voor woonvormen die verband houden met de
zorgfunctie;
6. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend ertinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 2 Richtlijnen voor de inrichting van houtsingels;
e. de bestemming 'Agrarisch • Kwekerij' wijzigen in de bestemming '8edrijf, indien
en voor zover:
1. uitsluitend bedrijfsactiviteiten worden toegestaan behorende tot de
categorieen 1 en 2 als bedoeld in Bijlage 5 Staat van bedrijfsactiviteiten;
2. de omvang van het bestemmingsvlak '8edrijf kleiner wordt dan het
bestemmingsvlak 'Agrarisch • Kwekerij';
3. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
4. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend ertinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
f. de bestemming 'Agrarisch • Kwekerij' wijzigen ten behoeve van recreatie, natuuren landschapsbeheer, cultuur. kunst. educatie, restaurants, logies of daarmee
vergelijkbare horecavormen in de bestemming 'Recreatie • Verblijfsrecreatie',
'Maatschappelijk', 'Horeca' of 'Wonen ' en daarbij aanduidingen opnemen ten
behoeve van maatwerk, indien en voor zover:
1. een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardige activiteit met
toekomstperspectief;
2. in geval van wijziging ten behoeve van een verblijfsrecreatieve bestemming in
een bedrijfsplan wordt ingegaan op de wijze waarop permanente bewoning
wordt voorkomen;
3. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de functieverandering;
4. op het ert voldoende parkeergelegenheid is;
5. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
6. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend ertinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen.
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4.6.2

Afwegingskader
Een in 4.6.1 genoemde wijziging kan slechts worden vastgesteld, indien en voor zover
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. de milieusi.tuatie;
b. de verkeersveiligheidi
c.

de gebruiksmogeJijkheden van nabijgeJegen gronden, waaronder begrepen de
ontwlkkeltngsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving;

d.

de waarden en functies die het plan beoogt te be$chermen.
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Artikel5

Agrarisch - Paardenhouderij

5.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Paardenhouderij' aangewezen gronden zijn bestemd voor de
uitoefening van een gebruiksgerichte paardenhouderij (geen manege), waaronder
begrepen de stalling van pensionpaarden, dan wei een combinatie van een
gebruiksgerichte en een productiegerichte paardenhouderij, met dien verstande dat:
a. per bestemmingsvlak niet meer dan 1 paardenhouderij is toegestaan;
b. de gronden me de zijn bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van
de landschappelijke waarden zoals deze zijn bestemd in de aangrenzende
bestemming 'Agrarisch - Terpenlandschap', 'Agrarisch - Veenlandschap' of
'Agrarisch - Woudenlandschap';
c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf het stallen van caravans is toegestaan in de
bestaande gebouwen;
d. de gronden mede zijn bestemd voor landschappelijke inpassing;
e. de gronden mede zijn bestemd voor de waterhuishouding;
met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden;
met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer
mag bedragen dan het bestaande aantal bedrijfswoningen.

5.2

Bouwregels

Op de voor 'Agrarisch - Paardenhouderij' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met inachtneming van
de in de tabel genoemde verplichte situering, maxima Ie oppervlakte, maximale
. Ie bouw hoog!te en minima ie dakh eII'InQ per bes t emmlngsv
.
Iak:
QOo th ooglte, maxima
bouwwerk

verplichte situering

aile bouwwerken
met uitzondering
van
erfafscheidingen

1. binnen het bouwvlak;
2. met inachtneming van het
beginsel van
bebouwingsconcentratie;
3. met inachtneming van een
minimale afstand van: - 30 m
tot de beheersgrens van de
N356, N361 en N910;
- 10m tot de as van overige
wegen;
- 10m tot de grens van
gronden met de
dubbelbestemming 'Waarde
- Relief of 'Waarde - Terp'

maximale
oppervlakte

max. max.
goot- bouwhoogt hoogte
e

min.
dakhelling

bedrijfsgebouwen achter de voorgevellijn van
met uitzondering de bedrijfswoning
van
bedrijfswoningen

5m

15°

bedrijfswoning

3,5m 9 m

op de locatie van de huidige de
gezamenlijke
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14m

30°

bedrijfswoning

bijbehorende
achter de voorgevellijn van
bouwwerken bij de de bedrijfswoning
bedrijfswoning

oppervlakte
van de
bedrijfswoning
en de
bijbehorende
bouwwerken
mag niet meer
bedragen dan
350m
de
3,5m 9m
gezamenlijke
oppervlakte
van de
bedrijfswoning
en de
bijbehorende
bouwwerken
mag niet meer
bedragen dan
350 m

erfafscheidingen

1,5 m
buiten
het
bouwvlak; 3
m binnen het
bouwvlak

lichtmasten

5 m*

overige
bouwwerken,geen
gebouw zijnde

3m

30 0

* waarbij geldt dat de armatuur uitsluitend gericht mag zijn op het eigen terrein en de
verlichting niet mag uitstralen naar de weg.

5.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a.
b.
c.

het bebouwingsbeeld;
de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;

d. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.
5.4

Afwijken van de bouwregels

5.4.1

Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 5.1 ten behoeve van een tweede bedrijfswoning, indien en voor zover:
1.

aannemelijk is gemaakt dat het bedrijf structureel een arbeidsbehoefte heeft
van twee volwaardige arbeidskrachten;

2.

de continu'iteit van het bedrijf aannemelijk is gemaakt op basis van de
bedrijfsopzet en -overname;
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3.

de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;

b.

5.2 ten behoeve van het bouwen van een bedrijfswoning met een hogere
goothoogte, mits de goothoogte niet meer bedraagt dan 5,5 m;

c.

5.2 ten behoeve van het herbouwen van de bedrijfswoning op een andere locatie
in het bestemmingsvlak, indien en voor zover de bebouwing landschappelijk goed
wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een door aanvrager ingediend
erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe
ontwikkelingen;
5.2 ten behoeve van het bouwen van bedrijfsgebouwen en bijbehorende
bouwwerken bij de bedrijfswoning v66r de voorgevellijn van de bedrijfswoning.

d.

5.4.2

Afwegingskader
Een in 5.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld ;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.

5.5

Specifieke gebruiksregels

5.5.1

Strijdig gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, behoudens
voor zover een kleinschalig kampeerterrein is toegestaan;
b. het gebruik van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het
gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die
geschiedt in het kader van de normale agrarische bedrijfsvoering, met dien
verstande dat opslag in het kader van de normale bedrijfsvoering niet mag
plaatsvinden voor de voorgevellijn van de woning ;

5.5.2

Toegestaan gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt niet gerekend het gebruik van
bestaande gebouwen na (gedeeltelijke) bedrijfsbeeindiging voor caravanstalling.

5.6

Afwijken van de gebruiksregels

5.6. 1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.1 en 5.5.1
onder a ten behoeve van nieuwe kleinschalige kampeerterreinen of uitbreiding van
bestaande kleinschalige kampeerterreinen of het plaatsen van meer kampeermiddelen
op een bestaand kleinschalig kampeerterrein, indien en voor zover:
a. de oppervlakte van het kampeerterrein ten minste 0,5 hectare bedraagt bij ten
hoogste 15 kampeermiddelen;
b. de oppervlakte van het kampeerterrein ten minste 0,75 hectare bedraagt bij ten
hoogste 25 kampeermiddelen;
c. het aantal kampeermiddelen in geen geval meer bedraagt dan 25;
d. de afstand van het kampeerterrein tot een erf van een derde ten minste 50 m
bedraagt;
e. het terrein landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een door
aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 4
Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen.
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5.6.2

Afwegingskader

Een in 5.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a.

het straat- en bebouwingsbeeld;

b.
c.

de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;

d.

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen granden, waarander begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving .

5.7

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

5.7.1

Verbod

Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het wijzigen van de verkavelingsstructuur ter plaatse van het in Bijlage 1
Houtsingelkaart aangegeven singellandschap of
jongeheideontginningslandschap. welke verkavelingsstructuur mede wordt
bepaald door het slotenpatroon en door niet als zodanig aangeduide houtsingels,
waarbij onder wijzigen wordt begrepen het geheel of gedeelte/ijk verwijderen van
niet als zodanig aangeduide houtsingels en/of het geheel of gedeeltelijk dempen,
verbreden, verdiepen of aan/eggen van watergangen;
b. indien het bestemmingsvlak grenst aan 'Agrarisch - Terpenlandschap':
1. het kappen van de erfbeplanting wanneer deze is aangelegd volgens een
erfinrichtingsplan of beplanting die de functie van afschermende be planting
en/of landschappelijke inpassing vervult;
2. het aanleggen van landschapselementen zoals bosjes en singels ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - miedenlandschap';
3. het dempen, aanleggen en wijzigen van watergangen, sloten en vaarten en
het daarmee wijzigen van de verkaveling;
4. het aanleggen en wijzigen van beschoeiingen en kaden;
5. het graven, dempen of wijzigen van waterpartijen zoals vijvers;
6. het afgraven, ophogen en egaliseren van granden tot een diepte van 50 cm;
7.

c.

het aanleggen, verwijderen en/of verharden van wegen, voet-, fiets- en
ruiterpaden en bijbehorende voorzieningen of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
indien het bestemmingsvlak grenst aan 'Agrarisch - Veenlandschap':
1. het kappen van de erfbeplanting wanneer deze is aangelegd volgens een
erfinrichtingsplan of beplanting die de functie van afschermende beplanting
en/of landschappelijke in passing vervult;
2. het dempen. aan/eggen en wijzigen van watergangen, sloten en vaarten en
het daarmee wijzigen van de verkaveling;
3. het aanleggen en wijzigen van beschoeiingen en kaden;
4. het graven, dempen of wijzigen van waterpartijen zoals vijvers;
5. het scheuren en frezen van grasland in de lage en natte delen;
6.

d.

het aanleggen, verwijderen en/of verharden van wegen, voet-, fiets- en
ruiterpaden en bijbehorende voorzieningen of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
indien het bestemmingsvlak grenst aan 'Agrarisch - Woudenlandschap':
1. het kappen van de erfbeplanting wanneer deze is aangelegd volgens een
erfinrichtingsplan of beplanting die de functie van afschermende beplanting
en/of landschappelijke inpassing vervult;
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2.

5.7.2

het graven, dempen of wijzigen van waterpartijen zoals vijvers;

5.

het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden tot een diepte van 50 cm;

6.

het aanleggen, verwijderen en/of verharden van wegen, voet-, fiets- en
ruiterpaden en bijbehorende voorzieningen of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen.

a.

werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of de normale
exploitatie betreffen;

b.

werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn dan wei krachtens een
verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan;
het realiseren van ten hoogste 2 dammen in iedere lange zijde van een perceel,
met een breedte van ten hoogste 10 m per dam, mits na verwijdering van de
houtsingel ter plaatse van de nieuwe dam(men) tenminste 75% van de
oorspronkelijke lengte van de houtsingel resteert;

d.

het realiseren van ten hoogste 1 dam in iedere korte zijde van een perceel, met
een breedte van ten hoogste 10m per dam, mits na verwijdering van de houtsingel
ter plaatse van de nieuwe dam tenminste 75% van de oorspronkelijke lengte van
de houtsingel resteert.

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming indien daardoor dan wei door de daarvan (direct of indirect) te
verwachten gevolgen een onevenredige aantasting kan plaatsvinden van:
a. de landschappelijke waarden van deze gronden als bedoeld in 5.1;

b.

5.7.4

4.

Uitzonderingen op verbod
Het in 5.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:

c.

5.7.3

3.

het dempen, aanleggen en wijzigen van watergangen, sloten en vaarten langs
houtsingels;
het aanleggen en wijzigen van beschoeiingen, kaden en dijken;

aanwezige dobben en pingoru"fnes.

/nrichtingsp/an
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 5.7.1 onder a wordt uitsluitend verleend op
basis van een inrichtingsplan:
a. dat een bijdrage levert aan de landschappelijke waarden als bedoeld in 5.1 onder
d;
b. waaruit blijkt dat de gemiddelde oppervlakte van percelen cultuurgrond die
behoren tot het bedrijf van aanvrager, na het uitvoeren van het inrichtingsplan zich
bevindt tussen de maximale en de minimale kavelmaat die in Bijlage 2 Richtlijnen
voor de inrichting van houtsingels is opgenomen in de kolom 'voorstelbaar' voor
het singellandschap en het jongeheideontginningslandschap, zoals aangegeven in
Bijlage 1 Houtsingelkaart;
c. waaruit blijkt dat de verhouding tussen de breedte en de lengte van ieder in de
herinrichting betrokken perceel zich na herinrichting bevindt tussen de maximale
en minimale kavelverhouding die in Bijlage 2 Richtlijnen voor de inrichting van
houtsingels is opgenomen in de kolom 'voorstelbaar' voor het singellandschap en
het jongeheideontginningslandschap zoals aangegeven in Bijlage 1
Houtsingelkaart;
d. waaruit blijkt dat verlies aan oppervlaktewater wordt gecompenseerd.
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5.8

Wijzigingsbevoegdheid

5.8.1

Wijziging

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:
a. de bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij' wijzigen in de bestemming
'Agrarisch - Agrarisch bedrijf, indien en voor zover:
1.

b.

een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf
met toekomstperspectief;
2. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
3. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 2 Richtlijnen voor de inrichting van houtsingels;
de bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij' wijzigen in de bestemming
'Wanen', al dan niet in combinatie met een aanduiding ten behoeve van andere
activiteiten bij de bestemming 'Wonen' en in de bestemming 'Agrarisch Terpenlandschap', 'Agrarisch - Veenlandschap' of 'Agrarisch Woudenlandschap', indien en voor zover:
1. de paardenhouderij is of wordt beeindigd;
2. de omvang van het bestemmingsvlak 'Wonen' kleiner wordt dan het
bestemmingsvlak 'Agrarisch - Paardenhouderij';
3.
4.

c.

d.

karakteristieke bebouwing behouden blijft;
uitsluitend de voormalige bedrijfswoning en aanwezige karakteristieke
gebouwen worden gebruikt voor een woning;
de bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij' wijzigen in de bestemming
'Wonen' en daarbij aanduidingen opnemen ten behoeve van het toestaan van 1
extra woning, indien en voor zover:
1. sprake is van verbetering van de landschappelijke kwaliteit, waarbij geldt dat
tenminste:
2
1.000 m aan bedrijfsgebouwen dient te worden gesloopt, indien de
nieuwe extra woning wordt gerealiseerd in aansluiting op een dorp of
bebouwingslint;
2
1.500 m aan bedrijfsgebouwen dient te worden gesloopt, indien de
nieuwe extra woning wordt gerealiseerd op een bestaand solitair
bouwperceel in het landelijk gebied;
2. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
de bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij' wijzigen ten behoeve van een
zorgfunctie in de bestemming 'Maatschappelijk' en daarbij aanduidingen
opnemen ten behoeve van maatwerk, indien en voor zover:
1. een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardige activiteit met
toekomstperspectief;
2. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de functieverandering;
3.
4.
5.

op het erf voldoende parkeergelegenheid is;
karakteristieke bebouwing behouden blijft;
uitsluitend de voormalige bedrijfswoning en aanwezige karakteristieke
gebouwen worden gebruikt voor woonvormen die verband houden met de
zorgfunctie;

6.

de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 2 Richtlijnen voor de inrichting van houtsingels;
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e.

f.

5.8.2

de bestemming 'Agrarisch - PaardenhotJderij' wijzigen in de bestemming
'Bedrijf, indien en voor zover:
1. uitsluitend bedrijfsactiviteiten worden toegestaan behorende tot de
categorieen 1 en 2 als bedoeld in Bijlage 5 Staat van bedrijfsactiviteiten;
2. de omvang van het bestemmingsvlak 'Bedrijf kleiner wordt dan het
bestemmingsvlak 'Agrarisch - Paardenhouderij';
3. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
4. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
de bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij' wijzigen ten behoeve van
recreatie, natuur- en landschapsbeheer, cultuur, kunst, educatie, restaurants,
logies of daarmee vergelijkbare horecavormen in de bestemming 'Recreatie Verblijfsrecreatie', 'Maatschappelijk', 'Horeca' of 'Wonen' en daarbij
aanduidingen opnemen ten behoeve van maatwerk, indien en voor zover:
1. een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardige activiteit met
toekomstperspectief;
2. in geval van wijziging ten behoeve van een verblijfsrecreatieve bestemming in
een bedrijfsplan wordt ingegaan op de wijze waarop permanente bewoning
wordt voorkomen;
3. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de functieverandering;
4. op het erf voldoende parkeergelegenheid is;
5. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
6. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen.

Afwegingskader
Een in 5.8.1 genoemde wijziging kan slechts worden vastgesteld, indien en voor zover
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. de milieusituatie;
b. de verkeersveiligheid;
c. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving;
d. de waarden en functies die het plan beoogt te beschermen.
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Artikel6

Agrarisch - Terpenlandschap

6.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch - Terpenlandschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarisch gebruik, met uitzondering van boom-/sierteelt, houtteelt, bol/enteelt en
fruitteelt;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden zoals
deze tot uitdrukking komen in de volgende kenmerken :
1. de onregelmatige blokverkaveling op oude kleigronden met vaarten en
natuurlijke waterlopen;
2. boerenerven die verspreid liggen en op terpen en vaak ontsloten zijn door
(op)vaarten;
3. microrelief in de vorm van terpen , oude kreken en kruinige percelen;
4. historische dijklichamen;
c. het behoud, hat herstel en de bescherming van dobben en pingoru'ines;
d. bestaande infrastructurele voorzieningen;
e. fiets-, wandel- en ruiterpaden en extensieve dagrecreatie;
f. de waterhuishouding;
g. ter plaatse van de aanduiding 'eendenkooi' mede voor een eendenkooi;
h. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' mede voor een ijsbaan;
i. ter plaatse van de aanduiding 'modelvliegtuigbaan' mede voor een
modelvliegtuigterrein;
j . ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zanddepot' , mede
voor een zanddepot;
met daarbij behorende:
•

bouwwerken;
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
met dien verstande dat:
1. mestopslagvoorzieningen en voeropslagvoorzieningen niet zijn toegestaan;
2. teeltondersteunende voorzieningen niet zijn toegestaan;
3. paardenbakken niet zijn toegestaan.

6.2

Bouwregels
Op de voor 'Agrarisch - Terpenlandschap' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van
de volgende regels:
a. gebouwen zijn niet toegestaan , met dien verstande dat bestaande stal/en en
schuren mogen worden gehandhaafd naar de omvang die zij hadden op het
moment van terinzagelegging van het ontwerpplan;
b. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' gebouwen mogen worden gebouwd met
2
een gezamenlijke oppervlakte van niet meer dan 100 m en een bouwhoogte van
niet meer dan 5 m;
c. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer dan 1,5 m bedragen;
d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 3 m
bedragen.
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6.3

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a. het bebouwingsbeeld;
b.

de milieusituatie;

c.
d.

de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.

6.4

Afwijken van de bouwregels

6.4.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

a.

b.

c.

6.4.2

6.2 aanhef en toestaan dat wordt gebouwd ten behoeve van een functie waarvoor
is of wordt afgeweken van de gebruiksregels mits dit in overeenstemming is met de
in 6.6.1 genoemde voorwaarden en wordt gebouwd conform de bouwregels;
6.2 onder a en worden toegestaan dat tijdelijke schuilstallen met een lichte
2
constructie worden gebouwd met een oppervlakte van niet meer dan 25 m en een
hoogte van niet meer dan 4 m, welke schuilstallen zijn toegestaan in de periode
van 1 oktober tot 1 april.
6.2 onder c en worden toegestaan dat een terreinafscheiding ten behoeve van de
afscherming van een mestopslag wordt gebouwd met een bouwhoogte van niet
meer dan 1,80 m.

Afwegingskader

Een in 6.4 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c.
d.

de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.

6.5

Specifieke gebruiksregels

6.5.1

Strijdig gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:
a. het wijzigen van de verkavelingsstructuur ter plaatse van het in Bijlage 1
Houtsingelkaart aangegeven singellandschap en
jongeheideontginningslandschap, welke verkavelingsstructuur mede wordt
bepaald door het slotenpatroon en ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel' door
houtsingels, waarbij onder wijzigen wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk
verwijderen van houtsingels ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel' en het al
dan niet in samenhang daarmee dempen, verbreden, verdiepen of aanleggen van
watergangen langs houtsingels ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel', met
dien verstande dat:
1. niet als strijdig gebruik wordt aangemerkt het realiseren van ten hoogste 2
dammen in iedere lange zijde van een perceel op een afstand van ten minste 5
m uit de hoek van het perceel, met een breedte van ten hoogste 10 m per dam,
mits na verwijdering van de houtsingel ter plaatse van de nieuwe dam(men)
tenminste 75% van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel resteert;

2.

b.

niet als strijdig gebruik wordt aangemerkt het realiseren van ten hoogste 1 dam
in iedere korte zijde van een perceel op een afstand van ten minste 5 m uit de
hoek van het perceel, met een breedte van ten hoogste 10m per dam, mits na
verwijdering van de houtsingel ter plaatse van de nieuwe dam tenminste 75%
van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel resteert;

de aanleg van houtopstanden of bomen, anders dan voor de erfbeplanting;
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c.

het aanleggen van landschapselementen, zoals bosjes en singels;

d. het gebruik als tuin;
e.
f.

6.5.2

het dempen van kreken;
het graven, dempen, uitdiepen en wijzigen van dobben en pingoru"ines.

Toegestaan gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt niet gerekend:
a. het kappen van bosschages (met uitzondering van ertbeplanting) om de weidsheid
van het landschap te versterken;

b.

het aanpassen van de infrastructuur met het oog op de verkeersveiligheid.

6.6

Afwijken van de gebruiksregels

6.6.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 6.1 ten behoeve van het gebruik van de grond als paardenbak, mits:
1. de paardenbak wordt gebruikt ten dienste van de bewoners van de woning in
het bestemmingsvlak, waaraan de paardenbak aansluitend dient te worden
gesitueerd;
2. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardenbak niet meer bedraagt dan 20 x 40 m;

4.
5.
b.

6.1 ten behoeve van het gebruik van de grond voor een kleinschalig
kampeerterrein, mits:
1.

2.
3.
4.
5.

c.

6.1
1.
2.

3.

6.6.2

geen lichtmasten worden geplaatst;
geen stapmolen wordt geplaatst;

het kleinschalig kampeerterrein wordt gerealiseerd aansluitend aan een
perceel waarop legaal een kleinschalig kampeerterrein is of wordt
gerealiseerd;
de afstand van het kampeerterrein tot een ert van een derde tenminste 50 m
bedraagt;
het gezamenlijke aantal standplaatsen voor kampeermiddelen niet meer
bedraagt dan 25;
de oppervlakte van het kampeerterrein niet minder dan 0,5 hectare bedraagt;
het terrein landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een
door aanvrager lngediend erfinrlchtingsplan, dat in overeenstemming is met
Bijlage 4 Richtlijnen voor nleuwe ontwlkkelingen;
en kan een mestopslagvoorziening worden toegestaan, mits:
3

de capaciteit van de mestopslagvoorziening niet meer bedraagt dan 2.500 m ;
op het erf van het bedrijf de opslag van mest niet op een doelmatige wijze kan
worden gerealiseerd, gelet op een doelmatlge bedrijfsvoering en/of de
milieusituatie;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden.

Afwegingskader
Een in 6.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;

c.

de verkeersveiligheid;

d.

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen granden .
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6.7

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

6.7.1

Verbod
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning de volgende werken , geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a.

het wijzigen van de verkavelingsstructuur ter plaatse van het in Bijlage 1
Houtsingelkaart aangegeven singeliandschap of
jongeheideontginningslandschap, welke verkavelingsstructuur mede wordt
bepaald door het slotenpatroon en door niet als zodanig aangeduide houtsingels,
waarbij onder wijzigen wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk verwijderen van
niet als zodanig aangeduide houtsingels en/of het geheel of gedeeltelijk dempen,
verbreden, verdiepen of aanleggen van watergangen;

b.

het kappen van de erfbeplanting wanneer deze is aangelegd volgens een
erfinrichtingsplan of beplanting die de functie van afschermende beplanting en/of
landschappelijke inpassing vervult;
het dempen, aanleggen en wijzigen van watergangen, sloten en vaarten en het
daarmee wijzigen van de verkaveling;
het aanleggen en wijzigen van beschoeiingen en kaden;
het graven, dempen of wijzigen van waterpartijen zoals vijvers;

c.
d.
e.
f.
g.

het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden tot een diepte van 50 cm;
het aanleggen, verwijderen en/ofverharden van wegen, voet-, fiets- en ruiterpaden
en bijbehorende voorzieningen of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;

h. het vergroten van een terp.

6. 7.2

Uitzonderingen op verbod
Het in 6.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:
a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of de normale
exploitatie betreffen;
b. werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn dan wei krachtens een
verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan;
c. ten aanzien van het wijzigen van de verkavelingsstructuur: het realiseren van ten
hoogste 2 dammen in iedere lange zijde van een perceel, met een breedte van ten
hoogste 10m per dam, mits na verwijdering van de houtsingel ter plaatse van de
nieuwe dam(men) tenminste 75% van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel
resteert;
d. ten aanzien van het wijzigen van de verkavelingsstructuur: het realiseren van ten
hoogste 1 dam in iedere korte zijde van een perceel, met een breedte van ten
hoogste 10m per dam, mits na verwijdering van de houtsingel ter plaatse van de
nieuwe dam tenminste 75% van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel
resteert.

