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Regels 
Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan 'Buitengebied Zuidwest 2018' met 

identificatienummer NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01 van de 

gemeente Zeist. 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en 

de daarbij behorende bijlagen. 

1.3  aan- en uitbouw: 

een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in directe 
verbinding staat met het hoofdgebouw en dat door de vorm 

onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en in architectonisch 

opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.4  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee 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  aaneengebouwde woning: 

een woning die deel uitmaakt van een bouwmassa bestaande uit drie 

of meer hoofdgebouwen.  

1.7  aardkundige waarden: 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met geologische, 

geomorfologische en bodemkundige verschijnselen, die representatief 
zijn voor de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van het landschap, 

zoals hoogteverschillen of variaties in de samenstelling van de bodem.  

1.8  agrarisch bedrijf: 

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door 
middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren.  

1.9  agrarisch bedrijfsgebouw: 

een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de uitoefening van een 

agrarisch bedrijf. 

1.10  agrarisch bouwvlak: 

bouwvlak voor de bedrijfsbebouwing van een agrarisch bedrijf. 
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1.11  agrarische horeca: 

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en aan de 

bedrijfsactiviteiten of toeristische omgeving gerelateerde 

consumpties/versnaperingen voor gebruik ter plaatse bij een 
functionerend agrarisch bedrijf. 

1.12  agrarisch verwant bedrijf: 

een bedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op het 
verlenen van diensten aan particulieren of niet-agrarische bedrijven, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van het telen van gewassen, het 

houden van dieren of het toepassen van andere land-, bos- of 
natuurbouwkundige methoden, zoals dierenasiels, dierenklinieken, 

groencomposteringsbedrijven, hondenkennels, hoveniersbedrijven, 
stalhouderijen, instellingen voor agrarisch praktijkonderwijs en 

proefbedrijven, met dien verstande dat onder agrarische verwante 
bedrijven geen mestbewerkingsbedrijven worden begrepen. 

1.13  agrarisch-technisch hulpbedrijf: 

een bedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op het 

leveren van goederen en diensten aan agrarische bedrijven of dat 
agrarische producten bewerkt, vervoert of verhandelt, zoals 

loonwerkbedrijven, bedrijven voor mestopslag en -handel, 
veetransportbedrijven en veehandelsbedrijven, grootveeklinieken, en 

KI-stations, met dien verstande dat onder agrarisch-technische 
hulpbedrijven geen mestbewerkingsbedrijven worden begrepen. 

1.14  akkerbouwbedrijf: 

een agrarisch bedrijf dat overwegend of uitsluitend gericht is op het 

telen van akkerbouwgewassen in de volle grond. 

1.15  archeologisch deskundige: 

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen 

deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg. 

1.16  archeologisch onderzoek: 

het verrichten van werkzaamheden met als doel het verzamelen van 
kennis en wetenschap van bekende of verwachte overblijfselen van 

menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden. 

1.17  archeologische verwachting: 

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op 
het voorkomen van archeologische sporen en relicten.  

1.18  archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat 

gebied aanwezige archeologische sporen en relicten. 

1.19  bassin: 

een reservoir voor de opslag van dunne mest of andere vloeibare 

stoffen in de vorm van een bassin. 
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1.20  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.   

1.21  bebouwingspercentage: 

het op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage tot waar 

het bouwperceel maximaal mag worden bebouwd, of wanneer dat in 
deze regels uitdrukkelijk is bepaald, het percentage tot waar het 

bouwvlak maximaal mag worden bebouwd.  

1.22  bed and breakfast: 

het aanbieden van recreatief nachtverblijf in de vorm van logies met 

ontbijt gericht op kortdurend verblijf. 

1.23  bedrijf aan huis: 

het door de bewoners bedrijfsmatig uitoefenen van 

bedrijfsactiviteiten: 
a. die in de van deze regels deel uit makende bijlage 'Staat van 

bedrijfsactiviteiten' zijn aangeduid als categorie 1 of 2, dan wel 
daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft de gevolgen 

voor de omgeving, en 
b. die geen horeca of detailhandel zijn, behoudens detailhandel als 

ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende 
bedrijfsactiviteit of detailhandel in de vorm van een webshop, en 

c. die in de woning en de daarbij behorende bouwwerken worden 

uitgevoerd, waarbij de woonfunctie de hoofdfunctie blijft. 

1.24  bedrijfsgebouw: 

een gebouw dat dient voor de uitoefening van één of meer 

bedrijfsactiviteiten. 

1.25  bedrijfswoning/dienstwoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is 

bestemd voor bewoning door (het huishouden van) een persoon, 

wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming van 
het gebouw of het terrein.   

1.26  begane grondlaag: 

het gedeelte van een gebouw, bestaande uit de eerste bouwlaag. 

1.27  beperkt kwetsbaar object: 

beperkt kwetsbaar object zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen.   

1.28  beroep aan huis: 

het door de bewoners beroepsmatig uitoefenen van activiteiten op 

administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, 
kunstzinnig, maatschappelijk en daarmee gelijk te stellen gebied, die 

in de woning en de daarbij behorende bouwwerken worden 
uitgevoerd, waarbij de woonfunctie de hoofdfunctie blijft. 
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1.29  bestaand: 

a. bij bouwwerken: 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, met uitzondering van 

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 overgangsbepalingen van dat plan; 
b. bij gebruik: het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op 

het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan met 
uitzondering van het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan. 

1.30  bestaande ammoniakemissie: 

de ammoniakemissie behorende bij de bestaande veestapel en het 

bestaande stalsysteem; 

 

met dien verstande dat indien een vergunning als bedoeld in artikel 

2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming, een omgevingsvergunning 
waarbij de toestemming op grond van artikel 7 lid 5 van de Wet 

natuurbescherming is aangehaakt of een melding op grond van artikel 
2.7 van de Regeling natuurbescherming aanwezig is, welke ten tijde 

van de vaststelling van dit bestemmingsplan onherroepelijk is, de 

ammoniakemissie die op grond van deze vergunning of melding is 
toegestaan wordt aangemerkt als bestaande ammoniakemissie. 

1.31  bestaande stalsysteem: 

het stalsysteem zoals legaal aanwezig ten tijde van de vaststelling van 
het plan; bedoeld zijn de stalsystemen overeenkomstig de unieke 

stalbeschrijvingen met bijbehorende emissiefactoren zoals opgenomen 

in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). 

1.32  bestaande veestapel: 

aantal en soort dieren zoals legaal aanwezig ten tijde van de 

vaststelling van het plan. 

1.33  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.34  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.    

1.35  bijgebouw: 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw, dat ten dienste 

staat van het hoofdgebouw en dat niet in directe verbinding staat met 
het hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden van 

het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is 
aan het hoofdgebouw. 
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1.36  bijzondere woonvormen: 

woonvormen waarbij de woning is ingericht voor de huisvesting van 

meer dan één huishouden en waarvan een deel van de voorzieningen 

(waaronder begeleiding) gemeenschappelijk wordt gebruikt. 

1.37  boomkwekerij/boomteeltbedrijf: 

een grondgebonden agrarisch bedrijf dat specifiek is gericht op het 

telen van bomen, struiken en aanverwante gewassen. 

1.38  boomteelt: 

het telen van bomen, struiken en aanverwante gewassen. 

1.39  bosbouw: 

het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op 

de instandhouding en ontwikkeling van bestaande respectievelijk 

nieuwe bossen ten behoeve van (de functies) natuur, houtproductie, 
landschap, milieu en recreatie.    

1.40  bouwen: 

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

of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 

standplaats. 

1.41  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak.    

1.42  bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij 

benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, 
zulks met uitsluiting van een onderbouw en een zolder. 

1.43  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een 

zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.    

1.44  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel.    

1.45  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde zijn toegelaten.    

1.46  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 

materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, 
hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
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1.47  bruto vloeroppervlakte / bedrijfsvloeroppervlakte: 

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel, bedrijf of andere 

voorziening, met inbegrip van de eventueel daartoe behorende 

magazijnen, technische ruimten en overige dienstruimten, met 
uitzondering van gebouwde parkeervoorzieningen, gemeten (op alle 

bouwlagen) tussen de (denkbeeldige) buitenwerkse gevelvlakken 
en/of de het hart van de scheidingsmuren. 

1.48  buitenplaats: 

bij elkaar behorende gronden en opstallen die van oorsprong tezamen 

als buitenverblijf fungeerden en zijn ingericht met een landhuis, 
dienstwoningen, andere bebouwing ten dienste van het landhuis zoals 

een koetshuis of theehuisje, tuinen en al dan niet met parken, 
parkbossen, landerijen en bossen. 

1.49  cultuurhistorische waarden: 

de aan een (bouw)werk of gebied toegekende waarde gekenmerkt 

door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop 
van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied, 

zoals dat ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting, het relief, 
de verkaveling, het slotenpatroon, of de architectuur. 

1.50  dagrecreatie: 

vormen van recreatie waarbij geen recreatief nachtverblijf mogelijk is.   

1.51  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de 
uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan 

diegenen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.52  diepwoelen en/of diepploegen: 

het woelen of ploegen van de aarde dieper dan 40 centimeter. 

1.53  erfbeplanting: 

afschermende (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het 

bouwvlak van een agrarisch bedrijf, danwel het bouwperceel van een 
ander bedrijf of een woning. 

1.54  escortbedrijf: 

een natuurlijk persoon, groep van personen of rechtspersonen, die 
bedrijfsmatig of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, aanbiedt om 

prostitutie te verrichten, die op een andere plaats dan in de 

bedrijfsruimte worden uitgeoefend (onder andere escortservice en 
bemiddelingsbureaus). 

1.55  extensief recreatief medegebruik: 

vormen van extensief dagrecreatief medegebruik van gronden, 
waarbij dit recreatieve gebruik ondergeschikt is aan de functie van de 

bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals 
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wandelen, fietsen, paardrijden en vissen.   

