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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Buitengebied Rijnwoude 2014 als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0484.B126buitengebrijnw-VO01 van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3  aanbouw 

een toevoeging van een (afzonderlijke) ruimte aan het hoofdgebouw, welke vanuit het hoofdgebouw 

toegankelijk is en functioneel deel uitmaakt van het hoofdgebouw.  

1.4  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.5  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6  aan-huis-gebonden beroep 

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 

therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, cosmetisch of hiermee gelijk te stellen gebied, daaronder 

niet begrepen prostitutie, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende 

bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend; 

1.7  achtererf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het 

hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan. 

1.8  afhankelijke woonruimte 

een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van 

de huishouding uit het oogpunt van mantelzorg gehuisvest is. 

1.9  afwijking 

een afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo juncto artikel 

2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo.  
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1.10  agrarisch bedrijf 

een bedrijf, gericht op het continu en duurzaam voortbrengen van producten door middel van het telen 

van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in: 

a. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee geheel of nagenoeg geheel op 

open grond, alsmede paardenfokkerij; 

b. paardenfokkerij: het houden van paarden ten behoeve van de fokkerij waarbij het africhten van en 

de handel in paarden in ondergeschikte mate plaatsvindt; onder paardenfokkerij wordt niet 

verstaan paardrijdactiviteiten, paardrijschool en manege; 

c. intensieve veehouderij: het houden van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en geheel of 

nagenoeg geheel zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische grond als 

productiemiddel; 

d. glastuinbouw: de teelt van tuinbouwgewassen geheel of nagenoeg geheel met behulp van kassen; 

e. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 

f. sierteelt: de teelt van siergewassen al dan niet met behulp van kassen en al dan niet gecombineerd 

met de handel in boomkwekerijgewassen en vaste planten alsmede pot- en containerteelt; 

g. bosbouw: de teelt van bomen vanwege de houtproductie; 

h. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of de kweek van vissen, zonder of nagenoeg zonder 

gebruik te maken van daglicht. 

1.11  agrarisch deskundige 

een door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundige of commissie van deskundigen, op het gebied van 

landbouw en tuinbouw. 

1.12  agrarisch loonbedrijf 

een bedrijf dat uitsluitend of overwegend gericht is op het verlenen van diensten aan agrarische 

bedrijven met behulp van landbouwwerktuigen en landbouwapparatuur of op het verrichten van 

werkzaamheden tot onderhoud of reparatie van landbouwwerktuigen of -apparatuur. 

1.13  archeologisch onderzoek 

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, uitgevoerd 

volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.  

1.14  archeologisch rapport 

in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep gebruikelijke 

normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclusie kan worden getrokken over 

de aanwezigheid van archeologische waarden.  

1.15  archeologische verwachting  

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van 

archeologische resten.  

1.16  archeologische waarde 

de waarde die een gebied bezit op grond van de aldaar aanwezige archeologische resten.  

1.17  bebouwing 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.18  bebouwingsgrens 

een grens van een bouwperceel, welke niet door bebouwing mag worden overschreden, behoudens 

krachtens deze regels toegelaten afwijkingen.  
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1.19  bedrijf 

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren of verhandelen van 

goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij detailhandel uitsluitend 

plaatsvindt als niet zelfstandig onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van 

ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks 

verband staan met de uitgeoefende handelingen.  

1.20  bedrijfsmatig 

een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid met het oogmerk om daarmee winst te behalen.  

1.21  bedrijfs- of dienstwoning 

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden van 

een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming noodzakelijk is.  

1.22  bedrijfsvloeroppervlakte 

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende 

magazijnen en overige dienstruimten. 

1.23  beperkt kwetsbaar object 

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het 

risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden.  

1.24  bestaand 

bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan 

bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning, 

waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van terinzagelegging is ingediend, tenzij in de regels anders is 

bepaald;  

bij gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht 

heeft verkregen. 

1.25  bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen 

afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 

tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.26  bestaande veestapel 

de veestapel zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan met dien 

verstande dat dit niet meer mag zijn dan is toegestaan op basis van de milieuvergunning. 

1.27  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.28  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.29  Bevi-inrichting 

bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

1.30  bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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1.31  bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk 

met een dak. 

1.32  bijgebouw 

een niet voor bewoning bestemd gebouw behorende bij een op het zelfde bouwperceel gelegen 

hoofdgebouw, dat architectonisch en functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.  

1.33  bouwen 

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk. 

1.34  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.35  bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende vloeren of 

balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en 

zolder. 

1.36  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. 

1.37  bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

1.38  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.39  bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden. 

1.40  bruto-vloeroppervlak 

bruto-oppervlakte als bedoeld in NEN2580. 

1.41  buitenrijbaan 

niet-overdekte rijbaan ten behoeve van paardrijdactiviteiten, voorzien van een zandbed of ander 

materiaal ter ophoging en/of versteviging van de bodem en al dan niet voorzien van een omheining. 

1.42  cultuurhistorische waarde 

de aan een bouwwerk, gebied of landschapselement toegekende waarde in verband met ouderdom, 

gaafheid, zeldzaamheid en herkenbaarheid vanuit historisch oogpunt in relatie met de bijbehorende 

abiotische randvoorwaarden (bodem, water, terreinvormen). 

1.43  deskundige 

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of 

commissie van deskundigen inzake een bepaalde vakdiscipline.  
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1.44  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en 

leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.  

1.45  extensieve dagrecreatie 

niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten met een lage bezettingsgraad, waardoor de belasting op 

het gebied laag is, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen, zwemmen en natuurobservatie. 

1.46  gastenverblijf 

plaats waar de gasten onderdak kunnen verkrijgen.  

1.47  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt. 

1.48  geluidsgevoelige objecten 

woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals bedoeld in 

artikel 1 van de Wet geluidhinder. 

1.49  geluidszone - industrie 

de met de gebiedsaanduiding 'geluidszone - industrie' aangegeven zone, zoals bedoeld in artikel 40 van 

de Wet geluidhinder. 

1.50  gezoneerd industrieterrein 

terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven voor de vestiging van bedrijven en waarvan 

de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van vestiging 

van bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, die in belangrijke mate 

geluidshinder kunnen veroorzaken. 

1.51  hobbymatige agrarische activiteiten 

het niet bedrijfsmatig gebruiken van gronden voor het hobbymatig houden van vee en/of telen van 

agrarische producten.  

1.52  hoofdgebouw 

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 

geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 

perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

1.53  horecabedrijf 

het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf en/ of ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en/of 

het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodaties evenwel met uitzondering van een erotisch 

getinte vermaaksfunctie. 

1.54  huishouden 

een persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge 

verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatig kamerverhuur of kamerverhuur 

op een zodanige schaal dat zij als bedrijfsmatig moet worden beschouwd, wordt daaronder niet 

begrepen.  
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1.55  kampeermiddel 

a. een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan; 

b. enig ander onderkomen en enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelten daarvan, 

voor zover geen bouwwerk zijnde; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of 

ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht, dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief 

nachtverblijf. 

1.56  kantoor 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate 

rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen. 

1.57  karakteristiek 

kenmerkende eigenschappen. 

1.58  kas 

een bouwwerk van glas of ander lichtdoorlatend materiaal ten behoeve van de agrarische 

bedrijfsvoering met een hoogte van 1,5 m of meer, trek-, tunnel-, schaduw-, boog- en gaaskassen 

daaronder begrepen. 

1.59  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen 

melding- of vergunningplicht op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer  

geldt, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 

uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.  

1.60  kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 

voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en banken, 

ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën en natuurobservatie. 

1.61  kleinschalige horecagelegenheid 

een bij een agrarisch bedrijf behorende theeschenkerij of proeverij van streekeigen producten dan wel 

producten afkomstig van het eigen bedrijf. 

1.62  kleinschalige natuurontwikkeling 

de kleinschalige aanleg van natuurlijke beplanting, poelen, terrasoevers en dergelijke, anders dan bij 

wijze van inrichting van particuliere tuinen/terreinen bij woningen en andere niet-agrarische functies. 

1.63  kleinschalige verblijfsrecreatie 

a. kleinschalig kamperen bij de boer; 

b. verblijfsrecreatie met gebruikmaking van voorzieningen in de vorm van kampeerboerderijen; 

c. recreatief nachtverblijf in de vorm van logies met ontbijt. 

1.64  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie is binnen de beroepsgroep de geldende norm voor de 

uitvoering van archeologisch onderzoek.  

1.65  kwetsbaar object 

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het 

risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht moet worden genomen.  
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1.66  landschapswaarde 

de aan een gebied toegekende waarde wat betreft het waarneembare deel van het aardoppervlak, 

welke waarde wordt bepaald door de herkenbaarheid en identiteit van bodem, water, terreinvormen, 

niet-levende en levende natuur en het menselijk grondgebruik in onderlinge samenhang en 

wisselwerking e.e.a opgenomen in het provinciale natuurbeheerplan, het rapport Ecologische 

verbindingszones in Zuid-Holland, het (concept) Natura 2000-beheerplan De Wilck, het 

aanwijzingsbesluit De Wilck en actuele verspreidingsgegevens van soorten. 

1.67  manege 

een bedrijf dat gericht is op het lesgeven in paardrijden aan derden en daarvoor paarden en/of pony's 

houdt, zulks in combinatie met een of meer van de navolgende activiteiten of voorzieningen: het in 

pension houden van paarden en pony's, horeca-activiteiten (kantine, foyer en dergelijke), logies- en/of 

verenigingsaccommodatie, een verkooppunt voor paardrijartikelen en het houden van wedstrijden of 

andere evenementen. 

1.68  mantelzorg 

noodzakelijke zorg voor een zieke of gehandicapte die in duur en in intensiteit een meer gebruikelijke 

gang van zaken overstijgt en niet in georganiseerd verband en niet in het kader van een hulpverlenende 

beroep wordt verleend; 

1.69  natuurwaarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en/of fauna in relatie met de 

bijbehorende abiotische randvoorwaarden (bodem, water, terreinvormen). 

1.70  NEN 

door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het moment 

van vaststelling van het plan. 

1.71  nutsvoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 

behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.72  nevenfunctie 

het totaal van niet-agrarische functies die minder dan 50% van het inkomen van het betreffende bedrijf 

genereren en in ruimtelijk opzicht ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie op een bouwvlak. 

1.73  niet-permanente bewoning 

tijdelijke bewoning van een recreatiewoning of een kampeermiddel waarbij de gebruikers hun 

hoofdverblijf elders hebben. 

1.74  oeverbeschoeiing 

bouwwerk op de grens van land en water ter bescherming van het land tegen het water. 

1.75  oeverlijn 

de grens tussen land en water. 

1.76  overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 

aarde is verbonden. 
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1.77  overkapping  

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak met aan ten hoogste één zijde een 

gesloten wand.  

1.78  paardenhouderij 

een bedrijf dat uitsluitend is gericht op het houden, stallen of africhten van paarden, alsmede de handel 

in paarden. 

1.79  paardenpension 

een pensionstalling is een bedrijf dat is gericht op het bieden van gelegenheid aan derden om hun 

paarden en pony's in pension te stallen en te weiden. 

1.80  peil 

a. voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de 

weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

b. in overige gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte maaiveld.  

1.81  plangrens 

de geometrisch bepaalde lijn, die de grens vormt van het plan.  

1.82  plattelandswoning 

een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een agrarisch bedrijf, die niet meer wordt 

bewoond door (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van 

het gebouw of terrein noodzakelijk is, en die voor de toepassing van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en de daarop rustende bepalingen wordt beschouwd als onderdeel van dat agrarisch 

bedrijf. 

1.83  poldersportrecreatiebedrijf 

een bedrijf gericht op het aanbieden van recreatieve activiteiten zoals boerengolf en spellen waarbij 

gebruik wordt gemaakt van het agrarische landschap alsmede activiteiten gericht op fietsverhuur, 

wandel- fietstochten, solextochten, steptochten, rondleidingen met de polderwachter, vergaderen, 

workshops, bezienswaardigheden, kinderactiviteiten, varen en een boerentheetuin. 

1.84  Programma van Eisen 

een programma van eisen is een document, opgesteld conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie, waarin wordt aangegeven op welke wijze archeologisch onderzoek moet worden 

uitgevoerd. Een programma van eisen behoeft altijd goedkeuring door het college van burgemeester en 

wethouders.  

1.85  recreatiewoning 

een permanent ter plaatse aanwezig gebouw, geen woonkeet en geen caravan of andere constructie op 

wielen zijnde, dat bedoeld is om uitsluitend door een huishouden of daarmee gelijk te stellen groep van 

personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar te worden gebruikt. 

1.86  rooilijn 

de denkbeeldige lijn evenwijdig aan de weg en in het verlengde van de dichtst bij de weg gelegen gevel 

van het gebouw (niet zijnde een bijgebouw), dan wel (indien deze gevel niet evenwijdig is aan de weg) 

de denkbeeldige lijn evenwijdig aan de weg door het dichtst bij de weg gelegen hoekpunt van gevels van 

het gebouw (niet zijnde een bijgebouw) dat het dichtst bij de weg is gelegen. 

1.87  ruwvoedergewas 

gewas speciaal geteeld voor veevoerdoeleinden, niet zijnde weidegras.  
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1.88  speelvoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het bieden van speelgelegenheid aan kinderen in de vorm van glijbanen, 

klimtoestellen, schommels, wippen, zandbakken, speelhuisjes en trapveldjes met bijbehorende 

voorzieningen. 

1.89  Staat van Bedrijfsactiviteiten 

de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels deel uitmaakt. 

1.90  steiger 

bouwwerk in het water bedoeld als aanlegplaats voor vaartuigen. 

1.91  uitbouw 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk 

gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch 

opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.  

1.92  verblijfsmiddelen 

voor verblijf geschikte al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voer- en vaartuigen, arken, 

caravans, woonwagens en andere soortgelijke voorzieningen, alsmede tenten, een en ander voor zover 

geen bouwwerken en/of kampeermiddelen zijnde. 

1.93  verkoop streekeigen producten 

het te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van agrarische streekproducten aan particulieren, bij 

wijze van neventak van een agrarisch bedrijf. 

1.94  verkoopvloeroppervlakte 

de vloeroppervlakte van voor het publiek toegankelijke winkelruimten. 

1.95  volkstuinen 

gronden waarop voor particulier gebruik op recreatieve wijze voedings- en siergewassen worden 

geteeld. 

1.96  volwaardig agrarisch bedrijf 

een agrarisch bedrijf dat naar aard en omvang en gelet op de arbeidsbehoefte als zodanig moet worden 

aangemerkt en waarvan de continuïteit voor een periode van 10 jaar redelijkerwijs is te verwachten; het 

bedrijf dient te voorzien in het hoofdinkomen van het hoofdbedrijf; de arbeidsbehoefte en - omvang 

dienen ten minste één arbeidskracht te omvatten die qua tijdsbesteding volledig (voltijds) werkzaam is 

of zal zijn in het bedrijf.  

1.97  voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste 

gevel kan worden aangemerkt. 

1.98  waterkering 

een verzameling van primaire en regionale waterkeringen. Binnen de waterkering wordt onderscheid 

gemaakt in de volgende zones: 

 kernzone 

 beschermingszone 

 buitenbeschermingszone 

in het plan beschreven als primaire waterkeringsdoeleinden. 
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1.99  Wgh-inrichting 

bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, die in belangrijke mate 

geluidshinder kunnen veroorzaken. 

1.100  wijziging 

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. 

1.101  wonen 

het houden van een verblijf of het gehuisvest zijn in een woning.  

1.102  woning 

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.  

1.103  woonschip 

elk vaartuig of drijvend voorwerp, dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als woning of 

recreatieverblijf. 

1.104  zijerf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw 

tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor- en achtergevel. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 

daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

 

2.2  afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van een bouwwerk, waar de 

afstand het kortst is. 

 

2.3  bouwdiepte van een bouwwerk 

vanaf peil tot aan het laagste punt van het bouwwerk, met uitzondering van de fundering of 

onderschikte onderdelen van het bouwwerk. 

2.4  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. 

2.5  dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.6  breedte, lengte en diepte van een gebouw 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren. 

2.7  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. 

2.8  hoogte van een windturbine 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 

2.9  hoogte van een woonschip 

vanaf het waterpeil tot aan het hoogste punt van het woonschip, met uitzondering van ondergeschikte 

bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antenne-installaties en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

onderdelen. 

2.10  inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.11  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. 

2.12  oppervlakte van een woonschip 

tussen de buitenzijde van de zijwanden, neerwaarts geprojecteerd op het niveau van het waterpeil. 
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2.13  verticale diepte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het laagste ondergrondse punt van een gebouw of van een bouwwerk geen 

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, gemeten loodrecht vanaf de 

gevel waaraan wordt gebouwd.  
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. de uitoefening van een volwaardig grondgebonden veehouderijbedrijf;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - veldschuur': uitsluitend een 

veldschuur;  

alsmede voor:  

c. ter plaatse van de aanduiding 'akkerbouw': het uitoefenen van een volwaardig akkerbouw en 

vollegrondstuinbouw bedrijf;  

d. ter plaatse van de aanduiding 'sierteelt': het uitoefenen van een volwaardig sierteeltbedrijf;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij': het uitoefenen van een bestaande 

intensieve veehouderij uitsluitend bij wijze van neventak;  

f. ter plaatse van de aanduiding 'intensieve kwekerij': het uitoefenen van een volwaardig agrarisch 

bedrijf in intensieve kwekerij;  

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - loonbedrijf': het uitoefenen van een 

loonbedrijf als nevenfunctie; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenfokkerij en dierenkliniek': het 

uitoefenen van een paardenfokkerij en dierenkliniek;  

i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - plattelandswoning': een 

plattelandswoning;  

j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - poldersport':  een poldersport 

recreatiebedrijf uitsluitend bij wijze van neventak;  

k. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': het behoud en instandhouding van de 

aanwezige cultuurhistorische waarden in de vorm van een rijks- of gemeentelijk monument;  

l. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek': het behoud en instandhouding van de aanwezige 

karakteristieke bebouwing in de vorm van een monument; 

m. ter plaatse van de aanduiding 'rijbak': uitsluitend een buitenrijbaan;  

n. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals kuilvoerplaten, sleufsilo's, mestvoorzieningen, 

groen, nutsvoorzieningen, in- en uitritten, ontsluitingswegen en voet- en fietspaden, bruggen, water 

en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding waaronder ook voorzieningen ten behoeve 

van het bergen van water.  