6.7.3

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming indien daardoor dan wei door de daarvan (direct of indirect) te
verwachten gevolgen een onevenredige aantasting kan plaatsvinden van:
a. de landschappelijke waarden van deze gronden als bedoeld in 6.1;
b. de aanwezige dobben en pingoru"ines als bedoeld in 6.1.
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6.7.4

/nrichtingsp/an

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 6.7.1 onder a wordt uitsluitend verleend op
basis van een inrichtingsplan:
a.

dat een bijdrage levert aan de landschappelijke waarden als bedoeld in 6.1 onder
b;
b. waaruit blijkt dat de gemiddelde oppervlakte van percelen cultuurgrond die
behoren tot het bedrijf van aanvrager, na het uitvoeren van het inrichtingsplan zich
bevindt tussen de maximale en de minimale kavelmaat die in Bijlage 2 Richtlijnen
voor de inrichting van houtsingels is opgenomen in de kolom 'voorstelbaar' voor
het singellandschap en het jongeheideontginningslandschap, zoals aangegeven in
Bijlage 1 Houtsingelkaart;
c. waaruit blijkt dat de verhouding tussen de breedte en de lengte van ieder in de
herinrichting betrokken perceel zich na herinrichting bevindt tussen de maximale
en minimale kavelverhouding die in Bijlage 2 Richtlijnen voor de inrichting van
houtsingels is opgenomen in de kolom 'voorstelbaar' voor het singellandschap en
het jongeheideontginningslandschap zoals aangegeven in Bijlage 1
Houtsingelkaart;
d. waaruit blijkt dat verlies aan oppervlaktewater wordt gecompenseerd.
6.8

6.8.1

Wijzigingsbevoegdheid
Wijziging

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 'Agrarisch
- Terpenlandschap' wijzigen in de bestemming:
a. 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf, uitsluitend ten behoeve van vergroting van een
bestaand bouwvlak met de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf, indien en
voor zover:
1. aannemelijk is gemaakt dat in het bouwvlak, al dan niet vergroot met
toepassing van het bepaalde in 3.4.1 geen ruimte meer is;
2. de omvang van het bouwvlak na vergroting niet meer bedraagt dan 3 hectare;
3. de bedrijfseconomische noodzaak voor vergroting tot de gewenste omvang is
aangetoond;
4. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de uitbreiding;
5. wordt gebouwd met inachtneming van het beginsel van
bebouwingsconcentratie;
6. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
het bedrijf binnen een straal van 10 km over voldoende grond beschikt om voor
minimaal 75% te kunnen voorzien in het produceren van het eigen ruwvoer en
de eigen mestafzet;

1. 8.

het bedrijf minstens 40% van de grond als huiskavel in aansluiting op het
{,__
bouwvlak heeft;
b. 'Natuur', indien en voor zover het gronden betreft die in het provinciale
natuurbeheerplan zijn aangewezen als natuurontwikkelingsgebied.

6.8.2

Afwegingskader

Een in 6.8.1 genoemde wijziging kan slechts worden vastgesteld, mits geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. de milieusituatie;
b. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
c.

de waarden en functies die het plan beoogt te beschermen.
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Artikel7

Agrarisch • Veenlandschap

7.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch - Veenlandschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarisch gebruik, met uitzondering van boom-/sierteelt, houtteelt, bollenteelt en
fruitteelt;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden zoals
deze tot uitdrukking komen in de volgende kenmerken:
1. een open planmatig aangelegd veenweidegebied;
2. veel water en rietlanden en resten van vroegere wateroppervlakten ;
3. incidenteellijnvormige beplantingen;
4. de aanwezigheid van lagen en drasse graslanden met de bijbehorende
kenmerkende flora en fauna ;
5. weidsheid, onderbroken met een enkel bosje of boerderij;
6. natuurgebieden in de lage en natte delen;
7. eendenkooien aan de rand van het gebied;
met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
agrarisch - miedenlandschap' hier en daar opduikingen van zand en leem
voorkomen met incidenteellijnvormige beplanting en geen eendenkooien
voorkomen ;
c. het behoud, het herstel en de bescherming van dobben en pingorurnes;
d. bestaande infrastructurele voorzieningen ;
e. fiets-, wandel- en ruiterpaden en extensieve dagrecreatie;
f. de waterhuishouding ;
g. ter plaatse van de aanduiding 'eendenkooi' mede v~~r een eendenkooi;
h. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' mede voor een ijsbaan ;
i. ter plaatse van de aanduiding 'modelvliegtuigbaan' mede voor een
modelvliegtuigterrein;
j. tar plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zanddepot', mede
voor een zanddepot;
met daarbij behorende:
bouwwerken;
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
met dien verstande dat:
1. mestopslagvoorzieningen en voeropslagvoorzieningen niet zijn toegestaan;
2. teeltondersteunende voorzieningen niet zijn toegestaan;
3. paardenbakken niet zijn toegestaan.

7.2

Bouwregels
Op de voor 'Agrarisch - Veenlandschap' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van
de volgende regels :
a. gebouwen zijn niet toegestaan, met dien verstande dat bestaande stallen en
schuren mogen worden gehandhaafd naar de omvang die zij hadden op het
moment van terinzagelegging van het ontwerpplan;
b. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' gebouwen mogen worden gebouwd met
een gezamenlijke oppervlakte van niet meer dan 100 m2 en een bouwhoogte van
niet meer dan 5 m;
c. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer dan 1,5 m bedragen;
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d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 3 m
bedragen.

7.3

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a.
b.

het bebouwingsbeeld;
de milieusituatie;

c.
d.

de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.

7.4

Afwijken van de bouwregels

7.4.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 7.2 aanhef en toestaan dat wordt gebouwd ten behoeve van een functie waarvoor
is of wordt afgeweken van de gebruiksregels mits dit in overeenstemming is met de
in 7.6.1 genoemde voorwaarden en wordt gebouwd conform de bouwregels;
b. 7.2 onder a en worden toegestaan dat tijdelijke schuilstallen met een lichte
2
constructie worden gebouwd met een oppervlakte van niet meer dan 25 m en een
hoogte van niet meer dan 4 m, welke schuilstallen zijn toegestaan in de periode
van 1 oktober tot 1 april.
c. 7.2 onder c en worden toegestaan dat een terreinafscheiding ten behoeve van de
afscherming van een mestopslag wordt gebouwd met een bouwhoogte van niet
meer dan 1,80 m.

7.4.2

Afwegingskader
Een in 7.4 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b.
c.
d.

de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.

7.5

Specifieke gebruiksregels

7.5.1

Strijdig gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:
a. het wijzigen van de verkavelingsstructuur ter plaatse van het in Bijlage 1
Houtsingelkaart aangegeven singellandschap en
jongeheideontginningslandschap, welke verkavelingsstructuur mede wordt
bepaald door het slotenpatroon en ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel' door
houtsingels, waarbij onder wijzigen wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk
verwijderen van houtsingels ler plaatse van de aanduiding 'houtsingel' en het al
dan niet in samenhang daarmee dempen, verbreden , verdiepen of aanleggen van
watergangen langs houtsingels ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel', met
dien verstande dat:
1. niet als strijdig gebruik wordt aangemerkt het realiseren van ten hoogste 2
dammen in iedere lange zijde van een perceel op een afstand van ten minste 5
m uit de hoek van het perceel, met een breedte van ten hoogste 10m per dam,
mits na verwijdering van de houtsingel ter plaatse van de nieuwe dam(men)
tenminste 75% van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel resteert;
2. niet als strijdig gebruik wordt aangemerkt het realiseren van ten hoogste 1 dam
in iedere korte zijde van een perceel op een afstand van ten minste 5 m uit de
hoek van het perceel, met een breedte van ten hoogste 10m per dam, mits na
verwijdering van de houtsingel ter plaatse van de nieuwe dam tenminste 75%
van de oorspronkeiijke iengte van de houtsingei resteert;
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b. het kappen van bosschages ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
agrarisch - miedenlandschap';
c. het aanleggen van landschapselementen zoals bosjes en singels, met dien
verstande dat dit wei is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van agrarisch - miedenlandschap';
d. het gebruik als tuin;
e. het graven, dempen, uitdiepen en wijzigen van dobben en pingoru"ines.

7.5.2

Toegestaan gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt niet gerekend:
a. het kappen van bosschages (met uitzondering van ertbeplanting) om de weidsheid
van het landschap te versterken anders dan ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van agrarisch - miedenlandschap';
b. het aanpassen van de infrastructuur met het oog op de verkeersveiligheid.

7.6

Afwijken van de gebruiksregels

7.6. 1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 7.1 ten behoeve van het gebruik van de grond als paardenbak, mits:
1. de paardenbak wordt gebruikt ten dienste van de bewoners van de waning in
het bestemmingsvlak, waaraan de paardenbak aansluitend dient te worden
gesitueerd;
2. de afstand tot een waning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt;
3. de oppervlakte van de paardenbak niet meer bedraagt dan 20 x 40 m;
4. geen lichtmasten worden geplaatst;
5. geen stapmolen wordt geplaatst;
b. 7.1 ten behoeve van het gebruik van de grand voor een kleinschalig
kampeerterrein, mits:
1. het kleinschalig kampeerterrein wordt gerealiseerd aansluitend aan een
perceel waarop legaal een kleinschalig kampeerterrein is of wordt
gerealiseerd;
2. de afstand van het kampeerterrein tot een ert van een derde tenminste 50 m
bedraagt;
3. het gezamenlijke aantal standplaatsen voor kampeermiddelen niet meer
bedraagt dan 25;
4. de oppervlakte van het kampeerterrein niet minder dan 0,5 hectare bedraagt;
5. het terrein landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een
door aanvrager ingediend ertinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met
Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
c. 7.1 en kan een mestopslagvoorziening worden toegestaan, mits:
1. de capaciteit van de mestopslagvoorziening niet meer bedraagt dan 2.500 m3 ;
2. op het ert van het bedrijf de opslag van mest niet op een doelmatige wijze kan
worden gerealiseerd, gelet op een doelmatige bedrijfsvoering en/of de
milieusituatie;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden.

7.6.2

Afwegingskader
Een in 7.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
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d.

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.

7.7

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

7.7.1

Verbod

Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren :
a. het wijzigen van de verkavelingsstructuur ter plaatse van het in Bijlage 1
Houtsingelkaart aangegeven singellandschap of
jongeheideontginningslandschap, welke verkavelingsstructuur mede wordt
bepaald door het slotenpatroon en door niet als zodanig aangeduide houtsingels,
waarbij onder wijzigen wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk verwijderen van
niet als zodanig aangeduide houtsingels en/of het geheel of gedeeltelijk dempen,
verbreden, verdiepen of aanleggen van watergangen;
b.

het kappen van de erfbeplanting wanneer deze is aangelegd volgens een
erfinrichtingsplan of beplanting die de functie van afschermende beplanting en/of
landschappelijke in passing vervult;

c.

e.

het aanleggen van landschapselementen zoals bosjes en singels ter plaatse van
de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch • miedenlandschap';
het dempen, aanleggen en wijzigen van watergangen, sloten en vaarten en het
daarmee wijzigen van de verkaveling;
het aanleggen en wijzigen van beschoeiingen en kaden;

f.
g.

het graven, dempen of wijzigen van waterpartijen zoals vijvers;
het scheuren en frezen van grasland;

h.

het aanleggen, verwijderen en/of verharden van wegen, voet-, fiets- en ruiterpaden
en bijbehorende voorzieningen of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen.

d.

7.7.2

Uitzonderingen op verbod
Het in 7.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:

a.

werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of de normale
exploitatie betreffen;
b. werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn dan wei krachtens een
verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan;
c. ten aanzien van het wijzigen van de verkavelingsstructuur: het realiseren van ten
hoogste 2 dammen in iedere lange zijde van een perceel, met een breedte van ten
hoogste 10m per dam, mits na verwijdering van de houtsingel ter plaatse van de
nieuwe dam(men) tenminste 75% van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel
resteert;
d. ten aanzien van het wijzigen van de verkavelingsstructuur: het realiseren van ten
hoogste 1 dam in iedere korte zijde van een perceel, met een breedte van ten
hoogste 10m per dam, mits na verwijdering van de houtsingel ter plaatse van de
nieuwe dam tenminste 75% van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel
resteert.

7.7.3

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming indien daardoor dan wei door de daarvan (direct of indirect) te
verwachten gevolgen een onevenredige aantasting kan plaatsvinden van:
a. de landschappelijke waarden van deze gronden als bedoeld in 7.1 ;

b.

de aanwezige dobben en pingoru'lnes als bedoeld in 7.1.
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7.7.4

Inrichtingsplan
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 7.7.1 onder a wordt uitsluitend verleend op
basis van een inrichtingsplan:

a. dat een bijdrage levert aan de landschappelijke waarden als bedoeld in 7.1 onder
b;
b. waaruit blijkt dat de gemiddelde oppervlakte van perce len cultuurgrond die
behoren tot het bedrijf van aanvrager, na het uitvoeren van het inrichtingsplan zich
bevindt tussen de maxima Ie en de minima Ie kavelmaat die in Bijlage 2 Richtlijnen
voor de inrichting van houtsingels is opgenomen in de kolom 'voorstelbaar' voor
het singellandschap en het jongeheideontginningslandschap, zoals aangegeven in
Bijlage 1 Houtsingelkaart;
c.

d.

waaruit blijkt dat de verhouding tussen de breedte en de lengte van ieder in de
herinrichting betrokken perceel zich na herinrichting bevindt tussen de maximale
en minimale kavelverhouding die in Bijlage 2 Richtlijnen voor de inrichting van
houtsingels is opgenomen in de kolom 'voorstelbaar' voor het singellandschap en
het jongeheideontginningslandschap zoals aangegeven in Bijlage 1
Houtsingelkaart;
waaruit blijkt dat verlies aan oppervlaktewater wordt gecompenseerd.

7.8

Wijzigingsbevoegdheid

7.8.1

Wijziging
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 'Agrarisch
• Veenlandschap' wijzigen in de bestemming:

a.

'Agrarisch. Agrarisch bedrijf, uitsluitend ten behoeve van vergroting van een
bestaand bouwvlak met de bestemming 'Agrarisch • Agrarisch bedrijf, indien en
voor zover:
1. aannemelijk is gemaakt dat in het bouwvlak, al dan niet vergroot met
toepassing van het bepaalde in 3.4.1 geen ruimte meer is;
2. de omvang van het bouwvlak na vergrating niet meer bedraagt dan 3 hectare;
3. de bedrijfseconomische noodzaak voor vergroting tot de gewenste omvang is
aangetoond;
4. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de uitbreiding;
5. wordt gebouwd met inachtneming van het beginsel van
bebouwingsconcentratie;
6.

7.

8.
b.

7.8.2

de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
het bedrijf binnen een straal van 10 km over voldoende grond beschikt am voor
minimaal 75% te kunnen voorzien in het produceren van het eigen ruwvoer en
de eigen mestafzet;
het bedrijf minstens 40% van de grond als huiskavel in aansluiting op het
bouwvlak heeft;

'Natuur', indien en voor zover het granden betreft die in het provinciale
natuurbeheerplan zijn aangewezen als natuurontwikkelingsgebied.

Afwegingskader
Een in 7.8.1 genoemde wijziging kan slechts worden vastgesteld, mits geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a.
b.

de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;

c.

de waarden en functies die het plan beoogt te beschermen.

bestemmingsplan "BOtengebiet Dantumadiel" (voorontwerp)
105

Artikel8

Agrarisch - Woudenlandschap

8.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Woudenlandschap' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

c.

agrarisch gebruik, met uitzondering van boom-/sierteelt, houtteelt en bollenteelt en
met dien verstande dat fruitteelt uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de
aanduiding 'fruitteelt';
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden zoals
deze tot uitdrukking komen in de volgende kenmerken:
1. de grote mate van beslotenheid als gevolg van de langgerekte
strokenverkaveling met houtwallen en elzensingels op de kavelgrenzen;
2. streekdorpen/bebouwingslinten op de oost-west lopende zandruggen;
3. halepaden;
het behoud, het herstel en de bescherming van dobben en pingoru"ines;

d.
e.
f.
g.

ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel' uitsluitend voor een houtsingel;
bestaande infrastructurele voorzieningen;
fiets-, wandel- en ruiterpaden en extensieve dagrecreatie;
de waterhuishouding;

h.
i.
j.

ter plaatse van de aanduiding 'eendenkooi' mede voor een eendenkooi;
ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' mede voor een ijsbaan;
ter plaatse van de aanduiding 'modelvliegtuigbaan' mede voor een
modelvliegtu igte rrei n;

k.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zanddepot', mede
voor een zanddepot;

b.

met daarbij behorende:
bouwwerken;
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
met dien verstande dat:
1. mestopslagvoorzieningen en voeropslagvoorzieningen niet zijn toegestaan;
2. teeltondersteunende voorzieningen niet zijn toegestaan;
3. paardenbakken niet zijn toegestaan.

8.2

Bouwregels

Op de voor 'Agrarisch - Woudenlandschap' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van
de volgende regels:
a. gebouwen zijn niet toegestaan, met dien verstande dat bestaande stallen en
schuren mogen worden gehandhaafd naar de omvang die zij hadden op het
moment van terinzagelegging van het ontwerpplan;
b. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' gebouwen mogen worden gebouwd met
2
een gezamenlijke oppervlakte van niet meer dan 100 m en een bouwhoogte van
niet meer dan 5 m;
c. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer dan 1,5 m bedragen;
d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 3 m
bedragen.
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8.3

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a.
b.

het bebouwingsbeeld;
de milieusituatie;

c.
d.

de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.

8.4

Afwijken van de bouwregels

8.4.1

Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 8.2 aanhef en toestaan dat wordt gebouwd ten behoeve van een functie waarvoor
is ofwordt afgeweken van de gebruiksregels mits dit in overeenstemming is met de
in 8.6.1 genoemde voorwaarden en wordt gebouwd conform de bouwregels;
b. 8.2 onder a en worden toegestaan dat tijdelijke schuilstallen met een lichte
2
constructie worden gebouwd met een oppervlakte van niet meer dan 25 m en een
hoogte van niet meer dan 4 m, welke schuilstallen zijn toegestaan in de periode
van 1 oktober tot 1 april.
c. 8.2 onder c en worden toegestaan dat een terreinafscheiding ten behoeve van de
afscherming van een mestopslag wordt gebouwd met een bouwhoogte van niet
meer dan 1,80 m.

8.4.2

Afwegingskader
Een in 8.4 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;

c.
d.

de verkeersveiligheid ;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.

8.5

Specifieke gebruiksregels

8.5.1

Strijdig gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:
a. het wijzigen van de verkavelingsstructuur, die mede wordt bepaald door het
slotenpatroon en ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel' door houtsingels,
waarbij onder wijzigen wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk verwijderen van
houtsingels ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel' en het al dan niet in
samenhang daarmee dempen, verbreden, verdiepen of aanleggen van
watergangen langs houtsingels ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel', met
dien verstande dat:
1. niet als strijdig gebruik wordt aangemerkt het realiseren van ten hoogste 2
dammen in iedere lange zijde van een perceel op een afstand van ten minste 5
m uit de hoek van het perceel, met een breedte van ten hoogste 10m per dam,
mits na verwijdering van de houtsingel ter plaatse van de nieuwe dam (men)
tenminste 75% van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel resteert;
2. niet als strijdig gebruik wordt aangemerkt het realiseren van ten hoogste 1 dam
in iedere korte zijde van een perceel op een afstand van ten minste 5 m uit de
hoek van het perceel, met een breedte van ten hoogste 10m per dam, mits na
verwijdering van de houtsingel ter plaatse van de nieuwe dam tenminste 75%
van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel resteert;

b.
c.

het gebruik als tuin;
het graven, dempen, uitdiepen en wijzigen van dobben en pingoru'ines.
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8.5.2

Toegestaan gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt niet gerekend:

a.

het aanleggen en aanplanten van houtsingels;

b.

het aanpassen van de infrastructuur met het oog op de verkeersveiligheid.

8.6

Afwijken van de gebruiksregels

8.6.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 8.1 ten behoeve van boom-/sierteelt, fruitteelt of houtteelt, mits de
landschappelijke waarden van de gronden niet onevenredig worden aangetast;

b. 8.1 ten behoeve van het gebruik van de grond als paardenbak, mits:
1. de paardenbak wordt gebruikt ten dienste van de bewoners van de woning in
het bestemmingsvlak, waaraan de paardenbak aansluitend dient te worden
gesitueerd;
2. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt;

c.

3. de oppervlakte van de paardenbak niet meer bedraagt dan 20 x 40 m;
4. geen lichtmasten worden geplaatst;
5. geen stapmolen wordt geplaatst;
8.1 ten behoeve van het gebruik van de grond voor een kleinschalig
kampeerterrein, mits:
1. het kleinschalig kampeerterrein wordt gerealiseerd aansluitend aan een
perceel waarop legaal een kleinschalig kampeerterrein is of wordt
gerealiseerd;
2.
3.

de afstand van het kampeerterrein tot een erf van een derde tenminste 50 m
bedraagt;
het gezamenlijke aantal standplaatsen voor kampeermiddelen niet meer
bedraagt dan 25;

4.
5.

d.

de oppervlakte van het kampeerterrein niet minder dan 0,5 hectare bedraagt;
het terrein landschappelijk goed wordf ingepast, hetgeen moet blijken uit een
door aanvrager ingediend erfinrichtlngsplan, dat in overeenstemming is met
Bijlage 4 RichUijnen voor nieuwe ontwlkkelingen;
8.1 en kan een mestopslagvoorziening worden toegestaan, mits:
1. de capaciteit van de mestopslagvoorziening niet meer bedraagt dan 2.500 m3 ;
2.

3.

8.6.2

op het erf van het bedrijf de opslag van mest niet op een doelmatige wijze kan
worden gerealiseerd, gelet op een doelmatige bedrijfsvoering en/of de
milieusituatie;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden.

Afwegingskader
Een in 8.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.
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8.7

8.7.1

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

8.7.2

a.

het wijzigen van de verkavelingsstructuur, die mede wordt bepaald door het
slotenpatroon en door houtsingels die niet zijn aangeduid met de aanduiding
'houtsingel', waarbij onder wijzigen wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk
verwijderen van houtsingels die niet zijn aangeduid met de aanduiding
'houtsingel' en/of het geheel of gedeeltelijk dempen, verbreden, verdiepen of
aanleggen van watergangen ;

b.

het kappen van de erfbeplanting wanneer deze is aangelegd volgens een
erfinrichtingsplan of beplanting die de functie van afschermende beplanting en/of
landschappelijke in passing vervult;

c.

het dempen, aanleggen en wijzigen van watergangen, sloten en vaarten langs
houtsingels;

d.

het aanleggen en wijzigen van beschoeiingen, kaden en dijken;

e.

het graven, dempen of wijzigen van waterpartijen zoals vijvers;

f.

het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden tot een diepte van 50 cm;

g.

het aanleggen, verwijderen en/ofverharden van wegen, voet-, fiets- en ruiterpaden
en bijbehorende voorzieningen of het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen.

Uitzonderingen op verbod
Het in 8.7.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:
a.

werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of de normale
exploitatie betreffen;

b. werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn dan wei krachtens een
verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan;

8.7.3

c.

ten aanzien van het wijzigen van de verkavelingsstructuur: het realiseren van ten
hoogste 2 dammen in iedere lange zijde van een perceel, met een breedte van ten
hoogste 10m per dam, mits na verwijdering van de houtsingel ter plaatse van de
nieuwe dam(men) tenminste 75% van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel
resteert;

d.

ten aanzien van het wijzigen van de verkavelingsstructuur: het realiseren van ten
hoogste 1 dam in iedere korte zijde van een perceel, met een breedte van ten
hoogste 10m per dam, mits na verwijdering van de houtsingel ter plaatse van de
nieuwe dam tenminste 75% van de oorspronkelijke lengte van de houtsingel
resteert.

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming indien daardoor dan wei door de daarvan (direct of indirect) te
verwachten gevolgen een onevenredige aantasting kan plaatsvinden van:
a.

de landschappelijke waarden van deze gronden als bedoeld in 8.1;

b.

de aanwezige dobben en pingoru'ines als bedoeld in 8.1.
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8.7.4

/nrichtingsp/an
Een omgevingsvergunning als bedoeld in 8.7.1 onder a wordt uitsluitend verleend op
basis van een inrichtingsplan:
a. dat een bijdrage levert aan de landschappelijke waarden als bedoeld in 8.1 onder
b;
b. waaruit blijkt dat de gemiddelde oppervlakte van percelen cultuurgrond die
behoren tot het bedrijf van aanvrager, na het uitvoeren van het Inrichtingsplan zich
bevindt tussen de maximaIe en de minimale kavelmaat die in Bijlage 2 Richtlijnen
voor de inrichting van houtsingels is opgenomen in de kolom 'voorstelbaar' v~ ~r
het singellandschap en het jongeheideontginningslandschap, zoals aangegeven in
Bijlage 1 Houtsingelkaart;
c. waaruit blijkt dat de verhouding tussen de breedte en de lengte van ieder in de
herinrichting betrokken perceel zich na herinrichting bevindt tussen de maximale
en minimale kavelverhouding die in Bijlage 2 Richtlijnen voor de inrichting van
houtsingels is opgenomen in de kolom 'voorstelbaar' voor het singellandschap en
het jongeheideontginningslandschap zoals aangegeven in Bijlage 1
Houtsingelkaart;
d. waaruit blijkt dat verlies aan oppervlaktewater wordt gecompenseerd.

8.8

Wijzigingsbevoegdheid

8.8.1

Wijziging
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 'Agrarisch
- Woudenlandschap' wijzigen in de bestemming:
a. 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf, uitsluitend ten behoeve van vergroting van een
bestaand bouwvlak met de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf, indien en
voor zover:
1. aannemelijk is gemaakt dat in het bouwvlak, al dan niet vergroot met
toepassing van het bepaalde in 3.4.1 geen ruimte meer is;
2. de omvang van het bouwvlak na vergroting niet meer bedraagt dan 3 hectare;
3. de bedrijfseconomische noodzaak voor vergroting tot de gewenste omvang is
aangetoond;
4. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de uitbreiding;

5. wordt gebouwd met inachtneming van het beginsel van
bebouwi ngsconcentratie;
6. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
7. het bedrijf binnen een straal van 10 km over voldoende grond beschikt om voor
minimaal 75% te kunnen voorzien in het produceren van het eigen ruwvoer en
de eigen mestafzet;
8. het bedrijf minstens 40% van de grond als huiskavel in aansluiting op het
bouwvlak heeft;
b. 'Natuur', indien en voor zover het granden betreft die in het provincia Ie
natuurbeheerplan zijn aangewezen als natuurontwikkelingsgebied.

8.8.2

Afwegingskader

Een in 8.8.1 genoemde wijziging kan slechts worden vastgesteld, mits geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. de milieusituatie;
b. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
c.

de waarden en functies die het plan beoogt te beschermen.
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Artikel9

8edrijf

9.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

bedrijven in de categorieen 1 en 2 van Bijlage 5 Staat van bedrijfsactiviteiten;

b. op de bestemmingsvlakken gelegen op de volgende adressen mede voor de
I
de bed rill
··fsachvltelten:
vOI!=jen
adres

bedrijfsactiviteit

Achterwei 13,
Driezum

veehandel, loon- en
grondverzetbedrijf

Boppewei 17, De
Westereen

tuincentrum c.a.