1.56  faunapassage: 

een bovengrondse, ondergrondse, dan wel doorgang op maaiveld of 

in/over water, waarmee een barrière voor de fauna wordt geslecht en 
een onbelemmerde doorgang wordt gerealiseerd. 

1.57  fruitteeltbedrijf: 

een agrarisch bedrijf dat uitsluitend of overwegend is gericht op het 
telen van fruit. 

1.58  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel 

of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.   

1.59  gestapelde woning: 

een woning die geheel of gedeeltelijk boven/onder een andere woning, 

winkel of andere functie is gelegen. 

1.60  gevoelige functies voor gewasbeschermingsmiddelen: 

alle functies waar geregeld en gedurende langere perioden mensen 
(kunnen) verblijven. 

1.61  glastuinbouwbedrijf: 

een agrarisch bedrijf, gericht op het telen van gewassen, waarvan de 

productie geheel of in overwegende mate plaatsvindt in kassen.  

1.62  grondgebonden agrarisch bedrijf: 

een agrarisch bedrijf waarvan de productie geheel of in overwegende 

mate afhankelijk is van het voortbrengend vermogen van onbebouwde 

grond in de omgeving van het bedrijf. Afhankelijkheid van de grond 
kent hierbij de volgende aspecten: voedervoorziening, mestafzet of 

het bieden van een natuurlijk substraat voor plantaardige teelten. 
Grondgebonden bedrijven zijn in ieder geval: grondgebonden 

veehouderijen, akkerbouw-, fruitteelt- en 
vollegrondstuinbouwbedrijven en boomteeltbedrijven, waarvan de 

bomen rechtstreeks in de grond zijn geplant. Paardenfokkerijen 

worden ook aangemerkt als een grondgebonden agrarisch bedrijf. 
Grondgebonden agrarische bedrijven hebben een bedrijfsvoering die 

geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt.  

1.63  grondgebonden veehouderij: 

een agrarisch bedrijf dat uitsluitend of overwegend is gericht op het 

houden van dieren, waarbij het voer en de mest in hoofdzaak 

gewonnen respectievelijk aangewend worden op structureel bij het 
bedrijf behorende onbebouwde gronden die in de omgeving liggen van 

het bedrijf. 

1.64  half-vrijstaande woning: 

een woning die deel uitmaakt van een bouwmassa bestaande uit twee 

hoofdgebouwen.  
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1.65  hobbymatig agrarisch grondgebruik: 

het telen van gewassen en/of het weiden van dieren, anders dan in 

het kader van de uitoefening van een agrarisch bedrijf of een 

bedrijfsmatige agrarische nevenfunctie, niet zijnde een volkstuin. 

1.66  hoofdgebouw: 

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of 

afmetingen, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

1.67  horeca: 

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren 

voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waar bedrijfsmatig 

nachtverblijf wordt verstrekt en/of waar zaalaccommodatie wordt 
geëxploiteerd. 

1.68  huishouden: 

persoon of groep personen die een gemeenschappelijke huishouding 

voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit 
in de samenstelling ervan; kamerverhuur wordt daaronder niet 

begrepen. 

1.69  intensieve veehouderij: 

een agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in 

overwegende mate in gebouwen plaatsvindt en gericht is op het 

houden van dieren, zoals rundveemesterij (exclusief vetweiderij), 
varkens-, vleeskalver-, pluimvee-, pelsdier- of geiten- of 

schapenhouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen. 

Grondgebonden veehouderijen en het houden van paarden worden 
niet aangemerkt als intensieve veehouderij. Een intensieve 

veehouderij is niet afhankelijk van agrarische grond als 

productiemiddel en is als zodanig een agrarische bedrijfstak waarbij 
de bedrijfsuitoefening in hoofdzaak niet functioneel aan de grond 

gebonden is.  

1.70  kampeerboerderij: 

het gelegenheid geven tot het houden van recreatief nachtverblijf in 

gebouwen deel uitmakend van een agrarisch bedrijf. 

1.71  kampeermiddelen: 
 tent, tentwagen, kampeerauto of caravan (met uitzondering van 

een stacaravan); 
 enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen 

voertuig of gedeelte daarvan, voorzover 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. 

1.72  kampeerterrein: 

terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die 

inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen 
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of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief 

nachtverblijf.   

1.73  kantoor: 

een gebouw, of deel van een gebouw, dat dient voor de uitoefening 

van administratieve werkzaamheden.     

1.74  kas: 

een agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dak 
voornamelijk bestaan uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal 

en dienend voor de productie van gewassen onder geconditioneerde 

klimaatomstandigheden waaronder mede begrepen een schuurkas of 
een permanente tunnel- of boogkas hoger dan 1,5 meter.  

1.75  kelder: 

bergruimten, opslagruimten of stallingsruimten die beneden peil zijn 
gebouwd ten dienste van het boven peil gelegen gebouw. 

1.76  kleinschalig kamperen: 

kampeerterrein bij een agrarisch bedrijf voor ten hoogste 15 

kampeermiddelen. 

1.77  kwetsbaar object: 

kwetsbaar object zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen.  

1.78  landhuis: 

bij een buitenplaats behorend hoofdgebouw. 

1.79  landschappelijke inpassing: 

de aanleg van landschappelijke elementen, zoals erfbeplanting, 

houtwallen, bosschages e.d. zodanig dat het voorgenomen gebruik of 

de oprichting van bouwwerken geen afbreuk doet aan de bestaande 
landschappelijke verschijningsvorm. 

1.80  landschappelijke waarden: 

de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het 

waarneembare deel van het aardoppervlak, dat wordt bepaald door 
aardkundige, geomorfologische, cultuurhistorische en visueel- 

ruimtelijke waarden, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. 

1.81  lawaaisporten: 

de autosport, de motorsport, de vliegsport, karting en soortgelijke 

geluidproducerende sporten. 

1.82  landschapselementen: 

de verzameling van natuurelementen en landschappelijke beplanting. 

1.83  maatschappelijke voorzieningen: 

voorzieningen ter zake van religie, verenigingsleven, onderwijs, 

opvoeding, kinderopvang, gezondheidszorg, bejaardenzorg en andere 



 14  
Gemeente Zeist   NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01   
bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018   Ontwerp   
mRO b.v. / REG / 06.157-v7 / april 2018     

openbare en bijzondere dienstverlening en voorzieningen. 

1.84  manege: 

een niet-agrarisch bedrijf dat is gericht op het bieden van 

paardrijdmogelijkheden en het geven van instructie aan derden en 
daarvoor paarden en/of pony's houdt, in combinatie met een of meer 

van de volgende hiermee samenhangende activiteiten of 
voorzieningen: het in pension houden van paarden, en/of pony's, 

ondersteunende horeca (kantine), verenigingsaccommodatie, en het 
houden van wedstrijden en of andere evenementen.  

1.85  mestbewerking: 

de toepassing van basistechnieken of combinaties daarvan met als 

doel de aard, samenstelling of hoedanigheid van dierlijke mest te 
wijzigen, zoals droging, bezinking, (co)vergisting, scheiding, 

hygiënisatie of indamping van mest. 

1.86  natuurwaarden: 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de aanwezige 

biologische, hydrologische en bodemkundige elementen, zowel 

afzonderlijk als in onderlinge samenhang. 

1.87  nevenactiviteit: 

activiteiten die in ruimtelijke en bedrijfseconomische zin een 

ondergeschikt bestanddeel vormen van de totale bedrijfsactiviteiten 

op een agrarisch bouwperceel. 

1.88  niet-grondgebonden agrarisch bedrijf: 

een agrarisch bedrijf waarvan de productie niet in overwegende mate 

afhankelijk is van het voortbrengend vermogen van de onbebouwde 
grond in de omgeving van het bedrijf. Niet-grondgebonden bedrijven 

zijn in ieder geval: intensieve veehouderijen, glastuinbouwbedrijven 

en gebouwgebonden teeltbedrijven en kwekerijen, zoals 
champignonteeltbedrijven, witlofkwekerijen, viskwekerijen en 

wormenkwekerijen. Niet-grondgebonden agrarische bedrijven hebben 
een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen 

plaatsvindt. 

1.89  normaal agrarisch gebruik: 

ploegen, spitten, zaaiklaar maken, oogsten/rooien, stoppelbewerking, 

grasland woelen, planten/poten van gewassen, 

boomkwekerijactiviteiten en aspergeteeltdiepte. 

1.90  normaal onderhoud: 

het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is 

voor een goed beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot 

de betreffende bestemming behoren; onder normaal onderhoud van 
gronden met de bestemming 'Bos' of 'Natuur' wordt mede begrepen 

dunningskap en het uitvoeren van hakhout- en griendcultuur. 
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1.91  nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut, zoals 

transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, 

bemalinginstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen 
ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor 

telecommunicatie.  

1.92  onderkomen: 

een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming 

onttrokken, vaar- of voertuig, ark of caravan, voor zover dat/die niet 

als bouwwerk is aan te merken, alsook een tent.  

1.93  overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en 

met aan ten hoogste één zijde een wand.  

1.94  onderbouw: 

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer 

waarvan de bovenkant maximaal 1,20 meter boven peil is gelegen. 

1.95  ondersteunende horeca: 

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren voor 

gebruik ter plaatse als ondergeschikte activiteit bij een hoofdfunctie, 
niet zijnde horeca, waarbij de ondergeschikte horeca-activiteiten 

dienen ter ondersteuning van de hoofdfunctie en niet zelfstandig 
worden uitgeoefend. 

1.96  opstelplaatsen: 

parkeervoorzieningen ten behoeve van de op naastgelegen gronden 

gelegen woning. 

1.97  paardenbak: 

al dan niet omheinde gronden, voorzien van bewerkte/aangepaste 

bodem waar training en africhting van paarden alsmede het recreatief 
berijden van paarden plaatsvindt. 