3.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 

terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat per agrarisch bedrijf maximaal 1 schuilstal buiten 

het bouwvlak mag worden gebouwd met een oppervlakte van maximaal 20 m
2
, een goothoogte van 

1 meter en een nokhoogte van 2 m; 

http://r_nl.imro.0484.b085buitengeboost-0003_1.1.html/
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c. per bouwvlak is slechts bebouwing ten dienste van één bedrijf toegestaan;  

d. per bouwvlak is één bedrijfswoning toegestaan, tenzij met de maatvoeringaanduiding 'maximum 

aantal wooneenheden' anders is aangeduid; 

e. indien de aanduiding 'bedrijfswoning' is opgenomen binnen het bouwvlak dient de bedrijfswoning 

ter plaatse van de aanduiding te worden gerealiseerd;  

f. ter plaatse van de aanduiding 'sierteelt' dient ter compensatie 10% van het te realiseren oppervlak 

aan bebouwing of verharding aan extra oppervlaktewater te worden gegraven en dient de 

compenserende waterberging in verbinding te staan met het watersysteem ter plaatse;  

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - sleufsilo's' zijn sleufsilo's en 

keerwanden toegestaan met een hoogte van maximaal 1,5 m; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -watersilo' is een watersilo toegestaan; 

i. overigens geldt het volgende:  

 max. 

oppervlak 

max. 

inhoud  

max. 

goothoogte 

max. 

bouwhoogte 

bedrijfswoning (inclusief aan- en uitbouwen 

en aangebouwde bijgebouwen en 

overkappingen ten behoeve van de 

woonfunctie) 

  75

0 m³ 

  

bedrijfswoning   6 m 10 m 

aan- en uitbouwen en aangebouwde 

bijgebouwen en overkappingen bij de 

bedrijfswoning 

  3 m  6 m 

vrijstaande bijgebouwen en overkappingen  

bij de bedrijfswoning 

50 m
2 

 3 m  6 m  

kassen ter plaatse van de aanduiding 'kas' 2 ha   5 m  8 m 

kassen ter plaatse van de aanduiding 

'sierteelt' 

300 m²   5 m  8 m 

gebouwen ter plaatse van de aanduiding 

'intensieve kwekerij' 

* * * * 

gebouwen ter plaatse van de aanduiding 

'intensieve veehouderij' 

 **   

overige bedrijfsgebouwen    6 m  10 

m 

silo's    12 m 

erf- en terreinafscheiding:  

- voor de voorgevel  

- elders 

    

1 m  

2 m  

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde      3 m 

* Zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging van het ontwerpplan 

** eenmalige uitbreiding met 10% van de inhoud  zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging 

van het ontwerpplan of meer indien dat nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen. 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

3.3.1  Overschrijding bouwvlak 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.2 onder a ten 

behoeve van de overschrijding van een agrarisch bouwvlak, met inachtneming van het volgende:  

a. een doelmatige bedrijfsvoering moet overschrijding van de maatvoering noodzakelijk maken; deze 

noodzaak is in ieder geval aanwezig, wanneer overschrijding van het bouwvlak noodzakelijk is om 

aan milieuvoorschriften of aan wettelijke eisen te kunnen voldoen; 

b. het bouwvlak mag eenmalig en aan een zijde met niet meer dan 10 m worden overschreden; 

c. bij overschrijding van bouwvlakken dienen bestaande doorzichten naar de achterliggende polder 

behouden te blijven. 
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3.3.2  Extra woonruimte 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.2 onder i ten 

behoeve van de maximale inhoudsmaat van woningen, teneinde het mogelijk te maken dat aan de 

woning ruimte wordt toegevoegd van maximaal 180 m³, zulks ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede arbeidskracht, met inachtneming van het volgende:  

a. een omgevingsvergunning wordt niet verleend indien op het bouwvlak reeds een woning aanwezig 

is die voor de bedoelde huisvesting geschikt, of geschikt te maken is; 

b. indien de woning deel uitmaakt van een groter gebouw, vindt uitbreiding van de woning plaats door 

gebruik te maken van ruimten binnen dat gebouw; alleen indien dit niet mogelijk of doelmatig is, 

kan een omgevingsvergunning worden verleend voor uitbreiding van de woning door middel van 

nieuwbouw in de vorm van een aanbouw. 

 

3.3.3  Watersilo's buiten bouwvlak 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.2 onder a ten 

behoeve van het oprichten van een watersilo buiten het bouwvlak, met inachtneming van het volgende: 

a. de oprichting van een watersilo dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering; 

b. aangetoond dient te worden dat binnen het bouwvlak geen ruimte meer aanwezig is voor het 

oprichten van een watersilo; 

c. de watersilo dient aangrenzend aan het bouwvlak te worden opgericht;  

d. van de afwijking mag uitsluitend gebruikgemaakt worden ten behoeve van bouwvlakken gelegen 

binnen de gebiedsaanduidingen 'zuidelijk veenweidegebied' en 'droogmakerij'.  

 

3.3.4  Oeverbeschoeiing 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.2 onder a ten 

behoeve van het realiseren van oeverbeschoeiing buiten het bouwvlak, met inachtneming van het 

volgende:  

a. de oeverbeschoeiing mag de aanwezige natuurwaarden niet onevenredig aantasten;  

b. van de afwijking mag uitsluitend gebruikgemaakt worden ten behoeve van gronden gelegen binnen 

de gebiedsaanduiding 'droogmakerij'.  

 

3.3.5  woongelegenheid voormalig agrarisch bedrijfshoofd/inwonende ouders/mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor de gronden zoals weergegeven in 

artikel 3.1 ten behoeve van het uitbreiden van de agrarische bedrijfswoning voor een woongelegenheid 

mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. De bedrijfswoning mag slechts worden uitgebreid ten behoeve van een woongelegenheid voor: 

1. het voormalig agrarisch bedrijfshoofd, die nog enige tijd in het bedrijf werkzaam zal zijn 

(rustende boer), of  

2. inwonende ouders, of  

3. mantelzorg waarbij sprake is van een familieband;  

4. De uitbreiding bedraagt maximaal 240 m
3
. 

b. Er wordt voldaan aan de eisen uit het geurbeleid; 

Met dien verstande dat het splitsen van de woongelegenheid en de agrarische bedrijfswoning in twee 

zelfstandige woningen niet is toegestaan. 

 

http://r_nl.imro.0484.b085buitengeboost-0003_2.3.html/
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3.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het:  

a. het gebruik van gebouwen en overkappingen ten behoeve van de uitbreiding of wijziging van de 

bestaande veestapel (de veestapel zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan met dien verstande dat dit niet meer mag zijn dan is toegestaan op basis van de 

milieuvergunning of melding) waarbij een toename plaatsvindt van de ammoniakemissie vanaf het 

betreffende agrarische bedrijf. 

b. het verlenen van mantelzorg en het gebruiken van een aan- of uitbouw, vrijstaand bijgebouw of 

hoofdgebouw ten behoeve van het ontvangen of verlenen van mantelzorg. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Plattelandswoning 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 ten behoeve 

van het gebruik van een bedrijfswoning als plattelandswoning, met inachtneming van het volgende: 

a. de bedrijfswoning wordt in gebruik genomen voor bewoning door derden en het bedrijf waartoe de 

bedrijfswoning behoort heeft de bedrijfsactiviteiten niet beëindigd; 

b. ter plaatse van de betreffende woning dient dient sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat; 

c. er mogen geen onevenredige beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven 

optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreiding- en 

ontwikkelingsmogelijkheden);  

d. het verlenen van de omgevingsvergunning voor het gebruik van de bedrijfswoning als 

plattelandswoning levert voor het betrokken agrarisch bedrijf geen mogelijkheid op voor het 

realiseren van een andere (tweede) bedrijfswoning;  

e. het aantal woningen binnen elk bouwvlak mag niet worden vergroot; 

f. de gezamenlijke oppervlakte, goothoogte en hoogte van gebouwen binnen hetzelfde bouwvlak 

mogen ten opzichte van de ten tijde van de verlening van de omgevingsvergunning bestaande 

situatie niet worden vergroot;  

g. voor het overige blijven de bouwregels en de gebruiksregels die van toepassing zijn op de 

bedrijfswoning die bij omgevingsvergunning mag worden gebruikt als plattelandswoning ook na het 

verlenen van de omgevingsvergunning van toepassing. 

 

3.5.2  Toename ammoniakemissie 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.4 mits: 

a. de toename van de ammoniakemissie wordt gemitigeerd door middel van maatregelen. Onder een 

mitigerende maatregel als hiervoor bedoeld wordt mede begrepen: 

1. mitigatie door middel van een minimaal gelijkwaardige afname van de bestaande depositie op 

hetzelfde kwetsbare gebied, afkomstig van een of meer andere agrarische bedrijven; 

2. mitigatie door middel van het toepassen van emissiearme staltechnieken of andere 

emissiebeperkende voorzieningen zoals luchtwassers. 

3.6  Wijzigingsbevoegdheid 

3.6.1  Vergroten bouwvlak 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het agrarische bouwvlak te vergroten, met inachtneming 

van het volgende: 

a. van de wijzigingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik gemaakt worden, indien de vergroting van 

het bouwvlak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en/of ontwikkeling noodzakelijk is;  

b. de uitbreiding van het agrarische bedrijf dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;  

c. er mogen geen onevenredige beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven 

optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden); 
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d. de bestaande bij het agrarisch bedrijf behorende bebouwing dient binnen de gewijzigde 

bouwgrenzen gelegen te blijven; 

e. het bouwvlak mag worden vergroot tot maximaal 2 ha;  

f. de uitbreiding van het bouwvlak dient voorzien te worden van een goede landschappelijke 

inpassing; 

g. van de wijzigingsbevoegdheid mag geen gebruik gemaakt worden indien de toename van 

gebouwen en overkappingen leidt tot een wijziging en/of uitbreiding van de bestaande veestapel 

waarbij een toename plaatsvindt van de ammoniakemissie vanaf het betreffende agrarische bedrijf, 

uitgezonderd de gevallen waarbij een toename plaatsvindt van de ammoniakemissie vanaf het 

betreffende agrarisch bedrijf lager dan de bij Ministeriële regeling vastgestelde grenswaarde 

waaronder geen toestemmingsbesluit op grond van de Natuurbeschermingswet vereist is; 

h. van het bepaalde in f kan worden afgeweken, in het geval dat een uitbreiding van de veestapel op 

een agrarisch bedrijf of een paardenhouderijbedrijf de ammoniakemmissie toeneemt, mits: 

1. de toename van de ammoniakemissie wordt gemitigeerd door middel van maatregelen. Onder 

een mitigerende maatregel als hiervoor bedoeld wordt mede begrepen: 

 mitigatie door middel van een minimaal gelijkwaardige afname van de bestaande depositie 

op hetzelfde kwetsbare gebied, afkomstig van een of meer andere agrarische bedrijven; 

 mitigatie door middel van het toepassen van emissiearme staltechnieken of andere 

emissiebeperkende voorzieningen zoals luchtwassers.  

 

3.6.2  Ruimte voor Ruimte-regeling  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling de 

bestemming 'Agrarisch' te wijzigen in de bestemming 'Wonen', ten behoeve van de bouw van een extra 

woning in ruil voor de sanering van alle op het bouwvlak aanwezige bedrijfsbebouwing en/of kassen of 

de sanering van sierteeltgronden, met inachtneming van het volgende:  

a. de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien het agrarisch gebruik beëindigd is en is 

aangetoond dat op het betreffende perceel het uitoefenen van een agrarisch bedrijf niet meer 

mogelijk is;  

b. de nieuwe woningen dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;  

c. er mogen geen onevenredige beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven 

optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden); 

d. voor de sloop of sanering op één of meerdere percelen van iedere 1.000 m² gebouwen, iedere 

5.000 m² kassen of iedere 2,25 ha boom- en sierteelt, mag één compensatiewoning worden 

gebouwd; 

e. indien sprake is van sloop op meerdere percelen dient per perceel minimaal 250 m
2
 bebouwing of 

1.000 m
2
 kassen te worden gesloopt;  

f. de inhoud van de compensatiewoning mag ten hoogste 750 m
3
 bedragen;  

g. in aanvulling op het bepaalde onder d geldt dat indien een groter oppervlak aan bedrijfsgebouwen 

of kassen wordt gesloopt, de inhoud van de woning naar verhouding mag worden vergroot 

(glijdende schaal);  

h. de bouw van de compensatiewoning dient plaats te vinden op het bouwvlak;  

i. de gebouwen of kassen zijn opgericht voor de peildatum van 1 januari 2007; 

j. karakteristieke en/of cultuurhistorisch waardevolle bebouwing mag niet worden gesloopt;  

k. de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse wordt verbeterd.  

 

3.6.3  Wijziging naar Natuur 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd voor de bestemming Agrarisch te wijzigen in de bestemming 

Natuur ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe natuur, met inachtneming van het volgende: 
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a. een besluit tot planwijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de betrokken gronden als 

reservaats- of natuurontwikkelingsgebied in eigendom zijn overgedragen aan een terreinbeherende 

instantie dan wel, indien verwerving door een terreinbeherende instantie niet aan de orde is, de 

afspraken met betrekking tot de inspanningsverplichtingen en vergoedingen om tot bepaalde 

natuurdoeltypen te komen, in een notariële akte zijn vastgelegd.  
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Artikel 4  Bedrijf 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. de uitoefening van een bedrijf uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals 

opgenomen in Bijlage 1;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'gemaal': uitsluitend een gemaal;  

c. ter plaatse van de aanduiding 'windturbine': uitsluitend een windturbine met de daarbij behorende 

voorzieningen, antenne-installaties voor het communicatieverkeer en verhardingen;  

alsmede voor:  

d. ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch loonbedrijf': een agrarisch loonbedrijf;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - schildersbedrijf': een schildersbedrijf;  

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - aannemersbedrijf': een 

aannemersbedrijf;  

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - betonmortelcentrale': een 

betonmortelcentrale;  

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - opslag materialen en stalling machines': 

het opslaan van grond, bagger, bouwstoffen, het opslaan en versnipperen van groenmateriaal, het 

opslaan van gemengd bouw- en sloopafval en het stallen en parkeren van machines/materieel; 

i. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': een bedrijf in ten hoogste categorie 

3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  

j. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': een bedrijf in ten hoogste categorie 

3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  

k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - oeverstrook': een oeverstrook;  

l. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en toegangswegen.  

4.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 

terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd; 

b. per bouwvlak is slechts bebouwing ten dienste van één bedrijf toegestaan;  

c. per bouwvlak is één bedrijfswoning toegestaan, tenzij met de maatvoeringaanduiding 'maximum 

aantal wooneenheden' anders is aangeduid;  

d. bestaande bedrijfsgebouwen mogen eenmalig met 10% van de inhoud worden uitgebreid;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'windturbine' gelden de volgende bouwregels:  

1. per bouwvlak is 1 windturbine toegestaan;  

2. de ashoogte van de windturbines mag ten hoogste 80 m bedragen , met dien verstande dat 

deze hoogte met maximaal 5 meter mag worden overschreden ten behoeve van het plaatsen 

van antenne-installaties voor het telecommunicatieverkeer; 

3. de bouwhoogte van de windturbines mag ten hoogste 125 m bedragen; 

4. per bouwvlak is 1 hulpgebouw toegestaan met een oppervlak van ten hoogste 15 m
2 

en een 

bouwhoogte van ten hoogste 3 m;  

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - oeverstrook' is het oprichten van nieuwe 

bouwwerken of opgaande beplanting niet toegestaan; 

g. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt per bouwperceel ten hoogste het 

ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven 

bebouwingspercentage van het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt 

een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak; 

h. overigens geldt het volgende:  

 



  125  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte  167200.18145.00 
  NL.IMRO.0484.126buitengebrijnw-VO01  

 max. inhoud max. goothoogte max. bouwhoogte 

bedrijfswoningen (inclusief aan- en 

uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen en 

overkappingen ten behoeve van de 

woonfunctie) 

750 m³   

bedrijfswoning   6 m  10 m  

aan- en uitbouwen en aangebouwde 

bijgebouwen en overkappingen bij de 

bedrijfswoning  

 3 m  6 m 

vrijstaande bijgebouwen en overkappingen 

bij de bedrijfswoning  

50 m
2 

3 m  6 m  

bedrijfsgebouwen ter plaatse van de 

'specifieke vorm van bedrijf - 

betonmortelcentrale' 

  

 

25 m 

silo's ter plaatse van de 'specifieke vorm van 

bedrijf - betonmortelcentrale' 

  20 m 

gebouwen ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijf tot en met categorie 3.2' 

  13 m  

lichtmasten ter plaatse van de aanduidingen 

'specifieke vorm van bedrijf - 

betonmortelcentrale', 'bedrijf tot en met 

categorie 3.1' en 'bedrijf tot en met 

categorie 3.2' 

  10 m 

keerwanden ter plaatse van de aanduidingen 

'specifieke vorm van bedrijf - 

betonmortelcentrale', 'bedrijf tot en met 

categorie 3.1' en 'bedrijf tot en met 

categorie 3.2' 

  5 m 

overige gebouwen   6 m  10 m  

erf- en terreinafscheiding:  

- voor de voorgevel  

- elders 

   

1 m  

2 m  

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

met uitzondering van erf- of 

terreinafscheidingen) 

  3 m 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Inhoudsmaat bedrijfsgebouwen agrarisch aanverwante bedrijven 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 4.2 onder d, 

teneinde een grotere inhoudsmaat toe te staan voor bedrijfsgebouwen bij agrarisch aanverwante 

bedrijven, met inachtneming van het volgende:  

a. van de afwijking mag alleen gebruikt gemaakt worden ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch 

loonbedrijf';  

b. de uitbreiding bedraagt ten hoogste eenmalig 30% van de bestaande inhoud;  

c. uitbreiding dient plaats te vinden binnen het bouwvlak; 

d. in afwijking van het bepaalde onder c geldt dat uitbreiding buiten het bouwvlak is toegestaan indien 

is aangetoond dat de nieuwe bebouwing niet binnen het bouwvlak gerealiseerd kan worden; 

e. de landschappelijke kwaliteit dient niet significant te worden aangetast; 

f. de omliggende (agrarische) bedrijven mogen niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden 

beperkt; 

g. door de initiatiefnemer is aangetoond dat verplaatsing van het bedrijf naar een bedrijventerrein 

niet mogelijk is. 
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4.3.2  Oeverstrook  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 4.2 onder f, 

teninde nieuwe bouwwerken of opgaande beplanting toe te staan ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van water - oeverstrook', met inachtneming van het volgende:  

a. er mogen geen belemmeringen ontstaan voor de mogelijkheid tot het uitvoeren van beheer en 

onderhoud aan de oeverstrook, de toegankelijkheid voor hulpdiensten vanaf de wal mag niet 

worden beperkt en er mag geen verstoring ontstaat voor de zichtlijnen voor de scheepvaart en de 

bedienings- en begeleidingsobjecten;  

b. alvorens hierover te beslissen dient schriftelijk advies aangevraagd te worden bij de 

vaarwegbeheerder.  

4.4  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. nieuwe Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan; 

b. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan; 

c. nieuwe inrichtingen die zijn genoemd in onderdeel B van bijlage 1 BOR zijn niet toegestaan; 

d. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is op onbebouwde gronden 

niet toegestaan; 

e. per bedrijf mag niet meer dan 50% van het bedrijfsvloeroppervlak gebruikt worden voor 

kantooractiviteiten, met een maximum van 400 m
2 

per bedrijf;  

f. zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan.  

4.5  Afwijken van de gebruiksregels 

4.5.1  Afwijken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 4.1 onder a: 

a. om bedrijven toe te laten uit ten hoogste één categorie hoger dan in lid 4.1 genoemd, voor zover 

het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of 

bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorie, zoals ter plaatse 

toegestaan; 

b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor zover het 

betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de 

categorie, zoals ter plaatse toegestaan.  