Broekloane 31,
Walterswald

composteerbedrijf

Dwarsloane 2,
Damwald

handel in auto's,
reparatie- en
servicebedrijf

Eysingawei 20,
Rinsumageast

loonbedrijf tbv
landbouw

Fjildwei 13,
Rinsumageest

rietdekkersbedrijf met
werkplaats

Foarwei 17,
Walterswald

bestaande bij recht bij afwijking
oppervlak- toegestane toegestane
2
te in m
maximale maximale
oppervlak- oppervlakte
2
2
fe in m
in m
2.920

3.358

4.380

860

989

-

40

46

60

154

177

-

1.049

1.206

1.573

861

990

-

autobedrijf

1.311

1.507

-

Foarwei 31b,
Walterswald

houtzagerij

774

890

-

Foarwei 32a,
Walterswald

aannemersbedrijf

1.572

1.808

-

540

621

-

Haadwei 18,
Broeksterwald

bouwmaterialenhande

I

Haadwei 22, De
Falom

standbouwbedrijf met
eigen timmerwerkplaats en decoratieafdeling

1.350

1.552

-

Haadwei 40,
Broeksterwald

motorbrandstoffenver
koop incllpg

170

196

-

Haadwei 44, De
Falom

meubelmakerij en
meubelverkoop

618

710

-

Haadwei 48,
Broeksterwald

roggebroodbakkerij

3.816

4.388

-

Hegewal 10, De
Falom

handel in auto's,
reparatie- en
serviceberijf

378

435

-
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130

150

-

bouwmaterialenhande
I

1.440

1.656

-

KOkhernewei 9a,
Feanwalden

bouwmaterialenhande
I

663

762

-

KOkhernsterwei 72,
De Westereen

hondenkennel

280

322

-

Spoarstrjitte 5, De
Westereen

dienstverlening tbv
landbouw /
hoveniersbedrijf

144

166

216

Spoarstrjitte 6, De
Westereen

transportbedrijf grand

1.327

1.526

-

543

624

-

0

0

0

Koailoane 2,
Damwald

vuiloverslagstation

Koailoane 12,
Walterswald

Trekwei 8, Damw1Jld bouwmaterialenhande
I
tegenover
zandwinning
Tuskenmarren 1 en 2,
Rinsumageast
c.

d.
e.
f.

g.
h.

ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' mede
voor de verkoop van motorbrandstoffen met inbegrip van lpg, waarbij de doorzet
3
niet meer mag bedragen dan 1.000 m ;
ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg' mede voor een vulpunt Ipg;
ter plaatse van de aanduiding 'opslag' uitsluitend voor opslag van niet-gevaarlijke
stoffen;
ter plaatse van de aanduiding 'geluidwal' voor geluidwerende voorzieningen in de
vorm van een aarden wal met een hoogte van niet meer dan 2 m ten opzichte van
het omliggende maaiveld;
landschappelijke inpassing;
de waterhuishouding;

met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde;
met dien verstande dat:
1. Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan, tenzij de bedrijvigheid hierboven is vermeld;
2.
3.
4.

9.2

vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan;
Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan;
het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan het
bestaande aantal bedrijfswoningen.

Bouwregels
Op de voor 'Bedrijf aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de in de tabel genoemde
verplichte situering, maximale gezamenlijke oppervlakte per bestemmingsvlak,
maximale goothoogte, maxima Ie bouwhoogte en minimale dakhelling:
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bouwwerk

verplichte situering

aile bouwwerken met
uitzandering
van erfafscheidingen

1. met inachtneming
van het beginsel van
bebouwingsconcentr
atie;
2. met inachtneming
van een minimale
afstand van:
- 30 m tot de
beheersgrens van de
N356, N361 en N910;
- 10m tot de as van
averige wegen;
- 10 m tot de grens
van granden met de
dubbelbestemming
'Waarde • Relief of
'Waarde • Terp'

bedrijfsgebouwen
met
uitzondering
van bedrijfswoningen

achter de
voorgevellijn van de
bedrijfswoning

bedrijfswoningen

op de locatie van de de gezamenlijke
3,5m
huidige
oppervlakte van de
bedrijfswoning
bedrijfswoning en de
bijbehorende bouwwerken mag niet meer
2
bedragen dan 350 m

bijbehorende achter de
bouwwerken voorgevellijn van de
bij de
bedrijfswoning
bedrijfswonin

9

maximale
gezamenlijke
oppervlakte
per bestemmingsvlak

de oppervlakte vermeld 4m
in 9.1 onder b in de
kolom 'bij recht
toegestane maximale
oppervlakte in m2 ,

de gezamenlijke
3,5 m
oppervlakte van de
bedrijfswoning en de
bijbehorende bouwwerken mag niet meer
2
bedragen dan 350 m

bouwwerken
geen gebouw
zijnde

9.3

max.
goothoogte

max.
min.
bouw- dakhoogte helling

8m

15°

9m

30°

9m

30°

3m

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a. het bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c.

de verkeersveiligheid ;

d.

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen granden , waarander begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de amgeving.
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9.4

Afwijken van de bouwregels

9.4.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 9.2 ten behoeve van een grotere gezamenlijke oppervlakte aan bedrijfsgebouwen
(niet zijnde de bedrijfswoning), indien en voor zover:
1. het bedrijven betreft die aan het landelijk gebied gebonden zijn of de
agrarische sector ondersteunen, zoals loonbedrijven en
landbouwmechanisatiebedrijven, hetgeen niet het geval is bij bedrijven waarbij
in 9.1 onder b in de kolom 'bij afwijking toegestane maximale oppervlakte in
2
m ' een dwarsliggend streepje is vermeld;
2. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
3. de gezamenlijke oppervlakte per bestemmingsvlak na uitbreiding niet meer
bedraagt dan de oppervlakte vermeld in 9.1 onder b in de kolom 'bij afwijking
2
toegestane maximale oppervlakte in m ';
b. 9.2 ten behoeve van het bouwen van een bedrijfswoning met een hogere
goothoogte, mits de goothoogte niet meer bedraagt dan 5,5 m;
c. 9.2 ten behoeve van het herbouwen van de bedrijfswoning op een andere locatie
in het bestemmingsvlak, indien en voor zover de bebouwing landschappelijk goed
wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een door aanvrager ingediend
erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe
ontwikkelingen;
d. 9.2 ten behoeve van het bouwen van bedrijfsgebouwen en bijbehorende
bouwwerken bij de bedrijfswoning v66r de voorgevellijn van de bedrijfswoning.

9.4.2

Afwegingskader
Een in 9.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.

9.5

Specifieke gebruiksregels

9.5.1

Strijdig gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:
a.
b.
c.

het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
het gebruik van de gronden voor buitenopslag;
het ontgronden of laten ontgronden van de gronden ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van bedrijf • ontgronding niet toegestaan'.
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9.6

Afwijken van de gebruiksregels

9.6.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 9.1 en
kunnen tevens bedrijven worden toegelaten die niet zijn genoemd in Bijlage 5 Staat
van bedrijfsactiviteiten of die volgens Bijlage 5 Staat van bedrijfsactiviteiten van een
hogere categorie zijn, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de
omgeving geacht kan worden te behoren tot de reeds toegelaten categorie, met dien
verstande dat:
a. Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan;
b. vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan;
c. Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan.

9.6.2

Afwegingskader
Een in 9.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid ;
d. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.

9.7

Wijzigingsbevaegdheid

9.7. 1

Wijziging
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:
a. de bestemming 'Bedrijf wijzigen in de bestemming 'Wanen', al dan niet in
combinatie met een aanduiding ten behoeve van andere activiteiten bij de
bestemming 'Wanen' en in de bestemming 'Agrarisch - Terpenlandschap',
'Agrarisch - Veenlandschap' of 'Agrarisch - Waudenlandschap', indien en voor
zover:
1. het bedrijf is of wordt beeindigd;
2. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
3. uitsluitend de voormalige bedrijfswoning en aanwezige karakteristieke
gebouwen worden gebruikt voor €len woning;
b. de bestemming 'Bedrijf wijzigen ten behoeve van een zorgfunctie in de
bestemming 'Maatschappelijk' en daarbij aanduidingen opnemen ten behoeve
van maatwerk en in de bestemming 'Agrarisch - Terpenlandschap', 'Agrarisch Veenlandschap' of 'Agrarisch • Waudenlandschap', indien en voor zover:
1. een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardige activiteit met
toekomstperspectief;
2. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de functieverandering ;
3. op het ert voldoende parkeergelegenheid is;
4. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
5. uitsluitend de voormalige bedrijfswoning en aanwezige karakteristieke
gebouwen worden gebruikt voor woonvormen die verband houden met de
zorgfunctie;
6. de bebouwing landschappe/ijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend ertinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
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c.

de bestemming 'Bedrijf wijzigen ten behoeve van recreatie, natuur- en
landschapsbeheer, cultuur, kunst, educatie, restaurants, logies of daarmee
vergelijkbare horecavormen in de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie',
'Maatschappelijk', 'Horeca' of 'Wonen' en daarbij aanduidingen opnemen ten
behoeve van maatwerk en in de bestemming 'Agrarisch - Terpenlandschap',
'Agrarisch - Veenlandschap' of 'Agrarisch - Woudenlandschap', indien en voor
zover:
1. een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardige activiteit met
toekomstperspectief;
2. in geval van wijziging ten behoeve van een verblijfsrecreatieve bestemming in
een bedrijfsplan wordt ingegaan op de wijze waarop permanente bewaning
wordt voorkomen ;
3. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de functieverandering;
4. op het erf voldoende parkeergelegenheid is;
5. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
6. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen.

9.7.2

Afwegingskader

Een in 9.7.1 genoemde wijziging kan slechts worden vastgesteld, indien en voor zover
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. de milieusituatie;
b.
c.
d.

de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving;
de waarden en functies die het plan beoogt te beschermen.
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Artikel10

Bedrijf - Nutsvoorziening

10.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.

transformatorstations, gasdrukmeet- en regelstations en gemalen;
ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' mede voor een
zend-/ontvangstinstallatie;
c. landschappelijke inpassing;
d. de waterhuishouding ;
met daar bijbehorende:
gebouwen, geen woning zijnde;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde.
10.2

Bouwregels

Op de voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met in achtneming van
de volgende regels:
a.
b.
c.

de gezamenlijke op~ervlakte van gebouwen per bestemmingsvlak mag niet meer
bedragen dan 60 m ;
de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 4,5 m;
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen
dan 3 m, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'zend-/ontvangstinstallatie' de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 40 m.
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Artikel11

Bedrijf - Opslag

11.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - Opslag' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. op de bestemmingsvlakken gelegen op de volgende locaties voor opslag van de
I
de goederen / ma tena
' Ien :
vOlgen
Jocatie

opsJag

bestaande
oppervlakte in

m2

bij recht
toegestane
maximale
oppervlakte in

m2

Broekloane 25, Walterswald sloopauto's
De Kapelle noordwestelijk
van nr 5

opslag ten behoeve
van grond-, weg- en
waterbouw

ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke
vorm van bedrijf •
zanddepot'

zanddepot

b.

landschappelijke inpassing;

c.

de waterhuishouding;

710

817

0

0

40

46

met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde;
met dien verstande dat bedrijfswoningen niet zijn toegestaan.
11.2

Bouwregels
Op de voor 'Bedrijf • Opslag' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken
ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de in de tabel
genoemde verplichte situering, maximale gezamenlijke oppervlakte per
bestemmingsvlak, maximale goothoogte, maximale bouwhoogte en minimale
da kh e II"109 :
bouwwerk

verplichte situering

aile bouwwerken
met uitzondering
van
erfafscheidingen

1. met inachtneming
van het beginsel van
bebouwingsconcentrati
e',
2. met inachtneming
van een minimale
afstand van :
- 30 m tot de
beheersgrens van de
N356, N361 en N910;
- 10m tot de as van
overige wegen;
- 10m tot de grens van

maximaJe
max.
max.
min.
gezamenlijke
goot- bouw- dakoppervlakte per hoogte hoogte hefling
bestemmingsvJak

nrnnrlon
no
:::J ............ ...., •• mot
" • .., .......
-
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I

I

dubbelbestemming
'Waarde • Relief of
'Waarde· Terp'
gebouwen

de oppervlakte
4m
vermeld in 11.1 in
de kolom 'bij recht
toegestane
maximale
oppervlakte in m2'

bouwwerken
geen gebouw
zijnde

11.3

7m

30°

3m

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a. het bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen granden, waaronder beQrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.
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Artikel12

8edrijf - Waterzuivering

12.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Waterzuivering' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

een afvalwaterbehandelingsbedrijf met een capaciteit van maximaal 100.000
inwonersequivalenten;

b. landschappelijke inpassing;
c. de waterhuishouding;
met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
• werken, geen bouwwerk, zijnde;
met dien verstande dat een bedrijfswoning niet is toegestaan.
12.2

Bouwregels

Op de voor 'Bedrijf - Waterzuivering' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van
de volgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van een minimale
afstand van 30 m tot de beheersgrens van de N356, N361 en N910 en 10 m tot de
as van overige wegen;
b. de bouwhoogte van een bouwwerk mag niet meer dan 7 m bedragen.
12.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a. het bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c.
d.

de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.
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Artikel13

Bos

13.1

8estemmingsomschrijving
De
a.
b.
c.

voor '80S' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
bos en/of bebossing;
bosbouw;
het behoud, de bescherming en/of het herstel van de natuurwetenschappelijke
en/of landschappelijke waarde;
d. bestaande infrastructurele voorzieningen;
e. fiets-, wandel- en ruiterpaden en extensieve dagrecreatie;
f. ter plaatse van de aanduiding 'recreatie' voor een extensief dagrecreatiegebied
met ligplaatsen;
g. de waterhuishouding;
h. bestaande aanlegplaatsen;
met daarbij behorende:
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden.
13.2

80uwregels
Op de voor '80S' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd met inachtneming
van een maxima Ie bouwhoogte van 3 m.

13.3

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan in ieder geval gerekend het gebruik
van gronden als standplaats ten behoeve van kampeermiddelen.

13.4

Afwijken van de gebruiksregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 13.1
omtrent infrastructurele voorzieningen ten behoeve van ondergeschikte aanpassingen
in directe aansluiting op bestaande wegen.

13.5

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of
natuurwetenschappelijke waarden van de granden;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.

13.6

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

13.6.1

Verbod
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het kappen en/of raoien van bomen en/of houtgewas;
b. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;
c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, waaronder begrepen het verharden
van onverharde paden;
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d. het aanleggen van nieuwe fiets-, wandel- of ruiterpaden en voorzieningen ten
behoeve van extensieve dagrecreatie;
e. het aanbrengen van drainage;
f.

het aanleggen of verwijderen van ondergrondse of bovengrondse kabels en
leidingen ten behoeve van de drinkwatervoorziening, de riolering, de
waterhuishouding, de energievoorziening en de datacommunicatie.

13.6.2

Uitzonderingen op verbod
Het in 13.6.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk
zijnde, en werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn dan wei krachtens een verleende vergunning reeds mogen
worden uitgevoerd op het tijdstip van het inwerkingtreding van dit plan.

13.6.3

Strijd met bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming indien daardoor dan wei door de daarvan (direct of indirect) te
verwachten gevolgen een onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden
kan plaatsvinden.
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Artikel14

Horeca

14.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

horeca(bedrijf), met dien verstande dat in het bestemmingsvlak aan De Wal 13,
Feanwalden mede verhuur van kano's en fluisterboten is toegestaan;

b.

landschappelijke inpassing;

c. de waterhuishouding;
met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde,
met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer
mag bedragen dan het bestaande aantal bedrijfswoningen.
14.2

Bouwregels

Op de voor 'Horeca' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de in de tabel genoemde
verplichte situering, bij recht toegestane maximale gezamenlijke oppervlakte,
maximale goot:hoogte, maxima Ie bouwhoogte en minimale dakhelling:
bouwwerk

verplichte
situering

aile
bouwwerken
met
uitzondering
van erfafscheidingen

1. met
inachtneming van
het beginsel van
bebouwingsconcentratie;
2. met
inachtneming van
een minimale
afstand van:
- 30 m tot de
beheersgrens
van de N356,
N361 en N910;
- 10m tot de as
van overige
wegen.

bedrijfsgebouwen met
uitzondering
van de
bedrijfswoning

bij recht
toegestane
maximale
gezamenlijke
oppervlakte
per
bestemmings2
vlak in m

bij afwijking
max.
goottoegestane
maxima Ie
hoogte
oppervlakte
per
bestemmings2
vlak in m

max.
bouwhoogt
e

min.
dakhe 1ling

- Boskwei 27,
Readtsjerk:
984;
- De Wa113,
Feanwalden :
552;

- Boskwei 27, 4m
Readtsjerk:
1.131 ;
- De Wa113,
Feanwalden:
634;

10 m

30°

9m

30°

bed rijfswoning op de locatie van van de
de huidige
bedrijfswoning
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3,5m

bedrijfswoning

bijbehorende achter de
bouwwerken voorgevel van de
bedrijfswoning
bij de
bedrijfswoning

en de
bijbehorende
bouwwerken:
350
van de
bedrijfswoning
en de
bijbehorende
bouwwerken:
350

9m

30°

3m

bouwwerken
geen gebouw
zijnde
14.3

3,5m

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a.
b.
c.
d.

het bebouwingsbeeld;
de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.

14.4

Afwijken van de bouwregels

14.4.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 14.2 ten behoeve van een grotere gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen, niet
zijnde de bedrijfswoning, indien en voor zover:
1.

de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;

2. de uitbreiding niet meer bedraagt dan de oppervlakte vermeld in 14.2 in de
2
kolom 'bij afwijking toegestane maximale oppervlakte in m ';
b. 14.2 ten behoeve van het bouwen van een bedrijfswoning met een hogere
goothoogte, mits de goothoogte niet meer bedraagt dan 5,5 m;
c. 14.2 ten behoeve van het herbouwen van de bedrijfswoning op een andere locatie
in het bestemmingsvlak, indien en voor zover de bebouwing landschappelijk goed
wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een door aanvrager ingediend
erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe
ontwikkelingen;
d. 14.2 ten behoeve van het bouwen van bedrijfsgebouwen en bijbehorende
bouwwerken bij de bedrijfswoning v66r de voorgevellijn van de bedrijfswoning.

14.4.2

Afwegingskader
Een in 14.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van :
a. het bebouwingsbeeld;
b.
c.
d.

de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.
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Artikel1S

Maatschappelijk

15.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.

In

de bestemmlngsvla kken op de volgen de adressen voor de volgende functies:

adres

functie

Burdaarderstrjitwei 4,
Sijbrandahus

kerk

Burg. Nautawei 4a, Broeksterwald molen

b.
c.
d.

De Klimmer 21 / Thiedamawei 1,
Damw§ld

school

Reitfjildswei 2, Readtsjerk

molen

Trekwei 11, Sijbrandahus

molen

Tsjerkeloane 34, W§ltersw§ld

kerk

Tsjerkewei 17, Readtsjerk

kerk

Van Sytzamawei 26, Driezum

1. wonen, zakelijke dienstverlening en
kantoren, horeca
2. handhaving van de uiterlijke verschijningsvorm van Rinsmastate en van de
karakteristieke voortuin en het toegangshek

Willemstrjitte 27, Damw§ld

dagactiviteitencentrum

ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' me de voor een begraafplaats;
landschappelijke inpassing;
de waterhuishouding;

met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde;
met dien verstande dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan in het
bestemmingsvlak Van Sytzamawei 26, Driezum (Rinsmastate) als inpandige
bedrijfswoning ten behoeve van de toegestane functies, genoemd onder a;
15.2

Bouwregels

Op de voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken
ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende
regels:
a.
b.

c.

een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van het beginsel
van bebouwingsconcentratie;
een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van een minimale
afstand van 30 m tot de beheersgrens van de N356, N361 en N910 en 10 m tot de
as van overige wegen;
er mag uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van de in de tabel per adres
genoemde maximaal toegestane oppervlakte, maximale goothoogte en maximale
bouwhoogte:
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adres

bij recht
toegestane
maximale
gezamenlijke
oppervlakte in

bij afwijking
toegestane
maximale
oppervlakte in

maximale maximale
goothoogte bouwhoogte
in m
in m

m

m
Burdaarderstrjitwei 4,
Sijbrandahus

160

184

4

8

Burg. Nautawei 4a,
Broeksterwald

20

23

-

10

5.530

-

7

8

Reitfjildswei 2,
Readtsjerk

20

23

-

10

Trekwei 11,
Sijbrandahus

20

23

-

10

Tsjerkeloane 34,
Walterswald

160

184

5

10

Tsjerkewei 17,
Readtsjerk

120

138

5

10

Van Sytzamawei 26,
Driezum

1.040

-

Willemstrjitte 27,
Damwald

1.773

-

De Klimmer 21 /
Thiedamawei 1,
Damwald

zie onder d zie onder d
4

10

d. ter plaatse van het bestemmingsvlak aan de Sytzamawei 26, Driezum geldt in
afwijking van het bepaalde onder a tot en met c dat:
1. bij gedeeltelijke verandering en/of vernieuwing de goothoogte, de
bouwhoogte, de dakhelling, de dakvorm en de plaatsing van de gevels
gehandhaafd dient te blijven;
2. bij een ingrijpende verandering , vergrating en/of vernieuwing en bij nieuwbouw
de verschijningsvorm van het hoofdgebouw gehandhaafd dient te blijven.
e. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen
dan 3 m.
15.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a. het bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d . de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen granden, waarander begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving;
e.

het behoud en de bescherming van de cultuurhistorische waarde en
architectonische waarden van de bebouwing en gronden van Rinsmastate.
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15.4

Afwijken van de bouwregels

15.4.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a.

15.2 onder c ten behoeve van een grotere gezamenlijke oppervlakte aan
gebouwen, indien en voor zover:
1. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Rlchtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen
2.

b.

15.4.2

de gezamenlijke oppervlakte per bestemmingsvlak na uitbreiding niet meer
bedraagt dan de oppervlakte vermeld in 18.2 in de kolom 'bij afwijking
2
toegestane maximale oppervlakte in m ';

15.2 onder d en worden toegestaan dat de goothoogte en/of de bouwhoogte wordt
verhoogd met 5%, waarblj de dakhelling dienovereenkomstig mag worden
aangepast.

Afwegingskader
Een in 15.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het bebouwingsbeeld;
b.
c.

de milieusituatie;
de verkeersveillgheid;

d.

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.
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Artikel16

Natuur

16.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de natuurlijke waarde, de
landschappelijke waarde en de ecologische waarde van de granden, zoals die tot
uitdrukking komen In de aanwezigheid van:
1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur • a': voormalige
dlJkgedeelten en uiterwaarden met een aan dijken en vroegere rivierarmen
gebonden vegetatie;
2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur • b': water,
oeverstroken, rietland, plas-/drasgebieden en schraal grasland met de daarin
voorkomende flora en fauna;
3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur • c': parkbos met
bijbehorende flora en fauna;
4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur • d': rietland en
moeras met bijbehorende vegetatie;
5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur • e': water met
beplante oeverstroken;
6. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur· f: water,
oeverstroken en zilte graslanden met zoutminnende vegetatie;
7. ter plaatse van de aanduiding 'waterkering' mede voor een waterkering;
b. bestaande infrastructurele voorzieningen;
c. fiets-, wandel- en ruiterpaden en extensieve dagrecreatie;
d.
e.

ter plaatse van de aanduiding 'eendenkooi' mede voor een eendenkooi;
de waterhuishouding;

met daarbij behorende:
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde.
16.2

Bouwregels

Op de voor 'Natuur' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming
van een maximale bouwhoogte van 3 m.
16.3

Afwijken van de bouwregels

16.3.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunnlng kan worden afgeweken van het bepaalde in 16.2 ten
behoeve van niet voor bewoning bestemde gebouwen, mits noodzakelijk voor toezicht,
onderhoud en beheer van de gronden, waarvan:
2
a. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 40 m ;
b. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m;

c.

16.3.2

de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4 m.

Afwegingskader
Een in 16.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het bebouwingsbeeld;

b.

de milieusituatie;

c.

de verkeersveiligheid;
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d.
16.4

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan in ieder geval gerekend het gebruik
van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
16.5

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

16.5.1

Verbod

Het is verboden am zonder een omgevingsvergunning de volgende werken , geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

16.5.2

16.5.3

het kappen en/of raoien van bomen en/of houtgewas;
het ontgronden, afgraven , egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, waaronder begrepen het verharden
van onverharde paden;
het aanleggen van nieuwe fiets-, wandel- of ruiterpaden en voorzieningen ten
behoeve van extensieve dagrecreatie;
het aanbrengen van drainage;
het aanleggen of verwijderen van ondergrondse of bovengrandse kabels en
leidingen ten behoeve van de drinkwatervoorziening, de riolering , de
waterhuishouding, de energievoorziening en de datacommunicatie.

Uitzonderingen op verbod
Het in artikeI16.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk
zijnde , en werkzaamheden :
a. die het normale onderhoud betreffen;

b.

die reeds in uitvoering zijn dan wei krachtens een verleende vergunning reeds
mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;

c.

waarvoor een vergunning (te verlenen door de minister) is vereist krachtens de
Natuurbeschermingswet;

d.

die worden uitgevoerd krachtens een vastgesteld beheersplan.

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken , geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming indien daardoor dan wei door de daarvan (direct of indirect) te
verwachten gevolgen een onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden
kan plaatsvinden .
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Artikel17

Recreatie • Dagrecreatie

17.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

het uitoefenen van activiteiten gericht op dagrecreatie, met daarbijbehorende
daghoreca, waarbij geldt dat in de bestemmingsvlakken op de volgende adressen
d
e vOlgen
i de f unct'les zlJn
I' toegestaan:

adres

functie

Boppewei 14, De Westereen sport- en speelpark, dierentuin
Trekwei 8a, Oamwald

museum

Tuskenmarren 1, Eeltsjemar

water met strand

b.

de waterhuishouding;

c.

landschappelijke inpassing;

d . parkeervoorzieningen;
met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde.
met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer
mag bedragen dan het bestaande aantal bedrijfswoningen.