1.98  paardenfokkerij: 

een grondgebonden agrarisch bedrijf dat is gericht op het fokken van 

paarden, het houden van paarden ten behoeve van de fokkerij, en/of 
het voortbrengen van producten door middel van het houden van 

paarden, zoals een paardenmelkerij of een daarmee gelijk te stellen 
bedrijfsvorm. 

1.99  paardenhouderij: 

een bedrijf dat is gericht op het houden, africhten en trainen van 

paarden, het bieden van stalruimte voor paarden (waaronder 
begrepen pensionstalling), het geven van instructie aan derden 

alsmede de handel in paarden, met als ondergeschikte nevenactiviteit 
het fokken van paarden, niet zijnde een manege. 
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1.100 pelsdierhouderij: 

een bedrijf dat is gericht op het (op)fokken en/of houden van 

pelsdieren ten behoeve van hun pels. 

1.101 peil: 
a. voor een gebouw waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg 

grenst: 
de hoogte van die weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. in andere gevallen: 
de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte terrein, 

waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein 
passende ophogingen of verdiepingen aan de voet van het 

bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten 

beschouwing blijven. 

1.102 plattelandswoning: 

een woning in de vorm van een voormalige agrarische bedrijfswoning, 

die bewoond mag worden door een persoon of diens huishouden die 
geen functionele binding heeft met het nabijgelegen agrarisch bedrijf, 

waartoe de woning in het verleden als bedrijfswoning heeft behoord. 

1.103 productiegebonden detailhandel: 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden gekweekt, 
vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, 

waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan het 
productiefunctie. 

1.104 prostitutiebedrijf: 

een persoon, een groep van personen of een rechtspersoon, die 

bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, zich via 
openlijke of besloten prostitutie beschikbaar stelt of aanbiedt om 

tegen een vergoeding seksuele of erotische handelingen te verrichten. 

1.105 risicovolle inrichting: 

een inrichting, bij welke volgens het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een 

risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het 
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten. 

1.106 schuilstal: 

gebouw ten behoeve van het bieden van schuilgelegenheid aan dieren. 

1.107 seksinrichting: 

de voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of 

in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen 

worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard 
plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan 

een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een 
parenclub, een erotische massagesalon of een 

(raam)prostitutiebedrijf, al of niet in combinatie met elkaar. 
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1.108 sierteelt: 

de teelt van siergewassen. 

1.109 sleufsilo: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met opstaande randen voor het 

opslaan van veevoeder. 

1.110 stacaravan: 

een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, dat mede, gelet op 

de afmetingen, niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op 

de verkeerswegen over grote afstanden als aanhangsel van een auto 
te worden voortbewogen. 

1.111 stadslandbouw: 

het op duurzame wijze hobbymatig en/of bedrijfsmatig telen en 

afzetten van gewassen (siergewassen daaronder begrepen) en/of 
extensief houden van dieren voor voedselproductie, zoals bijen, in en 

rondom stedelijk gebied, al dan niet in combinatie met hieraan 
gerelateerde zorg-, educatieve en recreatieve activiteiten of 

activiteiten gericht op de (ambachtelijke/extensieve) verwerking van 
stadslandbouwproducten. Volkstuinen worden hieronder niet 

begrepen.  

1.112 teeltondersteunende kassen: 

teeltondersteunende voorziening, bestaande uit een kas, voor een 

vollegrondstuinbouwbedrijf of fruitteeltbedrijf. Hieronder worden ook 

schuurkassen en permanente tunnel- of boogkassen hoger dan 1,5 
meter begrepen. 

1.113 teeltondersteunende voorzieningen: 

voorzieningen in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven 

met plantaardige teelten worden gebruikt om weersinvloeden te 
matigen, arbeidsomstandigheden te verbeteren, de toepassing van 

gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren of de kwaliteit van de 
producten te verbeteren, te onderscheiden in: 

a. tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen: teeltondersteunende 
voorzieningen die op dezelfde locatie zijn toegestaan zo lang de 

teelt dit vereist met een maximum van 6 maanden per jaar, zoals 

afdekfolies, insectengaas, acryldoek, lage tunnel- of boogkassen, 
hagelnetten, schaduwhallen, wandelkappen. De (constructie)palen 

ten behoeve van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn 
permanent toegestaan. 

b. permanente teeltondersteunende voorzieningen: 
teeltondersteunende voorzieningen die langer dan 6 maanden per 

jaar op dezelfde locatie zijn toegestaan, zoals containervelden, 
bakken op stellingen (met regenkappen), stellages met en voor 

regenkappen bij de grondgebonden teelt van (zacht)fruit en 

teeltondersteunende kassen. 



 18  
Gemeente Zeist   NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01   
bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018   Ontwerp   
mRO b.v. / REG / 06.157-v7 / april 2018     

1.114 tuincentrum: 

een bedrijf, dat is gericht, al dan niet in combinatie met het telen van 

gewassen, op het verkopen en leveren van gewassen en andere 

goederen voor het inrichten van tuinen, zoals onder meer bloemen, 
tuin- en kamerplanten, tuinmeststoffen, tuingereedschappen, 

tuinhuisjes, tuinafscheidingen, tuinmeubelen, bloempotten en 
plantenbakken en tuinverlichtingsartikelen, doch niet het verkopen 

van kampeerartikelen, sfeer- en cadeauartikelen (voor binnenshuis), 
speelgoedartikelen en artikelen die ook in dierenspeciaalzaken worden 

verkocht, behoudens vijverartikelen, en met dien verstande dat bij 
een tuincentrum tevens dienstverlening op het gebied van 

tuinontwerp, zoals tuinarchitectuur en het tonen van ingerichte 

tuinkamers, is toegestaan alsmede de verkoop van vrijetijdsartikelen 
en woonaccessoires als nevenassortiment. 

1.115 tunnel(kas): 

een werk of bouwwerk voorzien van een bedekking van 
lichtdoorlatend materiaal en dienend tot het kweken, trekken, 

vermeerderen, opkweken of verzorgen van vruchten, bloemen, 

groenten, planten of bomen, alsmede in voorkomende gevallen tot 
bescherming van de omgeving tegen milieubelastende stoffen. 

1.116 verblijfsrecreatie: 

elke vorm van recreatie gericht op verblijf buiten de eigen woning, 
waarbij ten minste één overnachting plaatsvindt in een recreatief 

nachtverblijf. 

1.117 visueel- ruimtelijke waarden: 

de aan een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het 
waarneembare deel van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de 

onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en 
niet-levende natuur en cultuur. 

1.118 volkstuinen: 

gronden waarop voor particulier gebruik, op recreatieve wijze 

voedings- en siergewassen worden geteeld. 

1.119 vollegronds tuinbouwbedrijf: 

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door 

middel van het telen van gewassen, waarbij de productie overwegend 

plaatsvindt in de volle grond.  

1.120 volwaardig agrarisch bedrijf: 

een agrarisch bedrijf met de omvang van tenminste één volwaardige 

arbeidskracht, met een daarbij passende arbeidsomvang, een daaruit 

te verwachten redelijk inkomen en waarvan de continuïteit op langere 
termijn voldoende is verzekerd.  

 



 19  
Gemeente Zeist   NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01   
bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018   Ontwerp   
mRO b.v. / REG / 06.157-v7 / april 2018     

1.121 voorgevel: 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een 

gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de 

gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van 
het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt. 

1.122 voorgevelrooilijn: 

de lijn die horizontaal loopt door het buitenwerks vlak van de 
voorgevel, tot aan de perceelsgrenzen.   

1.123 vrijstaande woning: 

een bouwmassa bestaande uit één vrijstaand hoofdgebouw. 

1.124 weg: 

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of 

paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de 
tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, de tot de 

wegen of paden behorende vrijliggende fietspaden, alsmede de aan de 
wegen liggende parkeerterreinen.  

1.125 waterhuishoudkundige voorzieningen: 

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede 

wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit, 
waaronder duikers, stuwen, gemalen, inlaten en voorzieningen ten 

behoeve van berging en infiltratie van hemelwater. 

1.126 webshop: 

het bedrijfsmatig verkopen van goederen via internet, waarbij de 

goederen elders worden bezorgd en er geen sprake is van een voor 

publiek toegankelijke winkelruimte of showroom.  

1.127 wonen: 

het verblijven van één huishouden in een woning. 

1.128 woning: 

een (gedeelte van een) gebouw dat blijkens zijn indeling en inrichting 

bestemd is voor de huisvesting van één huishouden. 

1.129 wooneenheid: 

eenheid in de vorm van een woning. 

1.130 zijdelingse perceelsgrens: 

de grens tussen twee percelen, die voor- en achterzijde van een 

perceel verbindt. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

2.1  Meetregels 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

a. afstand tot de (zijdelingse) perceelsgrens: de kortste afstand 
van een bouwwerk tot de (zijdelingse) perceelsgrens; 

b. afstand tot de weg: de kortste afstand van een bouwwerk tot de 
meest nabij gelegen buitenste zijkant van de weg (inclusief fiets- 

en voetpaden), met uitsluiting van de bijbehorende berm; 
c. afstand tussen gebouwen: de kortste afstand tussen de 

buitenwerkse gevelvlakken van de gebouwen; 
d. de goothoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan de 

bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 
e. de 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, ondergrondse bouwdelen, zoals kelders, worden niet 
meegeteld; 

f. de bouwhoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan het 
hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, 

zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen; 

g. de oppervlakte van een bouwwerk: tussen de buitenwerkse 
gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

h. de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk: vanaf het 
peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet 

meegerekend. 