4.6  Wijzigingsbevoegdheid 

4.6.1  Wijziging naar Wonen 

Burgemeester en wethouders kunnen, indien is komen vast te staan dat in een bouwvlak op gronden 

aangewezen als 'Bedrijf' geen bedrijf meer kan worden gevestigd, de bestemming van de 

gronden wijzigen in 'Wonen', met inachtneming van het volgende: 

a. de bedrijfsfunctie ter plaatse is beëindigd en het desbetreffende bouwvlak behorende bij de 

bestemming 'Bedrijf' wordt verwijderd;  

b. het deel van het perceel waarop de bedrijfsgebouwen en woonruimten aanwezig zijn, wordt 

aangewezen als 'Wonen';  

c. ter plaatse van milieugevoelige functies dient sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat;  

d. de wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;  

e. er mogen geen beperkingen voor omliggende (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 

bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden).  
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Artikel 5  Bedrijf - Opstijgpunt 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Opstijgpunt' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een installatie ten behoeve van de overgang tussen een ondergrondse en een bovengrondse 

hoogspanningsverbinding; 

b. groenvoorzieningen en water; 

c. watergangen; 

d. wegen, paden en verhardingen; 

met de daarbij behorende: 

e. gebouwen; 

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

5.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:  

a. de oppervlakte van een gebouw of overkappingen mag ten hoogste 50 m² bedragen; 

b. per bestemmingsvlak mogen ten hoogste twee gebouwen of overkappingen worden gebouwd; 

c. de bouwhoogte van een gebouw of overkappingen mag ten hoogste 3 m bedragen; 

d. de bouwhoogte van een hoogspanningsmast mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen; 

e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 3 m bedragen; 

f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, mag ten 

hoogste 20 m bedragen. 
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Artikel 6  Groen 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groen, water, bermen en bermsloten;  

b. speelvoorzieningen en voet- en fietspaden; 

c. bij deze bestemming behorende nutsvoorzieningen. 

6.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m; 

 

 



  129  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte  167200.18145.00 
  NL.IMRO.0484.126buitengebrijnw-VO01  

Artikel 7  Kantoor 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. kantoren; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, 

nutsvoorzieningen, water en toegangswegen;  

c. met dien verstande dat bedrijfswoningen niet zijn toegestaan.  

7.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 

terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd; 

b. bestaande bedrijfsgebouwen mogen eenmalig met 10% van de inhoud worden uitgebreid;  

c. overigens geldt het volgende:  

 max. 

inhoud 

max. 

oppervlakte 

max. 

goothoogte 

max. 

bouwhoogte 

gebouwen     10 m  

erf- en terreinafscheiding:  

- voor de voorgevel  

- elders 

    

1 m  

2 m  

overige bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, met uitzondering van erf- of 

terreinafscheidingen) 

   3 m 
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Artikel 8  Molen 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Molen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. de instandhouding van een molen;  

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, 

nutsvoorzieningen, water en toegangswegen.  

8.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:  

a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 

terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd;  

b. de goothoogte, de bouwhoogte, het grondoppervlak en de dakhelling van de molen mogen ten 

hoogste gelijk zijn aan de goothoogte, de bouwhoogte, het grondoppervlak en de dakhelling zoals 

deze aanwezig zijn op de dag van terinzagelegging van het ontwerp van het plan; 

c. per molen is ten hoogste één dienstwoning toegestaan, met dien verstande dat een dienstwoning 

uitsluitend is toegestaan indien deze op het moment van terinzagelegging van het ontwerpplan 

aanwezig is; 

d. de inhoud van de dienstwoning mag ten hoogste 350 m³ bedragen; 

e. de goot- en bouwhoogte van de dienstwoning mag respectievelijk ten hoogste 3 m en 6 m 

bedragen; 

f. het oppervlak van de vrijstaande bijgebouwen mag ten hoogste 25 m² bedragen; 

g. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag ten hoogste 3 m bedragen. 
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Artikel 9  Natuur 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor het behoud, herstel en ontwikkeling van de 

aanwezige natuur- en landschapswaarden.   

9.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m. 

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

werkzaamheden 

9.3.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit 

te voeren: 

a. het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm bij wijze van woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren en afgraven dan wel ten behoeve van ontginnen of draineren;  

b. dempen, graven, afdammen, vergroten of herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater;  

c. aanbrengen opgaande beplantingen;  

d. aanleg van wandel-, fiets- en ruiterpaden en verhardingen groter dan 50 m² (niet zijnde 

kavelpaden);  

e. aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verbandhoudende constructies, installaties of apparatuur.  

 

9.3.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 9.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.  

 

9.3.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 9.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de 

natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. 
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Artikel 10  Recreatie 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan': een ijsbaan;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning': een recreatiewoning;  

c. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin': een volkstuinencomplex;  

d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, 

nutsvoorzieningen, water en toegangswegen. 

10.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

 

 max. aantal 

per bouwvlak 

max.  

oppervlak 

max.  

inhoud 

max. 

goothoogte 

max. 

bouwhoogte 

gebouwen ter plaatse van de 

aanduiding 'ijsbaan' 

 *  150 

m² 

 -  3 m  6 m 

lichtmasten ter plaatse van de 

'ijsbaan'  

     10 m 

gebouwen ter plaatse van de 

aanduiding 'recreatiewoning'  

 *   * * * 

schuurtjes/kassen ter plaatse 

van de aanduiding 'volkstuin'  

    6 m
2
 per 

volkstuin 

erf- en terreinafscheiding:  

- voor de voorgevel  

- elders 

     

1 m 

2 m  

overige bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, met 

uitzondering van erf- of 

terreinafscheidingen) 

    3 m  

* zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging van het ontwerpplan 
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Artikel 11  Verkeer 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, fiets- en voetpaden en spoorwegovergangen; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': op- en overslagactiviteiten ten behoeve van de bestemming 

Bedrijf, met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - betonmortelcentrale';  

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - oeverstrook': tevens een oeverstrook;  

d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, groen, 

picknickplaatsen, fietsenstallingen, bushokjes, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, 

reclame-uitingen en water. 

11.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en straatmeubilair bedraagt ten hoogste 

10 m;  

c. in afwijking van het gestelde onder b geldt ter plaatse van de aanduiding 'opslag' een bouwhoogte 

voor een kraan van maximaal 11 m, met dien verstande dat onder de kraan ruimte is voor een vrije 

doorgang van minimaal 3 m breed en 4 m hoog;  

d. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van water - oeverstrook' is het oprichten van 

nieuwe bouwwerken of opgaande beplanting niet toegestaan.  

11.3  Afwijken van de bouwregels 

11.3.1  Oeverstrook  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 11.2 onder d, 

teneinde nieuwe bouwwerken of opgaande beplanting toe te staan ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van water - oeverstrook', met inachtneming van het volgende:  

a. er mogen geen belemmeringen ontstaan voor de mogelijkheid tot het uitvoeren van beheer en 

onderhoud aan de oeverstrook, de toegankelijkheid voor hulpdiensten vanaf de wal mag niet 

worden beperkt en er mag geen verstoring ontstaat voor de zichtlijnen voor de scheepvaart en de 

bedienings- en begeleidingsobjecten;  

b. alvorens hierover te beslissen dient schriftelijk advies aangevraagd te worden bij de 

vaarwegbeheerder.  
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Artikel 12  Verkeer - Railverkeer 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. spoorwegen en de daarbij behorende bermen, viaducten, tunnels, taluds en spoorwegovergangen; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals geluidswerende voorzieningen, groen, 

parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en toegangswegen. 

12.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een 

bouwhoogte van ten hoogste 8 m.  
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Artikel 13  Water 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wateraanvoer en -afvoer en waterberging; 

b. recreatievaart te water; 

alsmede voor: 

c. ter plaatse van de aanduiding 'vaarweg': bedrijfsmatig vervoer te water; 

d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals oeverbeschoeiingen, duikers, bruggen, 

dammen, kades en groenvoorzieningen. 

13.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten 

dienste van de waterhuishouding; 

b. in aanvulling op het gestelde onder a geldt dat steigers niet zijn toegestaan; 

c. in aanvulling op het gestelde onder a geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'vaarweg' de bouw van 

bruggen niet is toegestaan; 

d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m. 

13.3  Afwijken van de bouwregels 

13.3.1  Steiger 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 13.2 onder b, ten 

behoeve de bouw van een steiger mogelijk te maken, met inachtneming van het volgende: 

a. de steiger dient evenwijdig aan de oever te worden gebouwd; 

b. de lengte en breedte van de steiger mogen niet meer bedragen dan 6 m x 1,2 m; 

c. de maximale bouwhoogte mag niet meer bedragen dan het peil; 

d. de steiger mag de oeverlijn met niet meer dan 0,5 m (boven het water) overschrijden; 

e. alvorens over de omgevingsvergunning te beslissen, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij 

de vaarwegbeheerder omtrent de vraag of bij de bouwplannen het aan hen toevertrouwde belang 

voldoende wordt ontzien en de eventueel te stellen voorwaarden. 
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Artikel 14  Wonen 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen, daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten; 

alsmede voor:  

b. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': een kantoor-aan-huis; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': lichte opslag tot ten hoogste categorie 2 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats': woonschepenligplaatsen voor ten hoogste 7 

woonschepen; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'rijbak': uitsluitend een buitenrijbaan; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - galerie': een galerie; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - oeverstrook': tevens een oeverstrook; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': het behoud en instandhouding van de 

aanwezige cultuurhistorische waarden in de vorm van een rijks- of gemeentelijk monument;  

i. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek': het behoud en instandhouding van de aanwezige 

karakteristieke bebouwing in de vorm van een MIP-pand;  

j. ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' uitsluitend garageboxen; 

k. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, tuinen, water en toegangswegen. 

14.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 

terreinafscheidingen en garageboxen ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' mogen uitsluitend 

binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd; 

b. binnen het bouwvlak mag ten hoogste 1 woning worden gebouwd, tenzij met de 

maatvoeringaanduiding 'maximum aantal wooneenheden' anders is aangeduid; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' gelden de volgende bouwregels: 

1. de hoogte van de woonschepen mag niet meer bedragen dan 3,5 m; 

2. de onderlinge afstand tussen twee woonschepen of enig uitstekend deel daarvan mag niet 

minder dan 2 m bedragen; 

3. de lengte en breedte van een woonschip mag niet meer bedragen dan respectievelijk 24 en 

6 m, waarbij drijvende vlonders rondom een woonschip niet breder mag zijn dan 2 m en niet 

langer dan (afgerond) de lengte van de gevel van het woonschip waarlangs de vlonder is 

gelegen; 

d. de afstand tussen een gebouw behorende bij een woonschip en het woonschip mag niet meer 

bedragen dan 10 m; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - oeverstrook' is het oprichten van nieuwe 

bouwwerken of opgaande beplanting niet toegestaan;  

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – bijgebouw toegestaan' is naast het 

bestaande bijgebouw een bijgebouw met een oppervlak van maximaal 160 m², een bouwhoogte 

van maximaal 3,5 m en een goothoogte van maximaal 2,5 m toegestaan; 

g. in afwijking van het bepaalde onder a mag ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' een 

bijgebouw buiten het bouwvlak worden gerealiseerd met een maximum goothoogte van 3 m en 

een bouwhoogte van 6 m; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 'verharding toegestaan' is het, in 

afwijking van het bepaalde onder a, toegestaan verharding aan te leggen; 

i. overigens geldt het volgende: 
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 max. 

inhoud 

max. 

oppervlak 

max. 

goothoogte 

max. 

bouwhoogte 

woning (inclusief aan- en uitbouwen en 

aangebouwde bijgebouwen en overkappingen) 

750 m³    

woning    6 m  10 m  

aan- en uitbouwen en aangebouwde 

bijgebouwen en overkappingen bij de woning  

  3 m  6 m 

vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bij 

de woning 

50 m
2
*)  3 m  6 m  

bergingen bij/per woonschip  30 m²  3 m 

erf- en terreinafscheiding:  

- voor de voorgevel  

- elders 

    

1 m  

2 m  

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

met uitzondering van erf- of 

terreinafscheidingen) 

   3 m  

*) Met dien verstande dat het oppervlak aan carports bij een woning ten hoogste 50% van het 

oppervlak van het bij de woning behorende zij- en/of achtererf mag bedragen. 

14.3  Afwijken van de bouwregels 

14.3.1  Groter oppervlak bijgebouwen ten behoeve van hobbymatige agrarische activiteiten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 14.2 onder i 

teneinde een groter oppervlak aan bijgebouwen toe te staan ten behoeve van hobbymatige agrarische 

activiteiten, met inachtneming van het volgende: 

a. het oppervlak aan bijgebouwen mag vergroot worden tot ten hoogste 150 m²; 

b. een omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien de bouw van extra bijgebouwen 

noodzakelijk is voor het uitoefenen van hobbymatige agrarische activiteiten; 

c. een omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien de bouw van extra bijgebouwen 

noodzakelijk is voor werkzaamheden die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de 

natuur- en landschapswaarden; 

d. er dient 1 ha grond aanwezig te zijn bij het betreffende perceel waarop het bijgebouw aanwezig is; 

e. de bijgebouwen dienen voorzien te worden van een adequate landschappelijke inpassing. 

 

14.3.2  Groter oppervlak bijgebouwen en overkappingen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 14.2 onder i 

teneinde een groter oppervlak aan bijgebouwen toe te staan met inachtneming van het volgende:  

a. het oppervlak van bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen mag tot ten hoogste 75 m² 

worden vergroot;  

b. vergunning wordt slechts verleend indien de oppervlakte van de gronden rondom de woning ten 

minste 250 m² bedragen. 

 

14.3.3  Oeverstrook  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 14.2 onder e, 

teneinde nieuwe bouwwerken of opgaande beplanting toe te staan ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van water - oeverstrook', met inachtneming van het volgende:  

a. er mogen geen belemmeringen ontstaan voor de mogelijkheid tot het uitvoeren van beheer en 

onderhoud aan de oeverstrook, de toegankelijkheid voor hulpdiensten vanaf de wal mag niet 

worden beperkt en er mag geen verstoring ontstaat voor de zichtlijnen voor de scheepvaart en de 

bedienings- en begeleidingsobjecten;  

b. alvorens hierover te beslissen dient schriftelijk advies aangevraagd te worden bij de 

vaarwegbeheerder.  
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14.4  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik geldt de volgende regel: 

 opslag ter plaatse van de aanduiding 'opslag' dient binnen bestaande bebouwing plaats te vinden.  
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Artikel 15  Leiding - Brandstof 

15.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende 

bestemming(en) – mede bestemd voor een brandstoftransportleiding. 

15.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 15.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 

2,5 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, 

indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

15.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 15.2 onder b. De omgevingsvergunning 

wordt verleend, indien de bij de betrokken bestemming(en) behorende bouwregels in acht worden 

genomen en het belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad, 

ter beoordeling dient het bevoegd gezag hiertoe een schriftelijk advies van de leidingbeheerder te 

vragen. 

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

werkzaamheden 

15.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Brandstof zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden 

uit te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, 

en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

 

15.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 15.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is 

verleend, zoals in lid 15.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

15.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 15.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 

leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad, ter beoordeling dient het bevoegd gezag 

hiertoe een schriftelijk advies van de leidingbeheerder te vragen. 
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Artikel 16  Leiding - Gas 

16.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende 

bestemming(en) – mede bestemd voor een aardgastransportleiding. 

16.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 16.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 

2,5 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, 

indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

16.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwregels voor het bouwen 

overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) (lid 16.2 onder b) indien de veiligheid 

van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 

betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 

kwetsbare objecten worden toegelaten. 

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

werkzaamheden 

16.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende werkzaamheden 

uit te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, 

en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

 

16.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 16.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is 

verleend, zoals in lid 16.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

16.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 16.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 

leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad, ter beoordeling dient het bevoegd gezag 

hiertoe een schriftelijk advies van de leidingbeheerder te vragen. 
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Artikel 17  Leiding - Hoogspanning 

17.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor een ondergrondse hoogspanningsleiding van ten 

hoogste 150 kV. 

17.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 17.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 

2,5 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, 

indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

17.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 17.2 onder b, indien de bij de betrokken 

bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de leiding(en) door de 

bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad, ter beoordeling dient het bevoegd gezag hiertoe 

een schriftelijk advies van de leidingbeheerder te vragen. 

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

werkzaamheden 

17.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Hoogspanning zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende 

werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden; 

b. het aanbrengen van hoogopgaande beplantingen en bomen; 

c. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

 

17.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 17.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is 

verleend, zoals in lid 17.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

17.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 17.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 

leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad, ter beoordeling dient het bevoegd gezag 

hiertoe een schriftelijk advies van de leidingbeheerder te vragen. 

 



142  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte  167200.18145.00 
  NL.IMRO.0484.126buitengebrijnw-VO01  

Artikel 18  Leiding - Hoogspanning 2 

18.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanning 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. een ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding; 

met de daarbij behorende: 

b. toegangswegen;  

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

18.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, mag ten hoogste 

2 m bedragen;  

b. op of in deze gronden mag uitsluitend ten behoeve van de andere daar voorkomende 

bestemming(en) - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende 

(bouw)regels - worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing 

of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte en de bouwhoogte niet worden 

vergroot en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

18.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 18.2 onder b, indien: de 

belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden geschaad en nadat 

de leidingbeheerder in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies hierover uit te brengen. 

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

werkzaamheden 

18.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

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

vereist: 

a. het aanbrengen van beplantingen en bomen;  

b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;  

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;  

d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;  

e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;  

f. het permanent opslaan van goederen. 

 

18.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het bepaalde in lid 18.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden: 

a. die verband houden met de aanleg van de hoogspanningsverbinding;  

b. die reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van het plan;  

c. die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmeringenstrook of ten aanzien 

van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen. 

 

18.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning kan worden verleend indien:  

a. de betreffende werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met de belangen en de veiligheid van 

de verbinding; bij die afweging wordt de diepte waarop de kabel ligt mede betrokken;  

b. ter beoordeling van het bepaalde onder a dient het bevoegd gezag hiertoe een schriftelijk advies 

van de leidingbeheerder te vragen. 
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Artikel 19  Leiding - Hoogspanningsverbinding 1 

19.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. een bovengrondse 380 kV hoogspanningsverbinding; 

met de daarbij behorende: 

b. toegangswegen;  

c. bouwwerken. 

19.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van hoogspanningsverbinding worden 

gebouwd die voldoen aan de volgende criteria: 

1. de bouwhoogte van een hoogspanningsmast mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen;  

2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde mag ten 

hoogste 2 m bedragen; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, 

indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte en bouwhoogte niet worden vergroot en gebruik wordt 

gemaakt van de bestaande fundering. 

met dien verstande dat: 

c. de hoogspanningsmasten uitsluitend op de bestaande, huidige locatie zijn toegestaan. 

19.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwregels voor het bouwen 

overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), indien: 

a. de belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden geschaad en 

de leidingbeheerder in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies hierover uit te brengen; 

b. er geen sprake is van dat nieuwe gevoelige bestemmingen. 

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

werkzaamheden 

19.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

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

vereist: 

a. het aanbrengen van beplantingen en bomen;  

b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;  

c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontginnen en ophogen;  

d. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;  

e. het permanent opslaan van goederen. 

 

19.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het bepaalde in lid 19.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden: 

a. die verband houden met de aanleg van de hoogspanningsverbinding;  

b. die reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van het plan;  

c. die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmeringenstrook of ten aanzien 

van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen. 
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19.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning kan worden verleend indien: 

a. de betreffende werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met de belangen en de veiligheid van 

de verbinding;  

b. ter beoordeling van het bepaalde onder a dient het bevoegd gezag hiertoe een schriftelijk advies 

van de leidingbeheerder te vragen. 
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Artikel 20  Leiding - Hoogspanningsverbinding 2 

20.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. een gecombineerde bovengrondse 380 kV/150 kV hoogspanningsverbinding. 

met de daarbij behorende: 

b. toegangswegen;  

c. bouwwerken. 