17.2

Bouwregels
Op de voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen granden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van
de in de tabel genoemde bij recht toegestane maxima Ie gezamenlijke oppervlakte per
b es t emmln
. sva
'k , maXima
' Ie goo th OOglt e en maxima
. Ie bouw hoogle:
t

bouwwerk verplichte
situering

bestaande
gezamenlijke
oppervlakte
perbestemmingsvlak in

bij recht
toegestane
maximale
gezamenlijke
oppervlakte
per
bestemmings2
vlak in m

bij afwijking
max. max.
goot- bouwtoegestane
hoogte hoogte
maximale
oppervlakte in

- Boppewei
14, Oe
Westereen :
3.850;
- Trekwei 8a ,
Oamwald:
145;
- Tuskenmarren 1,
Eertsjemar:
20;

- Boppewei
14,Oe
Westereen :
4.427;
- Trekwei 8a,
Oamwald:
166;
- Tuskenmarren 1,
Eertsjemar:
23;

- Boppewei
14,Oe
Westereen:
5.091;
- Trekwei 8a,
Oamward:
190;
- Tuskenmarren 1,
Eeltsjemar:
30;

m2

gebouwen,
niet zijnde
een
bedrijfswaning

met
inachtneming
van een
minimale
afstand van :
030 m tot de
beheersgren
s van de
N356, N361
en N910;
- 10 m tot de
as van
overige
wegen;

m
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6m

10 m

17.3

bedrijfswoning

op de locatie
van de
huidige
bedrijfswoning

van
bedrijfswoning
en
bijbehorende
bouwwerken:
350

3,5 m

9m

bijbehorende
bouwwerken bij de
bedrijfswoning

achter de
voorgevellijn
van de
bedrijfswoning

van
bedrijfswoning
en
bijbehorende
bouwwerken:
350

3,5m

9m

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a. het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van het terrein;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid ;
d.

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen granden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.

17.4

Afwijken van de bouwregels

17.4.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

a.

b.
c.

d.

17.4.2

17.2 ten behoeve van een grotere gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen, niet
zijnde de bedrijfswoning, indien en voor zover:
1. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
2. de uitbreiding niet meer bedraagt dan de oppervlakte vermeld in 17.2 in de
2
kolom 'bij afwijking toegestane maxima Ie oppervlakte in m ' ;
17.2 ten behoeve van het bouwen van een bedrijfswoning met een hogere
goothoogte, mits de goothoogte niet meer bedraagt dan 5,5 m;
17.2 ten behoeve van het herbouwen van de bedrijfswoning op een andere locatie
in het bestemmingsvlak, indien en voor zover de bebouwing landschappelijk goed
wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een door aanvrager ingediend
erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe
ontwikkelingen;
17.2 ten behoeve van het bouwen van bedrijfsgebouwen en bijbehorende
bouwwerken bij de bedrijfswoning v66r de voorgevellijn van de bedrijfswoning.

Afwegingskader
Een in 17.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid ;
d. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen granden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.

bestemmingsplan "BOtengebiet Dantumadiel" (voorontwerp)

131

Artikel18

Recreatie - Jachthaven

18.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Jachthaven' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

een jachthaven, met daarbij behorende daghoreca;

b.
c.

sanitaire voorzieningen;
in het bestemmingsvlak aan de KOkhernsterwei 31, De Westereen mede voor:
botenberging, botenreparatie, verkoop van motorbrandstoffen voor boten, 10
camperplaatsen en appartementen;

d. de waterhuishouding;
e. landschappelijke inpassing;
f. parkeervoorzieningen;
met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde ;
met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer
mag bedragen dan het bestaande aantal bedrijfswoningen.
18.2

Bouwregels

Op de voor 'Recreatie - Jachthaven' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met inachtneming van
de in de tabel genoemde bij recht toegestane maximale gezamenlijke oppervlakte per
bestemmingsvlak, maxima Ie goothoogte, maximale bouwhoogte en minimale
on d errInge afst an d :
Bouwwerk

bij recht
toegestane
maximale
gezamenlijke
oppervlakte per
bestemmings2
vlak in m

bij afwijking
toegestane
maximale
oppervlakte per
bestemmings2
vlak in m

max.
goothoogfe

max.
bouwhoogte

gebouwen, niet KOkhernsterwei 31, KOkhernsterwei
zijnde de
De Westereen:
31,De
bedrijfswoning 4.636;
Westereen :
5.331;

KOkhernsterwei
31, De
Westereen:
6.130;

4m

8m

bedrijfswoning

bestaande
gezamenlijke
oppervlakte per
bestemmingsvlak
in m2

op de locatie van
de huidige
bedrijfswoning

van
bedrijfswoning en
bijbehorende
bouwwerken: 350

3,5 m

9m

bijbehorende
achter de
bouwwerken bij voorgevellijn van
de bedrijfswoning
de
bedrijfswoning

van
bedrijfswoning en
bijbehorende
bouwwerken: 350

3,5 m

9m

-

3m

bouwwerken
geen gebouw
zijnde

-

-

-

en met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bebouwing uitgesloten'
geen gebouwen zijn toegestaan.
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18.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend het
gebruik of laten gebruiken van jachten of gebouwen voor permanente bewoning.
18.4

Afwijken van de bouwregels

18.4.1

Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a.

b.
c.

d.

18.4.2

18.2 ten behoeve van een grotere gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen, niet
zijnde de bedrijfswoning, indien en voor zover:
1. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen
2. de gezamenlijke oppervlakte per bestemmingsvlak na uitbreiding niet meer
bedraagt dan de oppervlakte vermeld in 18.2 in de kolom 'bij afwijking
toegestane maximale oppervlakte in m2 ';
18.2 ten behoeve van het bouwen van een bedrijfswoning met een hogere
goothoogte, mits de goothoogte niet meer bedraagt dan 5,5 m;
18.2 ten behoeve van het herbouwen van de bedrijfswoning op een andere locatie
in het bestemmingsvlak, indien en voor zover de bebouwing landschappelijk goed
wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een door aanvrager ingediend
erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe
ontwikkelingen;
18.2 ten behoeve van het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij de
bedrijfswoning v66r de voorgevellijn van de bedrijfswoning.

Afwegingskader
Een in 18.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het bebouwingsbeeld;

b.
c.
d.

de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.
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Artikel19

Recreatie - Verblijfsrecreatie

19.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

verblijfsrecreatie in:
1.
2.

kampeermiddelen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein';
stacaravans, chalets, trekkershutten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van recreatie - stacaravans';
3. recreatiewoningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'recreatiewoning';
4. recreatieappartementen en groepsaccommodatie, uitsluitend ter plaatse van
de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie';
b. een combinatie van natuureducatieve activiteiten in de vorm van een
kinderboerderij met dierweiden, heemtuinen, plukakkers en dag- en
verblijfsrecreatieve activiteiten, waaronder maatschappelijke en zorgactiviteiten en
sport- en speelvoorzieningen;
c. bijbehorende daghoreca;
d. water en aanlegplaatsen;
e. de waterhuishouding;
f. landschappelijke inpassing;
g. parkeervoorzieningen;
met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde;
met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer
mag bedragen dan het bestaande aantal bedrijfswoningen.
19.2

Bouwregels

Op de voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met inachtneming van
de in de tabel genoemde bij recht toegestane maximale gezamenlijke oppervlakte per
bestemmingsvlak, maxima Ie goothoogte, maximale bouwhoogte en minima Ie
on derrmge af stan d :
Bouwwerk

bestaande
gezamenlijke
oppervlakte
perbestemmingsvlak in

m2

bij recht
toegestane
maximale
gezamenlijke
oppervlakte
per
bestemmings2
vlak in m

voorzieningen- - Boppewei 2, - Boppewei 2,
De Westereen : De Westereen:
gebouwen
1.034;
1.189;
- Doniawei 95, - Doniawei 95,
Damwald:
Damwald :
1.400;
1.610;
- KOkhernster- - KOkhernsterwei 39, De
wei 39, De
Westereen:
Westereen:

bij afwijking
max.
toegestane
goofmaximale
hoogoppervlakfe per fe
bestemmings2
vlak in m

- Boppewei 2, 2,5 m 5m
De Westereen :
1.367;
- Doniawei 95,
Damwald:
1.851;

-

KQkhernster-w
ei 39, De
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max.
bouwhoogte

min.
onderlinge
afstand

-

472;
- overige
bestemmingsvlakken : 100;

542;
- overige
bestemmingsvlakken: 115;

Westereen:
623;
- overige
bestemmingsvlakken: 132;

bedrijfswoning

op de locatie van
van de huidige bedrijfswoning
bedrijfswoning en
bijbehorende
bouwwerken:
350

3,5 m 9m

bijbehorende
bouwwerken bij
de
bedrijfswoning

achter de
voorgevellijn
van de
bedrijfswoning

3,5m 9m

van
bedrijfswoning
en
bijbehorende
bouwwerken:
350

recreatiewoning
-en

-

50 per woning

-

3m

6m

4m

stacaravans,
chalets en
trekkershutten

-

30 per
stacaravanl
chalet/trekkers
hut

-

-

3m

10 m

bouwwerken
geen gebouw
zijnde

-

-

-

-

3m

-

en met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bebouwing uitgesloten'
geen gebouwen zijn toegestaan.
19.3

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a.
b.
c.

het bebouwingsbeeld ;
de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;

d.

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.

19.4

Afwijken van de bouwregels

19.4.1

Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 19.2 ten behoeve van een grotere gezamenlijke oppervlakte aan
voorzieningengebouwen, indien en voor zover:
1. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
2.

b.

de gezamenlijke oppervlakte per bestemmingsvlak na uitbreiding niet meer
bedraagt dan de oppervlakte vermeld in 19.2 in de kolom 'bij afwijking
2
toegestane maximale oppervlakte in m ';
19.2 ten behoeve van het bouwen van een bedrijfswoning met een hogere
goothoogte, mits de goothoogte niet meer bedraagt dan 5,5 m;

bestemmingsplan "B Otengebiet Dantumadiel " (voorontwerp)

135

19.4.2

c.

19.2 ten behoeve van het herbouwen van de bedrijfswoning op een andere locatie
in het bestemmingsvlak, indien en voor zover de bebouwing landschappelijk goed
wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een door aanvrager ingediend
erfinrichtingsplan, dat in oVereenstemming is met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe
ontwikkelingen;

d.

19.2 ten behoeve van het bouwen van voorzieningengebouwen en bijbehorende
bouwwerken bij de bedrlJfswoning v66r de voorgevellijn van de bedrijfswoning.

Afwegingskader
Een in 1.9.4.1 g.enoetnde vergunnlng kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveillgheid;
d.

de gebruiksmogelij1<heden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkefingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.
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Artikel20

Recreatie - Volkstuin

20.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recr~atie - vorkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor volkstuinen;
met daarbij behorende:

20.2

•

bouwwerken. geen gebouwen zijnde;

•

werken. geen bouwwerk zijnde.

BOllY/regels

Op de voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. ten dienste van de bestemming worden
gebouwd. met inachtneming van een maximale bouwhoogte van 3 m.
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Artikel21

Sport

21.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

b.
c.
d.
e.

het uitoefenen van sportactiviteiten, met uitzondering van gemotoriseerde en
gemechaniseerde sporten en sporten met dieren, met dien verstande dat ter
plaatse van de aanduiding 'modelvliegtuigbaan' een modelvliegtuigterrein is
toegestaan;
daarbij behorende daghoreca, met dien verstande dat daghoreca niet is
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'modelvliegtuigbaan';
de waterhuishouding;
landschappelijke inpassing;
parkeervoorzieningen;

met daarbij behorende:
gebouwen, een bedrijfswoning daaronder niet begrepen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde ;
werken, geen bouwwerk zijnde.
21.2

Bouwregels

Op de voor 'Sport aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:
a. per bestemmin~svlak is een gebouw toegestaan met een oppervlakte van niet
meer dan 80 m , een goothoogte van niet meer dan 3 m en een bouwhoogte van
niet meer dan 5 m;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen
dan 3 m.
21.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen granden.
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Artikel22

Sport - Manege

22.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Sport· Manege' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

een manege met daarbij behorende daghoreca;
handhaving van de bestaande bouwvorm (goothoogte, bouwhoogte, dakhelling en
dakvorm) ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
de waterhuishouding;
landschappelijke inpassing;

e. parkeervoorzieningen;
met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde;
met dien verstande dat het aantal bedrijfswoningen per bestemmingsvlak niet meer
mag bedragen dan het bestaande aantal bedrijfswoningen.

22.2

Bouwregels
Op de voor 'Sport· Manege' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten
dienste van de bestemming worden gebouwd met inachtneming van de in de tabel
genoemde verplichte situering, maximale gezamenlijke oppervlakte per
bestemmingsvlak, maximale goothoogte, maximale bouwhoogte en minimale
da kh eII'mg:
bouwwerk

verplichte situering

aile bouwwerken
met uitzondering
van
erfafscheidingen

1. binnen het bouwvlak;
2. met inachtneming van
het beginsel van
bebouwingsconcentratie;
3. met inachtneming van
een minimale afstand van: 30 m tot de beheersgrens
van de N356, N361 en
N910 ;
- 10m tot de as van overige
wegen;
- 10m tot de grens van
gronden met de
dubbelbestemming
'Waarde - Relief of
'Waarde - Terp'

maximale
max. max.
gezamenlijke goot- bouwoppervlakte per hoogt hoogte
bestemmings- e
vlak

bedrijfsgebouwen achter de voorgevellijn van
met uitzondering de bedrijfswoning
van
bedrijfswoningen
bedrijfswoning

op de locatie van de
huidige bedrijfswoning

5m

van de
3,5 m 9m
bedrijfswoning
en de
bijbehorende
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14 m

min.
dak
hellin
9

15°

30°

bouwwerken:
2
350 m
bijbehorende
achter de voorgevellijn van van de
3,5 m 9m
bouwwerken bij de de bedrijfswoning
bedrijfswoning
en de
bedrijfswoning
bijbehorende
bouwwerken:
2
350 m
erfafscheidingen

1,5 m
buiten
het
bouw
vlak; 3
m
binnen
het
bouwvl
13 k

lichtmasten

5m*

overige
bouwwerken,geen
gebouw zijnde

3m

30°

* waarbij geldt dat de armatuur uitsluitend gericht mag zijn op het eigen terrein en de
verlichting niet mag uitstralen naar de weg.
22.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stell en aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a. het bebouwingsbeeld, waaronder begrepen het behoud van de karakteristiek van
karakteristieke bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.
22.4

Afwijken van de bouwregels

22.4.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a.

22.2 ten behoeve van het bouwen van een bedrijfswoning met een hogere
goothoogte, mits de goothoogte niet meer bedraagt dan 5,5 m;

b.

22.2 ten behoeve van het herbouwen van de bedrljfswoning op een andere locatie
In het bestemmingsvlak, Indien en voor zover de bebouwing landschappelijk goed
wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een door aanvrager ingediend
erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe
ontwlkkelingen;
22.2 ten behoeve van het bouwen van bedrijfsgebouwen en bijbehorende
bouwwerken bij de bedrijfswoning v66r de voorgevellijn van de bedrijfswoning .

c.

22.4.2

Afwegingskader
Een in 22.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie:
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.'

22.5

22.5.1

c.

de verkeersveiligheid;

d.

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.

Specifieke gebruiksregels
Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:
a.

het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, behoudens
voor zover een kleinschalig kampeerterrein is toegestaan;

b.

het gebruik van de gronden voor buitenopslag.

22.5.2

Toegestaan gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt niet gerekend het gebruik van
bestaande gebouwen na (gedeeltelijke) bedrijfsbeeindiging voor caravanstalling.

22.6

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

22.6.1

Verbod

Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning karakteristieke bebouwing te
slopen ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.

22.6.2

22.6.3

Uitzonderingen op verbod
Het verbod als bedoeld in 22.6.1 is niet van toepassing op:

a.

werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn danwel krachtens een verleende
vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding
van dit plan;

b.

werkzaamheden die het normale onderhoud betreffen voor zover detaillering,
profilering en vormgeving niet wijzigen;

c.

gebouwen die ten gevolge van een calamiteit verloren zijn gegaan.

Afwegingskader

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 22.6.1 wordt slechts verleend, indien:
a. geen onevenredige schade aan de stedenbouwkundige en cultuurhistorische
waarde van het gebouw optreedt, die wordt gevormd door:
1.
2.

de situering van de bebouwing in relatie tot het bebouwings- en
omgevingsbeeld;
de schaal van de bebouwing;

3. de vorm en richting van de kap(pen);
4. de geleding van de bebouwing; of
b. sprake is van een groot maatschappelijk belang en er redelijkerwijs geen
alternatieven zijn voor de voorgestelde ingreep; of
c. op basis van technische en economische overwegingen instandhouding van het
bouwwerk redelijkerwijs niet verlangd kan worden ; of
d. het delen van een hoofdgebouw betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vall en
aan te merken en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de
karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

22.6.4

Advies

Indien het bevoegd gezag voornemens is om de vergunning te verlenen op basis van
het bepaalde in 22.6.3 onder a wordt HOs en Hiem, welstandsadvisering en
monumentenzorg om advies gevraagd.
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22.7

Wijzigingsbevoegdheid

22.7.1

Wijziging
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:

a.

b.

de bestemming 'Sport· Manege' wijzigen in de bestemming 'Wonen', al dan niet
in combinatie met een aanduiding ten behoeve van andere activiteiten bij de
bestemming 'Wonen' en in de bestemming 'Agrarisch· Terpenlandschap',
'Agrarisch - Veenlandschap' of 'Agrarisch • Woudenlandschap', indien en voor
zover:
1. het bedrijf is of wordt beeindigd;
2. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
3. uitsluitend de voormalige bedrijfswoning en aanwezige karakteristieke
gebouwen worden gebruikt voor sen woning;
de bestemming 'Sport· Manege' wijzigen ten behoeve van een zorgfunctie in de
bestemming 'Maatschappelijk' en daarbij aanduidingen opnemen ten behoeve
van maatwerk, indien en voor zover:
1. een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardige activiteit met
toekomstperspectief;
2. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de functieverandering;
3.
4.
5.

c.

op het erf voldoende parkeergelegenheid is;
karakteristieke bebouwing behouden blijft;
uitsluitend de voormalige bedrijfswoning en aanwezige karakteristieke
gebouwen worden gebruikt voor woonvormen die verband houden met de
zorgfunctie;
6. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe onfwikkelingen
de bestemming 'Sport· Manege' wijzigen ten behoeve van recreatie, natuur- en
landschapsbeheer, cultuur, kunst, educatie , restaurants, logies of daarmee
vergelijkbare horecavormen in de bestemming 'Recreatie • Verblijfsrecreatie',
'Maatschappelijk', 'Horeca' of 'Wonen ' en daarbij aanduidingen opnemen ten
behoeve van maatwerk, indien en voor zover:
1. een bedrijfsplan aantoont dat sprake is van een volwaardige activiteit met
toekomstperspectief;
2. in geval van wijziging ten behoeve van een verblijfsrecreatieve bestemming in
een bedrijfsplan wordt ingegaan op de wijze waarop permanente bewoning
wordt voorkomen;
3. de toeleidende wegen geschikt zijn voor een toename van het aantal
verkeersbewegingen en voor een eventuele verandering van het soort verkeer
als gevolg van de functieverandering;
4. op het erf voldoende parkeergelegenheid is;
5. karakteristieke bebouwing behouden blijft;
6. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen.
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22.7.2

Afwegingskader
Een in 22.7.1 genoemde wijziging kan slechts worden vastgesteld. indien en voor
zover geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a.
b.
c.
d.

de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden. w~aronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving;
de waarden en functies die het plan beoogt te beschermen.
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Artikel23

Tuin

23.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

tuin behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;

b. de waterhuishouding;
met daarbij behorende:

23.2

•

beuwwerken, geen gebouwen zijnde;

•

werken. geen bouwwerk zijnde.

Bouwregels

Op de voor 'Tuin' aangewezen granden magen uitsluitend bouwwerken, geen
gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd met inachtneming
van de volgende regels:
a.

23.3

de bouwhoogte van bOl,Jwwerken, geen gebouw zijnde. mag niet meer bedragen
dan 1 m.

Nadere elsen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aQn de plaats en de
afrnetingen van de bebouwing ten behoeye van:
a.
b.
c.
d.

het bebouwingsbeeld;
de milieusituatie;
de verkeersveiligheld;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.
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Artikel 24

Verkeer

24.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

wegen, straten en paden;

b.
c.
d.

groenvoorzieningen, waaronder begrepen wegbegeleidende beplanting;
parkeervoorzieningen;
geluidwerende voorzieningen ;

e.
f.
g.

al dan niet gelijkvloerse kruisingen met (spoor)wegen en water;
de waterhuishouding;
nutsvoorzieningen;

met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde;
met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'parkeren' uitsluitend parkeren is
toegestaan.

24.2

Bouwregels
Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende rege(s:
a. de inhoud van gebouwen, zoals gebouwen ten behoeve van de
verkeerswaarneming, wegenonderhoud, bediening van kunstwerken , gemalen en
wachthuisjes voor het openbaar vervoer en toiletgebouwen, mag niet meer
3
bedragen dan 20 m ;
b. de bouwhoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan 15 m.

24.3

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a. het bebouwingsbeeld;
b.
c.
d.

24.4

de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden .

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt gerekend het inrichten van
wegen met meer dan 2 x 1 rijstrook. Invoeg- uitvoeg- en voorsorteerstroken worden
niet beschouwd als rijstrook.
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Artikel 25

Verkeer - Landschappelijk waardevolle weg

25.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Landschappelijk waardevolle weg' aangewezen gronden zijn
bestemd voor:
a. wegen met landschappelijke waarde;
b.
c.

groenvoorzieningen;
de waterhuishouding;

met daarbij behorende:
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde.
25.2

Bouwregels
Op de voor 'Verkeer - Landschappelijk waardevolle weg' aangewezen gronden
mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met
inachtneming van een maxlmale bouwhoogte van 3 m.

25.3

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

25.3.1

Verbod
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen of veranderen van verhardingsmateriaal ;

b.

25.3.2

Uitzonderingen op verbod
Het in 25.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:
a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of de normale
exploitatie betreffen;

b.

c.

25.3.3

het rooien of kappen van wegbegeleidende beplanting.

werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn dan wei krachtens een
verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan;
het rooien of kappen van opgaand houtgewas indien en voorzover bepalingen uit
andere wetten in materiele zin van toe passing zijn, welke wetten mede beogen de
belangen en waarden van planologische aard te beschermen.

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming indien daardoor dan wei door de daarvan (direct of indirect) te
verwachten gevolgen een onevenredige aantasting kan plaatsvinden van de
landschappelijke waarde van de weg.
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Artikel 26

Verkeer • Railverkeer

26.1

BestemmingsomschriJving
De voor 'Verkeer • Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. spoorwegvoorzieningen;
b. al dan niet gelijkvloerse kruisingen met wegen en water;
c.g roenvoorzien Ingen;
d. de waterhuishouding;
met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde.

26.2

Bouwregels
Op de vOor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend
bouwwerken ten dlenste van de bestemming worden gebouwd met inachtneming van
de volgende regels:
3
a. de Inhoud van gebouwen mag niet meer bedragen dan 20 m ;
b. de bouwhoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan 10m, gemeten
vanaf bovenkant spoorstaaf.
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Artikel27

Water

27.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. sloten, vaarten, kanalen, meren en oeverstroken;
b. verkeer te water;
c. waterhuishouding;
met daarbij behorende:
gebouwen ten behoeve van de bediening van kunstwerken en gemalen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde.
27.2

Bouwregels

Op de voor 'Water' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:
3
a. de inhoud van een gebouw mag niet meer bedragen dan 50 m ;
b. windturbines zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van bestaande windturbines
met een bouwhoogte van niet meer dan 15 m;

27.3

c.

de bouwhoogte van bouwwerken voor de geleiding en regeling van het verkeer
mag niet meer dan 10m bedragen;

d.

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer
bedragen dan 3 m.

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

27.4

a.

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of
natuurwetenschappelijke waarden van de granden;

b.
c.

de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen granden .

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend het
innemen van een ligplaats met een woonboot.
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Artikel28

Wonen

28.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in een woonhuis;
b.

handhaving van de bestaande bouwvorm (goothoogte, bouwhoogte, dakhelling en
dakvorm) ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
c. hobbymatig agrarisch gebruik;
d. ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning' uitsluitend voor een
recreatiewoning;
e.

ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf', mede voor de volgende activiteiten op de
vOlgen
I
de adressen :
adres

activiteit

maximale
oppeNlakte

In m2
Achterwei 5, Walterswald

transportbedrijf

Achterwei 6, De Falom

zorgboerderij

Achterwei 24, Walterswald

groothandel in schroot

365

408

Achterwei 32a, Walterswald bouw-/aannemersbedrijf met
werkplaats
hoveniersbedrijf

1.375

Achterwei 32b, Walterswald bouw-/aannemersbedrijf met
werkplaats

485

25

Butefjild 1, Feanwalden

opslag

Butefjild 24, Feanwalden

15 kampeermiddelen in peri ode 15
maart tim 31 oktober, direct aansluitend
aan woonperceel

De Kapelle 5,
Rinsumageast

verhuurbedrijf

100

Dokkumerloane 2,
Walterswald

bouw-/aannemersbedrijf

88

Fjildwei 9, Rinsumageast

zorgboerderij

Foarwei 70a, Walterswald

huisartsen

Galgeheech 15,
Rinsumageast

zorgboerderij

Haadwei 4, Damwald

schildersbedrijf

100

Haadwei 5, Damwald

klusbedrijf

95

Hearewei 47, Damwald

groothandel in vlees, vleeswaren,
zuivel en spijsolie

350

Hegewal 21 , De Falom

15 kampeermiddelen in periode 15
maart tim 31 oktober, direct aans/uitend
aan woonperceel

Hegewal 21 a, De Falom

zorgboerderij

Hegewal 24, De Falom

sch ildersbedrijf
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1.291

105

-

50

Klaarkampsterwei 6,

archeologisch steunpunt

Koarndyk 2, Damwald

10 kampeermiddelen in periode 15
maart tim 31 oktober en 15
kampeermiddelen in periode 1 juli tim
31 augustus, direct aansluitend aan
woonperceel

Meekmastrjitte 29,
Broeksterwald

10 kampeermiddelen in periode 15
maart tim 31 oktober, direct aansluitend
aan woonperceel

Miedloane 24, De
Westereen

webwinkel en lasadviesbureau

Singel19,

15 kampeermiddelen in periode 15
maart tim 31 oktober, direct aansluitend
aan woonperceel

Van Sytzamawei 39,
Driezum

15 kampeermiddelen in periode 15
maart tim 31 oktober, direct aansluitend
aan woonperceel

Willemstrjitte 5, Damwald

bouw-/aannemersbedrijf met
werkplaats

100

370

2.850

f. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' mede voor detailhandel;
g. de waterhuishouding;
met daarbij behorende:
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde ;
• werken, geen bouwwerk zijnde.
28.2

Bouwregels

Op de voor 'Wonen' aangewezen granden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste
van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak is niet meer dan 1 woonhuis toegestaan, met dien verstande
dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het
aangegeven aantal woonhuizen is toegestaan ;
b. indien in het bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven, mogen gebouwen
uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
c. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd met inachtneming van het beginsel
van bebouwingsconcentratie;
d. het hoofdgebouw mag uitsluitend worden herbouwd op de locatie van het huidige
hoofdgebouw;
e. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend achter de voorgevellijn van het
hoofdgebouw worden gebouwd;
f. de gezamenlijke oppervlakte van het hoofdgebouw en de bijbehorende
2
bouwwerken mag niet meer dan 350 m bedragen ;
g. de goothoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
h.

de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m,
dan wei ten hoogste de bovenzijde van de afgewerkte vloer van de eerste
verdieping van het hoofdgebouw voor zover aan dit hoofdgebouw wordt gebouwd;

i.
j.

de bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 9 m;
de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 6 m,
met dien verstande dat de bouwhoogte ten minste 1 m lager is dan de bouwhoogte
van het hoofdgebouw;
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k.
I.
28.3

de dakhelling mag niet minder bedragen dan 30° en niet meer dan 50°;
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen
dan 3 m.

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen steBen aan de plaats en de
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
a. het bebouwingsbeeld, waarander begrepen het behoud van de karakteristiek van
karakteristieke bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
b.
c.

een goede woonsituatie;
de verkeersveiligheid ;

d.

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.

28.4

Afwijken van de bouwregels

28.4.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in :
a. 28.2 onder d ten behoeve van het herbouwen van de woning op een andere
locatie in het bestemmingsvlak, indien en voor zover de bebouwing
landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een door aanvrager
ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 4 Richtlijnen
voor nieuwe ontwikkelingen;
b. 28.2 onder f en kan de gezamenlijke oppervlakte worden vergroot ten behoeve
van gebouwen voor hobbymatig agrarisch gebruik, indien en voor zover:
1. bij de woning tenminste 1 hectare cu ltuurgrond structureel in gebruik is,
2
waarbij geldt dat de- vergroting 40 m mag bedragen per hectare cultuurgrond
2
tot een maximum van een gezamenlijke oppervlakte van 550 m ;

2. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3,5 m;
3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 9 m;

c.

4. de dakhelling niet minder mag bedragen dan 30°;
5. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen;
28.2 onder g, hen i ten behoeve van een hogere goothoogte, een hogere
bouwhoogte of een afwijkende dakhelling, indien en voor zover:
1. de goothoogte niet meer bedraagt dan 5,5 m;
2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 10m;
3. het erf ruim genoeg is om een grater gebouw landschappelijk aanvaardbaar te
kunnen plaatsen;
4. de bebouwing landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit
een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is
met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen.

28.4.2

Afwegingskader
Een in 28.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het bebouwingsbeeld, waaronder begrepen de karakteristiek van de bebouwing;

b.
c.
d.

een goede woonsituatie;
de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen granden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.

bestemmingsplan "SOtengebiet Dantumadiel " (voorontwerp)

151

28.5

Specifieke gebruiksregels

28.5.1

Strijdig gebruik
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:
a. de bewoning van vrijstaande bijbehorende bouwwerken;

b. het gebruik van granden en opstallen zonder de aanduiding 'bedrijf voor een
bedrijf, met dien verstande dat een voormalige boerderij mag worden gebruikt voor
nevenactiviteiten in de vorm van:
1. detailhandel in streekeigen producten op een oppervlakte van niet meer dan
2
100 m ;
2. zorgactiviteiten;
3. natuur- en landschapsbeheer;
4. bedrijfsactiviteiten behorende tot de categorie~n 1 en 2 als bedoeld in Bijlage 5
Staat van bedrijfsactiviteiten alsmede agrarische hulpactiviteiten;
5. het africhten, onderbrengen en verzorgen van dieren ;
6. kleinschalige daghoreca of dagrecreatie, bed en brochje, inpandige
2
recreatieappartementen met een vloeroppervlakte van ten hoogste 80 m per
appartement, een graepsaccommodatie of een theeschenkerij;
mits de woonfunctie de belangrijkste gebruiksfunctie blijft, ten hoogste 1/3 deel van
de gebouwen wordt gebruikt voor de nevenactiviteiten en de activiteiten uitsluitend
zijn toegestaan in bestaande gebouwen;
a. het gebruik als daghoreca anders dan ten behoeve van de in 28.1 genoemde
zorgboerderijen, kampeerterreinen en het archeologisch steunpunt;
b. het niet aanleggen en het niet in stand houden van beplanting en van een
erfinrichting die dient te worden aangelegd op basis van een erfinrichtingsplan.

28.6

Afwijken van de gebruiksregels

28.6.1

Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 28.1 ten
behoeve van nieuwe kleinschalige kampeerterreinen of uitbreiding van bestaande
kleinschalige kampeerterreinen, indien en voor zover:

a. de afstand van het kampeerterrein tot een erf van een derde tenminste 50 m
bedraagt;
b. het aantal standplaatsen voor kampeermiddelen niet meer bedraagt dan 25;
c. de oppervlakte van het kampeerterrein niet minder dan 0,5 hectare bedraagt;
d. het terrein landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen moet blijken uit een door
aanvrager ingediend erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 4
Richtl ijnen voor nieuwe ontwikkelingen.

28.6.2

Afwegingskader
Een in 28.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het bebouwingsbeeld;
b. de milieusituatie;
c. de verkeersveiligheid ;

d. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen granden.

28.7

Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

28. 7.1

Verbod
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning karakteristieke bebouwing te
slopen ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'.
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28.7.2

Uitzonderingen op verbod

Het verbod als bedoeld in 28.7.1 is niet van toepassing op:
a. werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn danwel krachtens een verleende
vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding
van dit plan;

28.7.3

b.

werkzaamheden die het normale onderhoud betreffen voor zover detaillering,
profilering en vormgeving niet wijzigen ;

c.

gebouwen die ten gevolge van een calamiteit verloren zijn gegaan.

Afwegingskader

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 28.7.1 wordt slechts verleend, indien:
a.

b.
c.
d.

28.7.4

geen onevenredige schade aan de stedenbouwkundige en cultuurhistorische
waarde van het gebouw optreedt, die wordt gevormd door:
1. de situering van de bebouwing in relatie tot het bebouwings- en
omgevingsbeeld ;
2. de schaal van de bebouwing;
3. de vorm en richting van de kap(pen);
4. de geleding van de bebouwing; of
sprake is van een groot maatschappelijk belang en er redelijkerwijs geen
alternatieven zijn voor de voorgestelde ingreep; of
op basis van technische en economische overwegingen instandhouding van het
bouwwerk redelijkerwijs niet verlangd kan worden; of
het delen van een hoofdgebouw betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen
aan te merken en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de
karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

Advies

Indien het bevoegd gezag voornemens is om de vergunning te verlenen op basis van
het bepaalde in 28.7.3 onder a wordt HOs en Hiem, welstandsadvisering en
monumentenzorg om advies gevraagd.
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Artikel29

Leiding - Gas

29.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en
bescherming van een ondergrondse hogedruk gastransportleiding, die is gelegen ter
plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - gas';
met daarbij behorende:
bouwwerken, geen gebouw zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde;
waarbij geldt dat deze bestemming ten opzichte van:
1. de bestemmingen 'Waarde - Archeologisch monument', 'WaardeArcheologisch waardevol gebied', 'Waarde - Archeologische
verwachtingswaarde 1', 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2',
'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 3', 'Waarde - Archeologische
verwachtingswaarde 4' van ondergeschikte betekenis is;
2. overige andere daar voorkomende bestemmingen van primaire betekenis is.

29.2

Bouwregels
Op de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze (dubbel)bestemming worden gebouwd,
waarbij geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m.

29.3

Afwijken van de bouwregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 29.2 voor
het bouwen ten dienste van en conform een andere daar voorkomende bestemming,
indien en voor zover:
a. de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad;
b. vooraf ad vies is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder;
c. geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

29.4

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

29.4.1

Verbod
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning werken, geen bouwwerken zijnde,
of werkzaamheden uit te voeren die van invloed kunnen zijn op de integriteit en
werking van de buisleiding.

29.4.2

Uitzonderingen op het verbod
Het in 29.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden
die:
1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
2. het norma Ie onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten
aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
3. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netwerken;
4. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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29.4.3

Advies
Alvorens te beslissen op een aanvraag am een omgevingsvergunning wint het
bevoegd gezag ad vies in bij de leidlngbeheerder omtrent de vraag of door de
voorgenomen werken en/of werkzaamheden de integriteit en werking van de
buisleiding niet onevenredig worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen
te worden am eventuele schade te voorkomen.

29.4.4

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bc')uwwerk zijnde. en werkzaamheden is in strijd met
de bestemminQ, indien daardoof (direct of indirect) een onevenredlge aantasting kan
plaatsvinden van de integriteit en werking van de buisleiding.
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Artikel30

Leiding - Hoogspanningsverbinding

30.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg,
instandhouding en bescherming van een bovengrondse hoogspanningsverbinding;
met daarbij behorende:
bouwwerken, geen gebouw zijnde;
werken, geen bouwwerk zijnde;
waarbij geldt dat deze bestemming ten opzichte van:
1. de bestemmingen 'Leiding - Gas', 'Waarde - Archeologisch monument',
'Waarde - Archeologisch waardevol gebied', 'Waarde - Archeologische
verwachtingswaarde 1', 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2',
'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 3', 'Waarde - Archeologische
verwachtingswaarde 4' van ondergeschikte betekenis is;
2. overige andere daar voorkomende bestemmingen van primaire betekenis is.

30.2

Bouwregels
Op de voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden mogen
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze
(dubbel)bestemming worden gebouwd, waarbij geldt dat:
a. de bouwhoogte van hoogspanningsmasten niet meer mag bed rag en dan 52 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag
bedragen dan 2,5 m.

30.3

Afwijken van de bouwregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 30.2 voor
het bouwen ten dienste van en conform een andere daar voorkomende bestemming,
indien en voor zover:
a. de veiligheid van de hoogspanningsverbinding niet wordt geschaad;
b. vooraf advies is ingewonnen bij de beheerder van de betrokken
hoogspanningsverbinding;
c. geen woningen, scholen of kinderdagverblijven worden toegelaten.

30.4

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

30.4.1

Verbod
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren die van invloed kunnen zijn op de
integriteit en werking van de hoogspanningsverbinding .

30.4.2

Uitzonderingen op het verbod
Het in 30.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden
die:
1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
2. het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmeringenstrook of
ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en)
betreffen;
3. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netwerken;
4. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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30.4. 3

Advles

Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevihgsvergunning wint het
bevoegd gezag advies in bij de beheerder van de hoogspanningsverbinding omtrent
de vraag of door de voorgenomen werken en/of werkzaamheden de integriteit en
werking van de hoogspann'ngsverbinding niet o'nevenredig worden geschaad en
welke voorwaarden gesteld dienen ta worden om eventuela schade te voorkomen.
30.4.4

Strljd met de bestemming

Uftvoering van de werken , geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is In strijd met
de bestemming, indien daardoor (direct of indirect) een onevenredige aantasting kan
plaatsvinden van de integritelt en werking van de hoogspanningsverbinding.
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Artikel31

Waarde . Archeologisch monument

31.1

BestemmingsomschriJving
De voof 'Waarde • Archeologisch monument' aangewezen grondenzijn, behalve
vo.or de andere daarvQorkomeJide bestemming(en), mede bestemd vaer hel behoud
en de bescherming van archeologische monumentsn, waarblj geldt dat deze
bestemming ten opzichte van andere daar voorkomende besterYll11ingen van prilTialre
betekenis Is.
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Artikel32

Waarde· Archeologisch waardevol gebied

32.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde • Archeologisch waardevol gebied' aangewezen gronden zijn,
behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het
behoud, de bescherming en/of het herstel van de archeologische waarde, waarbij geldt
dat deze bestemming ten opzichte van andere daar voorkomende bestemmingen van
primaire betekenis is.

32.2

Bouwregels
Op de voor 'Waarde • Archeologisch waardevol gebied' aangewezen gronden
mogen, in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald, uitsluitend worden
gebouwd bouwwerken ten dienste van en conform een andere daar voorkomende
bestemming:
a.

met een oppervlakte van niet meer dan 50 m2 ;

b.

met een oppervlakte van meer dan 50 m , mits de aanvrager een door
burgemeester en wethouders goedgekeurd onderzoeksrapport heeft overge/egd
van een daartoe bevoegd archeologisch bureau dat werkt volgens de
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, waarin de resultaten zijn vermeld van
een waarderend onderzoek, op basis van welk onderzoeksrapport aan de
omgevingsvergunning een of meerdere van de volgende voorwaarden kunnen
worden verbonden:

2

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2.

de verplichting tot het doen van opgravingen;

3.

de verplichting de activiteit die tot de bodemverstoring leidt, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stel/en kwalificaties.

32.3

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

32.3.1

Verbod

Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning werken, geen bouwwerk zijnde,
of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren met een oppervlakte grater dan
2
50 m en een diepte van meer dan 0,3 m.

32.3.2

Uitzonderingen op verbod
Het in 32.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:

a.

b.

in het kader van archeologisch onderzoek en opgravingen, mits verricht door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die werkt
volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;
die het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;

c.

die reeds in uitvoering zijn danwel krachtens een verleende vergunning reeds
mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
d. waarvoor een vergunning is vereist krachtens de Ontgrondingenwet.
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32.3.3

Onderzoek
De aanvrager overlegt een onderzoeksrapport van een daartoe bevoegd
archeologisch bureau dat werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie,
waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is
vastgesteld en waarin de resultaten zljn vermeld van waarderend onderzoek.

32.3.4

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden IS in strijd met
de bestemming, indien daardoor (direct of indirect) een onevenredige aantasting ken
plaatsvinden van het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van
de gronden.
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Artikel33

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1

33.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde • Archeologische verwachtingswaarde l' aangewezen gronden
zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor
het behoud en de bescherming van de (verwachte) archeologische waarden, waarbij
geldt dat deze bestemming ten opzichte van andere daar voorkomende bestemmingen
van primaire betekenis is.

33.2

Bouwregels
Op de voor 'Waarde • Archeologische verwachtingswaarde l' aangewezen
gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van en conform
een andere daar voorkomende bestemming:
a.
b.

met een oppervlakte van niet meer dan 500 m

2

;

2

met een oppervlakte van meer dan 500 m , mits de aanvrager een
onderzoeksrapport heeft overgelegd van een daartoe bevoegd archeologisch
bureau dat werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, waarin de
resultaten zijn neergelegd van een waarderend onderzoek, op basis van welk
onderzoeksrapport aan de omgevingsvergunning een of meerdere van de
volgende voorwaarden kunnen worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3.

33.3

33.3.1

de verplichting de activiteit die tot de bodemverstoring leidt, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
Verbod

Het is verboden om zander een omgevingsvergunning de volgende werken , geen
bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. grondbewerkingen met een oppervlakte van meer dan 500 m2 en een diepte van
meer dan 0,3 m.

33.3.2

Uitzonderingen op verbod

Het in 33.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:
a. in het kader van archeologisch onderzoek en opgravingen, mits verricht door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die werkt
volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;
b. die het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
c.
d.

die reeds in uitvoering zijn danwel krachtens een verleende vergunning reeds
mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
waarvoor een vergunning is vereist krachtens de Ontgrondingenwet.
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33.3.3

Onderzoek
De aanvrager overlegt een onderzoeksrapport van een daartoe bevoegd
archeologisch bureau dat werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie,
waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is
vastgesteld en waarin de resultaten zijn vermeld van waarderend onderzoek.

33.3.4

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming, indien daardoor (direct of indirect) een onevenredige aantasting kan
plaatsvinden van het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van
de gronden.

33.4

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 'Waarde Archeologische verwachtingswaarde 1':
a. verwijderen, indien geconstateerde afwezigheid van archeologische waarden of
verandering in regelgeving daartoe aanleiding geeft;
b. geheel of gedeeltelijk wijzigen in een andere dubbelbestemming betreffende
archeologie, indien geconstateerde aanwezigheid van archeologische waarden
daartoe aanleiding geeft.
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Artikel 34

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2

34.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2' aangewezen gronden
zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en) , mede bestemd voor
het behoud en de bescherming van de (verwachte) archeologische waarden, waarbij
geldt dat deze bestemming ten opzichte van andere daar voorkomende bestemmingen
van primaire betekenis is.

34.2

Bouwregels
Op de voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2' aangewezen
gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van en conform
een andere daar voorkomende bestemming:
2
a. met een oppervlakte van niet meer dan 500 m ;
b.

2

met een oppervlakte van meer dan 500 m , mits de aanvrager een
onderzoeksrapport heeft overgelegd van een daartoe bevoegd archeologisch
bureau dat werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, waarin de
resultaten zijn neergelegd van een waarderend onderzoek dan wei van een
karterend onderzoek met minimaal 6 boringen per hectare en minimaal 6 boringen
per bouwplanlocatie en burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de
archeologische waarden voldoende zijn vastgesteld, op basis van welk
onderzoeksrapport aan de omgevingsvergunning een of meerdere van de
volgende voorwaarden kunnen worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot de bodemverstoring leidt, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.

34.3

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

34.3.1

Verbod
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning de volgende werken , geen
bouwwerk zijnde , of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. grondbewerkingen met een oppervlakte van meer dan 500 m2 en een diepte van
meer dan 0,3 m.

34.3.2

Uitzonderingen op verbod
Het in 34.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:

a.

b.
c.
d.

in het kader van archeologisch onderzoek en opgravingen, mits verricht door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die werkt
volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;
die het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
die reeds in uitvoering zijn danwel krachtens een verleende vergunning reeds
mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
waarvoor een vergunning is vereist krachtens de Ontgrondingenwet.
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34.3.3

Onderzoek

De aanvrager overlegt een onderzoeksrapport van een daartoe bevoegd
archeologisch bureau dat werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie,
waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is
vastgesteld en waarin de resultaten zijn vermeld van karterend onderzoek met
minimaal 6 boringen per hectare en minimaal 6 boring en per grondbewerkingslocatie.

34.3.4

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming, indien daardoor (direct of indirect) een onevenredige aantasting kan
plaatsvinden van het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van
de gronden.

34.4

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 'Waarde Archeologische verwachtingswaarde 2':
a.

verwijderen, indien geconstateerde afwezigheid van archeologische waarden of
verandering in regelgeving daartoe aanleiding geeft;
b. geheel of gedeeltelijk wijzigen in een andere dubbelbestemming betreffende
archeologie, indien geconstateerde aanwezigheid van archeologische waarden
daartoe aanleiding geeft.
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Artikel 35

Waarde • Archeologische verwachtingswaarde 3

35.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 3' aangewezen gronden
zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor
het behoud en de bescherming van de (verwachte) archeologische waarden, waarbij
geldt dat deze bestemming ten opzichte van andere daar voorkomende bestemmingen
van primaire betekenis is.

35.2

Bouwregels
Op de voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 3' aangewezen
gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van en conform
een andere daar voorkomende bestemming:
a.
b.

met een oppervlakte van niet meer dan 2.500 m

2

;

2

met een oppervlakte van meer dan 2.500 m , mits de aanvrager een
onderzoeksrapport heeft overgelegd van een daartoe bevoegd archeologisch
bureau dat werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, waarin de
resultaten zijn neergelegd van een waarderend onderzoek dan wei van een
karterend onderzoek met minimaal 6 boringen per hectare en minimaal 6 boringen
per bouwplanlocatie en burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de
archeologische waarden voldoende zijn vastgesteld, op basis van welk
onderzoeksrapport aan de omgevingsvergunning een of meerdere van de
volgende voorwaarden kunnen worden verbonden :
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot de bodemverstoring leidt, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stel/en kwalificaties.

35.3

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

35.3.1

Verbod
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning de volgende werken , geen
bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren :
2
a. grondbewerkingen met een oppervlakte van meer dan 2.500 m en een diepte van
meer dan 0,3 m.

35.3.2

Uitzonderingen op verbod
Het in 35.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:

a.

b.
c.
d.

in het kader van archeologisch onderzoek en opgravingen, mits verricht door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die werkt
volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;
die het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
die reeds in uitvoering zijn danwel krachtens een verleende vergunning reeds
mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
waarvoor een vergunning is vereist krachtens de Ontgrondingenwet.
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35.3.3

Onderzoek
De aanvrager overlegt een onderzoeksrapport van een daartoe bevoegd
archeologisch bureau dat werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie,
waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is
vastgesteld en waarin de resultaten zijn vermeld van karterend onderzoek met
minimaal 6 boringen per hectare en minimaal 6 boringen per grondbewerkingslocatie.

35.3.4

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming, indien daardoor (direct of indirect) een onevenredige aantasting kan
plaatsvinden van het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van
de gronden.

35.4

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 'Waarde Archeologische verwachtingswaarde 3':
a. verwijderen, indien geconstateerde afwezigheid van archeologische waarden of
verandering in regelgeving daartoe aanleiding geeft;
b . geheel of gedeeltelijk wijzigen in een andere dubbelbestemming betreffende
archeologie, indien geconstateerde aanwezigheid van archeologische waarden
daartoe aanleiding geeft.
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Artikel 36

Waarde • Archeologische verwachtingswaarde 4

36.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 4' aangewezen gronden
zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor
het behoud en de bescherming van de (verwachte) archeologische waarden, waarbij
geldt dat deze bestemming ten opzichte van andere daar voorkomende bestemmingen
van primaire betekenis is.

36.2

Bouwregels
Op de voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 4' aangewezen
granden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van en conform
een andere daar voorkomende bestemming :
2
a. met een oppervlakte van niet meer dan 5.000 m ;
b.

2

met een oppervlakte van meer dan 5.000 m , mits de aanvrager een
onderzoeksrapport heeft overgelegd van een daartoe bevoegd archeologisch
bureau dat werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, waarin de
resultaten zijn neergelegd van een waarderend onderzoek dan wei van een
historisch en karterend onderzoek met minimaal 6 boringen per hectare en
minimaal 6 boringen per bouwplanlocatie en burgemeester en wethouders van
oordeel zijn dat de archeologische waarden voldoende zijn vastgesteld, op basis
van welk onderzoeksrapport aan de omgevingsvergunning een of meerdere van
de volgende voorwaarden kunnen worden verbonden :
1.

de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;

2.
3.

de verplichting tot het doen van opgravingen;
de verplichting de activiteit die tot de bodemverstoring leidt, te laten
begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische
monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.

36.3

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

36.3.1

Verbod
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
2
a. grandbewerkingen met een oppervlakte van meer dan 5.000 m en een diepte van
meer dan 0,3 m.

36.3.2

Uitzonderingen op verbod
Het in 36.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:
a. in het kader van archeologisch onderzoek en opgravingen, mits verricht door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die werkt
volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;
b. die het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;

c.
d.

die reeds in uitvoering zijn danwel krachtens een verleende vergunning reeds
mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
waarvoor een vergunning is vereist krachtens de Ontgrondingenwet.
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36.3.3

Onderzoek
De aanvrager overlegt een onderzoeksrapport van een daartoe bevoegd
archeologisch bureau dat werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie,
waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is
vastgesteld en waarin de resultaten zijn vermeld van historisch en karterend
onderzoek met minimaal 6 boringen per hectare en minimaal 6 boringen per
grondbewerkingslocatie.

36.3.4

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming, indien daardoor (direct of indirect) een onevenredige aantasting kan
plaatsvinden van het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van
de gronden.

36.4

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 'Waarde •
Archeologische verwachtingswaarde 4':
a. verwijderen, indien geconstateerde afwezigheid van archeologische waarden of
verandering in regelgeving daartoe aanleiding geeft;
b.

geheel of gedeeltelijk wijzigen in een andere dubbelbestemming betreffende
archeologie, indien geconstateerde aanwezigheid van archeologische waarden
daartoe aanleiding geeft.
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Artikel 37

Waarde - Dijk

37.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Dijk' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of
het herstel van de landschappelijke waarde en cultuurhistorische waarde van de dijk.

37.2

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

37.2.1

Verbod
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het afgraven, afschuiven of wijzigen van de dijk.

37.2.2

Uitzonderingen op verbod

Het in 37.2.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:

37.2.3

a.

werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of de normale
exploitatie betreffen;
,

b.

werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn dan wei krachtens een
verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan.

Strijd met de bestemming

Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming indien daardoor dan wei door de daarvan (direct of indirect) te
verwachten gevolgen een onevenredige aantasting van de landschappelijke en
cultuurhistorische waarden van de dijk kan plaatsvinden.
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Artikel38

Waarde - Ecologie

38.1

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn , behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of
het herstel van het rietmoeras en de ecologische waarden.

38.2

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

38.2.1

Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het ontgronden of afgraven van gronden.

38.2.2

Uitzonderingen op verbod
Het in 38.2.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:
a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of de normale
exploitatie betreffen;
b. werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn dan wei krachtens een
verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan.