2.2  Aanvullende meetregels 

Bij het meten gelden de volgende aanvullende regels: 
a. ondergeschikte bouwonderdelen: bij de toepassing van het 

bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwonderdelen, zoals plinten, kozijnen, gevelversieringen, 

ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en 

kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, 

bestemmings- en aanduidingsgrenzen niet meer dan 1 meter 
bedraagt. 

b. relatie: indien op de verbeelding twee of meer 
bestemmingsvlakken dan wel bouwvlakken door middel van de 

figuur 'relatie' met elkaar zijn verbonden, dan worden die 
bestemmingsvlakken dan wel bouwvlakken bij de toepassing van 

deze regels aangemerkt als één bestemmingsvlak respectievelijk 

één bouwvlak. 
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Agrarisch - Landschap 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - Landschap' aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 

a. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf, niet 
zijnde een boomteelt- of sierteeltbedrijf; 

b. één bedrijfswoning per bouwvlak, met dien verstande dat: 
1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 

tweede bedrijfswoning', twee bedrijfswoningen per bouwvlak 
zijn toegestaan; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten', 
geen bedrijfswoning is toegestaan; 

c. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de in lid 31.1 
genoemde landschapstypen; 

d. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van de ecologische 
verbindingsfunctie van deze gronden; 

e. hobbymatig agrarisch grondgebruik;   
f. detailhandel in ter plaatse voortgebrachte agrarische producten of 

stadslandbouwproducten of op een ander agrarisch bedrijf 
voortgebrachte streekeigen producten, uitsluitend binnen het 

bouwvlak, tot een maximale oppervlakte van 50 m²; 

g. water(gangen), waterhuishoudkundige voorzieningen, oevers en 
taluds; 

h. extensief recreatief medegebruik; 

 

alsmede voor: 

i. ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij', een 
intensieve veehouderij; 

j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 
pelsdierhouderij', een pelsdierhouderij; 

k. ter plaatse van de aanduiding 'boomteelt', een boomteelt- en/of 
sierteeltbedrijf;  

l. ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij', een 

paardenhouderij; 
m. ter plaatse van de aanduiding 'drafbaan', een drafbaan; 

n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 
studentenkamers', maximaal twee studentenkamers in de 

bedrijfswoning; 
o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - 

meditatietuin', een meditatietuin behorende bij de naastgelegen 
bestemming 'Maatschappelijk'; 

p. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting', een ontsluiting ten 

behoeve van aangrenzende woonpercelen; 
q. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 

plattelandswoning', één plattelandswoning; 
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r. ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum', het uitoefenen van 

activiteiten ten behoeve van het naastgelegen tuincentrum in de 
bestemming 'Bedrijf';  

s. bij deze bestemming behorende: 
1. tuinen, erven en parkeervoorzieningen ter plaatse van een 

bouwvlak; 

2. voorzieningen, zoals groenvoorzieningen, 
perceelsontsluitingen, (onderhouds)paden en voorzieningen ten 

behoeve van flora en fauna, zoals faunapassages; 

 

met dien verstande dat: 

t. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch 
uitgesloten - veehouderij', geen veehouderij is toegestaan; 

u. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 
paardenbak', uitsluitend een paardenbak is toegestaan. 

3.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

3.2.1  Algemeen 

Voor het bouwen van bouwwerken, gelden de volgende regels: 
a. gebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan, met 

dien verstande dat buiten het bouwvlak: 
1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

vrijstaande schuur', een veldschuur/schuilstal is toegestaan, 

waarvan de goot- en bouwhoogte niet meer mogen bedragen 
dan de bestaande goot- en bouwhoogte; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - 
meditatietuin', een kas en een schuur zijn toegestaan, 

waarvan: 
 de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 

110 m²;  
 de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter; 

 de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 meter; 

b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande 
dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

paardenbak', uitsluitend een paardenbak is toegestaan; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 

plattelandswoning' gelden voor de bouw van een 
plattelandswoning alsmede aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen bij een plattelandswoning de bouwregels voor een 
bedrijfswoning en aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen bij een bedrijfswoning als bedoeld in lid 3.2.4 en lid 

3.2.5. 

 

3.2.2  Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels: 

a. de goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 6 meter 
bedragen; 

b. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 10 
meter bedragen; 



 23  
Gemeente Zeist   NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01   
bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018   Ontwerp   
mRO b.v. / REG / 06.157-v7 / april 2018     

c. de dakhelling van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 60° 

bedragen. 
d. kassen zijn uitsluitend in de vorm van teeltondersteunende kassen 

toegestaan en hiervoor gelden de regels die zijn opgenomen in lid 
3.2.3. 

 

3.2.3  Teeltondersteunende voorzieningen 

Voor het bouwen van teeltondersteunende voorzieningen gelden, 

indien en voor zover het bouwwerken betreft, de volgende regels: 
a. permanente teeltondersteunende voorzieningen zijn uitsluitend 

binnen het bouwvlak toegestaan, met dien verstande dat: 
1. de gezamenlijke oppervlakte van teeltondersteunende kassen 

per bouwvlak niet meer mag bedragen dan 1000 m²;  
2. de bouwhoogte van teeltondersteunende kassen niet meer mag 

bedragen dan 6 meter; 

3. de bouwhoogte van andere permanente teeltondersteunende 
voorzieningen niet meer mag bedragen dan 4 meter; 

4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 
teeltondersteunende voorzieningen', de bestaande permanente 

teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak zijn 
toegestaan. 

b. tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn uitsluitend binnen 
het bouwvlak toegestaan, met dien verstande dat: 

1. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 7 meter. 

 

3.2.4  Bedrijfswoning 

Voor het bouwen van een bedrijfswoning, gelden de volgende regels: 

a. de inhoud van een bedrijfswoning, exclusief aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen, overkappingen en kelders, mag niet meer dan 800 
m³ bedragen; 

b. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 4,5 
meter bedragen; 

c. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 8 

meter bedragen. 
d. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet meer dan 60° 

bedragen. 

  

3.2.5  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij de 

 bedrijfswoning 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen bij de bedrijfswoning, gelden de volgende regels: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen 

en overkappingen mag per bedrijfswoning niet meer bedragen dan 
100 m²; 

b. de goothoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 meter; 

c. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen mag niet meer bedragen dan 4,5 meter; 

d. de dakhelling van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen mag niet meer dan 60° bedragen. 
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3.2.6  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen 

teeltondersteunende voorzieningen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. paardenbakken, stapmolens, overkappingen, bouwwerken voor 

mest- of voeropslag, (kuil)voerplaten, sleuf- en andere silo's, 
water- en andere bassins en spoelplaatsen zijn uitsluitend binnen 

het bouwvlak toegestaan; 
b. binnen het bouwvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde niet meer bedragen dan hieronder is 

aangegeven: 
 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

erf- en perceelsafscheidingen 2 meter 

omheining rond paardenbakken 2 meter 

mestsilo's 6 meter 

veevoedersilo's en hooibergen 10 meter 

sleufsilo's 2,5 meter 

vlaggenmasten en overkappingen, niet zijnde overkappingen bij 

bedrijfswoningen als bedoeld in lid 3.2.5 

6 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter 

 
c. buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde - waaronder begrepen bouwwerken ten behoeve 

van extensief recreatief medegebruik, zoals banken, picknicktafels 
e.d. - niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat: 

1. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen maximaal 1 
meter mag bedragen; 

2. erf- en perceelsafscheidingen open en transparant dienen te 
worden uitgevoerd met een constructie die geen belemmering 

vormt voor het passeren van kleine zoogdieren en amfibieën; 
3. de bouwhoogte van informatieborden ten behoeve van 

extensief recreatief medegebruik maximaal 2,5 meter mag 

bedragen; 
4. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten 

behoeve van een meditatietuin ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van tuin - meditatietuin' maximaal 3 meter 

mag bedragen. 

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 

a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 
de directe omgeving; 

b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 
c. de verkeerskundige situatie. 



 25  
Gemeente Zeist   NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01   
bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018   Ontwerp   
mRO b.v. / REG / 06.157-v7 / april 2018     

3.4  Afwijken van de bouwregels 

 

3.4.1  Hogere goot- en bouwhoogte bedrijfsgebouwen 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 onder a 

en/of b om bedrijfsgebouwen met een hogere goot- en/of bouwhoogte 

toe te staan, mits: 
a. de goothoogte niet meer dan 8 meter bedraagt; 

b. de bouwhoogte niet meer dan 12 meter bedraagt; 
c. de bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

d. de hogere goot- en/of bouwhoogte noodzakelijk is/zijn voor een 
doelmatige agrarische bedrijfsvoering; 

e. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 
wordt aangetast; 

f. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 

plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 
onevenredig worden aangetast. 

 

3.4.2  Schuilstallen ten behoeve van een agrarisch bedrijf 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.1 onder a 

om buiten het bouwvlak schuilstallen ten behoeve van een agrarisch 
bedrijf toe te staan, mits: 

a. de bouwhoogte van een schuilstal niet meer dan 2 meter 

bedraagt; 
b. de oppervlakte van een schuilstal niet meer dan 50 m² bedraagt; 

c. er per agrarisch bedrijf niet meer dan één schuilstal wordt 
toegestaan; 

d. de schuilstal wordt gesitueerd op een solitair gelegen weiland op 
een afstand van minimaal 500 meter vanaf het agrarisch bouwvlak 

van het betreffende agrarisch bedrijf; 
e. de schuilstal noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische 

bedrijfsvoering; 

f. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 
plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 

onevenredig worden aangetast; 
g. de ecologische verbindingsfunctie niet onevenredig wordt 

aangetast. 

 

3.4.3  Schuilstallen ten behoeve van het hobbymatig houden van dieren 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.1 onder a 

om buiten het bouwvlak schuilstallen ten behoeve van het hobbymatig 
houden van dieren toe te staan, mits: 

a. de bouwhoogte van een schuilstal niet meer dan 2 meter 
bedraagt; 

b. de oppervlakte van een schuilstal niet meer dan 10 m² bedraagt; 
c. er per eigenaar/gebruiker niet meer dan één schuilstal wordt 

toegestaan; 
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d. de schuilstal wordt gesitueerd op een solitair gelegen weiland op 

een afstand van minimaal 500 meter vanaf het huiskavel van de 
betreffende eigenaar/gebruiker; 

e. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 
plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 

onevenredig worden aangetast; 

f. de ecologische verbindingsfunctie niet onevenredig wordt 
aangetast. 