20.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de hoogspanningsverbinding 

worden gebouwd die voldoen aan de volgende criteria:  

1. de bouwhoogte van een hoogspanningsmast mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen;  

2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, mag ten 

hoogste 2 m bedragen; 

b. ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemming(en) mag - met inachtneming van de 

voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien 

het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte en bouwhoogte niet worden vergroot en gebruik wordt 

gemaakt van de bestaande fundering; 

met dien verstande dat: 

c. de hoogspanningsmasten uitsluitend op de bestaande, huidige locatie zijn toegestaan. 

20.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwregels voor het bouwen 

overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), indien: 

a. de belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden geschaad en 

de leidingbeheerder in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies hierover uit te brengen; 

b. er geen sprake is van dat nieuwe gevoelige bestemmingen. 

 

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

werkzaamheden 

 

20.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

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

vereist: 

a. het aanbrengen van beplantingen en bomen;  

b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;  

c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontginnen en ophogen;  

d. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;  

e. het permanent opslaan van goederen. 

 

20.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het bepaalde in lid 20.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden: 

a. die verband houden met de aanleg van de hoogspanningsverbinding;  

b. die reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van het plan;  

c. die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmeringenstrook of ten aanzien 

van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen. 
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20.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning kan worden verleend indien: 

a. de betreffende werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met de belangen en de veiligheid van 

de verbinding;  

b. ter beoordeling van het bepaalde onder a dient het bevoegd gezag hiertoe een schriftelijk advies 

van de leidingbeheerder te vragen. 
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Artikel 21  Leiding - CO2 

21.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - CO2' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende 

bestemming(en) – mede bestemd voor een transportleiding voor CO2. 

21.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 21.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 

2,5 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, 

indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

21.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwregels voor het bouwen 

overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) (lid 21.2 onder b) indien de veiligheid 

van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 

betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 

kwetsbare objecten worden toegelaten. 

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

werkzaamheden 

21.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - CO2 zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit 

te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, 

en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

 

21.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 21.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is 

verleend, zoals in lid 21.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

21.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 21.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 

leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad, ter beoordeling dient het bevoegd gezag 

hiertoe een schriftelijk advies van de leidingbeheerder te vragen.  
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Artikel 22  Leiding - Water 

22.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende 

bestemming(en) – mede bestemd voor een waterleiding. 

22.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 22.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 

2,5 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, 

indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

22.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 22.2 onder b, indien de bij de betrokken 

bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de leiding(en) door de 

bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad, ter beoordeling dient het bevoegd gezag hiertoe 

een schriftelijk advies van de leidingbeheerder te vragen. 

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

werkzaamheden 

22.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Water zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit 

te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, 

en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

 

22.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 22.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is 

verleend, zoals in lid 22.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

22.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 22.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 

leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad, ter beoordeling dient het bevoegd gezag 

hiertoe een schriftelijk advies van de leidingbeheerder te vragen. 
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Artikel 23  Waarde - Archeologie 1 

23.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de 

bescherming van het aangewezen beschermd archeologisch monument in de zin van artikel 3 van de 

Monumentenwet 1988. 

23.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. ten behoeve van de in lid 23.1 bedoelde bestemming mogen uitsluitend gebouwen en 

bouwwerken,  geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief 

archeologisch onderzoek (opgraven) noodzakelijk zijn, mits de bepalingen van artikel 11 van de 

Monumentenwet 1988 vooraf in acht zijn genomen;  

b. tevens mogen op deze gronden gebouwen/bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht 

voor de primaire bestemming(en) als bedoeld in het betreffende bestemmingsplan, mits de 

bepalingen van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 vooraf in acht zijn genomen. 
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Artikel 24  Waarde - Archeologie 2 

24.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden. 

24.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. ten behoeve van de in lid 24.1 bedoelde bestemming mogen uitsluitend gebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief 

archeologisch onderzoek (opgraven) noodzakelijk zijn, mits de bepalingen van lid 24.3 vooraf in acht 

zijn genomen; 

b. tevens mogen op deze gronden gebouwen/bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht 

voor de primaire bestemming(en) als bedoeld in het betreffende bestemmingsplan, mits de 

bepalingen van lid 24.3 vooraf in acht zijn genomen. 

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

werkzaamheden 

24.3.1  Algemeen 

a. Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' zonder of 

in afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, dieper dan 30 cm en over een (totale) oppervlakte groter 

dan 100 m²:  

1. grondwerkzaamheden, waartoe wordt gerekend het ophogen, afgraven, verwijderen van oude 

funderingen, woelen en mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden alsmede 

het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen 

van drainage;  

2. het aanleggen of rooien van bomen en diepwortelende struiken waarbij stobben worden 

verwijderd;  

3. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;  

4. het verlagen van het waterpeil; 

5. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en 

ander detectieapparatuur), gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en 

relicten;  

6. het heien van palen en slaan van damwanden;  

b. de aanvrager van een omgevingsvergunning dient bij het indienen van de aanvraag een 

archeologisch rapport te over leggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens 

de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag, in voldoende mate is 

vastgesteld;  

c. de werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden als bedoeld in de opsomming onder sub a 

zijn slechts toelaatbaar, indien en voor zover deze door die werken of werkzaamheden geen 

afbreuk doen aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden in de 

desbetreffende gronden.  

 

24.3.2  Omgevingsvergunning niet vereist 

Het verbod zoals bedoeld in lid 24.3.1 onder a is niet van toepassing indien:  

a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 

beplanting en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;  

b. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

dit plan op grond van een reeds verleende omgevingsvergunning.  
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24.3.3  Voorwaarden omgevingsvergunning 

Aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden verbonden:  

a. de verplichting tot het doen van archeologisch bureauonderzoek;  

b. de verplichting tot het doen van inventariserend en/of waarderend archeologisch onderzoek zoals 

boringen, proefsleuven en non-destructief onderzoek (zoals bijvoorbeeld grondradar- en 

weerstandsonderzoek);  

c. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden 

kunnen worden behouden (behoud in situ);  

d. de verplichting tot definitief archeologisch onderzoek (opgraven) en het conserveren van de 

archeologische resten en het opstellen van een eindrapportage;  

e. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door het bevoegd gezag te 

stellen kwalificaties (archeologische begeleiding).  

 

24.3.4  Programma van eisen 

Archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen opgesteld 

overeenkomstig de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, dat moet worden goedgekeurd door het 

bevoegd gezag. In het Programma van Eisen wordt aangegeven op welke wijze de voorwaarden die aan 

de vergunning worden verbonden worden uitgevoerd.  

24.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen door:  

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op 

basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;  

b. aan gronden alsnog de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' toe te kennen indien uit 

inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van de gronden 

met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing 

behoeft.  
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Artikel 25  Waarde - Archeologie 3 

25.1  Bestemmingsomschrijving 

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

bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden.  

25.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. Ten behoeve van de in lid 25.1 bedoelde bestemming mogen uitsluitend gebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief 

archeologisch onderzoek (opgraven) noodzakelijk zijn, mits de bepalingen van lid 25.3 vooraf in acht 

zijn genomen;  

b. tevens mogen op deze gronden gebouwen/bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht 

voor de primaire bestemming(en) als bedoeld in het betreffende bestemmingsplan, mits de 

bepalingen van lid 25.3 vooraf in acht zijn genomen.  

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

werkzaamheden 

25.3.1  Algemeen 

a. Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' zonder of 

in afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, dieper dan 30 cm en over een (totale) oppervlakte groter 

dan 1.000 m²:  

1. grondwerkzaamheden, waartoe wordt gerekend het ophogen, afgraven, verwijderen van oude 

funderingen, woelen en mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden alsmede 

het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen 

van drainage;  

2. het aanleggen of rooien van bomen en diepwortelende struiken waarbij stobben worden 

verwijderd;  

3. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;  

4. het verlagen van het waterpeil;  

5. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en 

ander detectieapparatuur), gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en 

relicten;  

6. het heien van palen en slaan van damwanden;  

b. de aanvrager van een omgevingsvergunning dient bij het indienen van de aanvraag een 

archeologisch rapport te over leggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens 

de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag, in voldoende mate is 

vastgesteld;  

c. De werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden als bedoeld in de opsomming onder sub a 

zijn slechts toelaatbaar, indien en voor zover deze door die werken of werkzaamheden geen 

afbreuk doen aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden in de 

desbetreffende gronden.  

 

25.3.2  Omgevingsvergunning niet vereist 

Het verbod zoals bedoeld in lid 25.3.1 onder a is niet van toepassing indien:  

a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 

beplanting en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;  

b. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

dit plan op grond van een reeds verleende omgevingsvergunning.  
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25.3.3  Voorwaarden omgevingsvergunning 

Aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden verbonden:  

a. de verplichting tot het doen van archeologisch bureauonderzoek;  

b. de verplichting tot het doen van inventariserend en/of waarderend archeologisch onderzoek zoals 

boringen, proefsleuven- en non-destructief onderzoek (zoals bijvoorbeeld grondradar- en 

weerstandsonderzoek);  

c. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden 

kunnen worden behouden (behoud in situ);  

d. de verplichting tot definitief archeologisch onderzoek (opgraven) en het conserveren van de 

archeologische resten en het opstellen van een eindrapportage;  

e. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door het bevoegd gezag te 

stellen kwalificaties (archeologische begeleiding).  

 

25.3.4  Programma van eisen 

Archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen opgesteld 

overeenkomstig de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, dat moet worden goedgekeurd door het 

bevoegd gezag. In het Programma van Eisen wordt aangegeven op welke wijze de voorwaarden die aan 

de vergunning worden verbonden worden uitgevoerd.  

25.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen door:  

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op 

basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;  

b. aan gronden alsnog de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' toe te kennen indien uit 

inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van de gronden 

met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing 

behoeft.  
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Artikel 26  Waarde - Archeologie 4 

26.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden.  

26.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. ten behoeve van de in lid 26.1 bedoelde bestemming mogen uitsluitend gebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief 

archeologisch onderzoek (opgraven) noodzakelijk zijn, mits de bepalingen van lid 26.3 vooraf in acht 

zijn genomen; 

b. tevens mogen op deze gronden gebouwen/bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht 

voor de primaire bestemming(en) als bedoeld in het betreffende bestemmingsplan, mits de 

bepalingen van lid 26.3 vooraf in acht zijn genomen.  

 

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

werkzaamheden 

26.3.1  Algemeen 

a. Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' zonder of 

in afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, dieper dan 30 cm en over een (totale) oppervlakte groter 

dan 10.000 m²:  

1. grondwerkzaamheden, waartoe wordt gerekend het ophogen, afgraven, verwijderen van oude 

funderingen, woelen en mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden alsmede 

het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen 

van drainage;  

2. het aanleggen of rooien van bomen en diepwortelende struiken waarbij stobben worden 

verwijderd;  

3. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;  

4. het verlagen van het waterpeil;  

5. het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en 

ander detectieapparatuur), gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en 

relicten;  

6. het heien van palen en slaan van damwanden.  

b. de aanvrager van een omgevingsvergunning dient bij het indienen van de aanvraag een 

archeologisch rapport te over leggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens 

de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag, in voldoende mate is 

vastgesteld;  

c. de werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden als bedoeld in de opsomming onder sub a 

zijn slechts toelaatbaar, indien en voor zover deze door die werken of werkzaamheden geen 

afbreuk doen aan het behoud en de bescherming van de archeologische waarden in de 

desbetreffende gronden.  

 

26.3.2  Omgevingsvergunning niet vereist 

Het verbod zoals bedoeld in lid 26.3.1 onder a is niet van toepassing indien:  

a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 

beplanting en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;  

b. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

dit plan op grond van een reeds verleende omgevingsvergunning.  



  155  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte  167200.18145.00 
  NL.IMRO.0484.126buitengebrijnw-VO01  

 

26.3.3  Voorwaarden omgevingsvergunning 

Aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden verbonden:  

a. de verplichting tot het doen van archeologisch bureauonderzoek;  

b. de verplichting tot het doen van inventariserend en/of waarderend archeologisch onderzoek zoals 

boringen, proefsleuven en non-destructief onderzoek (zoals bijvoorbeeld grondradar- en 

weerstandsonderzoek);  

c. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden 

kunnen worden behouden (behoud in situ);  

d. de verplichting tot definitief archeologisch onderzoek (opgraven) en het conserveren van de 

archeologische resten en het opstellen van een eindrapportage;  

e. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door het bevoegd gezag te 

stellen kwalificaties (archeologische begeleiding).  

 

26.3.4  Programma van eisen 

Archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen opgesteld 

overeenkomstig de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, dat moet worden goedgekeurd door het 

bevoegd gezag. In het Programma van Eisen wordt aangegeven op welke wijze de voorwaarden die aan 

de vergunning worden verbonden worden uitgevoerd.  

26.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen door:  

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op 

basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 

betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;  

b. aan gronden alsnog de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' toe te kennen indien uit 

inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing van de gronden 

met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing 

behoeft.  
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Artikel 27  Waterstaat - Waterkering 

27.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de waterkering. 

27.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. ten behoeve van de in lid 27.1 genoemde bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, 

indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

27.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 27.2 onder b, indien de bij de betrokken 

bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het waterkeringsbelang door de 

bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad, ter beoordeling dient het bevoegd gezag hiertoe 

een schriftelijk advies van het waterschap te vragen. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 

Artikel 28  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 
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Artikel 29  Algemene bouwregels 

29.1  Overschrijding bouwgrenzen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwonderdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, 

gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 

overschrijding van bouwgrenzen niet meer dan 1,2 m bedraagt.  

29.2  Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties 

Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties mogen niet hoger 

zijn dan 3,5 m en mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 40% van de vloeroppervlakte van de 

bovenste laag van het gebouw waarop zij worden geplaatst.  

29.3  Ondergronds bouwen 

De regels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van gebouwen zijn in geval van 

ondergrondse bouw van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat deze uitsluitend is 

toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:  

a. ondergrondse bouw is uitsluitend toegestaan onder de oppervlakte van bovengronds gelegen 

gebouwen, alsmede ter verbinding van gebouwen;  

b. gebouwd mag worden tussen peil en 3,5 m onder peil.  

29.4  Rooilijn 

De rooilijn mag niet met gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden overschreden, 

tenzij het betreft: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, funderingen, balkons, erkers en entreeportalen, 

mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt; 

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1 m 

bedraagt; 

c. terreinafscheidingen. 

29.5  Zijdelingse perceelsgrens 

De afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 5 m te bedragen. 

29.6  Bestaande maten 

Met betrekking tot bestaande maten geldt het volgende: 

a. voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel 

gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de 

bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de bouwregels van de 

betreffende bestemming, geldt dat:  

1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, als ten hoogste 

toelaatbaar mogen worden aangehouden; 

2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, als ten minste 

toelaatbaar mogen worden aangehouden; 

b. ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde 

plaats plaatsvindt;  

c. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het overgangsrecht bouwwerken, als opgenomen in dit 

plan, niet van toepassing. 

d. het bepaalde onder a is niet van toepassing indien gebruik wordt gemaakt van de saneringsregeling 

zoals opgenomen in: 

1. artikel 31, lid 31.12.5 onder b, onder c, onder 1;  

2. artikel 31 , lid 31.13.5 onder b, onder c, onder 1;  
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3. artikel 31 , lid 31.14.5 onder b, onder c, onder 1.  

29.7  Herbouw (bedrijfs)woning 

Algehele herbouw van (bedrijfs)woningen mag uitsluitend plaatsvinden op bestaande fundamenten, 

mits dit niet strijdig is met de geldende (dubbel)bestemming. 
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Artikel 30  Algemene gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een 

doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming en de overige regels. Onder verboden 

gebruik als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

wordt in elk geval verstaan:  

1. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering 

van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;  

2. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik 

onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik 

voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;  

3. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van 

prostitutie;  

4. een gebruik van woningen anders dan voor één huishouden;  

b. het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan;  

c. het gebruik van bed & breakfast kamers, kampeerboerderijen of kampeermiddelen voor 

permanente bewoning is niet toegestaan;  

d. het gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning is niet toegestaan;  

e. het gebruik van gedeelten van woningen voor kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van 

aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten behorende tot ten 

hoogste categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan, voor zover: 

1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft; 

2. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor- en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige activiteit 

niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van hoofdgebouwen en erfbebouwing; 

3. ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimte wordt voorzien in voldoende 

parkeergelegenheid; 

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

5. geen  

het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf en/ of ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het 

bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodaties, evenwel met uitzondering van een erotisch getinte 

vermaaksfunctie; en geen detailhandel plaatsvindt; 

6. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. 
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Artikel 31  Algemene aanduidingsregels 

 

31.1  geluidzone - industrie 

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidszone - industrie' is het oprichten van geluidsgevoelige objecten 

niet toegestaan.  

31.2  milieuzone - geurzone 

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' is het oprichten van geurgevoelige objecten niet 

toegestaan.  

31.3  milieuzone - stiltegebied 

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - stiltegebied': 

a. dient het gebied beschermt te worden tegen activiteiten die het stiltegebied verstoren; 

b. zijn in afwijking van het gestelde in lid 31.12, 31.13 en 31.14 de volgende neven- en vervolgfuncties 

niet toegestaan:  

1. paardenstalling / paardrijactiviteiten; 

2. dierenpension / hondenfokkerij.  

31.4  veiligheidszone - windturbine 

Op de gronden met de aanduiding 'vrijwaringszone - windturbine' is de wiekenoverslag van 

windturbines toegestaan en is het oprichten van nieuwe kwetsbare objecten niet toegestaan.  

31.5  vrijwaringszone - dijk 

a. Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk' zijn de gronden, naast de voor die 

gronden aangewezen bestemmingen, tevens aangeduid voor de bescherming, onderhoud en 

instandhouding van de primaire waterkering. 

b. Ter plaatse van gronden met de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk' mag niet worden 

gebouwd. 

c. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van sub b met inachtneming van de 

volgende regels: 

1. de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels worden in acht genomen; 

2. het belang van de waterkering wordt niet onevenredig geschaad en vooraf wordt schriftelijk 

advies ingewonnen bij de betreffende waterbeheerder. 

31.6  vrijwaringszone - molenbiotoop 1 

In afwijking van hoofdstuk 2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop 1' de 

volgende regels voor een molen in het buitengebied: 

a. binnen een afstand van 100 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing opgericht 

en mag geen beplanting aanwezig zijn hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek; 

b. binnen een afstand van 100 tot 400 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing 

opgericht en mag geen beplanting aanwezig zijn hoger dan 1/100 van de afstand van het bouwwerk 

en de beplanting tot het middelpunt van de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de 

verticaal staande wiek; 

c. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de maximaal 

toelaatbare bouwhoogte ingevolge dit lid onder a en b, prevaleert de maximaal toelaatbare 

bouwhoogte van hoofdstuk 2; 

d. bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van dit lid onder a en b, indien: 

1. de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige bebouwing en 

beplanting en de windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt vanwege de 

nieuw op te richten bebouwing en de beplanting; 
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2. toepassing van de in dit lid onder a en b bedoelde afstands- en/of hoogtematen de belangen in 

verband met de nieuw op te richten bebouwing onevenredig zouden schaden. 