38.2.3

Strijd met de bestemming
Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming indien daardoor dan wei door de daarvan (direct of indirect) te
verwachten gevolgen een onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het rietmoeras en
de ecologische waarden.
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Artikel 39

Waarde • Reliiif

39.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Relief aangewezen granden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmiog(en), meqe bestemd voor het behoud, de bescherming en/of
het herstel van de landschappelijke waarde en cultuurhistorische waarde zoals deze
tot uitdrukking komen In de al dan nlet zichtbare hoogtes of laagtes in het landschap en
daarmee samenhangende geomorfologische en cultuurhistorische waarden .
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Artikel40

Waarde - Terp

40.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Terp' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of
het herstel van de landschappelijke waarde en cultuurhistorische waarde zoals deze
tot uitdrukking komen in de aanwezigheid van terpen en de daarmee samenhangende
hoogteverschillen en bebouwings- en beplantingskarakteristiek.
40.2

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend het
afgraven, afschuiven of wijzigen van de terp.
40.3

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

40.3.1

Verbod
Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning werken, geen bouwwerken
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren die de landschappelijke of de
cultuurhistorische waarde van de terp kunnen aantasten.

40.3.2

Uitzonderingen op verbod
Het in 40.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:
a.
b.

40.3.3

werken en werkzaamheden die het normale onderhoud en/of de normale
exploitatie betreffen;
werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn dan wei krachtens een
verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan.

Strijd met de bestemming
Uilvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met
de bestemming indien daardoor dan wei door de daarvan (direct of indirect) te
verwachten gevolgen een onevenredige aantasting van de landschappelijke en
cultuurhistorische waarden van dez.e gronden kan plaatsvinden.
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Hoofdstuk 3
Artikel41

Aigemene regels

Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij hat toestaan van een bouwplan
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling
van latere bpuwplannen buiten beschouwing.
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Artikel42

Aigemene bouwregels

42.1

Parkeerruimte
Voor het bouwen van gebouwen geldt dat per gebouw moet worden voorzien in
voldoende parkeergelegenheid.

42.2

Bestaande maten
In afwijking van de in de regels vermelde:
a. maximale maatvoering geldt dat indien een grotere maatvoering aanwezlg is op
het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan , deze grotere maatvoering
als maximum mag worden gehanteerd voor dat gebouw en voor ultbreidingen van
dat gebouw, met dien verstande dat deze bepaling niet geldt voor oppervfaktes;
b. minimale maatvoering geldt dat indien een kleinere maatvoering aanwezig is op
het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan , deze kleinere maatvoering
als minimum mag worden gehanteerd voor dat gebouw en voor uitbreidingen van
dat gebouw.

42.3

Ondergronds bouwen
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:
a.
b.

42.4

ondergrondse bouwlagen zijn uitsluitend toegestaan onder gebouwen;
ondergrondse bouwlagen zijn niet toegestaan onder stallen, waarbij mestputten
niet als bouwlaag worden beschouwd.

Reclamemasten
In afwijking van hetgeen de bouwregels toelaten mag geen reclamemast worden
gebouwd met een bouwhoogte van meer dan 6 m.
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Artikel43

Aigemene gebruiksregels

43.1

Strijdig gebruik
Onder een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:
a. het zodanig inrichten van een erf dat op het erf onvoldoende parkeergelegenheid
is;
b. zelfstandige bewoning van bijbehorende bouwwerken;
c. de bewoning van bedrijfsruimte(n), niet zijnde bedrijfswoningen;
d. het (Iaten) gebruiken van gronden als paardenbak, renbaan of menterrein, tenzij dit
uitdrukkelijk is toegestaan;
e. het (Iaten) gebruiken van gronden voor de opslag van voer, hooibalen en daarmee
vergelijkbare zaken buiten de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf of
'Wonen';
f. het (Iaten) gebruiken van gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het
gebruik onttrokken voer- en vaartuigen, voorwerpen, stoffen en materialen en
daarmee gelijk te stellen voorwerpen en materialen, behoudens opslag die
geschiedt in het kader van de normale ter plaatse toegestane bedrijfsvoering;
g. het (Iaten) gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting.

43.2

Geen strijdig gebruik
Onder een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt niet verstaan:
a. het gebruiken van een woning voor een aan huis verbonden beroep zoals
genoemd in Bijlage 3 Lijst bedrijven en beroepen aan huis tot een maximale
2
oppervlakte van 45 m ;
b. het gebruiken of het laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige,
incidentele evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover
daardoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of vrijstelling
vereist is en deze is verleend, dan wei een melding is vereist en deze is gedaan;
c. het aanleggen of het laten aanleggen van kabels en leidingen en daarbij
behorende voorzieningen ten behoeve van de drinkwatervoorziening, de riolering,
de waterhuishouding, de energievoorziening en de datacommunicatie, met
uitzondering van:
1. buisleidingen waarop het Besluit externe veiligheid buisleidingen van
toepassing is;
2. hoogspanningsleidingen;
3. buisleidingen voor het transport van water, afvalwater of stoom met een
doorsnede van 1 meter of meer en een lengte van 10 km of meer;
tenzij deze in het plan geregeld zijn;
d. het aanleggen van landhoofden ten behoeve van bruggen.
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Artikel 44

Aigemene aanduidingsregels

44.1

geluidzone - industrie

44. 1. 1

Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' geldt dat die granden - naast
de aangewezen bestemming(en) - tevens bestemd zijn voor de bescherming en
instandhouding van de geluidsruimte voor een industrieterrein.

44. 1.2

Bouwrege/s

Er mag geen toename plaatsvinden van het aantal geluidgevoelige functies .

44.1.3

Afwijken van de bouwrege/s

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 44.1.2 en
nieuwe geluidgevoelige functies worden toegestaan, mits de geluidbelasting van de
gevels van de geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende
voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere waarde.

44.1.4

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats van
bouwwerken op het bouwperceel ten behoeve van een doelmatige akoestische
afscherming ten behoeve van de bescherming van de beschikbare geluidsruimte.

44.2

luchtvaartverkeerzone

44.2.1

Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Iuchtvaartverkeerzone' geldt dat die granden - naast
de aangewezen bestemming(en) - tevens bestemd zijn voor de bescherming van de
functionele bruikbaarheid van het militaire luchtvaartterrein Leeuwarden.

44.2.2

Bouwrege/s

De bouwhoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan 45 m.
44.3

veiligheidszone - Ipg

44.3.1

Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' geldt dat die granden - naast de
aangewezen bestemming(en) - tevens bestemd zijn voor de bescherming van het
woon-, leef- en verblijfsklimaat in verband met een (nabij) aanwezige Ipg-installatie.

44.3.2

Bouwrege/s
Er mag geen toename plaatsvinden van het aantal kwetsbare en/of beperkt kwetsbare
objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, tenzij ze behoren tot
de inrichting waartoe ook de Ipg-installatie behoort.

44.3.3

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de aanduiding wijzigen in
die zin dat de zone wordt aangepast indien daartoe als gevolg van wijziging in
regelgeving of vergunningverlening aanleiding bestaat.

44.4

vrijwaringszone - radar

44.4.1

Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - radar' geldt dat die gronden - naast
de aangewezen bestemming(en) - tevens bestemd zijn voor de bescherming van de
functionele bruikbaarheid van het radarstation.

44.4.2

Bouwrege/s

De bouwhoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan 40 m.
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Artikel 45

Aigemene afwijkingsregels

45.1

Afwijkingsbevoegdheid

45. 1. 1

Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a.

b.

c.

de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan
10% van die maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat deze
afwijking niet geldt voor de vermelde oppervlaktematen;
de bestemmingsregels ten behoeve van een geringe aanpassing van het beloop of
het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling, indien de
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
de bestemmingsregels ten behoeve van de aanpassing aan de werkelijke
afmetingen van het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de
belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad en de afwijking gewenst
en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;

d. de bestemmingsregels voor een aanpassing van de bouwhoogte van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot niet meer dan 10 m;
e.

de bestemmingsregels voor het toestaan van kunstwerken en van zend-, ontvangen/of sirenemasten tot niet meer dan 40 m;

f.

de bestemmingsregels het plan voor het overschrijden van de grenzen van een
bouwvlak naar de buitenzijde door:
1.

plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen,
schoorstenen;

2. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken;
3. (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen , luifels,
balkons en galerijen;
mits de bouwvlakgrens met niet meer dan 1,5 m wordt overschreden;
g.

het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen voor
plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en
lichtkappen;

h.

het bepaalde in 42.4 ten behoeve van een reclamemast met een bouwhoogte van
niet meer dan 20 m, indien de reclamemast bedrijfsgebonden is en geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan landschappelijke waarde en
cultuurhistorische waarde.
het bepaalde in 43.1 ten behoeve van bewoning van een bijbehorend bouwwerk bij
een (bedrijfs)woning door hetzelfde huishouden dan de (bedrijfs)woning bewoont.

i.

45.1.2

Afwegingskader

Een in 45.1.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het bebouwingsbeeld;
b.
c.

de milieusituatie;
de verkeersveiligheid;

d.

de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden, waaronder begrepen de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving.
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Artikel46

Aigemene wijzigingsregels

46.1

Aigemene wijzigingsbevoegdheid

46.1.1

Wijziging
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:
a. aanduidingen met betrekking tot de functie verwijderen of toevoegen;
b. grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en van aanduidingen zodanig
wijzigen, dat de oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer
dan 10% wordt verkleind of vergroot en de grenzen daarbij met niet meer dan 10m
worden verschoven;
c. de bestemming, niet zijnde de bestemming '80S' of 'Natuur' wijzigen in de
bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' en daarbij aanduidingen opnemen
ten behoeve van maatwerk, met dien verstande dat:
1. van deze bevoegdheid maximaal 5 keer gebruik mag worden gemaakt;
2. per verblijfsrecreatieterrein maximaal 25 recreatiewoningen zijn toegestaan;

3.
4.

46.1.2

aangetoond dient te zijn dat het verblijfsrecreatieterrein bedrijfsmatig zal
worden geexploiteerd;
het verblijfsrecreatieterrein landschappelijk goed wordt ingepast, hetgeen
moet blijken uit een door aanvrager ingediend erfinrichtingsplan dat in
overeenstemming is met Bijlage 4 Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen.

Afwegingskader
Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van een wijziging vindt een evenredige
belangenafweging plaats, waarbij betrokken worden:
a. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen, kunnen worden
geschaad;
b. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende
gronden worden geschaad;
c. de mate waarin de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de
waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de ecologische-, de
verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid is
aangetoond.
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Artikel 47

Aigemene procedureregels

47.1

Nadere eisen

Voor aen besluit tot het stellen van een nadere eis geldt de volgende
voorbereidi ngsproced ure:
a. het voornemen ligt, met bijhorende stukken, gedurende een week ter inzage;
b.
c.

d.

de terinzagelegging wordt vooraf bekend gemaakt in een of meer dag-, nieuws~ of
huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze;
de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor
belanghebbenden tot het naar voren brengen van zienswijzen gedurende de
onder a genoemde termljn;
burgemeester en wethouders delen aan hen die ziensWijzen naar voran hebben
gebracht de beslissing daaromtrent made.
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Artikel48

Overige regels

48.1

Werking wettelljke regelingen
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt velWezen, gelden
zoals daze luiden. op het moment van vaststelling van het plan.

48.2

Verwijzing naar adressen
De plaatselijke adressen waamaar in de regels van dit plan wordt velWezen, betreffen
de adressen zoals deze op de verbeelding zijn terug te vinden ten tijde van de
vaststelling van het plan.

48.3

Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van OridelWerpen van
stedenbouwkundige aard blijvenovereenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de
Woningwet buiten toepassing, met ultzondering van de voorschriften ten aanzien van
de volgende ondelWerpen:
a.
b.
c.
d.
e.

de richtlijnen voor het veri en en van vrijstelling van de stedenbouwkundige regels;
de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergr'ondse hoofdtransportleidingen;
de parkeergelegenheid en laad- en losl11ogelijkheden, en
de ruimte tussen bouwwerken.
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Hoofdstuk 4

Overgangs- en slotregels

Artikel49

Overgangsrecht bouwwerken

49.1

Bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wei gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b.

49.2

na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk teniet is gegaan.

Afwijken
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk
als bedoeld in het eerste lid met maximaaI10%.

49.3

Uitzondering
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van
dat plan.
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Artikel50

Overgangsrecht gebruik

50.1

Gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens
voor zover uit de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand
onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde
van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.

50.2

Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste
lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik,
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

50.3

Verbod
Indien het gebruik, bedoeld in eerste lid, 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.

50.4

Uitzondering
Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen
van dat plan.
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Artikel51

siotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan BOtengebiet Dantumadlel.

december 2012.

Vastgesteld door de raad d.d. xx-xx-2013
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Bijlagen bij de regels
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beslemmingsplan "Bulengebiel Danlumadiel" (voorontwerp)
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Bijlage 1

Houtsingelkaart
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Bijlage 2

Richtlijnen voor de inrichting van houtsingels
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De kenmerken van het Singellandschap zijn :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebouwing in linten
Overwegend singels
Overgang van droog naar nat
Aanwezigheid van sloten en vaarten
Du idelijke landschapsrichting
Opstrekkende kavels
Bijna aile wegen zijn beplant
PingoruYnes
States

De kenmerken van het jong heideontginningslandschap zijn :
•

Besloten, kleinschalig landschap

•

Hoge bebouwingsdichtheid (verspreidt en overwegend klein)

•

Singels

•

Overgang naar nattere gebieden

•

Geen duidelijke landschapsrichting

•

Nieuw aangeplant bos

•

Aanwezigheid van sloten

•

Blokverkaveling

•

Sommige wegen zijn beplant

•

Verspreid glas en boomkwekerijen

In de navolgende tabel worden de huidige statische kenmerken aangegeven en wat eventueel aan
wijzigingen voorstelbaar en toelaatbaar is. Blijft men in het te ontwikkelen bedrijfsplan binnen de
voorstelbare maatvoering dan wordt hiervoor vergunning verleend.
Landschapstype

Singellandschap
Jong
heideontginningslandschap

Gemiddelde
ruimtelijke
kavelmaat
2,3 hectare
2,1 hectare

Maximale ruimtelijke
kavelmaat

6,1 hectare
6,2 hectare

Gemiddelde
ruimtelijke
verhouding
lop 5
lop 2

Toelichting bij de Singelkaart
Verplaatsbare singels

De op de Singelkaart aangegeven singels zijn standaard in een groene kleur aangegeven en bevinden
zich allemaal op agrarische gronden. Groen aangegeven singels komen onder aangegeven
voorwaarden in aanmerking om verplaatst te worden.

Bij het samenstellen van de singelkaart komt het spanningsveld tussen beschermen van het
landschap en ruimte geven aan de landbouw nadrukkelijk aan bod. Door veel singels als rood
(aangeduid op de verbeelding als "houtsingel") aan te wijzen (geen vergunning mogelijk) wordt de
keuze voor perceelsvergroting beperkt. Voor de bedrijfsvoering is een grote (huis)kavel bij de stallen
belangrijk. Bij verderaf gelegen kavels is de grootte minder belangrijk. De wens om perce len te
vergroten is dus niet gelijkmatig over het landschap verdeeld . V~~r het landschap is een gelijkmatige
verdeling van de beschermde singels juist wei wenselijk ..
Naast de voorwaarden lOals die aangegeven zijn in de bijbehorende tabellen dienen verwijderde
singels 1:1 gecompenseerd te worden (ook door de Boswet verplicht gesteld). Voorkeurslocaties
voor compensatie zijn in blauwe kleur op de Singelkaart aangegeven . NB In de Boswet wordt bij
verwijdering van bomen altijd compensatie geeist, ook in geval dammen tot 10 meter breedte
worden aangelegd of als bestaande dammen tot 10 meter verbreed worden. Ondanks de
versoepeling die het voorliggende Bestemmingsplan Buitengebied t .O.V. het voorgaande plan biedt.
Niet te verplaatsen singels

Naast de groen en blauwe aanduidingen zijn een klein deel van de ge'lnventariseerde singels rood
aangegeven. Deze singels zijn van een dusdanige importantie dat deze niet voor verplaatsing in
aanmerking komen en wei om de navolgende redenen:
Criteria te handhaven (rode)singels (op de verbeelding aangeduid als " houtsingel")
•

De singels vormen een onmisbare schakel in de ecologische structuur (bv aansluitend op hop
overs in de Centrale As)

•

De singels markeren overgangen in het landschap en dan vooral op plaatsen waar de (hoofd)
kavelstructuurlijnen zich ten opzichte van elkaar wijzigen

•

De singels welke landschapsvreemde elementen aan het zicht onttrekken(dorpsranden en
bedrijventerreinen)

•

De singels welke van uit landschappelijk, ecologisch en technisch (hoge bedekkingsgraad)
oogpunt van belang zijn om vanaf openbaar toegankelijke plaatsen doorzicht te voorkomen .

•

Singels welke cultuurhistorisch waardevolle plaatsen markeren (bv Mits yn e Wrald)

De rood aangegeven singels staan aangeduid op de verbeelding en zijn daardoor bestemd. Gevolg is
dat deze singels slechts door middel van een zelfstandige bestemmingsplanprocedure
gewijzigd/verplaatst kunnen worden.
Compensatieplaatsen (blauw aangegeven)

Op de Singelkaart is met blauwe kleur aangegeven waar bij voorkeur nieuwe singels ter compensatie
van te verplaatsen singels aangeplant zouden moeten worden. Deze op kaart globaal aangegeven
plaatsen zijn om de navolgende reden uitgekozen :
•

Lokaal ontbreken de nodige singels waardoor er sprake is van doorzicht en aantasting van
het besloten landschap.

•

Ontbrekende schakels in het ecologische netwerk.

•

boor het geven van meerdere keuzemogelijkheden in compensatierulmte wordt getracht te
voorkomen dat men bTj een compensatieplicht kiest voor de opvulling van slngels met een
lage bedekkingsgraad.

Singels met een lage bedekkingsgraad kunnen mede zijn ontstaan door slecht of geen onderhoud.
Door het aanwijzen van dergeJijke singels als compensatierulmte, wordt als het Wilre slecht of geen
onderhoud beloont. Deze wijze van (ni'et) onderhoud(en) valt niet altijd de aanvrager (met een
compensatieplicht) te verwljten.
Het zoeken naar een geschikte locatie voor compensatie blijft maatwerk en moet in overleg tussen
aanvrager en vergunningverlener plaatsvinden.
Te hanteren volgorde in de zoektocht naar de locatie voor compensatie:
•

Blauw gekleurde locaties op de Slngelkaart.

•

Opvullen van singels met de laagste bedekkingsgraad zoals in de inventarisatie door
Landschapsbeheer Friesland (2012) op de Singelkaart is aangegeven.

•

Rond de bedrlJfsgebouwen.

•

Mlts landschappelijk passend, is compensatie elders binnen hetzelfde landschapstype
mogelijk. De i1anvrager dient hiervoor privaatrechteliJke afspraken h'let de "ontvanger" van
de compensatie te overleggen.
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Bijlage 3

Lijst bedrijven en beroepen aan huis
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LlJST VAN TOEGESTANE BEROEPEN EN BEDRIJVEN MN HUIS

Uitoefening van (para- )medische beroepen. waaronder:
indiViduele praktijk voor hUisarts. psychiater. psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer. voedingsleer.
mondhygiene. tandheelkunde, logopedie, enz. individuele praktijk dierenarts.
Kledingmakerij:
(maat)kledlngmakerij en kledingverstelbedrijf;
woningstoffeerderij.
Kantootfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoe.fend, zoals:
schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf. glazenwasserij, maar ook ten behoeve van bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf.
Reparatiebedrijfjes. waaronder:
schoen -/lederwarenreparatiebedrijf;
uurwerkreparatiebedrijf;
goud- en zilverwerkreparatiebedrijf;
reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederenj
reparatie van muziekinstrumenten.
In ieder geval zljn autoreparatiebedrijven uitgezonderd.
Advies- en ontwerpbureaus. waaronder individuele praktijk voor:
reclame ontwerp;
grafisch ontwerp;
architect.
(Zakelijke) dienstverlenfng. waaronder individuele praktijk voor:
notaris;
advocaat;
accountant;
assurantie-lVerzekeri ngsbemi ddeLlngj
exploitatie en handel in onroerende zaken.
Overige dienstverlening:
kappersbedrijf;
schoonheidssalon:
pedicure.
Onderwljs:
autorijschool;
onderwijs niet in te delen naar specificaUe, mits zonder werkplaats of laboratorium.

Verkoop van goederen via internet:
het verkopen van goederen aan personen, waarbij goederen aan huis worden verkocht, maar ultsluitend
via Internet en waarbij de bezorging of levering voornamelijk via de post of pakketdienst plaatsvindt.
Ambachtelijke bedrijvigheid en/of kunstnljverheld:
het, geheel of overwegend door middel van handwerk, vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen, waarbij:
1.
het productieproces wordt grotendeels met de hand of althans niet in hoofdzaak gemechaniseerd,
geautomatiseerd of met behulp van werktuigen die door energiebronnen buiten de menselijke ar2_

beidskrachten worden aangedreven, uitgevoerd, of:
voor zover van Laatstbedoelde werktuigeh g.ebruik wordt gernaakt, zijn deze als ondergeschikt te
beschouwen aan de menselijke handvaardigheid.
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Bijlage 4

Richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen
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Richtlijnen veer nieuwe entwikkelingen
Inleiding

Ontwikkelingen

In de structuurvisie voor het bultengebied worden verschillende ontwikkelingen

Niet aUe veranderingen in het bultengebied kunnen worden voorzien. In dit hoofdstuk

mogelijk gemaakt. De intentie van de gemeenten is am niet te beperkend te zljn in

kamen de meest voorkomende en verwachte ontwikkelfngen aan bod. Daarbij gaat

de ontwikkelingen die plaats kunnen vinden in het buitengebied, maar welsterk te

het am:

sturen op de wijze waarop deze ontwlkkelingen een plek krijgen in het landschap .
Daarbij staat het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit voorop.

schaalvergroting agrarisch erf: nleuwe stal of loads;

De meeste ontwikkelingen in het bultengebied hangen samen met de veranderingen

schaalvergroting agrarisch erf: mestsilo's;

rond het agrarisch bedrijf, zoals schaalvergroting, de graei van nevenactiviteiten

schaalvergroting agrarisch erf: voersilo's;

en soms zelfs verandering van functie.Deze ontwikkelingen hebben impact op de

schaalvergroting agrarisch erf: sleufsilo's;

uitstraling en de opzet van het agrarisch erf en daarmee op het bUitengebied. In het

functieverandering agrarisch erf: niet-agrarische bedrijvigheid;

vervolg van deze structuurvisie wordt daarom ingegaan op de meest te verwachten

functieverandering agrarisch err: wanen (ruimte-voor-ruimteregeLing);

veranderlngen in het buitengebled en de wijze waarop de gemeenten, met het oag

functieverandering agrarisch erf: wonen In vrijkomende agrarlsche bebouwing;

op de ruimtelijke kwaliteit, willen dat deze veranderlngen gestalte krijgen In het

nevenactlviteit agrarisch erf: paardenhauderijen;
nevenactiviteit agrarisch erf: kleinschalig kamperen;

buitengebled.

nevenactivtteit agrarisch erf: mestvergistingsinstallatle;
Richtlijnen
In dit hoofdstuk worden daarom

vervangende nieuwbouwj

voor de meest voorkomende ontWikkelingen richt·

lijnen gegeven am de kwalitelt van het bUitengebied nag verder te vergroten. Deze

verblljfsrecreatie;

uitbreiding van bedrijven in de commerciiHe zone.

kwallteitsrichtlijnen dienen voorafsaande aan de aanvraag als inspiratiehron, maar
worden achteraf (na het indienen van een aanvraag) als toetsingskader gebruikt. Deze
richtlijnen staan naast de gemeentelijke welstandsnota en kunnen als aanvullend
toetsingskader worden beschouwd.
In het buitengebied van de gemeenten zitten landschappelljke verschillen, waarblj
voaral het contrast tussen het besloten woudenlandschap en de open gebieden van
het terpen ' , mieden· en polderlandschap van belang is. De opzet van de erven en de
landschappelijke verschijningsvorm zijn dermate anders, dat dat verschil oak In de
rlchtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen doorvertaald is.
Tussen de open gebieden wordt geen onderscheld gemaakt. De erven binnen deze
gebieden zijn in grote mate vergelijkbaar.
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Open landschap

Besloten landschap

Prlncipes
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Schaalvergroting agrarisch erf: nieuwe stal of loods
Karakteristiek

Aigemene richtlijnen

Stallen en loodsen haren bij het boerenbedrijf. Om een
gezonde bedrljfsvoeling te kunllen houden.

Z1j11

(steeds)

grotere statlen en schuren gewenst. Oaarbij kan het gaan om
het toevoegen van nieuwe, grate statlen of het vergroten van
de bestaande .

Op dit moment ;s te zien dat veel boerenbedrijven in
de gemeente meerdere statlen bij hun boerderij hebben

Inpassing en situerfng:
Naarmate de stal af loads groter 15, is een groter erf rondom gewenst.
Vasthouden aan de bestaande hierarchle op het erf (hoofdgebouw met bijgebouwenJ.
StaUen of loodsen liggen ten minste 10 meter achter de voorgevetrooilijn van het hoofdgebouw (de bestaande boerderij) .
Streven naar een ruimtelijke scheiding tussen woonerf en bedrijfserf en versterking van beide Erven.
Vormgeven van goede overgangen van het erf naar de omgevina middels streekelgen erfbeplantfngen (zie de landschappelfjke
karakteristiek) .

gebouwd. Deze schaalvergroting is vooral ten koste gegaan
van de erfbeplanting rond de oorspronkelijke boerderij .

Bovendien is de oorspronkelijke tweedeling van het ert t ussen
woondeel e n werkgedeelte vertroebeld geraakt.

Bebouwing:
De nieuwe bebouwing is eenvoudig en rechthoekig van vorm.
De nieuwe bebouwlng is voorzien van een kap, waarblj de kapvorm aanslult bij de bestaande bebouwing.
De nieuwe bebouwing heett een (visueel) lage gootlijn richting het landschap (daadwerkeUjk tage goot of dakoverstek) of is
door beplantlng aan het zieht onttrokken.

Aandachtspunten
De groei van het boerenerf zal de komende jaren door.zetten.