 

3.4.4  Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.3 onder b 

om tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak 
toe te staan, mits: 

a. de bouwhoogte van de tijdelijke teeltondersteunende 

voorzieningen maximaal 7 meter bedraagt; 
b. de tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen noodzakelijk zijn 

voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering; 
c. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 

plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 
onevenredig worden aangetast; 

d. de ecologische verbindingsfunctie niet onevenredig wordt 
aangetast. 

3.5  Specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

 

3.5.1  Strijdig gebruik 

a. het aanbrengen van permanente teeltondersteunende 

voorzieningen, niet zijnde bouwwerken, buiten het bouwvlak, is 
niet toegestaan; 

b. detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van: 
1. detailhandel in ter plaatse voortgebrachte agrarische producten 

of stadslandbouwproducten of op een ander agrarisch bedrijf 

voortgebrachte producten, uitsluitend binnen het bouwvlak, tot 
een maximale oppervlakte van 50 m²; 

2. detailhandel ten behoeve van een tuincentrum overeenkomstig 
het bepaalde in lid 1.114, ter plaatse van de aanduiding 

'tuincentrum'. 
c. binnen gebouwen mag uitsluitend de begane grondlaag gebruikt 

worden voor het bedrijfsmatig houden van dieren; 
d. het gebruiken van gronden buiten het bouwvlak en buiten de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - vrijstaande schuur' voor 

het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, 
waaronder begrepen kuilvoer- en mestopslag, is niet toegestaan; 

e. het gebruiken van gronden buiten het bouwvlak en buiten de 
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - vrijstaande schuur' voor 

het stallen van landbouwvoertuigen of -werktuigen, is niet 
toegestaan; 
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f. het gebruiken van gronden buiten het bouwvlak voor niet als 

bouwwerk aan te merken mest- of andere bassins is niet 
toegestaan; 

g. buitenopslag ten behoeve van nevenactiviteiten is niet toegestaan; 
h. het gebruik van bedrijfsgebouwen voor bewoning is niet 

toegestaan; 

i. het gebruik van gronden ten behoeve van boom- of sierteelt is niet 
toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 

'bomenteelt'; 
j. de aanleg van oeverbeschoeiing, kaden en/of aanlegplaatsen is 

buiten het bouwvlak niet toegestaan. 

 

3.5.2  Spuitvrije zones 

Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve 

van de fruitteelt op een afstand van minder dan 50 meter tot 

bestemmingsvlakken ten behoeve van voor 
gewasbeschermingsmiddelen gevoelige functies, dan wel bouwvlakken 

indien sprake is van de bestemming 'Agrarisch - Landschap', is niet 
toegestaan, uitgezonderd: 

a. het bouwvlak behorende bij het bedrijf dat de fruitteelt uitoefent; 
b. bestaand gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen ten 

behoeve van de fruitteelt, met dien verstande dat deze bepaling 
niet geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

agrarisch - afwijkende spuitvrije zone'. 

 

een en ander met dien verstande dat onder chemische 

gewasbeschermingsmiddelen geen biologische 

gewasbeschermingsmiddelen worden begrepen.  

 

3.5.3  Ammoniakemissie 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze 

bestemming, wordt in ieder geval gerekend: het gebruik van gronden 
en bouwwerken ten behoeve van de uitbreiding of wijziging van de 

bestaande veestapel, danwel een wijziging van het bestaande 
stalsysteem, waarbij een toename plaatsvindt van de bestaande 

ammoniakemissie vanaf het betreffende agrarische bedrijf. 

 

3.5.4  Landschappelijke inpassing Bunsinglaan 17 

Het gebruik van gronden en bouwwerken binnen het agrarisch 

bouwvlak Bunsinglaan 17 overeenkomstig de bestemming is 

uitsluitend toegestaan indien de landschappelijke inpassing is 
gerealiseerd en in stand wordt gehouden overeenkomstig het 

landschappelijk inpassingsplan dat in Bijlage 4 van de regels is 
opgenomen, waarbij geldt dat de landschappelijke inpassing binnen 

één jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan dient te 

zijn gerealiseerd. 

 

3.5.5  Landschappelijke inpassing Tolakkerlaan 1 

Het gebruik van gronden en bouwwerken binnen het agrarisch 

bouwvlak Tolakkerlaan 1 overeenkomstig de bestemming is uitsluitend 
toegestaan indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd en in 
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stand wordt gehouden overeenkomstig landschappelijk inpassingsplan 

dat in Bijlage 5 van de regels is opgenomen, waarbij geldt dat de 
landschappelijke inpassing binnen één jaar na onherroepelijk worden 

van het bestemmingsplan dient te zijn gerealiseerd. 

3.6  Afwijken van de gebruiksregels 

 

3.6.1  Nevenactiviteiten 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 om binnen 
een bouwvlak nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven toe te staan, 

mits: 
a. het nevenactiviteiten betreft zoals vermeld in de 'Lijst 

nevenactiviteiten agrarische bedrijven' in Bijlage 2, dan wel naar 
aard en invloed op de omgeving daarmee vergelijkbare activiteiten 

of activiteiten gerelateerd aan stadslandbouw, zoals educatie, 

(ambachtelijke/extensieve) verwerking van 
stadslandbouwproducten, recreatie en zorg; 

b. voor de nevenactiviteiten gebruik wordt gemaakt van bestaande 
bedrijfsgebouwen die binnen het bouwvlak zijn gesitueerd; 

c. per agrarisch bedrijf niet meer dan 25% van de gezamenlijke 
oppervlakte van de bedrijfsgebouwen wordt gebruikt voor 

nevenactiviteiten, tot een maximum van 350 m², met dien 
verstande dat maximaal 50 m² voor agrarische horeca mag 

worden gebruikt; 

d. de nevenactiviteiten plaatsvinden naast en ter ondersteuning van 
de agrarische bedrijfsvoering; het agrarisch bedrijf blijft de 

hoofdfunctie; 
e. de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig toeneemt; 

f. op eigen terrein binnen het bouwvlak wordt voorzien in voldoende 
parkeergelegenheid; 

g. geen buitenopslag plaatsvindt ten behoeve van nevenactiviteiten; 
h. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 

wordt aangetast; 

i. de nevenactiviteiten geen belemmeringen opleveren voor de 
bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven; 

j. natuurwaarden, waaronder begrepen de ecologische 
verbindingsfunctie, niet onevenredig worden aangetast;  

k. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 
plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid '31.1 niet 

onevenredig worden aangetast. 

 

3.6.2  Kleinschalig kamperen 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 voor het 

toestaan van kleinschalig kamperen bij een agrarisch bedrijf, mits: 
a. de kampeermiddelen worden gesitueerd binnen het bouwvlak of, 

indien aangetoond is dat er geen reële mogelijkheden zijn om 
kleinschalig kamperen binnen het bouwvlak te realiseren, 

kampeermiddelen direct aansluitend aan het bouwvlak worden 
gesitueerd tot een afstand van maximaal 50 meter uit het 
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bouwvlak, met dien verstande dat de kampeermiddelen niet buiten 

het bouwvlak mogen worden gesitueerd aan de aan de weg 
gelegen zijde van het bouwvlak; 

b. het kleinschalig kamperen zoveel mogelijk wordt geconcentreerd; 
c. de gezamenlijke oppervlakte van het kampeerterrein niet meer 

dan 3.000 m² bedraagt; 

d. het aantal kampeermiddelen niet meer dan 15 bedraagt, met dien 
verstande dat stacaravans niet zijn toegestaan; 

e. het kleinschalig kamperen uitsluitend in de periode 15 maart tot en 
met 31 oktober plaatsvindt; 

f. sanitaire voorzieningen in bestaande bedrijfsgebouwen die binnen 
het bouwvlak zijn gesitueerd worden gerealiseerd; 

g. uit een landschappelijk inpassingsplan blijkt dat er sprake is van 
een zorgvuldige landschappelijke inpassing van het 

kampeerterrein; 

h. de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig toeneemt;  
i. op eigen terrein binnen het bouwvlak in voldoende 

parkeervoorzieningen wordt voorzien; 
j. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 

wordt aangetast; 
k. het kampeerterrein geen belemmeringen oplevert voor de 

bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven; 
l. natuurwaarden, waaronder begrepen de ecologische 

verbindingsfunctie, niet onevenredig worden aangetast;  

m. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 
plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid '31.1 niet 

onevenredig worden aangetast. 

 

3.6.3  Stadslandbouw 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 voor het 
toestaan van het in kleinschalige omvang telen van gewassen 

(siergewassen daaronder begrepen) en/of extensief houden van 

dieren voor voedselproductie, zoals bijen, in het kader van 
stadslandbouw, mits:  

a. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 
plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 

onevenredig worden aangetast; 
b. de ecologische verbindingsfunctie niet onevenredig wordt 

aangetast. 