31.7  vrijwaringszone - molenbiotoop 2 

Indien de molen buiten het plangebied in stedelijk gebied is gelegen, gelden ter plaatse van de 

desbetreffende aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop 2' op de grens van het plangebied – in 

afwijking van hoofdstuk 2 – de volgende regels: 

a. binnen een afstand van 100 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing opgericht 

hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek;  

b. binnen een afstand van 100 tot 400 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing 

opgericht met een hoogte die meer bedraagt dan 1/30 van de afstand van het bouwwerk tot het 

middelpunt van de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande wiek;  

c. vervolgens wordt de op deze grens toegestane bebouwingshoogte – ter plaatse van de aanduiding 

'vrijwaringszone - molenbiotoop 2' – horizontaal doorgetrokken tot daar waar een grotere hoogte 

kan worden toegestaan op basis van de navolgende regeling:  

1. binnen een afstand van 100 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing 

opgericht hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek;  

2. binnen een afstand van 100 tot 400 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing 

opgericht met een hoogte die meer bedraagt dan 1/100 van de afstand van het bouwwerk tot 

het middelpunt van de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande wiek;  

d. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de maximaal 

toelaatbare bouwhoogte ingevolge dit lid onder a t/m c, prevaleert de maximaal toelaatbare 

bouwhoogte van hoofdstuk 2;  

e. het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit lid onder a t/m c, indien:  

1. de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige bebouwing en de 

windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt vanwege de nieuw op te 

richten bebouwing;  

2. toepassing van de in dit lid onder a bedoelde maten de belangen in verband met de nieuw op 

te richten bebouwing onevenredig zouden schaden.  

31.8  vrijwaringszone 

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone' zijn nieuwe bouwwerken of opgaande beplanting 

uitsluitend toegestaan voor zover daardoor geen verstoring ontstaat voor de zichtlijnen voor de 

scheepvaart en de bedienings- en begeleidingsobjecten. Alvorens hierover te beslissen dient schriftelijk 

advies aangevraagd te worden bij de vaarwegbeheerder.  

31.9  vrijwaringszone - windturbine 

Op de gronden met de aanduiding 'vrijwaringszone - windturbine' is: 

a. de overslag van de rotorbladen van de windturbines toegestaan; 

b. de bouw van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten niet toegestaan. 

31.10  overige zone - gezoneerd industrieterrein 

Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gezoneerd industrieterrein' zijn 

geluidshinderlijke inrichtingen toegestaan. 

31.11  overige zone - HSL  

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - HSL' zijn de gronden tevens bestemd voor een 

ondergrondse spoorlijn bestaande uit twee sporen en bijbehorende (bovengrondse) voorzieningen. Op 

deze gronden zijn gebouwen slechts toegestaan indien de belangen van de ondergrondse spoorweg niet 

geschaad worden en schriftelijk advies van de spoorwegbeheerder is verkregen. 
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31.12  overige zone - noordelijk veenweidegebied 

31.12.1  Bestemmingsomschrijving 

De met de gebiedsaanduiding 'overige zone - noordelijk veenweidegebied' aangewezen gronden zijn 

bestemd voor:  

a. het behoud, herstel en de ontwikkeling van de in het gebied aanwezige natuur, landschaps- en 

cultuurhistorische waarden in de vorm van:  

1. de openheid en de weidsheid van het landschap;  

2. de aanwezigheid van weidevogels en waardevolle sloot- en oevervegetaties;  

3. de doorzichten tussen de lintbebouwing naar de achterliggende polder;  

4. het oorspronkelijke verkavelingspatroon in lange smalle kavels;  

5. de bestaande monumenten in de lintbebouwing;  

b. kleinschalige natuurontwikkeling in de vorm van rietlandjes, schraallanden, moerasjes en open 

water;  

c. extensieve dagrecreatie en kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;  

d. ter plaatse van bouwvlakken met de bestemming 'Agrarisch' zijn de in de onderstaande tabel 

genoemde nevenfuncties rechtstreeks toegestaan, waarbij geldt dat:  

1. in de tabel is aangegeven welk oppervlak aan gebouwen en gronden gebouwd/in gebruikt mag 

worden genomen ten dienste van de nevenfunctie;  

2. een buitenrijbaan is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en met de maximale 

maatvoering van 20 bij 40 m;  

3. ten behoeve van de nevenfuncties is het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van reclameborden en/of neonreclame niet 

toegestaan;  

4. op eigen terrein dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid.  

 

Rechtstreeks toegestane nevenfuncties 

nevenfunctie 

 

max. aantal m
2
 

bebouwing, niet 

zijnde kassen, in 

gebruik  

max. aantal m
2
 

gronden in gebruik  

verkoop streekeigen producten  100 - 

overige bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten  

200 - 

kinderboerderij  100 1.000 

paardrijactiviteiten 200 1.000 

verhuur fietsen/kano's/roeiboten  100 - 

ontvangst van bezoekers en open dagen 100 - 

 

31.12.2  Afwijken van de bouwregels  

Indien met betrekking tot het bouwen – ingevolge de andere, voor deze gronden geldende 

bestemming(en) – op basis van hoofdstuk 2 afwijking van de bouwregels kan worden verleend, wordt 

hierbij het volgende in acht genomen: 

 door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouwregels mogen de 

waarden, zoals in lid 31.12.1 onder a bedoeld, niet in onevenredige mate worden geschaad. 

 

31.12.3  Afwijken van de gebruiksregels 

a. Toetsing ten behoeve van afwijkingsbevoegdheid hoofdstuk 2 

Indien met betrekking tot het gebruik – ingevolge de andere, voor deze gronden geldende 

bestemming(en) – op basis van hoofdstuk 2 afwijking van de gebruiksregels kan worden verleend, wordt 

hierbij het volgende in acht genomen: 
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 door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels mogen de 

waarden, zoals in lid 31.12.1 onder a bedoeld, niet in onevenredige mate worden geschaad. 

 

b. Nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 31.12.1 onder d 

ten behoeve van het toestaan van de in de onderstaande tabel genoemde nevenfuncties binnen een 

bouwvlak met de bestemming 'Agrarisch', met inachtneming van de tabel en het volgende: 

a. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;  

b. er mogen geen onevenredige beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven 

optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden); 

c. in de tabel is aangegeven welk oppervlak aan gebouwen en gronden gebouwd/in gebruik mag 

worden genomen ten dienste van de nevenfunctie; 

d. de nevenfuncties mag de landschappelijke, cultuurhistorische- en natuurwaarden, zoals opgenomen 

in lid 31.12.1 onder a niet onevenredig aangetasten; 

e. er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 

verkeersaantrekkende werking; 

f. op eigen terrein dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid;  

g. ten behoeve van de nevenfuncties is het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, ten behoeve van reclameborden en/of neonreclame niet toegestaan; 

h. de nevenfunctie mag geen nadelig effect mag hebben op het stiltegebied ter plaatse van de 

aanduiding 'stiltegebied'. 

 

Toegestane nevenfuncties na afwijking  

nevenfunctie 

 

max. aantal m
2
 

bebouwing, niet 

zijnde kassen, in 

gebruik  

max. aantal m
2
 

gronden in 

gebruik  

agrarisch loonbedrijf in de categorie 1 en 2 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten  

500 - 

veearts/hoefsmederij 200  -  

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten  200 - 

hoveniersbedrijf  400 100 

opslag/stalling van niet-agrarische producten in bestaande 

bebouwing  

bestaand  - 

kleinschalig kamperen 300 3.000 

bed & breakfast  300 200 

kleinschalige horecagelegenheid 100 500 

sociale nevenfunctie (resocialisatie, therapie, 

gehandicaptenzorg)  

200 - 

museum/tentoonstellingsruimte 200 - 

kunst- of antiekhandel  200 - 

 

c. Algemene bevoegdheid tot afwijken ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de categorieën nevenfuncties zoals 

genoemd in de tabel in lid 31.12.3 onder b, teneinde nevenfuncties toe te staan die naar aard, omvang 

en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de tabel toelaatbare nevenfuncties 

met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in lid 31.12.3 onder b. 
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31.12.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

a. Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in gronden met de gebiedsaanduiding 'overige zone - noordelijk veenweidegebied' 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen gebouw zijnde, aan te 

leggen of de volgende werkzaamheden uit te voeren:  

a. ontginnen, ophogen, afgraven, bodemverhogen, egaliseren;  

b. dempen, graven, afdammen, vergroten of herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater; 

c. aanbrengen opgaande beplantingen;  

d. aanleg van wandel-, fiets- en ruiterpaden en verhardingen > 50 m² (niet zijnde kavelpaden);  

e. het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm bij wijze van woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren en afgraven dan wel ten behoeve van ontginnen of draineren;  

f. aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verbandhoudende constructies, installaties of apparatuur;  

g. aanleg kavelpaden.  

 

b. Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 31.12.4 onder a is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:  

a. uitgevoerd worden binnen een bouwvlak;  

b. normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming betreffen;  

c. het dempen van dwarssloten (breedtesloten) betreffen;  

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;  

e. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.  

 

c. Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden als bedoeld in 31.12.4 onder a zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 

de landschappelijke waarden zoals bepaald in lid 31.12.1 onder a niet onevenredig worden of kunnen 

worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of 

kunnen worden verkleind.  

 

31.12.5  Wijzigingsbevoegdheid 

a. Toetsing ten behoeve van wijzigingsbevoegdheid hoofdstuk 2 

Indien met betrekking tot de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en), op basis van 

hoofdstuk 2 het plan kan worden gewijzigd, wordt hierbij het volgende in acht genomen: 

 door de planwijziging mogen de waarden, zoals in lid 31.12.1 onder a bedoeld, niet in onevenredige 

mate worden geschaad. 

 

b. Vervolgfuncties 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming 'Agrarisch' zodanig te wijzigen dat 

– indien sprake is van een algehele beëindiging van een agrarisch bedrijf – de in de onderstaande tabel 

genoemde vervolgfuncties toegestaan zijn, met inachtneming van het volgende:  

a. de wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast indien het agrarisch gebruik beëindigd is en is 

aangetoond dat op het betreffende perceel het uitoefenen van een agrarisch bedrijf niet meer 

mogelijk is, hetgeen met een schriftelijk advies van een agrarisch deskundige aangetoond dient te 

worden;  

b. er mogen na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid geen nieuwe gebouwen worden gebouwd en 

bestaande gebouwen mogen niet worden uitgebreid; 

c. in afwijking van het bepaalde onder b geldt dat indien bestaande vrijkomende bedrijfsgebouwen 

niet geschikt zijn voor de vervolgfunctie, aanspraak gemaakt kan worden op de saneringsregeling, 

met dien verstande dat:  

1. de huidige bebouwing gesloopt wordt waarna 50% van het voormalige bebouwingsoppervlak 

met een maximum van 150 m² teruggebouwd mag worden; 
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2. de herbouw dient te passen in een (her)inrichtingsplan voor het betreffende bouwvlak, waarbij 

erfbeplanting wordt aangebracht en waarbij doorzichten zo mogelijk worden hersteld;  

3. herbouw mag uitsluitend plaatsvinden nadat zekerheid is verkregen dat het (her)inrichtingsplan 

zoals genoemd onder 2 daadwerkelijk zal worden uitgevoerd;  

d. de vervolgfunctie dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;  

e. er mogen geen onevenredige beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven 

optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden); 

f. er mag geen sprake zijn van buitenopslag of andere bedrijfsactiviteiten die buiten de bebouwing 

plaatsvinden;  

g. er dient voorzien te worden in een goede landschappelijke inpassing;  

h. er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 

verkeersaantrekkende werking; 

i. op eigen terrein dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid;  

j. ten behoeve van de vervolgfuncties is het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, ten behoeve van reclameborden en/of neonreclame niet toegestaan; 

k. de vervolgfunctie mag geen nadelig effect mag hebben op het stiltegebied ter plaatse van de 

aanduiding 'stiltegebied'.  

 

Toegestane vervolgfuncties 

vervolgfunctie  

Wonen/hobbyboeren 

veearts/hoefsmederij 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten 

hoveniersbedrijf  

opslag/stalling van niet-agrarische goederen in bestaande bebouwing  

overige bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  

kinderboerderij 

paardenstalling/paardrijactiviteiten 

hotel/restaurant  

sociale functies (resocialisatie, therapie, gehandicaptenzorg) 

museum/tentoonstelling  

kunst- of antiekhandel  

 

31.13  overige zone - zuidelijk veenweidegebied 

31.13.1  Bestemmingsomschrijving 

De met de gebiedsaanduiding 'overige zone - zuidelijk veenweidegebied' aangewezen gronden zijn 

bestemd voor:  

a. het behoud, herstel en de ontwikkeling van de in het gebied aanwezige natuur, landschaps- en 

cultuurhistorische waarden in de vorm van:  

1. de openheid van het landschap;  

2. het oorspronkelijke verkavelingspatroon in lange smalle kavels;  

3. de aanwezigheid van moderne boederijen;  

4. de aanwezigheid van weidevogels en waardevolle sloot- en oevervegetaties;  

b. kleinschalige natuurontwikeling in de vorm van rietlandjes, schraallanden, moerasjes en open 

water;  

c. extensieve dagrecreatie en kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;  

d. ter plaatse van bouwvlakken met de bestemming 'Agrarisch' zijn de in de onderstaande tabel 

genoemde nevenfuncties rechtstreeks toegestaan, waarbij geldt dat:  

1. in de tabel is aangegeven welk oppervlak aan gebouwen en gronden gebouwd/in gebruik mag 

worden genomen ten dienste van de nevenfunctie;  
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2. een buitenrijbaan is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en met de maximale 

maatvoering van 20 bij 40 m;  

3. ten behoeve van de nevenfuncties is het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van reclameborden en/of neonreclame niet 

toegestaan;  

4. op eigen terrein dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid.  

 

Rechtstreeks toegestane nevenfuncties 

nevenfunctie 

 

max. aantal m
2
 

bebouwing, niet 

zijnde kassen, in 

gebruik  

max. aantal m
2
 

gronden in gebruik  

verkoop streekeigen producten  100 - 

overige bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten  

200 - 

kinderboerderij  100 1.000 

paardrijactiviteiten 200 1.000 

verhuur fietsen/kano's/roeiboten  100  

ontvangst van bezoekers en open dagen 100 - 

 

31.13.2  Afwijken van de bouwregels  

Indien met betrekking tot het bouwen – ingevolge de andere, voor deze gronden geldende 

bestemming(en) – op basis van hoofdstuk 2 afwijking van de bouwregels kan worden verleend, wordt 

hierbij het volgende in acht genomen: 

 door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouwregels mogen de 

waarden, zoals in lid 31.13.1 onder a bedoeld, niet in onevenredige mate worden geschaad. 

 

31.13.3  Afwijken van de gebruiksregels 

a. Toets ten behoeve van afwijkingsbevoegdheid hoofdstuk 2 

Indien met betrekking tot het gebruik - ingevolge de andere, voor deze gronden geldende 

bestemming(en) – op basis van hoofdstuk 2 afwijking van de gebruiksregels kan worden verleend, wordt 

hierbij het volgende in acht genomen: 

 door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels mogen de 

waarden, zoals in lid 31.13.1 onder a bedoeld, niet in onevenredige mate worden geschaad. 

 

b. Nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 31.13.1 onder d 

ten behoeve van het toestaan van de in de onderstaande tabel genoemde nevenfuncties binnen een 

bouwvlak met de bestemming 'Agrarisch', met inachtneming van de tabel en het volgende: 

a. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;  

b. er mogen geen onevenredige beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven 

optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden); 

c. in de tabel is aangegeven welk oppervlak aan gebouwen en gronden gebouwd/in gebruik mag 

worden genomen ten dienste van de nevenfunctie; 

d. de nevenfuncties mag de landschappelijke, cultuurhistorische- en natuurwaarden, zoals opgenomen 

in lid 31.13.1 onder a niet onevenredig aangetasten; 

e. er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 

verkeersaantrekkende werking; 

f. op eigen terrein dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid;  

g. een buitenrijbaan is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en met de maximale maatvoering 

van 20 bij 40 m; 
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h. ten behoeve van de nevenfuncties is het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, ten behoeve van reclameborden en/of neonreclame niet toegestaan; 

i. de nevenfunctie mag geen nadelig effect mag hebben op het stiltegebied ter plaatse van de 

aanduiding 'stiltegebied'.  

 

Toegestane nevenfuncties na afwijking  

nevenfunctie 

 

max. aantal m
2
 

bebouwing, niet 

zijnde kassen, in 

gebruik  

max. aantal m
2
 

gronden in 

gebruik  

agrarisch loonbedrijf in de categorie 1 en 2 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten  

500 - 

foeragehandel, handel in zaaigoed en pootgoed, opslag 

agrarische producten  

200 - 

veehandelsbedrijf/africhtingsbedrijf voor paarden  200 500 

veearts/hoefsmederij 200  -  

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten  200 - 

hoveniersbedrijf  400 100 

opslag/stalling van niet-agrarische producten in bestaande 

bebouwing  

bestaand  - 

kleinschalig kamperen 300 3.000 

bed & breakfast  300 200 

kampeerboerderij  500 200 

kleinschalige horecagelegenheid 100 500 

sociale nevenfunctie (resocialisatie, therapie, 

gehandicaptenzorg)  

200 - 

museum/tentoonstellingsruimte 200 - 

kunst- of antiekhandel  200 - 

 

c. Algemene bevoegdheid tot afwijken ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de categorieën nevenfuncties zoals 

genoemd in de tabel in lid 31.13.3 onder b, teneinde nevenfuncties toe te staan die naar aard, omvang 

en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de tabel toelaatbare nevenfuncties 

met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in lid 31.13.3 onder b. 

 

31.13.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

a. Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in gronden met de gebiedsaanduiding 'overige zone - zuidelijk veenweidegebied' 

zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen gebouw zijnde, aan te 

leggen of de volgende werkzaamheden uit te voeren:  

a. dempen, graven, afdammen, vergroten of herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater; 

b. aanbrengen opgaande beplantingen;  

c. aanleg van wandel-, fiets- en ruiterpaden en verhardingen > 100 m² (niet zijnde kavelpaden);  

d. het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm bij wijze van woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren en afgraven dan wel ten behoeve van ontginnen of draineren;  

e. aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verbandhoudende constructies, installaties of apparatuur;  

f. aanleg kavelpaden.  
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b. Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 31.13.4 onder a is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:  

a. uitgevoerd worden binnen een bouwvlak;  

b. normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming betreffen;  

c. het dempen van dwarssloten (breedtesloten) betreffen;  

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;  

e. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.  

 

c. Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden als bedoeld in 31.13.4 onder a zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 

de landschappelijke waarden zoals bepaald in lid 31.13.1 onder a niet onevenredig worden of kunnen 

worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of 

kunnen worden verkleind.  

 

31.13.5  Wijzigingsbevoegdheid 

a. Toetsing ten behoeve van wijzigingsbevoegheid hoofdstuk 2 

Indien met betrekking tot de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en), op basis van 

hoofdstuk 2 het plan kan worden gewijzigd, wordt hierbij het volgende in acht genomen: 

 door de planwijziging mogen de waarden, zoals in lid 31.13.1 onder a bedoeld, niet in onevenredige 

mate worden geschaad. 