BelangrlJk aandachtspunt is daarblj hoe deze nieuwe, grote
erven in het landschap worden ingepast zander daarbij
de landschappelij ke kWaliteiten te schaden. De gemeente
reaUseert zich dat de locatie en positie van nleuwe stallen
oak mede wardt bepaald door het e ffic ient kunnen uitvoeren
van de bedrljfsvoering. Daarom zullen in de afweging voor de

Overig:
Er wordt een goed en gedetaiUeerd erfinrichtingsplan gevraagd .
Eventuele extra waterberging in de vorm van verbrede slaten of nieuwe sloten passend In de verkavelingsrichting.
lichtuitstraling van de stallen of loodsen wordt zoveel mogelijk beperkt door sebruik te maken van objectgerichte verUchting
en afsluitbare schermen voor (half)open wlndgaaswanden .
Aanpassingen van het erf door nieuwbouw en gewijzigde erfopzet magen niet leiden tot verrommeUng van het erf. Onder
verrommelfni van het erf wordt verstaan een onduidelijke erfonianisatie, waarbij hierarehie op het erf ontbreekt en/of het
ontbreken van een z1chtbaar onderseheld tussen erf en omgevlng.

geschikte positionering op het erf zowel de landschappelijke
aspecten als aspecten vanuit de bedrijfsvoering worden
betrokken .

-

Richtlijnen voor besloten landschap (woudenlandschap)
Vasthauden ~an de Langgerekte opzet van het erf.
Beplantlng In feeler geval aan de lange (opstrekkende) zijden van het erf: 75% van de erfgrenlen beplant.
81j voor1<eur beplantlng samen laten vallen met houtwallen of elzenslngels tangs perceelsgrens.
Kleur- en materiaalgebrulk In gedekte tlnten en matte afwerking passend in omrlngende landschap.

Richtlijnen voor open landschap (terpenlandschap, miedenlandschap, polderlandschap)

-

Perceelsbeplanting

Bfj vergrotlng of verander1ng van het erf, rekenlng houden met de oorspronkelijke opzet van het erf (grillig, rechthoeklg) en de
rlchting van het landschap.
8eplantlng in leder geval aan 2 zijden. waarvan 2 hooken, ~O% van de pereeelsgrenzen beplant.
Kloeke beplantlng: bomen met onderbearoeiing van heeste~ .
Kleur van nieuwe bebouwfng In donkere. aarden tlntenj materl~l1n matte afwerk'ng, oPlaand in silhouet van het elf en 1n het

l.ndsch.p.
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Open Landschap

BesLoten Landschap

Prlncipes

NIET

WEL

Geen mestsi/o's voorde achtergevelrooilijn van hethoofdgebouw
Besraonde situarie

Bestaande situalie

W - --l_ _
Gewenste situar/e

1JI%I~!!'U.------GewensresitUQtie

no bouw mestsilo

no bouw mesrsilo

NIET

__ .....

~~

__

~

.. -w:..:..... _ .............

Mestsilo in lichte (geen gedekte) kfeursteffing

~

Mestsilo In gedektekleurstelling

NIET

SCreven naar een zo compact mogelljk erf.

WEL

Schaalvergroting agrarisch erf: mestsilo's
Karakteristiek

Aigemene richtlijnen

Sito's zl,}n onderdeel van een maderne agrartsche
bedrijfsvoering. Mestsflo'5 kamen steeds vaker voar blj de
hedendaagse boerderij. Door hun omvang en hoogte zijn ze

Inpassing en sltuering:
De silo's worden nlet direct in het zieht van de open bare weg gesltueerd.
De sUo's ligsen achter de achtergevelroolllJn van het oorspronkelfjke hoofdgebouw.

beeldbepalend in het hedendaagse landschap.

Oe silo's blj voorkeur plaatsen op het bestaande erf.

Aandachtspunten

BiJ de posltlonering van de silo's wordt aanslultlng gezocht blj de ligging van de overige bebouwlng op het en.
Waar moaelUk cLusteren van silo's, zowel op het erf als daarbuften, tenziJ wordt aangetoond dal dit om bedriJfslechnische

Door hun omvang en grootte hebben mestsilo's een sterke
fulmtelijke 1mpact. Om met de komst Van de silo een
meerwaarde te kunnen genereren voor het landschap is
versterking van de erfinrichting en de erfbeplanting een
belangrljk speerpunt.

redenen "let mogeUjk 1s. In dat geval wordt aezoc:ht naar een passend altematlef.
Streven naar een zo compact mogelfjke erfopzet.
Vormgeven van goede overgangen van het erf naar de omgeving mlddels streekefgen erfbeplimtlngen (zie de landschappeLijke

karakteristlek).
BeboUWing:
Oe hoogte van de s1l0 is blJ yoorkeur lager dan de hoogte van het hoofdgebouw en bedraagt maxlmaal 5 m (exduslef afdekklng).
Kleur- en matenaalgebrulk Is afsestemd op de omgeving (gedekte kleuren).

OVeng:
Een goed en gedetailleerd Inrlchtingsplan Is verelst.
Aanpassfnaen van het ert door nleuwbouw en gewljzlgde erfopzet magen niet lelden tot verrommeling van het ert. Onder
verrommeling van het etf wordt verstaan een ondufdel1jke erforganisatle, waarblj hWrarchle op het erf ontbreekt en/of het
ontbreken van een zichtbaar ondersc!held tussen en en omgevlng.

Richtlijnen

v~~r

besloten landschap (woudenlandschap)

Vasthouden aan de

lan~ierekte

opzet van

h~t

erf In het Beval het en vergroot moet worden.

Beplantlng In leder geval.an de lanse (opstrekkende) ziJden van het en; 75)\\ van de erfgrenzen beplant.
BIJ vaarkeur beplan~ng ~ laten vaUen met houtwaUen af elzensingels langs perceelsgrens.

Richt/ijnen voor open landschap (terpenlendschap, miedenlandschap, po)derlandschap)
BiJ vergra.tfn~ of verander1ng .van ~et en, rekenlnil ~oUden li1et de oai5pronkeUJke opzet van het erf (griUlg, reehthoeklg) en de
riehtlng van iret landsch~p,
8eplantl~ In 1_ 8!"1a) :Un 2 Zfl~eiJ, \v~.•~an 2 hoeTiei!i ~ :~h de pere~l5grEl!lzen bep\ent,
Kloeke be~la1'itln8( bOiiYII" Ii\~t: oJ\cfe!b1!liroeJI.~g Villi hee$(iirj,
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Besloten landschap

Open landschap

Principes

NIET
WEL
Geen voersilo's voordeachtergevelrooifijn van hethoofdgebouw
Bestaonde situotie

Bestaande sltuatie

NIET

Waor mogelljk c/usterT!n van voersllo's
Gewenste sftuatie no

....- -......------

l.~-

bouw voetsiJo

8ij voorkeurclu5tering van sllol

Silo's met erlbeplanting ofschermen

Gewenstes;tuat(ena
bouwvoersilo

WEL

Schaalvergroting agrarisch erf: voersilo's
Karakteristiek

Aigemene richtlijnen

Voersflo's zijn niet weg te denken bij de hedendaagse
boerderij. Op de meeste erven is fn mfddels meer dan 1

voersilo aanwezlg.

Aandachtspunten
Voersllo's bepalen voar een belangrijk deel het silhouet van
een ilirarisch erf. De positionering en clustering van silo's Dp

het erf is een belangrijk aandachtspunt.

Inpassing en sftuenng:

De sUo's worden "'et direct In het zkht van de openbare weg gesftueerd.
De silo's liggen achter de achteraevelrooilijn van het oorspronkeltjke hoofdgebouw.
De sILo's bij voorkeur pLaatsen op het bestaande erf.

8ij de positionering van de silo's wordt aahslultfng gezocht bfj de lIggfng van de ovenge bebouwing op het erf.
Waar mogeUjk dUsteren van sUo's, tenz1j wordt aangetoond dat dit om bedrljfstec:hnische redenen nlet mogelilk is. In dat aeval
wordt gezocht naar een passend alternatief.
Vormgeven va.n goede overganaen van het erf naar de omgeving mlddels streekelgen

erfbeDlantin~n

(zie de landschappelljke

karakterl,tiekl.
Bebouwlng:
De hoogte van de ,ilo I, blj voorkeur lager dan de hoogte van het hoofdgebouw.
Kleur· en rrtater1aaliebruik is afgestemd op de omgeving (gedekte kleuren).
Oveng:
Aanpasslngen van het ert door nfeuwbouw en gew1jzigde erfopzet mogen nlet lelden tot verromrnelfng van het erf. Onder
verrommeling van het erf wordt verstaan een onduidelljke erlorganlsatle. waarb1j hierarchie op het ert ontbreekt en/of het
ontbreken van een z1chtbaar oncierscheld tU5sen ert en omgeving.

RichWjnen voo( besloten landschap (woudenlandschap)
Va5thouden aan de langgerekte opzet van het erf In het ievBI het ert vergroot moet worden.

Replanting In feder geval .an de lange (opmekkende) zlJden van het erf; 7511: van de engr.nzen beplant.
Blj voorkeur beplantfng samen laten valle" met houtwallen of elzenslngels Ia.ngs perceelsgrens.

Rlchlilin n ~OOr open landschap (terpenlandoollap, ml~e/JlandsclJap , polderlandschapj
elj \-e<a!otll18 of venI)dertnll von he' en. reken)"11 110"""0 .... ' de oo_Q<\~o1IJk. OI>tot van !tot erf (grIutg. ,«h' hoeklj) en de
r\<hltna von "", landsd)ap.

BeliLAnllosJo. j~~r. J~\ial .an 2 zljde~, wailrv~n 2~D"ke~~ .~P% ViIh de p.l'tlje~sren1e1i Ii\!]lltm:t.
K10eke bep[antlhB' bornen met 'onderb.~oenn. van M~i~~",

B·9

Besloten landschap

Open landschap

Prlncipes

51eufsilo MET kaol Qan de rand van het err

Bestaande situatle

Bestoonde situatle

51eufslfo inplJSSen met erfbeplantlng

Gewenste situatie na

Gewenste situatie no

komst sJeufsilo

komst sleufsilo

NlIT

Sleufsilo's ap het achtererf

51eufsllo Inpassen met lagegrondwoJ

Schaalvergroting agrarisch erf: sleufsilo's, mestplaten en mestbassins
Karakteristiek

Aigemene rlchtlijnen

Silo's zijn onderdeel van een moderne agrarische
bed rljfsYoering. Sleufs1lo's vragen veel ruimte op het erf.
Meestal liggen ze aan de rand. Hun fu1mtel1Jke impact

;5 vanwege de hoogte gering. Als In de richtlijnen over

sleufsllo's wordt gesproken worden daarmee oak mestplaten.
mestbassins en mestzakken bedocld.

I"passlng en sltuering:
De silo's worden "1et direct in het zieht van de openbare weg gesltueerd.
De stlo's lIggen oehter de .ehtersevelrootlljn van het oorspronkelljke hoofdgebouw.
Waar mogeUjk clustere" van sUo's, zoweL op het erf als da2lrbulten, tenz1j wordt aangetoond dot dft om bedrljf5technlsche
redenen niet mogel1jk 15. In dat geval wordt gezocht naar een passend alternatief.

6ebouwfng:
Aandachtspunten

De hoolte van de opstaande randen van de sleufs1lo 15 nlet hager dan noodzakelijk voor de opslag.

Door de ligging aan de rand van het erf, sp rtngen sLeufsilo's

Kleur- en materiaalgebruik I, afllestemd op de omgevlns (sedekte kleuren).

(en met name de opstag zelt) in beeLd als de hmdschappeLljke
inpassfng van het erf onvoldoende Is.

Overlg:
Aanpasslngen van het erf door nfeuwbouw en gewijzlgde erlapzet magen nlet lelden tot verrommel1ng van het erf. Onder
verrammeling van het erf wordt verstaan een onduldellJke eriorgantsatle. waarblj hlerarchle op het etf ontbreekt en/of het
onlbreken van een zlchtbaar onderscheld tLlssen erf en omgevlng.

Richtlijnen voor besloten landschap (woudenlandschap)
Vasthouden aan de lansgerekte opzet van het erf In het geval het erf vergroot moet worden.

Sleuf,lIo', worden aan het zleht onttrokken door beplantlnll (geen lage grondwaUenl. 6eplantlns In leder geval aan <Ie lange
(op,trekkende) zljden van het er!; 75% van de attgrenzen beplant.
81j voorkeur beplantlng.amen loteri vauen met houtwaUen of e1zenslngel, langs perceelsgrens.

AlchtllJnen voor open landschap llerpetllMdschap. mlede"lllrll'lsohap, polderlarldschap)
• 611 v«it.Ung 01 ver.iIde<1~a van /lOt 011, f'l!1<OOlng hoJ1<lt'<l (1jjt1 de ooopi(>f1kellJke opxtt Yon he\ et1 (IIr~iI" re<:h1hoeKIII) CHl de
rk:hUn!l von hOll.ncbt hap.
Stou.f5l!.·SWoId.n.AII I><>t zleilt onWqkk~n door bep;ianUng ut I.B' 91aod'11'UC'fl. Beplanllng In (edl!r l""a' •• n 1 %lJden,

""'*"".

W"/V. A 2
4~ ••n d@ perCHisa",nun b....~~l.
MI.."" beplftlll(nv: i>otn<!n IIICIt ondortleg,..lIna "'" heeters.
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Open landschap

Be,loten landschap

Pnnclpes

WEL

Eventuele nieuwbouw is ondergeschikr aan her hoofdgebouw, respecteert
Be5taande 5iruotie

Bestaande siwarie

Gewenste s;tuatie

Gewenste situatie no

na functiewijzigfng

funcriewijziging

bestoande lOOilij"nen en heeft een rechthoekige plotegrond

I
NIET

WEL

De hoofdmassa van de oorspronkelijke boerderu" maet worden gerespecteerd

Functieverandering agrarisch erf: niet-agrarische bedrijvigheid
Karakteristiek

Aigemene richt lijnen

De verwachting is dat het aantal agrarische bedrijven in de
Kemeente zall5fnemen. Deze bedrljven kUnnen van fUnctie

veranderen. Oak kan niet-agrarische bedrrjvigheld een plek
krljgen in bestaande vrijkomende agrarische bebouwlng.
Daarbij kan de functieverandering plaatsvinden binnen de
bestaande bouwvolumes of gepaard gaan met de stoop van

Inpasslng en sltuering:
De grooue van het bestnnde erf bUjft gehandhaafd .
Wljziglngen in bouwmassa's zorgvuldiS inpassen In het bestaande erf, wai!llrbij waardevoUe erfbeplanUng wordt gespaard.
Rekenlng ho4..Jden met de .schaal van Met erf, de r1chtlng van het landschap en de rkhtlng van de bebouwlng op het erf.
Yasthouden aan de bestaande ht&archle op het erf (hoofdgebouw met eventuete bijgebouwen).
Bestai!llnde hoordgeboUW' ts 'bllkvanter'.
Vormgeven van goede overgangen van het erf naar de omgevfng. mfddels streekelgen er1beplantlngen (zie de landschappeUjke karakterfstlek).

een pand en vervangende nieuwbouw.

Aandachtspunten
Bij functieverandering van agrarische bedrijven is het streven
de verandering zodanig te sturen dat een meerwaarde

ontstaat voor het erf en het landschap. De aankledlng en

Bebouwing:
De hoofdvorm van de oorspronkelfjke boerder1J moet herkenbaar bUjven;
De vorm van de eventuele nleuwe bebouwing refereert aan de oorlprooketljke bedr1Jfsbebouwlng en heeft ~n rechthoekije basliplattegrond en Is
voorzien van een kap.
De oppervlakte van nleuwe, vervansende bebO\Jwlna mag nlet meer bedragen dan de bestaande oppervtakte aan bebouwing.
Btjgebouwen zfjn ondergeschlkt en in vormgev1ni afgestemd op bestaande bebouwing.

Inrichting van het erf verdient bljzondere aandacht. Voordat
met een functieveranderlng wordt ingestemd wordt eerst

Overlg:

Aanpasslnaen van het erf door n~uw en gewfjllide erfopzet moten nlet lelden tot verrommeUIlI van het erf. Onder Vt!rrommeUna van het
erfwordt verstaan ceo ondufdeUjke erforganlsatle. waarblj hlerarchie op het ert ontbrecftt en/or het ontbreken van een Zlchtbaar ondencheld
tussen erf en omsevlng.
Parkeren vtndt plaats op elgen terrein achter de vooraevelrooHljn van de oorspronketljkc boerderfJ.
Blj beelndtg11li agrar1sche runette wonk afhankelljk van de nieuwe funetle bekeken of overbodlge 8grar1sche bedr1jfsbebouwlna wordt gesaneerd.
BUitenopslaa Is niet taegestaan.
Functieveranderfng blnnen kassen Is ntet toeaestaan.
LlchtultJtraUng zoveel mOleUJk beper1l:en en mag tn leder geval geen hinder geven VOOf omringende bestaande beboUwinS.
Het bestaande oppervlak a!ln bebouwfng seldt al5 maximum.
Redame·ultlngen staan In de nablJheld van de tocgan, van het perceel en Iijn .beschelden van aard (geen lIchtredame, geen reRecterende of
felle kleuren, geen mechanlsch bewegende delen en nlet meer dan f~n r&lame-ultln" per perceel).

gekeken naar de vlgerende mllleuwetgeVing ten aanzien van
afstanden (vooral woningen) tot agrarlsche bedrijven In het
buitengebied.

HlchlllJnell vOOt besJolen IMdsChap lwouden!ilnd$Chap)
YAu.houI.1on I\Jn de ~i«eIO O ODUt ~t\n ~ I!f'f fn. ht't lJ;ClVoM Mt «f 'IClfttoOl mOt1 wordt-n.
BeplantlOi fn teder geval aln de lanRe (opstreltkende) ztjden van het erf; 75~ van de erfarenun beplant.
BU voorkeur beplantlrtgi samen Laten vallen met houtwJllen of ei.zenslnaels langs perceels8rens.
Kleur· en mater1aalaebrulk In aedekte t1nten en matte arwerklna pwend In omr1naende landschap.

RlchlllJnen.voor ofXln lan<!schall ((erpen(alldschap, mledllnland~I)I,lP. poldetlands<;llap)
•

"",_ nJ

"*"

.

"alIllo, «1, ,~ ~
lIO ....fI!••".lIjle q¢,el """ hoi Ofl (1'1\111. , ..hthoo~!JI .., do rfc~\lol "o hot
Ilnd!<Np.
BepIa~U... In leder R<!VlIl.."l ZlJ~"", VrOa/)'!IfIl ~"", ~ van de potctebsreJ1len bOplant.
Kloeke DepLantfn.: borneo met ond~lri8 v,n tleeStell.
K1e.r van rileuwe bebOuwIna 10 dcinbie, ~•• 'tinterI; "ileria,lln "'tte afWerl<t"., _,IClln '1Iho\Itt von het er! en In hot Ian4s<hap.
111) ..1"...",.1
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Open landschap

Besloten landschap

Princlpes

i

I•

WEL
Her bestaande hoofdgebouw blljh blikvanger

9estaande siruatfe

8estoonde situafle

.
"''''''-=:...!!!~. NIET

De nfeuwe woning ligt teruggeroold len opz;ehte van het

Gewenste sltualle no

GewemCe 5ltuat;e no

bouw nieuwe woning

funcriewijziging

bestaande hoofdgebouw

WEL

Functieverandering agrarisch ert: wonen (ruimte voor ruimteregeling)
Aigemene richtlijnen

Karakteristiek
Door verschiUende ontwikkelfnsen in de agrarlsche sector
zijn sommlge boeren genoodzaakt hun bedrijf te beeindigen.
Een mogellJke nieuwe invuUing kan het oprichten van

een 01

meerdere woningen zljn. Zo kan de karakterlstiek van het
boerenerf met meerdere gebouwen behouden blljven zander

dat verpaupering van ongebrulkte opstatlen ontstaat. De
ruimte·voor-ruimteregeling speelt hier op in. Met de sLoop
van overbodige agrarlsche opstallen kan het recht worden
verkregen een n1euwe woning te bouwen.

Aandachtspunten
De bouw van een wonlng op

een

en zat zodanig moeten

plaatsvtnden dat dlt een meerwaarde oplevert voor het
boerenerf in zijo tohliteit. Nlet· karltkteristfeke opstaUen
worden verwijderd, waar een woning vaar in de plaats kan
komen. Oak kunnen in het aude schuurgedeelte een of meer
wooneenheden worden gerealiseerd.
De aankleding en Inrichting van het erf met karakteristieke
beplanting Is een aandachtspunt.

Inpassing en sttuertng:
Rekening houden met de schaal van het ert. de richting van het landschap en de richtlng en samenhang van de bebouwinB op

het erf.
Vasthouden aan de bestaande hlerarchie op het erf (hoofdaebouw met bljaebouwen).

Best •• nde hoofdgebouw blljft 'bllkvanger'.
VDnllgeven van 'leede overgangen van het en naar de omgev\ng mlddels streekeigen erfbeplantingen (zie de landschappeUjke

karakteristiekj.
Bebouwfng:
De nfeuwe waning heeft een rechthoeklge basisplattegrond die refereert aan de voormalige agrarlsche bebouwtng.
De n1euwe waning Is voorzien van een kap en een lage gootUjn richtlng het landschap.
Oe nleuwe woning heeft gedekte tlnten en natuurl1jke materlalen.
Bijgebouwen zljn ondergeschikt en In vormgevlng afgestemd op bestaande bebouwing.

Overig:
Aanpassingen van het erf door nleuwbouw en aew1jzigde erfopzet mogen nlet Lelden tot verrommeUng van het ert. Onder
verrommelfng van het ert wordt verstaan een onduideliJke erforganisatle. waarbij hU~rarchie op het ert antbreekt en/of het
ontbreken van een %tchtbaar onderscheid tussen ert en omgevins.
Een goed en gedetaUleerd erfinr1chtingsplan is vereist.

Richtlijnen voor besloten landschap (woudenlandschap)
Vasthouden aan de Lan&gerekte opzet van het bestaande erf.

Nleuwe wonlng krjjgt eigen erf, passend In de langgerekte verkavellngsrtchtlng.
Nleuwe erf heeft elgen ontstultlnasweg.
De kopgevel van de nleuwe waning Is maxlmaaL 10 meter breed am verstenfng van het aanzfcht vanaf de weg te voorkomen.

Beptantlng In leder leval aan de lange (opstrekkende) zlJden van het erf; 75'; van de erfgrenzen beplant.
Bfj voorkeur beplanting samen Laten vallen met houtwallen of elzenslngels langs perceelsgrens.

Richtlijnen voor open landschap (terpenlandschap, mledenlandschap, polderlandschap)
Rekenlng houden met de oorsp,onkelljke opzet van het erf (grllllg, rechth,oek!gj en de rtchtlilg v~n het landschpp.
NJeuwe wonlng Dndord",,1 van het bestaande er!, w'arbl) de opzetvan het ,,"st.ande e,rf ~itgangspunt Is en de grootte'van Net
beSt/lllnde erf gehaildhaafd blfJft.
EOn ontslultln8fflei
!let ~l. er!.
Nleuwe wooing Is onde'llestHlkt geposltloneerd ten opzldlte van hat hoofdgebouw (d~ bestoande boerdarljj.
Beplantlrig In leder geval aan 2 %IJ~en, waarvan 2 hoeken, 40% van de perceelsarellz." beplSnt.
Kl!ieke bePlaJ.tlng; bomen met onderbegroellng van heesters.

voar
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Principes

In geval bestaande opstallen blljven:

!

I.,

NIET

Bestaande situatie

Besraande situafie

•

_ _~• • WEL

Her bestoande hoofdgebollW moet herkenbaar bfijven

In geval opstallen worden vervangen:

Gewenste sicuotie no
Gewemte situatie no

functieYerantiering (de

functieverander;ng (de

bestaonde stol is een

bestoande sta! is fen

suggestie, aile staflen

suggestie, aile stollen

magen blijven staan of

magen b/ijven stoan of
worden verwijderd)

worden verwijderd)

NIET

WEL

De vorm van eventuele nfeuwe bebouwing slu;t aan bl} oorspron-

kelijke bebouwing

Functieverandering agrarisch erf: wonen in vrijkomende agrarische bebouwing
Karakteristiek
Door verschiUende ontwikkelingen in de agrarische sector
zijn sommige boeren genoodzaakt hUn bedrijf te beeindlsen.
De verwachting is dat het aantal agrarische bedrijven in
de gemeente zal a1nemen. Hierdoar zaL veel agrarlsche

Aigemene richtlijnen
lnpilSsing en s1tuerlng:

De grootte van het bestaande erf blljft gehandhaafd.
Wijzfginicn in bouwmassa's zOrJVUldlg lnpassen In het bestaande ed, waarbfj waardevoHe erfbeplantlng wordt gespaard.
Rekenlng houden met de schaal van het erf, de rlchttna van het landschap en de richtinl en de samenhana van de bebouwing op het eri.
Vasthouden aan de bestaande hlerarchle QP het crf (hoofdgebouw mct eyentuele bijgebouwen) en bestaande rooiUjnen respecteren.

bebouwing haar functie verllezen. Steeds meeT mensen

Het hoofdsebouw btljlt 'bUkvang.,' ,

zoeken juist woonrulmte op het platteland, vaak met

VorfT1sevm van goede overpngen van het erf naar de omgevtng m1ddels streekeigen erfbcplantingen (zle de landschappelijke karakter1stiek).

schuurruimte voor de ultoefening van nevenactiv1teiten.

Aandachtspunten
Uitgangspunt is dat het bestaande hoofdgebouw gehandhaafd
blljft. De aankledfng en de inrichting van het erf moeten

worden afgestemd op de karakterlstlek van het deeliebfed en

verdienen bijzondere aandacht.