 

3.6.4  Verkleining spuitvrije zones 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.5.2 voor het 

toestaan van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen 
ten behoeve van de fruitteelt op een afstand van minder dan 50 meter 

tot bestemmingsvlakken ten behoeve van voor 
gewasbeschermingsmiddelen gevoelige functies, dan wel bouwvlakken 

indien sprake is van de bestemming 'Agrarisch - Landschap', mits is 
aangetoond dat een aanvaardbaar verblijfsklimaat voor de betreffende 

gevoelige functies is gegarandeerd. 
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3.6.5  Toename ammoniakemissie 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.5.3 voor het 

toestaan van een toename van de ammoniakemissie als gevolg van de 
uitbreiding of wijziging van de bestaande veestapel, danwel een 

wijziging van het bestaande stalsysteem, indien het project of de 
handeling, waar de aanvraag om omgevingsvergunning op ziet, een 

stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in het 
Natura 2000-gebied, die afzonderlijk en - ingeval het project of de 

handeling betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, 
derde lid van de Wet milieubeheer - in cumulatie met andere 

projecten of handelingen met betrekking tot dezelfde inrichting, in de 

periode waarvoor het programma als bedoeld in artikel 2.1 van het 
Besluit natuurbescherming geldt, niet een waarde overschrijdt die is 

vastgesteld in artikel 2.12 van het Besluit natuurbescherming. 

3.7  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

 bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 

3.7.1  Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Agrarisch - Landschap' aangewezen 

gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te 

laten uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 
van het bevoegde gezag: 

a. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van gronden, 
tenzij daarvoor een vergunning is vereist  krachtens de 

Ontgrondingenwet of provinciale ontgrondingenverordening; 
b. het diepwoelen, -ploegen of het uitvoeren van andere ingrepen in 

de bodem, dieper dan 0,5 meter; 
c. het graven, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 

herprofileren van waterlopen, sloten en greppels; 

d. het dempen van waterlopen, sloten en greppels; 
e. werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, 

zoals bemalen, onderbemalen, slaan van putten, draineren, 
afdammen, stuwen, etc.; 

f. het vellen of rooien van houtgewas waaronder het verwijderen van 
houtwallen, bosjes en landschapselementen, tenzij het het vellen 

of rooien van fruitbomen betreft; 
g. het beplanten met houtgewas, waaronder mede begrepen, 

bebossen, de aanplant van productiebos en fruitbomen; 

h. het aanleggen en verharden van wegen, voet-, fiets- en andere 
paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen 

met een oppervlakte van meer dan 10 m²; 
i. het aanleggen van onverharde wegen, voet-, fiets- en andere 

paden; 
j. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie-, 

of telecommunicatieidingen en daarmee verband houdende  
constructies, installaties en apparatuur; 

k. het aanbrengen van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen 

(voor zover het geen bouwwerken betreft). 
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3.7.2  Uitzonderingen op het verbod 

Het in lid 3.7.1 genoemde verbod geldt niet voor werken en/of 

werkzaamheden: 
a. die plaatsvinden binnen het agrarisch bouwvlak; 

b. die tot het normale onderhoud en beheer worden gerekend; 
c. die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan reeds in uitvoering waren of waarvoor op dat 
tijdstip reeds een vergunning was verleend. 

 

3.7.3  Toetsingscriteria 

De in lid 3.7.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien: 

a. door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan 
hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter plaatse 
aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1, niet 

onevenredig worden of kunnen worden aangetast, danwel de 
mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig 

worden of kunnen worden verkleind, en 

b. door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan 
hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de ecologische 

verbindingsfunctie niet onevenredig wordt of kan worden 
aangetast, danwel de mogelijkheden voor het herstel van die 

functie niet onevenredig wordt of kan worden verkleind. 

3.8  Wijzigingsbevoegdheid 

 

3.8.1  Vormaanpassing agrarisch bouwvlak 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch 

- Landschap' geheel of gedeeltelijk te wijzigen voor de 
vormaanpassing een agrarisch bouwvlak, mits: 

a. de oppervlakte van het agrarisch bouwvlak gelijk blijft; 
b. er een compacte bouwvlakvorm blijft bestaan; 

c. de vormverandering noodzakelijk is voor een doelmatige 
agrarische bedrijfsvoering; 

d. de vormaanpassing vanuit verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar 
is; 

e. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 

wordt aangetast; 
f. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 

plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1, niet 
onevenredig worden aangetast; 

g. de ecologische verbindingsfunctie niet onevenredig wordt 
aangetast. 

 

3.8.2  Vergroting bouwvlak grondgebonden agrarisch bedrijf 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Agrarisch - 

Landschap' geheel of gedeeltelijk te wijzigen voor de vergroting van 
een agrarisch bouwvlak van een grondgebonden agrarisch bedrijf, 

mits: 
a. de oppervlakte van het bouwvlak na vergroting maximaal 1,5 

hectare bedraagt; 



 32  
Gemeente Zeist   NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01   
bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018   Ontwerp   
mRO b.v. / REG / 06.157-v7 / april 2018     

b. er een compacte bouwvlakvorm blijft bestaan; 

c. de vergroting noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische 
bedrijfsvoering; 

d. er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf of indien het 
geen volwaardig agrarisch bedrijf betreft is aangetoond dat door 

vergroting van het bouwvlak het bedrijf zal uitgroeien tot een 

volwaardig agrarisch bedrijf; 
e. is aangetoond dat binnen het bestaande bouwvlak onvoldoende 

mogelijkheden zijn voor de uitbreiding van de noodzakelijke 
bebouwing; 

f. er een concreet bouw- en inrichtingsplan aan ten grondslag ligt; 
g. de vergroting vanuit verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is; 

h. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 
wordt aangetast; 

i. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 

plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1, niet 
onevenredig worden aangetast; 

j. de ecologische verbindingsfunctie niet onevenredig wordt 
aangetast; 

k. uit een landschappelijk inpassingsplan blijkt dat er sprake is van 
een zorgvuldige landschappelijke inpassing. 

 

3.8.3  Wijziging naar plattelandswoning 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch 

- Landschap' te wijzigen ten behoeve van het omzetten van een 
agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning middels het 

toekennen van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 
plattelandswoning' aan de woning (inclusief daarbij behorende aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, tuin en erf), mits: 
a. de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien een 

bedrijfswoning als plattelandswoning in gebruik wordt genomen 
zoals bedoeld in de Wet plattelandswoningen;  

b. de bedrijfswoning niet meer als bedrijfswoning functioneert; 

c. het bedrijf waartoe de bedrijfswoning behoort de 
bedrijfsactiviteiten niet heeft beëindigd; 

d. de omzetting geen belemmering oplevert voor de bedrijfsvoering 
van omliggende (agrarische) bedrijven; 

e. sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, onder meer 
uit het oogpunt van luchtkwaliteit; 

f. er ten behoeve van het agrarisch bedrijf waartoe de bedrijfswoning 
behoort geen nieuwe bedrijfswoning wordt toegestaan; 

g. voor de plattelandswoning dezelfde bouwregels gelden als voor 

agrarische bedrijfswoningen. 

 

3.8.4  Wijziging naar wonen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch 

- Landschap' ter plaatse van een bouwvlak te wijzigen in 'Wonen - 
Buitengebied' en/of 'Tuin' en/of 'Natuur' ten behoeve van het gebruik 

van het voormalige agrarisch bouwperceel voor wonen, al dan niet in 
combinatie met natuurontwikkeling, mits: 
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a. het ter plaatse aanwezige agrarisch bedrijf beëindigd is en het 

bouwperceel niet optimaal gesitueerd en uitgerust is voor de 
grondgebonden landbouw; 

b. het bestaande aantal woningen niet wordt vergroot; 
c. in afwijking van het bepaalde onder b, mag op de gronden binnen 

het voormalige agrarisch bouwvlak, één extra vrijstaande woning 

worden gebouwd, mits binnen het betreffende agrarisch bouwvlak 
ten minste 1000 m² aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen 

wordt gesloopt. Wanneer ten minste 2.500 m² aan gebouwen 
wordt gesloopt, is de bouw van twee woningen toegestaan. 

Wanneer er 4.000 m² of meer aan gebouwen wordt gesloopt, is de 
bouw van drie woningen toegestaan. Voor de bouw van nieuwe 

woningen gelden de bouwregels zoals opgenomen in Artikel 20 
('Wonen - Buitengebied'); 

d. de gronden ter plaatse van en aansluitend aan de woning(en) de 

bestemming 'Wonen - Buitengebied' en/of 'Tuin' krijgen en de 
overige gronden binnen het voormalige agrarisch bouwvlak die niet 

tot het erf/erven gaan behoren de bestemming 'Agrarisch - 
Landschap' behouden, of 'Natuur' krijgen indien daar 

natuurontwikkeling plaatsvindt; 
e. het agrarisch bouwvlak wordt verwijderd; 

f. alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt met 
uitzondering van tot het hoofdgebouw van de voormalige 

agrarische bedrijfswoning behorende aangebouwde 

bedrijfsruimten, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en 
voormalige bedrijfsgebouwen, die kunnen worden aangemerkt als 

aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij de woning(en) en, gezien 
de oppervlaktebepalingen ter zake in Artikel 20 ('Wonen - 

Buitengebied'), als zodanig mogen worden aangemerkt; 
g. de bestemmingswijziging geen belemmering oplevert voor de 

bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven; 
h. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen 

terrein; 

i. er wordt voldaan aan de eisen van de Wet geluidhinder; 
j. er ter plaatse van de woning(en) sprake is van een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat; 
k. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 

wordt aangetast; 
l. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 

plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1, niet 
onevenredig worden aangetast; 

m. natuurwaarden, waaronder begrepen de ecologische 

verbindingsfunctie, niet onevenredig worden aangetast; 
n. uit een landschappelijk inpassingsplan blijkt dat er sprake is van 

een zorgvuldige landschappelijke inpassing. 