 

b. Vervolgfuncties 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming 'Agrarisch' zodanig te wijzigen dat 

– indien sprake is van een algehele beëindiging van een agrarisch bedrijf – de in de onderstaande tabel 

genoemde vervolgfuncties toegestaan zijn, met inachtneming van het volgende:  

a. de wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast indien het agrarisch gebruik beëindigd is en is 

aangetoond dat op het betreffende perceel het uitoefenen van een agrarisch bedrijf niet meer 

mogelijk is, hetgeen met een schriftelijk advies van een agrarisch deskundige aangetoond dient te 

worden;  

b. er mogen na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid geen nieuwe gebouwen worden gebouwd en 

bestaande gebouwen mogen niet worden uitgebreid; 

c. in afwijking van het bepaalde onder b geldt dat indien bestaande vrijkomende bedrijfsgebouwen 

niet geschikt zijn voor de vervolgfunctie, aanspraak gemaakt kan worden op de saneringsregeling, 

met dien verstande dat:  

1. de huidige bebouwing gesloopt wordt waarna 50% van het voormalige bebouwingsoppervlak 

met een maximum van 150 m² teruggebouwd mag worden; 

2. de herbouw dient te passen in een (her)inrichtingsplan voor het betreffende bouwvlak, waarbij 

erfbeplanting wordt aangebracht en waarbij doorzichten zo mogelijk worden hersteld;  

3. herbouw mag uitsluitend plaatsvinden nadat zekerheid is verkregen dat het (her)inrichtingsplan 

zoals genoemd onder 2 daadwerkelijk zal worden uitgevoerd;  

d. de vervolgfunctie dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;  

e. er mogen geen onevenredige beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven 

optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden); 

f. er mag geen sprake zijn van buitenopslag of andere bedrijfsactiviteiten die buiten de bebouwing 

plaatsvinden;  

g. er dient voorzien te worden in een goede landschappelijke inpassing;  

h. er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 

verkeersaantrekkende werking; 

i. op eigen terrein dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid;  

j. ten behoeve van de vervolgfuncties is het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, ten behoeve van reclameborden en/of neonreclame niet toegestaan; 
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k. de vervolgfunctie mag geen nadelig effect mag hebben op het stiltegebied ter plaatse van de 

aanduiding 'stiltegebied'.  

 

Toegestane vervolgfuncties 

vervolgfunctie  

wonen/hobbyboeren 

agrarisch loonbedrijf in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  

veehandelsbedrijf/africhtingsbedrijf voor paarden, foeragehandel  

veearts/hoefsmederij 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten 

hoveniersbedrijf  

opslag/stalling van niet-agrarische goederen in bestaande bebouwing  

overige bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  

kinderboerderij 

paardenstalling/paardrijactiviteiten 

kampeerboerderij  

hotel/restaurant  

sociale functies (resocialisatie, therapie, gehandicaptenzorg) 

museum/tentoonstelling  

kunst- of antiekhandel  

 

31.14  overige zone - droogmakerij 

31.14.1  Bestemmingsomschrijving 

De met de gebiedsaanduiding 'overige zone - droogmakerij' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. het behoud, herstel en de ontwikkeling van de in het gebied aanwezige natuur, landschaps- en 

cultuurhistorische waarden in de vorm van:  

1. het oorspronkelijke verkavelingspatroon in rationele blokverkaveling;  

2. een ruim 3 m lagere ligging ten opzichte van het noordelijk en zuidelijk veenweidegebied;  

3. de landschappelijke openheid in het zuidelijke deel van de droogmakerij;  

b. kleinschalige natuurontwikeling in de vorm van rietlandjes, schraallanden, moerasjes en open 

water;  

c. extensieve dagrecreatie en kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;  

d. ter plaatse van bouwvlakken met de bestemming 'Agrarisch' zijn de in de onderstaande tabel 

genoemde nevenfuncties rechtstreeks toegestaan, waarbij geldt dat:  

1. in de tabel is aangegeven welk oppervlak aan gebouwen en gronden gebouwd/in gebruik mag 

worden genomen ten dienste van de nevenfunctie;  

2. een buitenrijbaan is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en met de maximale 

maatvoering van 20 bij 40 m;  

3. ten behoeve van de nevenfuncties is het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van reclameborden en/of neonreclame niet 

toegestaan;  

4. op eigen terrein dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid.  
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Rechtstreeks toegestane nevenfuncties 

nevenfunctie 

 

max. aantal m
2
 

bebouwing, niet 

zijnde kassen, in 

gebruik  

max. aantal m
2
 

gronden in gebruik  

verkoop streekeigen producten  100 - 

overige bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten  

200 - 

kinderboerderij  100 1.000 

paardrijactiviteiten  200 1.000 

verhuur fietsen/kano's/roeiboten  100  

ontvangst van bezoekers en open dagen 100 - 

 

31.14.2  Afwijken van de bouwregels  

Indien met betrekking tot het bouwen – ingevolge de andere, voor deze gronden geldende 

bestemming(en) – op basis van hoofdstuk 2 afwijking van de bouwregels kan worden verleend, wordt 

hierbij het volgende in acht genomen: 

 door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouwregels mogen de 

waarden, zoals in lid 31.14.1 onder a bedoeld, niet in onevenredige mate worden geschaad. 

 

31.14.3  Afwijken van de gebruiksregels 

a. Toetsing ten behoeve van afwijkingsbevoegdheid hoofdstuk 2 

Indien met betrekking tot het gebruik – ingevolge de andere, voor deze gronden geldende 

bestemming(en) – op basis van hoofdstuk 2 afwijking van de gebruiksregels kan worden verleend, wordt 

hierbij het volgende in acht genomen: 

 door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels mogen de 

waarden, zoals in lid 31.14.1 onder a bedoeld, niet in onevenredige mate worden geschaad. 

 

b. Nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 31.14.1 onder d 

ten behoeve van het toestaan van de in de onderstaande tabel genoemde nevenfuncties binnen een 

bouwvlak met de bestemming 'Agrarisch', met inachtneming van de tabel en het volgende: 

a. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;  

b. er mogen geen onevenredige beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven 

optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden); 

c. in de tabel is aangegeven welk oppervlak aan gebouwen en gronden gebouwd/in gebruikt mag 

worden genomen ten dienste van de nevenfunctie; 

d. de nevenfuncties mag de landschappelijke, cultuurhistorische- en natuurwaarden, zoals opgenomen 

in lid 31.14.1 onder a niet onevenredig aangetasten; 

e. er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 

verkeersaantrekkende werking; 

f. op eigen terrein dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid;  

g. ten behoeve van de nevenfuncties is het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, ten behoeve van reclameborden en/of neonreclame niet toegestaan; 

h. de nevenfunctie mag geen nadelig effect mag hebben op het stiltegebied ter plaastse van de 

aanduiding 'stiltegebied'.  
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Toegestane nevenfuncties na afwijking  

nevenfunctie 

 

max. aantal m
2
 

bebouwing, niet 

zijnde kassen, in 

gebruik  

max. aantal m
2
 

gronden in 

gebruik  

agrarisch loonbedrijf in de categorie 1 en 2 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten  

500 - 

foeragehandel, handel in zaaigoed en pootgoed, opslag 

agrarische producten  

200 - 

veehandelsbedrijf/africhtingsbedrijf voor paarden  200 500 

veearts/hoefsmederij 200  -  

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten  200 - 

hoveniersbedrijf  400 100 

opslag/stalling van niet-agrarische producten in bestaande 

bebouwing  

bestaand  - 

kleinschalig kamperen 300 3.000 

bed & breakfast  300 200 

kampeerboerderij  500 200 

kleinschalige horecagelegenheid 100 500 

sociale nevenfunctie (resocialisatie, therapie, 

gehandicaptenzorg)  

200 - 

museum/tentoonstellingsruimte 200 - 

kunst- of antiekhandel  200 - 

dierenpension/hondenfokkerij  200 100 

 

c. Algemene bevoegdheid tot afwijken ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de categorieën nevenfuncties zoals 

genoemd in de tabel in lid 31.14.3 onder b, teneinde nevenfuncties toe te staan die naar aard, omvang 

en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de tabel toelaatbare nevenfuncties 

met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in lid 31.14.3 onder b. 

 

 

31.14.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

a  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in gronden met de gebiedsaanduiding 'overige zone - droogmakerij' zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen gebouw zijnde, aan te leggen of de 

volgende werkzaamheden uit te voeren:  

a. aanbrengen opgaande beplantingen.  

 

b  Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 31.14.4 onder a is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:  

a. uitgevoerd worden binnen een bouwvlak;  

b. normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming betreffen;  

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;  

d. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.  
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c  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden als bedoeld in 31.14.4 onder a zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor 

de landschappelijke waarden zoals bepaald in lid 31.14.1 onder a niet onevenredig worden of kunnen 

worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of 

kunnen worden verkleind.  

 

31.14.5  Wijzigingsbevoegdheid 

a  Toets ten behoeve van wijzigingsbevoegdheid hoofdstuk 2 

Indien met betrekking tot de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en), op basis van 

hoofdstuk 2 het plan kan worden gewijzigd, wordt hierbij het volgende in acht genomen: 

 door de planwijziging mogen de waarden, zoals in lid 31.14.1 onder a bedoeld, niet in onevenredige 

mate worden geschaad. 

 

b  Vervolgfuncties 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming 'Agrarisch' zodanig te wijzigen dat 

– indien sprake is van een algehele beëindiging van een agrarisch bedrijf – de in de onderstaande tabel 

genoemde vervolgfuncties toegestaan zijn, met inachtneming van het volgende:  

a. de wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast indien het agrarisch gebruik beëindigd is en is 

aangetoond dat op het betreffende perceel het uitoefenen van een agrarisch bedrijf niet meer 

mogelijk is, hetgeen met een schriftelijk advies van een agrarisch deskundige aangetoond dient te 

worden;  

b. er mogen na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid geen nieuwe gebouwen worden gebouwd en 

bestaande gebouwen mogen niet worden uitgebreid; 

c. in afwijking van het bepaalde onder b geldt dat indien bestaande vrijkomende bedrijfsgebouwen 

niet geschikt zijn voor de vervolgfunctie, aanspraak gemaakt kan worden op de saneringsregeling, 

met dien verstande dat:  

1. de huidige bebouwing gesloopt wordt waarna 50% van het voormalige bebouwingsoppervlak 

met een maximum van 150 m² teruggebouwd mag worden; 

2. de herbouw dient te passen in een (her)inrichtingsplan voor het betreffende bouwvlak, waarbij 

erfbeplanting wordt aangebracht en waarbij doorzichten zo mogelijk worden hersteld;  

3. herbouw mag uitsluitend plaatsvinden nadat zekerheid is verkregen dat het (her)inrichtingsplan 

zoals genoemd onder 2 daadwerkelijk zal worden uitgevoerd;  

d. de vervolgfunctie dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;  

e. er mogen geen onevenredige beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven 

optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden); 

f. er mag geen sprake zijn van buitenopslag of andere bedrijfsactiviteiten die buiten de bebouwing 

plaatsvinden;  

g. er dient voorzien te worden in een goede landschappelijke inpassing;  

h. er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 

verkeersaantrekkende werking; 

i. op eigen terrein dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid;  

j. ten behoeve van de vervolgfuncties is het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, ten behoeve van reclameborden en/of neonreclame niet toegestaan; 

k. de vervolgfunctie mag geen nadelig effect mag hebben op het stiltegebied ter plaatse van de 

aanduiding 'stiltegebied'.  
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Toegestane vervolgfuncties 

vervolgfunctie  

Wonen/hobbyboeren 

agrarisch loonbedrijf in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  

veehandelsbedrijf/africhtingsbedrijf voor paarden, foeragehandel  

veearts/hoefsmederij 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten 

hoveniersbedrijf  

opslag/stalling van niet-agrarische goederen in bestaande bebouwing  

overige bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  

kinderboerderij 

manege  

paardenstalling/paardrijactiviteiten 

kampeerboerderij  

hotel/restaurant  

sociale functies (resocialisatie, therapie, gehandicaptenzorg) 

museum/tentoonstelling  

kunst- of antiekhandel  

dierenpension/hondenfokkerij  

31.15  overige zone - ruwvoeder uitgesloten 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'ruwvoeder uitgesloten' is de teelt van ruwvoedergewassen niet 

toegestaan.  

31.16  overige zone - ruwvoeder 20% 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'ruwvoeder 20%' is de teelt van ruwvoeder toegestaan tot 

maximaal 20% van het bedrijfsoppervlak. 

31.17  overige zone - ruwvoeder toegestaan 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'ruwvoeder toegestaan' is de teelt van ruwvoeder onbeperkt 

toegestaan.  

31.18  overige zone - sierteelt 

a. Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'sierteeltgebieden' is bij agrarische sierteeltbedrijven met de 

bestemming Agrarisch en de aanduiding 'sierteelt', in afwijking van het gestelde in lid 3.2 onder i, 

3.000 m
2
 aan kassen toegestaan in plaats van 300 m

2
.  

b. In afwijking van het gestelde in lid 3.2 onder a mogen de kassen buiten, maar aansluitend aan het 

bouwvlak worden opgericht. 
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31.19  overige zone - geen gevoelige bestemming 

Ter plaatse van de aanduiding 'geen gevoelige bestemming' kan pas tot realisatie van de 

hoogspanningsverbinding worden overgegaan indien aan de Minister van Economisch Zaken, Landbouw 

en Innovatie na nadere technische uitwerking van de verbinding een rapport is overlegd met de 

weergave van de berekende specifieke magneetveldzone conform de handreiking van het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu voor het berekenen van de specifieke 0,4 microTesla zone in de 

omgeving van bovengrondse hoogspanningslijnen, versie 3.0, 25 juni 2009 of de aanvullende afspraken 

'RIVM; afspraken over de rekenmethodiek voor de magneetveldzone bij ondergrondse kabels en 

hoogspanningsstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding d.d. 3 november 2011', en uit dit 

rapport blijkt dat de gevoelige bestemmingen aan de Rijndijk 103, 107 en 109 en Westeinde 1, 1a en 2 in 

Hazerswoude-Rijndijk na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding niet binnen de specifieke 

magneetveldzone zijn gelegen. 

31.20  overige zone - magneetveldzone 

31.20.1  Bouw- en gebruikverbod 

Ter plaatse van de aanduiding 'magneetveldzone' is het bouwen en het gebruik ten behoeve van een 

gevoelige bestemming niet toegestaan. 

 

31.20.2  Afwijking van het bouwverbod 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 31.20.1 en het 

bouwen of gebruik van de gronden te behoeve van een gevoelige bestemming toestaan, indien na 

nadere technische uitwerking van de verbinding een rapport is overlegd met de weergave van de 

berekende specifieke magneetveldzone, berekend conform de handreiking van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu voor het berekenen van de specifieke 0,4 microTesla zone in de omgeving 

van bovengrondse hoogspanningslijnen, versie 3.0, 25 juni 2009 of de aanvullende afspraken 'RIVM; 

afspraken over de rekenmethodiek voor de magneetveldzone bij ondergrondse kabels en 

hoogspanningsstations behorende tot de Randstad 380 kV verbinding d.d. 3 november 2011', en uit dit 

rapport blijkt dat de gevoelige bestemming na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding niet 

binnen de specifieke magneetveldzone zal zijn gelegen. 
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Artikel 32  Algemene afwijkingsregels 

32.1  Algemene afwijking regels ten behoeve van geringe afwijkingen 

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels een omgevingsvergunning kan worden 

verleend, is het bevoegd gezag bevoegd een omgevingsvergunning ter afwijking te verlenen van de 

desbetreffende bepalingen van het plan voor:  

a. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken met een hoogte van 

ten hoogste 3,5 meter en met een inhoud van ten hoogste 50 m³ ten dienste van het openbaar nut, 

zoals:  

1. wachthuisjes, telefooncellen, muurtjes en standbeelden;  

2. transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes en andere nutsgebouwtjes, zulks met 

uitzondering van gasdrukregel- en gasdrukmeetstations; 

b. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, zoals een 

bebouwingsgrens of een weg nader te bepalen, indien bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt, 

dat deze aanpassing in het belang van een juiste verwerkelijking van het plan redelijk, gewenst 

en/of noodzakelijk is;  

c. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een hoogte van 15 m;  

d. het veranderen van de voorgeschreven maatvoeringen voor bouwwerken met ten hoogste 15% 

indien in verband met ingekomen bouwplannen deze veranderingen noodzakelijk zijn. 

32.2  Voorwaarden 

De in 32.1 genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien hierdoor geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 

Voorts dient de stedenbouwkundige waarde van de omgeving te zijn gewaarborgd.  

32.3  Zijdelingse perceelsgrens 

Het bevoegd gezag kan – tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is – bij een 

omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 29.5, teneinde gebouwen tot op de zijdelingse 

perceelsgrens te kunnen bouwen, mits de bouw- en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen 

niet onevenredig worden geschaad.  

32.4  Afwijkingsregels voor de herbouw van (bedrijfs)woningen buiten bestaande fundamenten 

Het bevoegd gezag kan – tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is – bij een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 29.7 ten behoeve van de herbouw van 

(bedrijfs)woningen buiten de bestaande fundamenten met inachtneming van het volgende: 

a. de herbouw vindt plaats binnen hetzelfde bouwvlak; 

b. de herbouw mag niet leiden tot aantasting van de bestaande doorzichten;  

c. de nieuwe situering dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;  

d. er mogen geen beperkingen voor omliggende, bestaande (agrarische) bedrijven optreden (dit 

betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

e. de herbouw buiten de bestaande funderingen is stedenbouwkundig aanvaardbaar; 

f. door de herbouw wordt het landelijke karakter van het gebied niet onevenredig aangetast; 

g. de geluidsbelasting aan de gevel ten gevolge van weg- en railverkeer mag de 

voorkeursgrenswaarde, zoals vastgelegd in de Wet geluidhinder, niet overschrijden. 

32.5  Splitsing cultuurhistorisch waardevolle en/of karakteristieke panden 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in hoofdstuk 2, teneinde 

ter plaatse van de aanduidingen 'cultuurhistorische waarden' en 'karakteristiek' woningsplitsing in twee 

woningen toe te staan, ten behoeve van het behoud van deze panden, met inachtneming van het 

volgende: 

a. een omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien in het pand, op basis van hoofdstuk 2, 

reeds een woning is toegestaan;  
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b. een omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien de woningsplitsing bijdraagt aan het 

behoud of verbetering van het oorspronkelijke en cultuurhistorische waardevolle karakter van de 

bebouwing; 

c. het hergebruik dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume: het uitwendige karakter 

van het hoofdgebouw – zoals dit bepaald is door hoofdafmetingen, onderlinge maatverhoudingen, 

dakvorm en nokrichting – behouden blijft; 

d. het gezamenlijk te bebouwen oppervlak aan bijgebouwen en overkappingen mag ten hoogste 50% 

van het zij- en achtererf met een maximum van 75 m² bedragen per woning;  

e. de omgevingsvergunning mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen 

van omliggende (agrarische)bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving; 

f. er dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein; 

g. indien het monumentale pand wordt afgebroken of anderszins tenietgaat, vervalt de mogelijkheid 

tot woningsplitsing.  

32.6  Nevenfuncties in monumenten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in hoofdstuk 2, teneinde 

ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' nevenfuncties toe te staan, ten behoeve van 

het behoud van deze panden, met inachtneming van het volgende:  

a. de nevenfunctie mag geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarde van het pand, complex 

of complexonderdeel, alvorens hierover te beslissen dient schriftelijk advies aangevraagd te worden 

bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (in geval van een rijksmonument) of bij de 

gemeentelijke monumentencommissie (in geval van een gemeentelijk monument);  

b. de nevenfunctie dient bij te dragen aan het behoud en/of het herstel van het monumentale pand, 

complex of complexonderdeel of bij te dragen aan de versterking van het monumentale karakter 

daarvan;  

c. de nevenfunctie dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume: het uitwendige karakter 

van de bebouwing – zoals dit bepaald is door hoofdafmetingen, onderlinge maatverhoudingen, 

dakvorm en nokrichting – behouden blijft; 

d. de nevenfunctie dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;  

e. er mogen geen beperkingen voor omliggende, bestaande (agrarische) bedrijven optreden (dit 

betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

f. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van de aangrenzende gronden worden ten opzichte 

van het belang van de aanvrager niet onevenredig geschaad; 

g. er dient voorzien te worden in een goede landschappelijke inpassing;  

h. er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 

verkeersaantrekkende werking; 

i. op eigen terrein dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid;  

j. ten behoeve van de nevenfuncties is het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, ten behoeve van reclameborden en/of neonreclame niet toegestaan.  