Bebouwing:
De hoofdyorm van de oorspronkelijke boerderlj moet hl!!rkenbaar blljven
De vorm van eventuele nleuwe bebouwing rerere(!rt aan de oorspronketljke bedrlJfsbebouwfnB, heeft een rechthoeklge baslsplatteg,rond en Is
voorz\en Vln een kap.
De oppervtakte van nieuwe, verval\gende bebouwtng mag nfet meer bedragen dan de be5taande oppervtakte un bebotNltng.
Eventuele nleuwe bebouwlng zoveel mogelijk aanslutten blj bestaande bebouWlnQSdusters.
Bijgebouwen Itjn ondergeschlkt en In vormgeving afaestemd op bestaande bebouwing.
Eventuele beboUW'ing hee1t ~dekte tfnte" en natuurllJke materialen.
Over1g:
Blj beefndlilng agrarische funette streven naM de sanering van ~rische bedrilfsbebouwfng die geen nfeuwe fljncHe kan krlJaen en daarmee
overbodla is geworden en un ooapunt van landschap, OJltuumfstorie of archltectonlsche vormgevlng als beeld'Yerstorend wordt aangemerkt.
Aanpastlnlen van het erf door nfeuwbouw en gewlJzfgde erfopzet magen niet leiden tot verrommeUng van het erf. Onder verrommeltng van het
erfwordt verstaan een ondufdeUjke erfDrQanisatfe, waarblJ hierarchie op het erf ontbreekt enlof het ontbreken van een zlchtbaar onclerscheld
tussen erf en QmgevJng.
Een goed e;' gedetaiUeerd erfinnchtlngsplan 15 verelst.
9uitenops\aJ ts niet toegestaan.

Richtlijnen v~~r besloten landschap (woudenlandschap)
Vasthouden aan de (anuerekte opzet van het erf.
Beplantlna In 1eder geval aan de lanae (opstrekkende) ztJden van he[ ert; m van de tlrf8renzen beplant.
81) voorll.... bep\aJtttnt _lat.., ".\ten II1llt _.nen 01
l.ngs ~re",.

"Iz.""","ts

RichtUJnen v~~r open landschap (terpenlandschap, mledenlandschap, polderlandschap)
Riekenliii.houdGP (!le.' <Ie oqpproni<BIijke OPlO' von he! err ($,mll, I'odlthoekl!l en do ~chtl~a van he! land..:ho)J,
. ~Hnaln ~ pV31aih2>1jden, _

2hoeken, ~ van cIo:gerceets_ ~"

jQoeke ~nJ: i>on;<n lI)OIond~l1Jvo~~~,
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Indien mogeliJk voorz;enlngen Voor poorden op het besraonde erfinpassen
8estoande sltuotie

Bestaande situotie

Bestaonde hU!fQrchle handhoven; poordenbak ochrer voofgevelroo(fijn

Gewenste situorie no

Gewenslesiwarieno

komst paardenhouderij

!ooH, p<lord..,,,.,.,.cr~

l

Nevenfunctie agrarisch erf of woonerf: paardenhouderijen
Karakteristiek
Paardenhouderijen zijn in opkomst in het landelijk gebied .
In het landschap wordt dat steeds sterker zichtbaar door
hekwerken en afrasteringen van paardenwefden.
Bij cen paardenhouderij horen allerlei bouwwerken,

varierend van stapmolens tot tongeerinrichtlngen en
paardenbakken. Paddocks zijn doorgaans rechthoekig en

Aigemene richtlijnen
Inpassing en situeling:
Voorzover mogeUjk nleuwe voorzieninien inpassen op het bestaande erf. Bij vergroting van het erl rekening houden met de oplet van het erf en
de richtlng van het landschap. Paardenweiden vallen bulten het ert.
Zoveel mogelijk aanstuiten bij bestaande bebouwingsclusters en concentreren van bebouwing en fadliteiten.
Vasthouden aan de bestallnde hHkarchl~ op het ert (hoofdgebouw met bijgebouwen)..
Grote vOOlZieningen met veel ruimtelijke impact (zollis paddocks, longeerinrichtlngen en paardenbakken) aanstulten blj bestaande
bebouwtnssdusters.
Vormlj:cven van goede overgangen van het ert nllar de omgeving mldde{s streekeieen erfbeplantlngen lzie de landschappeUjke karakteristiek).

omheind en worden gebruikt voor het buiten staUen van
paarden wanneer er geen wei aanwezig is of de wei (met
name in de herfst en winter) onbegaanbaar is. Longeercirkels

Afrastering:
Afrasteringen op het erf vlln natuurlljke matelialen ~n passend In het landschap.
AJrastering van paardenweiden in de vorm van Ilntafrastelingen met een zo IallS mogetijke hauten

onde~teunlns.

en trainingsmolens zijn (ond, met een diameter van 15 m tot
20

m.

Oak deze trainingsfacHltelten zijn omhelnd en hebben

een trainingsbodem . De omheiningen varieren van aarden
wallen met begroeiing tot palen met (in ten of vangrails tot
hekwerken van hout of kunststof. Paardenbakken kenmerken
zich door een rechthoekige tralnlngsbodem tot 1200 m 1 met
daaromheen een omheining. Om ook in de avonduren te
kUnnen trainen, worden de trainingsfaciliteiten vaak Voorzien
van verlichting aan een zijde of meerdere zljden. Vanwege
hun overeenkomstige opzet worden overdekte paardenbakken
hier tot de staUen gerekend en worden die getoetst aan de
daar gestelde richtlijnen .

Verlichtini:
Niet meer en niet hQiere ....erLichtinfilsmasten rond paardenbakken dan noodzakelljk voor goede trafningsmogelljkheid In avonduren ,
De verUchtingsarmaturen mogen geen hinder geven VOOf' mens en dier buiten ~ purdenbak.
Spr~idini vlln licht meet worden voorkomen (bijvoorbeeld door gebrulk .... an aanBepaste armaturen, type lam pen, kappen en de plaatsing vlln
armaturen).
Ovelig:
Aanpasslnien van het erl door nteuwbouw en gewljDide ertopzet mOQen niet leiden tot een afbreuk van de landschappeUjke inpaning van he:t
orl.
Opslai. stlltting en derielijke zoveel mOielijk achtcr de bestaande bebouwing en ten minste achter de voorgevelrooitijn vlln het hoofdgebouw.
Pari<:eren achter de voorievelrooilijn van het hoofdaebouw als onderdeel van het ert.
Een goed en gedetaiUeerd erfinrichtinisplan is verefst_
Geen reclame'uiljlli~n lIan afraster1n~ ,
Maxlmaal twee uitritten per ert; i!en uitlit VOOf' de plIlIrdenhouderiJ en een uitnt voor het woonhuis.
Redame·uitingen staan In de nabijheld van de toegani van het perceel en ziJn bescheiden van alllrd (geen lichtrectame, geen refiecterende of
felle kleuren, geen mechanisch bewcgende delen en nlet meer dlln een reclame-ulting per perceel).

Aandachtspunlen
Voorzieningen voor het houden van paarden horen deet ult te
maken van het boerenerf. Aansluiten bij de tandschappelijke
karaktenstiek en het err is uitgangspunt. Paardenbakken,
paddocks, longeercirkels en trainingsmolens zijn op grand

Richtlijnen voor besloten landschap (woudenlandschap)
Vasthouden aan de lanfilierekte opzet van het erf.
Bepl.!lntfng fn feder gevlli aan de lllnge (opstrekkende) zijden van het crt; 7S~ van d~ erlgrenzen beplanL
SiJ voortc.eur beplanting samen laten vallen met houtwatlen of elzenslngels laniS perceelSirens.
Kleur- en materiaalg~bruik In gedekte tlnten, natuurlljke mllter1alen en matte afwerking pas5end In omringende landschap.

van de Woningwet vergunningplfchtig wanneer ze door een
houten omheining worden begrensd. Voor het aanbrengen van
vertichting is een omgevingsvergunning vereist, waarin ook
nadere eisen worden gesteld met betrekklng tot de afstand

Richtlijnen voor open landschap (terpenlandschap, miedenlandschap, polderlandschap)
BeplanUna tn k!der geval aan 2 ziJden, waarvan 2 hoeI<.en. ~ van de perceel5grenzen beplant.
Kloeke beplanting: bornen met ondEl'rbegroeiing van I'ICe5ten.
Kteur van nleuwe bebouwins in donkere. aarden tlnteni materillat In matte afwer1dns. opgaand tn sllhouet van het crt en In hct landsdJap.

tot aangrenzende woonbebouwing.
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Verha,ding loveel mage/ijk beperken
B~raande silUat;e

BeSlaonde siruatie

Gewenste srtuatie no

Gewenste situatie no

komst kampeerterrefn

komstkampeerterrein

NIET

WEL

Nieuwe bebouwing laren aanslulren bl} bestaande bebouwingsclusters

................................................................................................................................................................................................................................................................. .......

Nevenfunclle agrarisch erf of woonerf: kleinschalig kamperen
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Bestoande sltuotie

Bestaande situatie
SCreven noar her oncwikke/en van een nfeuw erf

Gewenste situatie no
Ge\Venste siluorie no

karnst mestver9istings- ~

komst mesrvergis-

Ligging van de meslVergistingsinstallaties ochrer de achtergevelrooflijn
van her hoofdg ebouw

tings;nstallotie

installarie
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Voorbeelden mestvergistings/ns taflatie

Nevenfunctie agrarisch erf: mestvergistingsinstallatie
Aigemene richtlijnen

Karakteristiek
Met het DOg op duurzaam produceren kamen meer en

meer mestvergistinasinstaUa ties op de boerenerV'e n.
Vooralsnog zijn dergeUjke instaUaties aUeen rendabel bij
grate boerenbedrljven of een cluster van boerenbedrljven.

De mestvergistl ngslnstallatie bestaat meestal ult een
hoofdvergister en enkele naverglsters.

Aandachtspunten
Door hun aard en opzet zijn mestverglstingslnstaUaties een
aparte tak van het boerenbedr1jf. MestvergistingsinstaUatles
zlj" bovendien groat van omvang. Daarmee %Ij" ze sterk

beetdbepalend in het landschap. Aandachtspunt is om
deze instatlaties zodanlg in te passe" dat de erforganisatfe

verbetert en het zleht op de installaties wordt beperkt.

Inpasslng en ,Ituerlng:
Nieuw erf laten aanslulten bij bestaande bebouwlngsclusters.
Vanwege hUn aard en opzet, ontwikkelen van een nieuw ert en nleuwe erfopzet voor de mestverglsters met een elgen
ont,lulting (maxlm ..1 2).
Bij voorkeur de plaatsing van de mestvergisters nfet direct In het zfeht van de openbare weg .
va,thouden aan de be'taande hll!rarcllie op het en (hoofd~ebouw met bljgebouwen).
Me'tve'~I'ters IIggen aehter de .ehtergevelroollljn van het hoofdgebouw (be'taande boerderij).
Vormgeven van goede overgangen van het erf naar de omgevfng middels streekeigen ertbeplanttngen (zfe de landschappel1jke
karakter1stiekl.
Bebouwlng:
Kleurgebrulk In gedekte tlnten, pZ!lssend In het omrlngende landschap.
OVeng:
Er wordt oon gaed en gedetamoord erflnrlthtlngsplan gevraagd.
Aanpassfngen van het ert door nleuwbouw en gewij2;igde erfopzet mogen "fet lelden tot verrommelfng van het en. Onder
verrommelfng van het ert wordt verstaan een onduidel1Jke erforganisatle, waarblj hlerarchie op het ert ontbreekt en/of het
ontbreken van een zkhtbaar onderscheid tussen ert en omgeving.

Richtlijnen vaar beslaten landschap (waudenlandschap)
Nleuwe erf heeft een langgerekte opm.
Vergl,tlnpin,taUatle wordt .an het zieht onttrokken door beplantlng. Beplanting In lede, seval aan de lange (opstrekkende)
zijden van het erf; 75% VIIn de erfgrenzen bepl.nt.
BIj voorkeur beplanting samen laten vallen met houtwBUen of elzensfngels langs perceelsgrens.

Richtlljnen vaar open landschap (terpenlandschap. miedenlandschap. palderlandschap)

'''.~"J'

•~

-- ....

,..... -.:.

Cpzet van he!: nleuwe erf past 11'1 de nclltlllj va~ het Ii\~~ap.•
Verjlstingsln,taUatie wordt.an het zlcllt DQtlfokken door bePI"htfng. Beplanting,In loder ge..I •• n 2 zljden. waarvan 1 haeken.
40% van d" Pei'c.1I.~8(enz~n beptlint.
Kloeke beptantlfij: bOllleri ili<!t o"d~rIi.8rQ<!II~8 van ~I:",t~".

'
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Bestaande situatie

I•
•
Ir
•

Bestaande siruatie

Bestaandesituatie

Nieuwbouw passend In bestoande moat en schaal van her erf
en aansJultend bl} de karakteristiek van de bebollWfng in her bultengebied

I

Gewenste siWorfe no vervangende nieuwbouw: finks eerste opt/e,

Gewenste situatie no velVongende nleuwbouw: finks eerste optie,

rechts tweede oprie mits goede totoo/visle op woning en erf

rechts tweede optie mits goede totaolvlsie op woning en err

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Vervangende nieuwbouw
KaraKlerl5tlek
SorTvnIg. wOflIng.!n o( _rlJon In II I bullell!!cblod
YCrkerC1'1 In etn :iIUht~ :wt v,,.n ond~:houd. Oc»c :IJn er
stork volOuoord. wonlngcn die dOOf hun ""perk. !lIooue en
vOOf'Ztrfllmltm mN

rnt~e,.

yoldoc;>n lum de etsen van de hl.rl'dlge

tlld. op dOl ",""",nl kan do ."."""r/k""",II.n h<>t pAnd
be>lulten de ~tlI41ld<! op".Ucn to . Iopen "" let v.Mn~nj
ee" nleuwe 19<010,lIj wonlO1ll! bOuw,,".

Dc nlouwbouw von cen wonlny vlodl pi..... op """ b""'aand
(lr'. Oa.~rom wOldt w:e~tJNfd mHU' i!f!'O hefbouwdfe quit
maol en leMal .",Iul, blJ de QetI •• l1do bebouwtnS. Im"'J
M Ot'nvl1ng wn bcstaand~ bebouwlng. n'el repreienlatJcC
Is VOIK de htlldfae Qkc!n en nOfmf'n vOOr een won"'l_ t1el
YOO( """

nlI!\JV16 wonlrlg I. ISOnI' .

Do AAnkledlna "" lor dltlnll vnn hel .r I moe,on eon i!O"dO
over~r:tg

Viln hct

Afst~m(ng

erl nant' d OO'Iaevi'o,Q kum'len waarbQfien.

op de kar kterlstlek van eeft decle~bied k

nOOClZllkotlJk.

InPllstlng "" 51luerlr'i'
Dc huldlS. O\lUI 'On I.et en t'n de ""'US. Ofl ntotlo en nol.rk:hlln~ von hoI heoldgobouw v0(11100 hel ..,n,ekfJl'n!.
Do .... "'.nde VOOlSoveiroolUJn """dl £~'''_Ieerd. lellllj do ~ormg""'"i en ululr.llng van a. w",""ng .en .ndore roollll"
rt!<htvoardIJI.
Rckonfng heuden mel de rkhllng .;on h~ I'JldscM~ en d. ,''''tlng cn ..menMIl9 YM d. bebouWlnB In de df'«to~ omi"Ylng.
W••rd voUe orlboplanllni _dl ger.,.petle«d.
VOflll9evcn von goede ove'g"ngen van bot ori
de om~""lng mldcle,. itt""""I,!.n erlb<'PI.ntlngen (tlo delMOKhappelljl<.o
,,,,,_kten,Uek).

""or

BebOuw;ng;

Aand"ctllsp\lnl n

mox mum bouwoppelV!.~

Algemene riohtlljnen

Do k.,..klerhUel< von de nieuwe wooing slull .. n blJ de beboUwlngn de dtrocle "",,.'I1nll of Wljkl d...., mil' Boed vormgeao"""
en ,oed on<l<!,bOuwd door ...n tot•• IYlsre op \'fro bebouwlrie en oma""lll9. bewutl .M .r.
Ile nietJW1! waning heell .... ",chlhcckfgo ....1'pIolt.llrond die mr.""", onn rk! """ .... UII. "Uarf.cll' bebOuwlnS'
Oe nl..... "wonlng l> voorIlon van ee. kop en _ Ini<: iOOllIJn rlcntlng loellaq<IKhap.
o •• '.....0 wOf1,ng ""';(1 gedekle I nlen en IUItuurllJke mll"""f.n.
BIJgcbouw"" xi," onde,geschikt en worden meeotllWofpen mel hel hOOldaeCoow.

Ovl'fii'

Ao""""InS"" von ""lerl door nleUWbollw en Sl'WfJzISde orfop.el m~n nlet I.lden 101 verrommellnll von hot e,r. Onder
verrommelins m ile( erl wOrdl vent•• n eon CIOdu dellJl<.o orior.II",1I,o\",. w••rtIJ hl&.rch 0 op ""I erl Ofllbr<!d<t enlof het
ontbrekon von et1'l tlcMb~, onder>cheld UIDen err en ol11i£."'lns.
Eon aoed en gedt'talll••,d .,nnr1chl lnltlp4on IsvOfClst.
Hoi orl hoch e n CIOUI"ltlnS'we~.

Rlohtltlnen voor baslolan landsohap (woudenlandSChap)
VMll1Ollden •• n 110 lon"oreklJ> opzot von het bmtallllde.r •
o~ W"PS""el van de nlruW(' WUn nj b mAXlma.l 10 m'olor bleed am Y IllonlO1 von he!< •• rn!cht Y1Inar de wes te'iOOrkomon.
8<IplontlnB In leilor HJ!val .. n d\! lange (opst,ekkend l ~IJd.n von ,'el .,,1: n~ van de enS"'rtUn b<!plMI.
Bil """,keu, ""pl •• tlpi samlln lolen v,'lIen m<!1 houtwall.., of .\zen,lusel.lanS' po,ceel'!lIen••

RIt;hIlIJn n vOor open londSchllP (lerpenlllll(/sahaP. mledllf\landsc;h:tp, poIdel'I(lnd)1cl1ap)
Ri!~~Qlni ~uflcn met do oonpron[i9lijke OPl~t VAl' Mt.erf (\1,11\1,. lei;hr,llOllkls) en de~hllns van het ~ndicMp.
Eil ''''.!llSle II *~ Is pOniVo<tI\I£c·~!""ne "''''dlc~troV n ~.t landKllop.
~~"lln~ In lederseYilI ~n 2 xl)",,", \\I~AIIl r.o.,..",. :wi",," de pcrcecl~rll1lWl bop\nnl.
KI"~. beplantlns: bOrneo ITl<I onderl1eB,oellng VOn """swrs.
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Verblijfsrecreatie
Karakteristiek
Binnen de gemeente zijn op dit moment al enkele
verblijfsrecreatieterreinen (uitgezonrlerd het kleinschalig
kamperen) te vinden. Terre;nen met verblijfsaccomodatfes
kenmerken zich in het landschap door hUn gratere schaal en
hun mate van verdichting met vakantlewoninien. Ze hebben

een introvert karakter, waardoor de lnteractie tusse" het
verblijfsrecreatleterrein en de omgeving zeer beperkt 15.
De terrefnen zjjn merendeels door boomslnge[s aan het zieht

onttrokken.

Aandachtspunten
Verbtijfsrecrealie wordt slechts op enkeLe ptekken en onder

voarwaarden toegestaan. De landschappetljke inpassing van
de terreinen Is een belangrijk aandachtspunt.

Aigemene richtlijnen
Inpassin!! en situer1ng:
Landschappelljk entaf cultuurhlstor1sch waardevoUe elementen en patronen worden tngepast in het towtootwerp van het rec.reatfeterreln .
Zorvvuldtje fnpassll\i binnen de bestaande omsevinl met respect. voor de aanwezlge beplant1ng.
81j voorkeur cLustennl rond bestaancle verdlchtlngen In het landschap.
OntMk1telen van een aoede 0YefJ1lOI naar de omgev1ng, waarbiJ ~ bcpe:rken van het zkht op het terrein en het lOrgvtAd;, V'erAechten van
terreln en omsevina ultprlispunt Is.

Inteme organlsaUe en opzet:
Het recreatleterreln fleeft een duideltjke entree (I hoofdontslultlniswei).
Het recreat1eterreln heeft een duldeltjke hU!rarchfsche opzet.
MaxlmaallOti van de recreattewontll8en hcert een voorbnt naar het landeltjk lebie<! (mlts voorkanten 'Ian voldoende kwalitelt).
Geen opvaUende hekWmen rond het recreatleterreln.
8ebouwlna:
De bebouwtna op het terrein heeft een dul~ljke verwantschap.
81J nleuwbouw dtent de hoofdvorm eenduldl; te ztjn en btj iliJnpasslnjen van IrldMduele panden dlent de koofdvorm duU:ieUjk herkenbaar te
blijven.
De bebouwtna dient helder en compact Vln vorm te zjjnj een optelllni van verschllLende Yolumes en elementen moet worden voorkomen.
De bebouwlnl heeft gedekte tinten en natuurtlJke materialen.
8ijaebouwen 'ZIjn ondergeschlkt en meeontworpen met het hoofdsebouw.
Ovena:
en sedttafUeerd fnr1chtinpplan u verekt"
Vemardina zoveet mOlettjk bepe~n (par1teren ltan op haltvertwde of onveth~ terrelnen) .
Parteren 15 onderdeel VilA het terreln en de terre1nfnrfcht1ng.
lkhtuftstraUIl8 %Ovetl mo[ieltjk beper1<en en mae In feder gevalgeen hinder aeven voor omringende bestaande bebouw:ing
Reclame-uftfnaen staan in de nabljheld YIJl de toegana van het perceel en ztjn Inaetoaen van aard (!lccn lIc:htreclame, geen reflecterende of reUe
kleuren, !leen mechanfsch bewegende delen en nlet meer dan 2 reclame-ultlnaen per perceel).

[en goed

Aichllijnen

voor beslolen landschap (woudenlandschap)

8estaande houUlnaets- en ~zeMingels zijn bepalend voqr de wtjze Viln Inpassln. In het landschap.
fndelin8 en opzet: van het reutatteterreln stulten .un blj de dom'nant~ r1ehll", YIn het landschap en de Jd:Iaal van het tanckchap.

Septantln, acc:entueert V!!'rM.vel.lngsr1chttOl.

Aichtlljnen voor open landschap (tl!l'penlandB!lhap, tnl.edE!nl.a{ldsehIlP, pold!!i'!andsphap)
H!!l"reaooll~n·t99rit zlth ." tI!JI ;roe"" pull1:'IblmiJe wrdlchtltl8·fn Ilet!l\l6l1 W\dII31lj>.
IIOsIUrAIO ¥drfciYell~ WIlf'riIthot ~l"" de 0pz0t en WrT:naeY!nl~ ~ ~\IOIen'e\n.
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Lint Foarwei tussen De Westereen - Kollumerzwaag

Principes

Ufrbreidingen aileen moge/ijk oehler de oehtergeve/rooilijn von het hoofdgebouw (de bestaande woning)
Besraande situotie

Vorm van eventuele nieuwe bebouwing heefteen rechrhoekige
bosisp/ottegrond
Mogelijke situatie no vergroling bedrijfsbebouwing met 15%.

Referentiebeelden bedr;jfsbebouwing

Uitbreiding van bedrijven in de commerciiHe zone
Karakteristiek
In het bebouwlngslint van de Foarwel tussen De Westereen en
KoUumerzwaag staan veel woningen met bedrij'fen a~n hu ts.

Het lint heeft 1i1e'rdoor het karakter van dorp$~bouwini Wllar
wornngen en bedrll.en elkaar a!wlsselen. De levendlgheld dle
dit met zkh meebrentlt is kenmerkend voor het Lint.

Aigemene richtlijnen
Inpasslng en situering:
Rekemng houden met de schaal van het erf, de rldltlng vlin hot \andschap en cje rf<htlng en somerthang van d. beboowing op
heterf.
Ultbreldlng van de bedrljfsbebouwlng achter d.e achtergevelroo1l1jn van het hoafdgebouw (de be,ta.nde waning).
W.ardevolle erfbeplantlrig wordt ger,"~eteerd.
Vormge~n van goe.de overgangen von hot erf noar de omgav1ng middels streekelaen I!rfbeplaritlngen (z1e de liI/ldschappe\ljke
karakterlstlek).

Aandachtspunten
De iemeenten bie4en de mogeUJkheid aan bedrijven om hun

actfv1teiten ven:Jer te ontw1kkelen en

extrll

bedrijfsbebouwing

te realfseren, waarbfj de bestaande appervlakte met 25%

mall worden vergroat. Belangrllk ultgansspunt i, dat het
bedrijfserf represen\atlef \, en er (du,) verzorgd ult zi.t.

BebouWlng:
I>e represen\atleve zllde van d. Inleuwe) bednjfsbebollWfngls naar de openbare WeB gelq!erd.
De (nleuwe) bednjrsbebouWlna h·eeft een redlthoeklge besllPlattegrond.
D. vormaevlng van rnleuwe) bedrljfsbebOuwlna vertoont verwantschap met ~e bestalll1de bebouWina.
De (nleuwe) be<k1jfsbebouwlng II vqp(Zlen v,," een kap, waarb~ de dakheUlng Is afgestemdop de bestaande bebouwlng.
De (nfeuwe) bedrljrsbebouWiIll ~ft ~h.~ tln\l1I1en ~tiju[lIj~e mo.ter:falen.
BIJSeDouwen zljn anderll!lSchlkt en \Vorden zov~ moael~k beperkt.
OVeng:
Aanpa.lSlngen van het en door nleuwboow en gl!WlJzlllde erf"pzet moien nlet leIdl1l1 tOt velT)lfl1meJlng van het erl. Onder
verrommelfng van het,erf Wordt verst.an een oridul~elUk8 erforganlsaUe, woarblj hl~r"chle op h~ erf ontbreekt en/of het
'
onlbreken van een tlchtbW o~rsche'd ·wsJen ~rf en omgevlng.
Eon goed en gedeWfl~ et1InrlCtttlnilSPlan Is v.~nefst.
Bultenopslilg bulten het zleht van de o~rib.re WOJ en In leder gevolaehter de achtergevelroollljn van het hoofdgebouw (de
besta.ride wonlng).
Recl.m.-ultlngen staan In d.e nabUheld van de toegang van het perceelen zljn Ingetosen van aard laeen IIchtredaine, geen
refiecterende of felle k!eyren, aeon mechanlsch bewegende delen en nlet mee, dan 2 necIam.·ultlngen P!'f perceel).
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Bijlage 5

Staat van bedrijfsactiviteiten

bestemmingspian "BOtengebiet Dantumadiei" (voorontwerp)

195

bestemmingsplan "SOtengebiet Dantumadiel" (voorontwerp)
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