 

3.8.5  Wijziging naar bedrijf 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch 

- Landschap' ter plaatse van een bouwvlak te wijzigen in 'Bedrijf' en/of 
'Natuur' ten behoeve van de vestiging van één niet-agrarisch bedrijf, 

al dan niet in combinatie met natuurontwikkeling, mits: 
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a. het ter plaatse aanwezige agrarisch bedrijf beëindigd is en het 

bouwperceel niet optimaal gesitueerd en uitgerust is voor de 
grondgebonden landbouw; 

b. het een bedrijf betreft dat: 
1. in de van deze regels deel uitmakende 'Staat van 

bedrijfsactiviteiten' is aangeduid als categorie 1 of 2, dan wel 

daarmee gelijk kan worden gesteld wat betreft de gevolgen 
voor de omgeving; 

2. kan worden aangemerkt als agrarisch verwant bedrijf of 
agrarisch-technisch hulpbedrijf; 

c. de gronden ter plaatse van en aansluitend aan de voormalige 
agrarische bedrijfsbebouwing de bestemming 'Bedrijf' krijgen en 

de overige gronden binnen het voormalige agrarisch bouwvlak die 
niet tot het bedrijfsterrein gaan behoren de bestemming 'Agrarisch 

- Landschap' behouden, of 'Natuur' krijgen indien daar 

natuurontwikkeling plaatsvindt; 
d. het agrarisch bouwvlak wordt verwijderd; 

e. de gezamenlijke oppervlakte, de goothoogte en de bouwhoogte 
van gebouwen en het aantal bedrijfswoningen niet meer mag 

bedragen dan de ten tijde van het wijzigingsbesluit bestaande 
oppervlakte, goot- en bouwhoogte en aantal bedrijfswoningen, 

met dien verstande dat: 
1. van de gezamenlijke oppervlakte van de op dat tijdstip 

bestaande bedrijfsgebouwen tenminste 50% dient te worden 

gesloopt;  
2. het bepaalde onder 1 niet geldt voor cultuurhistorisch 

waardevolle bedrijfsgebouwen; 
3. het bepaalde onder 1 niet geldt indien sprake is van de 

vestiging van een bedrijf dat vanwege zijn werkzaamheden 
met zwaar rijdend materieel zich voornamelijk richt op het 

landelijk gebied. 
f. er geen detailhandel of publiekgerichte dienstverlening plaatsvindt; 

g. er geen buitenopslag plaatsvindt, met dien verstande dat 

buitenopslag wel is toegestaan bij een agrarisch verwant bedrijf of 
agrarisch-technisch hulpbedrijf; 

h. de bestemmingswijziging geen belemmering oplevert voor de 
bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven; 

i. de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig toeneemt; 
j. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen 

terrein; 
k. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 

wordt aangetast; 

l. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 
plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1, niet 

onevenredig worden aangetast; 
m. natuurwaarden, waaronder begrepen de ecologische 

verbindingsfunctie, niet onevenredig worden aangetast; 
n. uit een landschappelijk inpassingsplan blijkt dat er sprake is van 

een zorgvuldige landschappelijke inpassing. 
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3.8.6  Wijziging naar Natuur 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch - 

Landschap' geheel of gedeeltelijk wijzigen in de bestemming 'Natuur' 

ten behoeve van natuurontwikkeling, mits: 
a. de betreffende gronden zijn verworven ten behoeve van 

natuurontwikkeling, danwel de huidige eigenaar wijziging wenst; 
b. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 

plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 
onevenredig worden aangetast. 

 

3.8.7  Wijziging naar wonen Bunsinglaan 13 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch 

- Landschap' ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone - 
wijzigingsgebied' te wijzigen in 'Wonen - Buitengebied' en/of 'Tuin' ten 

behoeve van het gebruik van het voormalige agrarisch bouwperceel 
voor wonen al dan niet in combinatie met recreatieappartementen, 

onder de voorwaarden dat: 
a. het ter plaatse aanwezige agrarisch bedrijf beëindigd is en het 

bouwperceel niet optimaal gesitueerd en uitgerust is voor de 
grondgebonden landbouw; 

b. de bestaande woning behouden mag blijven en maximaal drie 

extra vrijstaande woningen mogen worden gebouwd, mits alle 
voormalige agrarische bedrijfsbebouwing die in Bijlage 6 van de 

regels als te slopen is aangeduid, wordt gesloopt; 
c. de situering van de extra woningen plaatsvindt overeenkomstig 

het landschappelijk inpassingsplan dat in Bijlage 7 van de regels is 
opgenomen;  

d. voor de bouw van nieuwe woningen gelden de bouwregels zoals 
opgenomen in Artikel 20 ('Wonen - Buitengebied'); 

e. de gronden ter plaatse van en aansluitend aan de woningen de 

bestemming 'Wonen - Buitengebied' en/of 'Tuin' krijgen en de 
overige gronden binnen het voormalige agrarisch bouwvlak die niet 

tot het erf/erven gaan behoren de bestemming 'Agrarisch - 
Landschap' behouden; 

f. het agrarisch bouwvlak wordt verwijderd; 
g. de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen die in Bijlage 6 van de 

regels niet als te slopen zijn aangeduid worden aangemerkt als 
bijgebouwen bij de bestaande woning die behouden mag worden, 

waarbij geldt dat deze mogen worden aangewend voor de 

realisatie van recreatieappartementen, mits: 
1. deze gebouwen niet worden uitgebreid; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van de recreatieappartementen 
niet meer bedraagt dan 350 m². 

h. bestemmingswijziging geen belemmering oplevert voor de 
bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven; 

i. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen 
terrein; 

j. de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig toeneemt; 

k. er wordt voldaan aan de eisen van de Wet geluidhinder; 
l. er ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat; 
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m. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 

wordt aangetast; 
n. natuurwaarden, waaronder begrepen de ecologische 

verbindingsfunctie, niet onevenredig worden aangetast; 
o. het perceel landschappelijk wordt ingepast overeenkomstig het 

landschappelijk inpassingsplan dat in Bijlage 7 van de regels is 

opgenomen.  
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Artikel 4  Agrarisch met waarden - Natuur en landschap 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch met waarden - Natuur en landschap' aangewezen 

gronden zijn bestemd voor: 
a. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf, niet 

zijnde een boomteelt- of sierteeltbedrijf; 
b. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de in lid 31.1 
genoemde landschapstypen; 

c. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van ter plaatse 
voorkomende danwel daaraan eigen natuurwaarden; 

d. hobbymatig agrarisch grondgebruik; 

e. water(gangen), waterhuishoudkundige voorzieningen, oevers en 
taluds; 

f. extensief recreatief medegebruik; 

 

alsmede voor: 

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 
paardenbak', een paardenbak en bijbehorende gebouwen ten 

behoeve van de stalling van en het gebruik voor paarden; 
h. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting', een ontsluiting ten 

behoeve van een aangrenzend woonperceel; 
i. ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij', voorzieningen en 

gebouwen ten behoeve van de paardenhouderij op het perceel 

Laan van Rijnwijk 2; 
j. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals 

groenvoorzieningen, perceelsontsluitingen, (onderhouds)paden en 
voorzieningen ten behoeve van flora en fauna, zoals 

faunapassages. 

4.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

Toegestaan zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde - 

waaronder begrepen bouwwerken ten behoeve van extensief 
recreatief medegebruik, zoals banken, picknicktafels e.d. - met een 

bouwhoogte van maximaal 2 meter, met dien verstande dat: 
a. overkappingen, stapmolens, bouwwerken voor mest- of 

voeropslag, (kuil)voerplaten, sleuf- en andere silo's, water- en 
andere bassins, spoelplaatsen en teeltondersteunende 

voorzieningen niet zijn toegestaan; 
b. paardenbakken niet zijn toegestaan, met dien verstande dat ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

paardenbak', wel een paardenbak is toegestaan, waarbij geldt dat: 
1. de oppervlakte van een paardenbak niet meer mag bedragen 

dan de bestaande oppervlakte; 
2. de bouwhoogte van een omheining rond een paardenbak niet 

meer mag bedragen dan 2 meter; 
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c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 

paardenbak' gebouwen ten behoeve van de stalling van en het 
gebruik voor paarden zijn toegestaan, waarvan de oppervlakte niet 

meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte en de goot- en 
bouwhoogte niet meer mogen bedragen dan de bestaande goot- 

en bouwhoogte; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij', voorzieningen en 
gebouwen ten behoeve van de paardenhouderij op het perceel 

Laan van Rijnwijk 2 zijn toegestaan, waarvan de oppervlakte niet 
meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte en de goot- en 

bouwhoogte niet meer mogen bedragen dan de bestaande goot- 
en bouwhoogte; 

e. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen maximaal 1 
meter mag bedragen; 

f. erf- en perceelsafscheidingen open en transparant dienen te 

worden uitgevoerd met een constructie die geen belemmering 
vormt voor het passeren van kleine zoogdieren en amfibieën; 

g. de bouwhoogte van informatieborden ten behoeve van extensief 
recreatief medegebruik maximaal 2,5 meter mag bedragen; 

4.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 
a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 

de directe omgeving; 
b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 

c. de verkeerskundige situatie. 

4.4  Afwijken van de bouwregels 

 

4.4.1  Schuilstallen ten behoeve van een agrarisch bedrijf 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 om 
schuilstallen ten behoeve van een agrarisch bedrijf toe te staan, mits: 

a. de bouwhoogte van een schuilstal niet meer dan 2 meter 
bedraagt; 

b. de oppervlakte van een schuilstal niet meer dan 50 m² bedraagt; 
c. er per agrarisch bedrijf niet meer dan één schuilstal wordt 

toegestaan; 
d. de schuilstal wordt gesitueerd op een solitair gelegen weiland op 

een afstand van minimaal 500 meter vanaf het agrarisch bouwvlak 

van het betreffende agrarisch bedrijf; 
e. de schuilstal noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische 

bedrijfsvoering; 
f. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 

plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 
onevenredig worden aangetast; 

g. de natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast. 