32.7  Mantelzorg 

32.7.1  Afwijking mantelzorg 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken ten behoeve van het gebruik van een 

bijgebouw als tijdelijke afhankelijke woonruimte bij een woning ten behoeve van mantelzorg met 

inachtneming van het volgende: 

a. het aantal woningen in het bouwvlak mag niet toenemen; 

b. de toegestane maximale maten en afstanden van de woning, aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

mogen niet worden overschreden; 

c. de woning dient bij gebruik door twee huishoudens een duidelijke uitstraling te hebben van één 

woning met eventueel bijgebouwen; 

d. een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd 

e. er mogen geen extra inritten worden aangelegd; 
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f. de woning mag maximaal één toegang hebben; 

g. de zorgbehoefte moet zijn aangetoond via een indicatiebesluit of verklaring van de GGD, met 

uitzondering van zorgbehoevenden ouder dan 75 jaar; 

h. bij beëindiging van de mantelzorg wordt het gebruik van de woning, aan- of uitbouw of bijgebouw 

als tijdelijke woonruimte beëindigd. 

 

32.7.2  Intrekken omgevingsvergunning mantelzorg 

a. Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning als genoemd in 32.7.1 in wanneer de bij het 

verlenen van de omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg 

niet meer aanwezig is;  

b. Na intrekking van de vergunning dienen de voorzieningen in het gebouw die getroffen zijn om 

mantelzorg te kunnen verlenen te worden verwijderd of dient het gebouw in zijn geheel te worden 

verwijderd. 
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Artikel 33  Algemene wijzigingsregels 

33.1  Algemene wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet 

ruimtelijke ordening, bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van:  

a. het oprichten van gebouwen ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van ten 

hoogste 150 m³ en een goothoogte van ten hoogste 4 m, dit voor zover deze op grond van artikel 10 

niet kunnen worden gebouwd;  

b. het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen 

ten behoeve van de praktische uitvoering van het plan met dien verstande dat de afwijking ten 

hoogste 3 m mag bedragen en het bestemmingsvlak niet meer dan 10% mag worden vergroot, mits 

het wijzigingen betreft waarbij geen belangen van derden worden geschaad, dan wel ter correctie 

van afwijkingen of onnauwkeurigheden op de verbeelding;  

c. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt 

naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de 

tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd.  

33.2  Herbouw van (bedrijfs)woningen buiten bestaande fundamenten 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen teneinde de herbouw van (bedrijfs)woningen 

buiten de bestaande fundamenten mogelijk te maken met inachtneming van het volgende: 

a. de herbouw vindt plaats binnen hetzelfde bouwvlak; 

b. de herbouw mag niet leiden tot aantasting van de bestaande doorzichten;  

c. de nieuwe situering van de (bedrijfs)woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de 

bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de 

milieuomgeving; 

d. de herbouw buiten de bestaande funderingen is stedenbouwkundig aanvaardbaar; 

e. door de herbouw wordt het landelijke karakter van het gebied niet onevenredig aangetast; 

f. de geluidsbelasting aan de gevel ten gevolge van weg- en railverkeer mag de uiterste grenswaarde, 

zoals vastgelegd in de Wet geluidhinder, niet overschrijden. 

33.3  Vervolgfuncties in monumenten 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen teneinde ter plaatse van de aanduiding 

'cultuurhistorische waarden' vervolgfuncties toe te staan, ten behoeve van het behoud van deze 

panden, met inachtneming van het volgende:  

a. de vervolgfunctie mag geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarde van het pand, complex 

of complexonderdeel, alvorens hierover te beslissen dient schriftelijk advies aangevraagd te worden 

bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (in geval van een rijksmonument) of bij de 

gemeentelijke monumentencommissie (in geval van een gemeentelijk monument);  

b. de vervolgfunctie dient bij te dragen aan het behoud en/of het herstel van het monumentale pand, 

complex of complexonderdeel of bij te dragen aan de versterking van het monumentale karakter 

daarvan;  

c. de vervolgfunctie dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume: het uitwendige 

karakter van het hoofdgebouw – zoals dit bepaald is door hoofdafmetingen, onderlinge 

maatverhoudingen, dakvorm en nokrichting – behouden blijft; 

d. de vervolgfunctie dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;  

e. er mogen geen beperkingen voor omliggende, bestaande (agrarische) bedrijven optreden (dit 

betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

f. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van de aangrenzende gronden worden ten opzichte 

van het belang van de aanvrager niet onevenredig geschaad; 

g. er dient voorzien te worden in een goede landschappelijke inpassing;  

h. er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 

verkeersaantrekkende werking; 
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i. op eigen terrein dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid;  

j. ten behoeve van de vervolgfuncties is het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, ten behoeve van reclameborden en/of neonreclame niet toegestaan.  
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Artikel 34  Overige regels 

34.1  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De voorschriften van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de 

bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft: 

a. de ruimte tussen bouwwerken; 

b. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 

34.2  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 

moment van vaststelling van het plan. 

34.3  Relatie 

Indien blijkens het figuur 'relatie' sprake is van een gekoppeld bouwvlak, dan zijn voor het gebruik, het 

bouwen, bevoegdheid tot afwijken en wijzigingsbevoegdheden, de bepalingen met betrekking tot een 

'enkel' bouwvlak van overeenkomstige toepassing, als ware de gekoppelde bouwvlakken tezamen één 

bouwvlak. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 35  Overgangsrecht 

35.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel 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: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

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 is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 

10%; 

c. dit lid onder a 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. 

35.2  Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, 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; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 36  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Buitengebied Rijnwoude 2014'. 
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Bijlagen bij regels 

  

  



  187  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte  167200.18145.00 
  NL.IMRO.0484.126buitengebrijnw-VO01  



188  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte  167200.18145.00 
  NL.IMRO.0484.126buitengebrijnw-VO01  

Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten  



 

 

Bijlage Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 1 

 
Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
 

-  niet van toepassing of niet relevant 
<  kleiner dan 
> groter  
= gelijk aan 
cat.  categorie 
e.d.  en dergelijke 
kl.  klasse 
n.e.g.  niet elders genoemd 
o.c.  opslagcapaciteit 
p.c.  productiecapaciteit 
p.o.  productieoppervlak 
b.o. bedrijfsoppervlak 
v.c.  verwerkingscapaciteit 
u  uur 
d  dag 

w  week 
j  jaar 
B  bodemverontreiniging 
C  continu 
D  divers 
L  luchtverontreiniging 
Z  zonering op basis van Wet geluidhinder 
R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van 

toepassing) 
V Vuurwerkbesluit van toepassing 
G/P verkeersaantrekkende werking goederenvervoer/personenver-

voer: 
1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking 
2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking 
3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking 
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW             
0112 011, 012, 013, 

016 
0 Tuinbouw:             

0112 0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 
0112 0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C   10   100   3.2 1 G 
0112 0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C   10   30   2 1 G 
0112 011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 
014 016 0 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:                         
014 016 1 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50 D 3.1 2 G 
014 016 2 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 
014 016  - algemeen met opslag bestrijdingsmiddelen > 10 ton: zie SBI-code 51.55                         
014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50   3.1 2 G 
014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 
0142 0162  KI-stations 30 10 30 C   0   30   2 1 G 
                            
05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                         
0501.1 0311  Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 
0501.2 0312  Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C   10   50   3.1 1 G 
0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen                         
0502 032 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C   0   100   3.2 1 G 
0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C   0   50   3.1 1 G 
                            
15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                         
151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:                         
151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C   50 R 100 D 3.2 2 G 
151 101 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C   30   700   5.2 2 G 
151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C   50 R 300   4.2 2 G 
151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1.000 m² 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 
151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1.000 m² 50 0 50 C   30   50   3.1 1 G 
151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50     10   50   3.1 1 G 
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151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50     10   50   3.1 1 G 
151 108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden 

met p.o. < 2.000 m² 
50 0 50     10   50   3.1 2 G 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:                         
152 102 1 - drogen 700 100 200 C   30   700   5.2 2 G 
152 102 2 - conserveren 200 0 100 C   30   200   4.1 2 G 
152 102 3 - roken 300 0 50 C   0   300   4.2 1 G 
152 102 4 - verwerken anderszins: p.o. > 1.000 m² 300 10 50 C   30   300 D 4.2 2 G 
152 102 5 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 1.000 m² 100 10 50     30   100   3.2 1 G 
152 102 6 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30     10   50   3.1 1 G 
1531 1031 0 Aardappelproductenfabrieken:                         
1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C   50 R 300   4.2 2 G 
1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50     50 R 50   3.1 1 G 
1532,1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                         
1532,1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C   10   100   3.2 1 G 
1532,1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C   10   100   3.2 2 G 
1532,1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C   10   100   3.2 2 G 
1532,1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C   30   300   4.2 2 G 
1532,1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C   10   300   4.2 2 G 
1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                         
1541 104101 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 30 100 C   30 R 200   4.1 3 G 
1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 300 50 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                         
1542 104102 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 10 100 C   100 R 200   4.1 3 G 
1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 300 10 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 
1543 1042 0 Margarinefabrieken:                         
1543 1042 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 100 10 200 C   30 R 200   4.1 3 G 
1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 200 10 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken:                         
1551 1051 1 - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 ton/uur 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 
1551 1051 2 - geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >= 20 ton/uur 200 30 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 
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1551 1051 3 - melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 ton/jaar 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 
1551 1051 4 - melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 ton/jaar 100 0 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
1551 1051 5 - overige zuivelproductenfabrieken 50 50 300 C   50 R 300   4.2 3 G 
1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 1 G 
1561 1061 0 Meelfabrieken:                         
1561 1061 1 - p.c. >= 500 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 2 G 
1561 1061 2 - p.c. < 500 ton/uur 100 50 200 C   50 R 200   4.1 2 G 
1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C   50   200 D 4.1 2 G 
1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:                         
1562 1062 1 - p.c. < 10 ton/uur 200 50 200 C   30 R 200   4.1 1 G 
1562 1062 2 - p.c. >= 10 ton/uur 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 
1571 1091 0 Veevoerfabrieken:                         
1571 1091 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C   50   700 D 5.2 3 G 
1571 1091 2 - beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek 700 100 100 C   30 R 700 D 5.2 3 G 
1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit < 10 ton/uur 

water 
300 100 200 C   30   300   4.2 2 G 

1571 1091 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit >= 10 ton/uur 
water 

700 200 300 C Z 50   700   5.2 3 G 

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 ton/uur 200 50 200 C   30   200   4.1 3 G 
1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 ton/uur 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C   30   200   4.1 2 G 
1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                         
1581 1071 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 1 G 
1581 1071 2 - v.c. >= 7.500 kg meel/week 100 30 100 C   30   100   3.2 2 G 
1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C   30   100   3.2 2 G 
1583 1081 0 Suikerfabrieken:                         
1583 1081 1 - v.c. < 2.500 ton/jaar 500 100 300 C   100 R 500   5.1 2 G 
1583 1081 2 - v.c. >= 2.500 ton/jaar 1000 200 700 C Z 200 R 1000   5.3 3 G 
1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:                         
1584 10821 1 - cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100     50 R 500   5.1 2 G 
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1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 
< 2.000 m² 

100 30 50     30   100   3.2 2 G 

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 
<= 200 m² 

30 10 30     10   30   2 1 G 

1584 10821 4 - suikerwerkfabrieken met suikerbranden 300 30 50     30 R 300   4.2 2 G 
1584 10821 5 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. > 200 m² 100 30 50     30 R 100   3.2 2 G 
1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 
1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10     10   50   3.1 2 G 
1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                         
1586 1083 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C   10   500 D 5.1 2 G 
1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30     10   100   3.2 2 G 
1587 108401  Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50     10   200   4.1 2 G 
1589 1089  Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50     30   200 D 4.1 2 G 
1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50     50 R 200   4.1 2 G 
1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:                         
1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50     10   100   3.2 2 G 
1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50     50 R 300   4.2 2 G 
1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50     30   200   4.1 2 G 
1591 110101  Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C   30   300   4.2 2 G 
1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcoholdoorgisting:                         
1592 110102 1 - p.c. < 5.000 ton/jaar 200 30 200 C   30 R 200   4.1 1 G 
1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 ton/jaar 300 50 300 C   50 R 300   4.2 2 G 
1593 t/m 1595 1102 t/m 1104  Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke 10 0 30 C   0   30   2 1 G 
1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C   50 R 300   4.2 2 G 
1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C   30   300   4.2 2 G 
1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100     50 R 100   3.2 3 G 
                            
16 12 - VERWERKING VAN TABAK                         
160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C   30   200   4.1 2 G 
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17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                         
171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100     30   100   3.2 2 G 
172 132 0 Weven van textiel:                         
172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100     0   100   3.2 2 G 
172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300   Z 50   300   4.2 3 G 
173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50     10   50   3.1 2 G 
174,175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50     10   50   3.1 1 G 
1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200     10   200   4.1 2 G 
176,177 139, 143  Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50     10   50   3.1 1 G 
                            
18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                         
181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50     0   50   3.1 1 G 
182 141  Vervaardiging van kleding en –toebehoren (exclusief van leer) 10 10 30     10   30   2 2 G 
183 142, 151  Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10     10   50   3.1 1 G 
                            
19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)                         
191 151, 152  Lederfabrieken 300 30 100     10   300   4.2 2 G 
192 151  Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 50 10 30     10   50 D 3.1 2 G 
193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50     10   50   3.1 2 G 
                            
20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN 

DERGELIJKE 
            

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100     50 R 100   3.2 2 G 
2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:                         
2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50     10   200   4.1 2 G 
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50     10   50   3.1 2 G 
202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100     10   100   3.2 3 G 
203,204,205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100     0   100   3.2 2 G 
203,204,205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 

200 m² 
0 30 50     0   50   3.1 1 G 
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205 162902  Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 1 G 
                            
21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN                         
2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C   50 R 200   4.1 3 G 
2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:                         
2112 1712 1 - p.c. < 3 ton/uur 50 30 50 C   30 R 50   3.1 1 G 
2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 ton/uur 100 50 200 C Z 50 R 200   4.1 2 G 
2112 1712 3 - p.c. >= 15 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 3 G 
212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 
2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:                        
2121.2 17212 1 - p.c. < 3 ton/uur 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 
2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 ton/uur 50 30 200 C Z 30 R 200   4.1 2 G 
                
22 18 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                       
2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10   100  3.2 3 G 
2222 1812  Drukkerijen (vlak- en rotatiediepdrukkerijen) 30 0 100    10   100  3.2 3 G 
2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30    0   30  2 1 P 
2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10    0   10  1 1 G 
2223 1814 B Binderijen 30 0 30    0   30  2 2 G 
2224 1813  Grafische reproductie en zetten 30 0 10    10   30  2 2 G 
2225 1814  Overige grafische activiteiten 30 0 30    10   30 D 2 2 G 
223 182  Reproductiebedrijven opgenomen media 0 0 10    0   10  1 1 G 
                          
23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE; BEWERKING SPLIJT-

/KWEEKSTOFFEN 
                      

231 191  Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000  5.3 2 G 
2320.1 19201  Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500  6 3 G 
2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100    30 R 100  3.2 2 G 
2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100    50 R 300  4.2 2 G 
2320.2 19202 C Aardolieproductenfabrieken n.e.g. 300 0 200    50 R 300 D 4.2 2 G 
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233 210, 212, 244  Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100    1500   1500 D 6 1 G 
                            
24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN                        
2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:                        
2411 2011 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 ton/dag lucht 10 0 700 C Z 100 R 700   5.2 3 G 
2411 2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C  100 R 500   5.1 3 G 
2411 2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C  300 R 500   5.1 3 G 
2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 3 G 
2413 2012 0 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:                        
2413 2012 1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 2 G 
2413 2012 2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 50 500 C  700 R 700 D 5.2 3 G 
2414.1 20141 A0 Organische chemische grondstoffenfabrieken:                        
2414.1 20141 A1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 2 G 
2414.1 20141 A2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 1000 30 500 C  700 R 1000 D 5.3 2 G 
2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:                        
2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 100 0 200 C  100 R 200   4.1 2 G 
2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 200 0 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 
2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetische):                        
2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 ton/jaar 300 0 200 C  100 R 300   4.2 2 G 
2414.2 20149 2 - p.c. >= 50.000 ton/jaar 500 0 300 C Z 200 R 500   5.1 3 G 
2415 2015  Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C  500 R 500   5.1 3 G 
2416 2016  Kunstharsenfabrieken en dergelijke 700 30 300 C  500 R 700   5.2 3 G 
242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:                        
242 202 1 - fabricage 300 50 100 C  1000 R 1000   5.3 3 G 
242 202 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C  500 R 500 D 5.1 2 G 
243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 3 G 
2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                        
2441 2110 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 200 10 200 C  300 R 300   4.2 1 G 
2441 2110 2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 300 10 300 C  500 R 500   5.1 2 G 
2442 2120 0 Farmaceutische productenfabrieken:                        
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2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50    50 R 50   3.1 2 G 
2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30    10   30   2 2 G 
2451 2041  Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300   4.2 3 G 
2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300   4.2 2 G 
2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                        
2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100    50   100   3.2 3 G 
2462 2052 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100    50   500   5.1 3 G 
2464 205902  Fotochemische productenfabrieken 50 10 100    50 R 100   3.2 3 G 
2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50    50 R 50   3.1 3 G 
2466 205903 B Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 2 G 
247 2060  Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300   4.2 3 G 
                
25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF                        
2511 221101  Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300   4.2 2 G 
2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                        
2512 221102 1 - vloeroppervlak < 100 m² 50 10 30    30   50   3.1 1 G 
2512 221102 2 - vloeroppervlak >= 100 m² 200 50 100    50 R 200   4.1 2 G 
2513 2219  Rubberartikelenfabrieken 100 10 50    50 R 100 D 3.2 1 G 
252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                        
252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100    100 R 200   4.1 2 G 
252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100    200 R 300   4.2 2 G 
252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouw-

materialen 
50 30 50    30   50   3.1 2 G 

                          
26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 

GIPSPRODUCTEN 
                      

261 231 0 Glasfabrieken:                       
261 231 1 - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 ton/jaar 30 30 100    30   100   3.2 1 G 
261 231 2 - glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 ton/jaar 30 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 
261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 ton/jaar 300 100 100    30   300   4.2 1 G 
261 231 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 ton/jaar 500 200 300 C Z 50 R 500   5.1 2 G 
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2612 231  Glas-in-loodzetterij 10 30 30    10   30   2 1 G 
2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50    10   50   3.1 1 G 
262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                        
262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30    10   30   2 1 G 
262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100    30   100   3.2 2 G 
264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200    30   200   4.1 2 G 
264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200    100 R 200   4.1 2 G 
2651 2351 0 Cementfabrieken:                        
2651 2351 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 10 300 500 C  30 R 500   5.1 2 G 
2651 2351 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 30 500 1000 C Z 50 R 1000   5.3 3 G 
2652 235201 0 Kalkfabrieken:                       
2652 235201 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 30 200 200    30 R 200   4.1 2 G 
2652 235201 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 50 500 300  Z 50 R 500   5.1 3 G 
2653 235202 0 Gipsfabrieken:                       
2653 235202 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 30 200 200   30 R 200   4.1 2 G 
2653 235202 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 50 500 300  Z 50 R 500   5.1 3 G 
2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:                        
2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtriller 10 100 200    30   200   4.1 2 G 
2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 ton/dag 10 100 300    30   300   4.2 2 G 
2661.1 23611 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 ton/dag 30 200 700  Z 30   700   5.2 3 G 
2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:                        
2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 10 50 100    30   100   3.2 2 G 
2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 300  Z 30   300   4.2 3 G 
2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100    30   100   3.2 2 G 
2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:                       
2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 ton/uur 10 50 100    10  100   3.2 3 G 
2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 ton/uur 30 200 300  Z 10  300   4.2 3 G 
2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:                        
2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 ton/dag 10 50 100    50 R 100   3.2 2 G 
2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 ton/dag 30 200 300  Z 200 R 300   4.2 3 G 
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267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                       
267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100   0   100 D 3.2 1 G 
267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50   0   50   3.1 1 G 
267 237 3 - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 ton/jaar 10 100 300   10   300   4.2 1 G 
267 237 4 - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700  Z 10   700   5.2 2 G 
2681 2391  Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 10 30 50   10   50 D 3.1 1 G 
2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:                       
2682 2399 A1 - p.c. < 100 ton/uur 300 100 100   30   300   4.2 3 G 
2682 2399 A2 - p.c. >= 100 ton/uur 500 200 200  Z 50   500   5.1 3 G 
2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):                       
2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 ton/jaar 100 200 300 C Z 30   300   4.2 2 G 
2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50   200   4.1 2 G 
2682 2399 C Minerale productenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50   100 D 3.2 2 G 
2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c. < 100 ton/uur 100 50 200   30   200   4.1 3 G 
2682 2399 D1 - asfaltcentrales: p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50   300   4.2 3 G 
                
27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN                      
271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:                      
271 241 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 700 500 700   200 R 700   5.2 2 G 
271 241 2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500   6 3 G 
272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:                       
272 245 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 500   30   500   5.1 2 G 
272 245 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 1000  Z 50 R 1000   5.3 3 G 
273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:                       
273 243 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 300   30   300   4.2 2 G 
273 243 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 50 700  Z 50 R 700   5.2 3 G 
274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:                       
274 244 A1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 100 100 300   30 R 300   4.2 1 G 
274 244 A2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 200 300 700  Z 50 R 700   5.2 2 G 
274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke:                       
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274 244 B1 - p.o. < 2.000 m² 50 50 500   50 R 500   5.1 2 G 
274 244 B2 - p.o. >= 2.000 m² 200 100 1000  Z 100 R 1000   5.3 3 G 
2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/-smelterijen:                       
2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C  30 R 300   4.2 1 G 
2751, 2752 2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 
2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/-smelterijen:                       
2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C  30 R 300   4.2 1 G 
2753, 2754 2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 
                
28 25, 31 - VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF 

MACHINES/TRANSPORTMIDDELEN) 
            

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen:                       
281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30   100   3.2 2 G 
281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² 30 30 50   10   50   3.1 1 G 
281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m² 30 50 200   30   200   4.1 2 G 
281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m² 50 200 300  Z 30   300   4.2 3 G 
2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:                       
2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m² 30 50 300   30 R 300   4.2 2 G 
2821 2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 500  Z 50 R 500   5.1 3 G 
2822, 2830 2521, 2530, 

3311 
 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200   30   200   4.1 2 G 

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200   30   200   4.1 1 G 
284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke 50 30 100   30   100 D 3.2 2 G 
284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m² 30 30 50   10   50 D 3.1 1 G 
2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                       
2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50   100   3.2 2 G 
2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30   200 D 4.1 2 G 
2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50   100 D 3.2 1 G 
2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 2 G 
2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 2 G 
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2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50   100   3.2 2 G 
2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50   100   3.2 2 G 
2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100   30   100   3.2 2 G 
2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30   100   3.2 2 G 
2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30   100   3.2 2 G 
2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100   3.2 1 G 
2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen en 

dergelijke) 
30 30 100   50   100   3.2 2 G 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30   100 D 3.2 1 G 
2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m² 10 30 50   10   50 D 3.1 1 G 
287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                       
287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m² 30 50 200   30   200   4.1 2 G 
287 259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 500  Z 30   500   5.1 3 G 
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30   100   3.2 2 G 
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m² 30 30 50   10   50   3.1 1 G 
                          
29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                       
29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken, inclusief reparatie:                       
29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 100   30   100 D 3.2 2 G 
29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 30 200   30   200 D 4.1 3 G 
29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30   300 D 4.2 3 G 
29 27, 28, 33  - reparatie van machines en apparaten, zonder proefdraaien verbrandings-

motoren  = 1 MW 
30 30 50   30   50   3.1 1 G 

                
30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS             
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparatie 30 10 30   10   30   2 1 G 
                
31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN 

BENODIGDHEDEN 
            

311 271, 331  Elektromotoren- en generatorenfabrieken, inclusief reparatie 200 30 30   50   200   4.1 1 G 
312 271, 273  Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50   200   4.1 1 G 
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313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 2 G 
314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50   100   3.2 2 G 
315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300   4.2 2 G 
316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10   30   2 1 G 
3162 2790  Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C  200 R 1500   6 2 G 
                       
32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOMMUNICATIEAPPARATEN EN 

-BENODIGDHEDEN 
                   

321 t/m 323 261, 263, 264, 
331 

 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en 
dergelijke, inclusief reparatie 

30 0 50   30   50 D 3.1 2 G 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30   50   3.1 1 G 
                
33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN 

INSTRUMENTEN 
            

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en 
dergelijke, inclusief reparatie 

30 0 30   0   30   2 1 G 

                 
34 29  VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS             
341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven:             
341 291 1 - p.o. < 10.000 m² 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 3 G 
341 291 2 - p.o. >= 10.000 m² 200 30 300  Z 50 R 300   4.2 3 G 
3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200   4.1 2 G 
3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30   200   4.1 2 G 
343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100   3.2 2 G 
                
35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S, 

AANHANGWAGENS) 
            

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:             
351 301, 3315  1 - houten schepen 30 30 50   10   50   3.1 2 G 
351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100   3.2 2 G 
351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30   200   4.1 2 G 
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351 301, 3315 4 - metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50   500   5.1 2 G 
351 301, 3315  - onderhoud/reparatie metalen schepen < 25 m, incidenteel bouwen 30 50 50   30   50   3.1 2 G 
3511 3831  Scheepssloperijen 100 200 700   100 R 700   5.2 2 G 
352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                       
352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30   100   3.2 2 G 
352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300   4.2 2 G 
353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:             
353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30   200   4.1 2 G 
353 303, 3316 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000  Z 100 R 1000   5.3 2 G 
354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100   3.2 2 G 
355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30   100 D 3.2 2 G 
                
36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.             
361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30   100 D 3.2 2 G 
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² 0 10 10   0   10   1 1 P 
362 321  Fabricage van munten, sieraden en dergelijke 30 10 10   10   30   2 1 G 
363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10   30   2 2 G 
364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30   50   3.1 2 G 
365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30   50   3.1 2 G 
3661.1 32991  Sociale werkvoorziening 0 30 30   0   30   2 1 P 
3661.2 32999  Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50   30   50 D 3.1 2 G 
                          
37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING                       
371 383201  Metaal- en autoschredders 30 100 500  Z 30   500   5.1 2 G 
372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:                       
372 383202 A1 - v.c. < 100.000 ton/jaar 30 100 300   10   300   4.2 2 G 
372 383202 A2 - v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700   10   700   5.2 3 G 
372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300   4.2 2 G 
372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50   300   4.2 3 G 
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40 35 - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 
WATER 

            

40 35 A0 Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe)             
40 35 A1 - kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen  

> 75 MWth 
100 700 700 C Z 200   700   5.2 2 G 

40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100   500   5.1 2 G 
40 35 A3 - gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 
40 35 A5 - warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 
40 35 B0 Bio-energieinstallaties elektrisch vermogen < 50 MWe:                      
40 35 B1 - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, gft en reststromen 

voedingsindustrie 
100 50 100   30 R 100   3.2 2 G 

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100   30 R 100   3.2 2 G 
40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                       
40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C  10   30   2 1 P 
40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C  30   50   3.1 1 P 
40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C  50   100   3.2 1 P 
40 35 C4 - 200 - 1.000 MVA 0 0 300 C Z 50   300   4.2 1 P 
40 35 C5 - >= 1.000 MVA 0 0 500 C Z 50   500   5.1 1 P 
40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:                       
40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C  100   300   4.2 1 P 
40 35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C  200 R 500   5.1 1 P 
40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties, categorie A 0 0 10 C  10   10   1 1 P 
40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C 0 0 30 C  10   30   2 1 P 
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 0 0 50 C  50 R 50   3.1 1 P 
40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                      
40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C  50   100   3.2 1 P 
40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C  10   30   2 1 P 
                          
41 36 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER                       
41 36 A0 Waterwinning-/bereidingbedrijven:                       
41 36 A1 - met chloorgas 50 0 50 C  1000 R 1000 D 5.3 1 G 
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41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en/of straling 10 0 50 C  30   50   3.1 1 G 
41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                       
41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C  10   30   2 1 P 
41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C  10   100   3.2 1 P 
41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C  10   300   4.2 1 P 
                          
45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                       
45 41, 42, 43  Bouwbedrijven/aannemers algemeen                       
45 41, 42, 43 0 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100   10   100   3.2 2 G 
45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 1.000 m²: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50   10   50   3.1 2 G 
45 41, 42, 43 2 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. <= 1.000 m² 0 10 30   10   30   2 1 G 
453 432  Bouwinstallatie algemeen 10 10 30   30   30   2 1 G 
453 4322  Installatie sanitair/centrale verwarmingsapparatuur indien met spuiterij 50 30 50   30   50   3.1 1 G 
453 4321  Elektrotechnische installatie 10 10 30   10   30   2 1 G 
                          
50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS 
                      

501, 502, 504 451, 452, 454  Groothandel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10   30   2 2 P 
501 451  Groothandel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie) 10 10 100   10   100   3.2 2 G 
5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10   100   3.2 1 G 
5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10   10   1 1 G 
5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50   3.1 1 G 
5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0   30   2 3 P 
503, 504 453  Groothandel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30   10   30   2 1 P 
                          
51 46 - GROOTHANDEL EN OPSLAG                       
5121 4621 0 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 30 30 50   30 R 50   3.1 2 G 
5121 4621 1 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een 

verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 
100 100 300  Z 50 R 300   4.2 2 G 

5122 4622  Groothandel in bloemen en planten 10 10 30   0   30   2 2 G 
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5123 4623  Groothandel in levende dieren 50 10 100 C  0   100   3.2 2 G 
5124 4624  Groothandel in huiden, vellen en leder 50 0 30   0   50   3.1 2 G 
5125, 5131 46217, 4631  Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptieaardappelen 30 10 30   50 R 50   3.1 2 G 
5132, 5133 4632, 4633  Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50   3.1 2 G 
5134 4634  Groothandel in dranken 0 0 30   0   30   2 2 G 
5135 4635  Groothandel in tabaksproducten 10 0 30   0   30   2 2 G 
5136 4636  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0   30   2 2 G 
5137 4637  Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0   30   2 2 G 
5138, 5139 4638, 4639  Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30   10   30   2 2 G 
514 464, 46733  Groothandel in overige consumentenartikelen 10 10 30   10   30   2 2 G 
5148.7 46499 0 Groothandel in vuurwerk en munitie:                       
5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30   10 V 30   2 2 G 
5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30   50 V 50   3.1 2 G 
5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30   30   30   2 2 G 
5151.1 46711 0 Groothandel in vaste brandstoffen:                       
5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30   50   3.1 2 P 
5151.1 46711 2 - kolenterminal, opslag oppervlak >= 2.000 m² 50 500 500  Z 100   500   5.1 3 G 
5151.2 46712 0 Groothandel in vloeibare brandstoffen:                       
5151.2 46712  - ondergronds, K1/K2/K3-klasse 10 0 10   10   10   1 1 G 
5151.2 46712  - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. < 10 m³ 10 0 10   50 R 50   3.1 1 G 
5151.2 46712  - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. 10 - 1.000 m³ 30 0 30   100 R 100   3.2 1 G 
5151.2 46712  - bovengronds, K3-klasse: o.c. < 10 m³ 10 0 10   10   30   2 1 G 
5151.2 46712  - bovengronds, K3-klasse: o.c. 10 - 1.000 m³ 30 0 30   50   50   3.1 1 G 
5151.2 46712 1 - o.c. > 1.000 m³,  < 100.000 m³ 50 0 50   200 R 200 D 4.1 2 G 
5151.2 46712 2 - o.c. >= 100.000 m³ 100 0 50   500 R 500 D 5.1 2 G 
5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 2 G 
5151.2 46712 0 Groothandel in gasvormige brandstoffen (butaan, propaan, lpg (in tanks)):                       
5151.2 46712  - bovengronds, < 2 m³ 0 0 0   30   30   2 1 G 
5151.2 46712  - bovengronds, 2 - 8 m³ 10 0 0   50 R 50   3.1 1 G 
5151.2 46712  - bovengronds, 8 - 80 m³ 10 0 10   100 R 100   3.2 1 G 
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5151.2 46712  - bovengronds, 80 - 250 m³ 30 0 30   300 R 300   4.2 2 G 
5151.2 46712  - ondergronds, < 80 m³ 10 0 10   50 R 50   3.1 1G G 
5151.2 46712  - ondergronds, 80 - 250 m³ 30 0 30   200 R 200   4.1 2 G 
5151.2 46712 1 - o.c. > 1.000 m³,  < 100.000 m³ 50 0 50   200 R 200 D 4.1 2 G 
5151.2 46712 2 - o.c. >= 100.000 m³ 100 0 50   500 R 500 D 5.1 2 G 
5151.2 46712 0 Gasvormige brandstoffen in gasflessen                       
5151.2 46712  - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0   10   10   1 1 G 
5151.2 46712  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau 10 0 10   30 R 30   2 1 G 
5151.2 46712  - grote hoeveelheden (> 150 ton) en/of laag beschermingsniveau 30 0 30   500 R 500   5.1 2 G 
5151.2 46712  Niet-reactieve gassen (inclusief zuurstof), gekoeld 10 0 10   50   50   3.1 1 G 
5151.3 46713  Groothandel minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 100 0 30   50   100   3.2 2 G 
5152.1 46721 0 Groothandel in metaalertsen:                      
5152.1 46721 1 - opslag oppervlak < 2.000 m² 30 300 300   10   300   4.2 3 G 
5152.1 46721 2 - opslag oppervlak >= 2.000 m² 50 500 700  Z 10   700   5.2 3 G 
5152.2 /.3 46722, 46723  Groothandel in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10   100   3.2 2 G 
5153 4673 0 Groothandel in hout en bouwmaterialen:                       
5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 10 50   10   50   3.1 2 G 
5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m² 0 10 30   10   30   2 1 G 
5153.4 46735 4 Zand en grind:                       
5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0   100   3.2 2 G 
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0   30   2 1 G 
5154 4674 0 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                       
5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10   50   3.1 2 G 
5154 4674 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m² 0 0 30   0   30   2 1 G 
5155.1 46751  Groothandel in chemische producten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 2 G 
5155.2 46752  Groothandel in kunstmeststoffen 30 30 30   30 R 30   2 1 G 
5155.2 46752  Groothandel in bestrijdingsmiddelen in emballage of in gasflessen                       
5155.2 46752  - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0   10   10   1 1 G 
5155.2 46752  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton)  en hoog beschermingsniveau 0 0 0   30 R 30   2 1 G 
5155.2 46752  - grote hoeveelheden (>150 ton) en/of laag beschermingsniveau 0 0 0   500 R 500   5.1 1 G 
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5156 4676  Groothandel in overige intermediaire goederen 10 10 30   10   30   2 2 G 
5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1.000 m² 10 30 100   30   100   3.2 2 G 
5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1.000 m² 10 10 50   10   50   3.1 2 G 
5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1.000 m² 10 30 100   10   100 D 3.2 2 G 
5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1.000 m² 10 10 50   10   50   3.1 2 G 
518 466 0 Groothandel in machines en apparaten:                    
518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10   100   3.2 2 G 
518 466 2 - overige 0 10 50   0   50   3.1 2 G 
518 466 3 - overig met oppervlak <= 2.000 m² 0 10 30   0   30   2 1 G 
519 466, 469  Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en 

dergelijke) 
0 0 30   0   30   2 2 G 

                          
52 47 - REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN                       
527 952  Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen) 0 0 10   10   10   1 1 P 
                
60 49 - VERVOER OVER LAND             
6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0   30   2 2 P 
6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0   100   3.2 2 G 
6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1.000 m² 0 0 100 C  30   100   3.2 3 G 
6024 494 1 - goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o.  

<= 1.000 m² 
0 0 50 C  30   50   3.1 2 G 

                
63 52 - DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER             
631 522  Loswal 10 30 50   30   50   3.1 2 G 
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 2 G 
6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 
6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C  30   100   3.2 2 G 
6321 5221 3 Caravanstalling 10 0 30 C  10   30   2 2 P 
                         
64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                      
641 531, 532  Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0   30   2 2 P 
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71 77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN 
                      

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10   30   2 2 P 
712 7712, 7739  Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 10 0 50   10   50 D 3.1 2 G 
713 773  Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50   10   50 D 3.1 2 G 
7133 7733  Verhuurbedrijven voor kantoormachines en computers 10 0 30   10       2 2 G 
                          
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                       
72 62  Onderhoud en reparatie computers en kantoormachines 0 0 10   0   10   1 1 P 
72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C  0   30   2 1 P 
                          
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                       
731 721  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30   2 1 P 
                          
74 63, 69 t/m 71, 

73, 74, 77, 78, 
80 t/m 82 

- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                       

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30   50 D 3.1 1 P 
7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10   30   2 2 G 
7484.3 82991  Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 50 30 200 C  50 R 200   4.1 3 G 
7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke 0 0 10   0   10   1 2 P 
                          
90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING                        
9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:                       
9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C  10   200   4.1 2 G 
9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10   300   4.2 2 G 
9001 3700 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10   500   5.1 3 G 
9001 3700 B Rioolgemalen 30 0 10 C  0   30   2 1 P 
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven en dergelijke 50 30 50   10   50   3.1 2 G 
9002.1 381 B Gemeentewerven (afvalinzameldepots) 30 30 50   30 R 50   3.1 2 G 
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9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300   30   300   4.2 3 G 
9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                      
9002.2 382 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C  10   500   5.1 3 G 
9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10   100   3.2 1 G 
9002.2 382 A3 - verwerking radioactief afval 0 10 200 C  1500   1500   6 1 G 
9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30   10   50   3.1 1 G 
9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 1 G 
9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50   300 D 4.2 3 G 
9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvanoafval 10 10 30   30 R 30   2 1 G 
9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300   10   300   4.2 3 G 
9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:                      
9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jaar 300 100 50   10   300   4.2 2 G 
9002.2 382 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jaar 700 300 100   30   700   5.2 2 G 
9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jaar 100 100 100   10   100   3.2 2 G 
9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jaar 200 200 100   30   200   4.1 3 G 
9002.2 382 C5 - gft in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200   4.1 3 G 
                        
93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                      
9301.1 96011 A Wasserijen en linnenverhuur 30 0 50 C  30   50   3.1 2 G 
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30   50   3.1 2 G 
9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30   2 2 G 
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0   30   2 1 G 
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