4.5  Specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 
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4.5.1  Strijdig gebruik 

a. het aanbrengen van teeltondersteunende voorzieningen, niet 
zijnde bouwwerken, is niet toegestaan; 

b. detailhandel is niet toegestaan; 
c. het gebruiken van gronden voor het opslaan, storten of bergen 

van materialen, producten en mest, waaronder begrepen 

(kuil)voer- en mestopslag, is niet toegestaan; 
d. het gebruiken van gronden voor het stallen van 

landbouwvoertuigen of -werktuigen, is niet toegestaan; 
e. het gebruiken van gronden voor niet als bouwwerk aan te merken 

mest- of andere bassins is niet toegestaan; 
f. het gebruik van gronden ten behoeve van boom- of sierteelt is niet 

toegestaan; 
g. het diepwoelen, -ploegen of het uitvoeren van andere ingrepen in 

de bodem, dieper dan 0,5 meter, is niet toegestaan; 

h. de aanleg van oeverbeschoeiing, kaden en/of aanlegplaatsen is 
niet toegestaan. 

 

4.5.2  Spuitvrije zones 

Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve 
van de fruitteelt op een afstand van minder dan 50 meter tot 

bestemmingsvlakken ten behoeve van voor 
gewasbeschermingsmiddelen gevoelige functies, dan wel bouwvlakken 

indien sprake is van de bestemming 'Agrarisch - Landschap', is niet 

toegestaan, uitgezonderd: 
a. het bouwvlak behorende bij het bedrijf dat de fruitteelt uitoefent; 

b. bestaand gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen ten 
behoeve van de fruitteelt. 

 

een en ander met dien verstande dat onder chemische 

gewasbeschermingsmiddelen geen biologische 

gewasbeschermingsmiddelen worden begrepen.  

4.6  Afwijken van de gebruiksregels 

 

4.6.1  Stadslandbouw 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 voor het 
toestaan van het in kleinschalige omvang telen van gewassen 

(siergewassen daaronder begrepen) en/of extensief houden van 
dieren voor voedselproductie, zoals bijen, in het kader van 

stadslandbouw, mits: 
a. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 

plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 
onevenredig worden aangetast; 

b. de natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast. 

 

4.6.2  Verkleining spuitvrije zones 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.5.2 voor het 

toestaan van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen 
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ten behoeve van de fruitteelt op een afstand van minder dan 50 meter 

tot bestemmingsvlakken ten behoeve van voor 
gewasbeschermingsmiddelen gevoelige functies, dan wel bouwvlakken 

indien sprake is van de bestemming 'Agrarisch - Landschap', mits is 
aangetoond dat een aanvaardbaar verblijfsklimaat voor de betreffende 

gevoelige functies is gegarandeerd. 

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

 

4.7.1  Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Agrarisch met waarden - Natuur en 
landschap' aangewezen gronden de volgende werken en/of 

werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegde gezag: 

a. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van gronden, 

tenzij daarvoor een vergunning is vereist  krachtens de 
Ontgrondingenwet of provinciale ontgrondingenverordening; 

b. het graven, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 
herprofileren van waterlopen, sloten en greppels; 

c. het dempen van waterlopen, sloten en greppels; 
d. werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, 

zoals bemalen, onderbemalen, slaan van putten, draineren, 
afdammen, stuwen, etc.; 

e. het vellen of rooien van houtgewas waaronder het verwijderen van 

houtwallen, bosjes en landschapselementen, tenzij het het vellen 
of rooien van fruitbomen betreft; 

f. het beplanten met houtgewas, waaronder mede begrepen, 
bebossen, de aanplant van productiebos en fruitbomen; 

g. het aanleggen en verharden van wegen, voet-, fiets- en andere 
paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen 

met een oppervlakte van meer dan 10 m²; 
h. het aanleggen van onverharde wegen, voet-, fiets- en andere 

paden; 

i. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie-, 
of telecommunicatieidingen en daarmee verband houdende  

constructies, installaties en apparatuur. 

 

4.7.2  Uitzonderingen op het verbod 

Het in lid 4.7.1 genoemde verbod geldt niet voor werken en/of 

werkzaamheden: 
a. die tot het normale onderhoud en beheer worden gerekend; 

b. die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan reeds in uitvoering waren of waarvoor op dat 
tijdstip reeds een vergunning was verleend. 

 

4.7.3  Toetsingscriteria 

De in lid 4.7.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien: 
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a. door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan 

hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter plaatse 

aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1, niet 
onevenredig worden of kunnen worden aangetast, danwel de 

mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig 

worden of kunnen worden verkleind, en 
b. door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan 

hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de 
natuurwaarden niet onevenredig worden of kunnen worden 

aangetast, danwel de mogelijkheden voor het herstel van die 
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, 

één en ander op basis van ecologisch onderzoek naar de actuele 
natuurwaarden en de effecten van de beoogde werken en/of 

werkzaamheden daarop. 

4.8  Wijzigingsbevoegdheid 

 

4.8.1  Wijziging naar Natuur 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch met 

waarden - Natuur en landschap' geheel of gedeeltelijk wijzigen in de 
bestemming 'Natuur' ten behoeve van natuurontwikkeling, mits: 

a. de betreffende gronden zijn verworven ten behoeve van 
natuurontwikkeling, danwel de huidige eigenaar wijziging wenst; 

b. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 

plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 
onevenredig worden aangetast. 
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Artikel 5  Bedrijf 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum', een tuincentrum; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', opslag; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals terreinen, 
erven, tuinen, (ontsluitings)wegen, paden, parkeervoorzieningen, 

groenvoorzieningen en water; 

 

met dien verstande dat: 

d. een bedrijfswoning niet is toegestaan.  

5.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

5.2.1  Gebouwen 

a. de afstand van gebouwen tot de weg dient ten minste 15 meter te 
bedragen, of niet minder dan de bestaande afstand, indien die 

minder dan 15 meter bedraagt; 
b. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrenzen dient ten minste 

10 meter te bedragen, of niet minder dan de bestaande afstand, 
indien die minder dan 10 meter bedraagt; 

c. gebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan; 
d. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag 100% 

bedragen, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)'; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage 

(%)' mag het bebouwingspercentage van het bouwvlak niet meer 
bedragen dan is aangegeven; 

f. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 4,5 
meter; 

g. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 6,5 
meter; 

h. in afwijking van het bepaalde onder f en g, mag de goot- en 

bouwhoogte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 
'tuincentrum' voor maximaal 30% van de oppervlakte van het 

bouwvlak niet meer bedragen dan respectievelijk 6 en 10 meter. 

 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet 

meer bedragen dan hieronder is aangegeven: 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

erf- en perceelsafscheidingen 2 meter 

vlaggenmasten, palen en technische installaties 6 meter 

overkappingen 5 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter 
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5.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 

a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 
de directe omgeving; 

b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 
c. de verkeerskundige situatie. 

5.4  Afwijken van de bouwregels 

 

5.4.1  Kleinere afstand tot de weg en/of de perceelsgrens 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.1 onder a 

en b om gebouwen op een kleinere afstand van de weg en/of 
perceelsgrenzen toe te staan, mits: 

a. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is; 
b. dit vanuit verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is; 

c. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 
wordt aangetast. 

5.5  Specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

a. detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel 
ten behoeve van een tuincentrum overeenkomstig het bepaalde in 

lid 1.114, ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum'; 
b. horeca is niet toegestaan, met uitzondering van ondersteunende 

horeca ten behoeve van een tuincentrum ter plaatse van de 
aanduiding 'tuincentrum', tot een maximum brutovloeroppervlakte 

van 400 m². 

5.6  Afwijken van de gebruiksregels 

 

5.6.1  Vestiging ander type bedrijf 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1, voor het 
toestaan van een ander type bedrijf, mits: 

a. het een bedrijf betreft dat in vergelijking met het in lid 5.1 
toegestane bedrijf naar aard en invloed op de omgeving een 

verbeterde situatie oplevert met het oog op het woon- en 

leefklimaat en het omliggende landschap;  
b. het een bedrijf betreft dat in de van deze regels deel uitmakende 

'Staat van bedrijfsactiviteiten' is aangeduid als categorie 1 of 2, 
dan wel daarmee gelijk kan worden gesteld wat betreft de 

gevolgen voor de omgeving; 
c. het geen risicovolle inrichting of bedrijf betreft dat in belangrijke 

mate geluidshinder kan veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 2.1, 
lid 3 van het Besluit omgevingsrecht; 

d. de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig toeneemt. 
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Artikel 6  Bos 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van ter plaatse 
voorkomend bos; 

b. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van ter plaatse 
voorkomende danwel daaraan eigen cultuurhistorische, 

landschappelijke en natuurwaarden; 
c. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de in lid 31.1 
genoemde landschapstypen; 

d. bestaande bosbouw; 

e. watergangen en andere waterpartijen, waterhuishoudkundige 
voorzieningen, oevers en taluds; 

f. extensief recreatief medegebruik; 

 

alsmede voor: 

g. ter plaatse van de aanduiding 'tuin', een tuin, inclusief tennisbaan, 
paardenbak en gebouwen, ten behoeve van de woning Tiendweg 

4; 
h. ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij', voorzieningen en 

gebouwen ten behoeve van de paardenhouderij op het perceel 
Laan van Rijnwijk 2; 

i. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting', een ontsluitingsweg ten 

behoeve van het aangrenzende woonperceel; 
j. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals fiets-, voet- 

en ruiterpaden. 

6.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

Toegestaan zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde met 

een bouwhoogte van maximaal 1,5 meter, met dien verstande dat: 

a. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen maximaal 1 
meter mag bedragen; 

b. erf- en perceelsafscheidingen open en transparant dienen te 
worden uitgevoerd met een constructie die geen belemmering 

vormt voor het passeren van kleine zoogdieren en amfibieen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'tuin': 
1. een tennisbaan is toegestaan, waarvan de oppervlakte niet 

meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte en de 
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de bestaande 

bouwhoogte;  
2. een paardenbak is toegestaan, waarvan de oppervlakte niet 

meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte en de 
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de bestaande 

bouwhoogte;  

3. gebouwen zijn toegestaan, waarvan de oppervlakte niet meer 
mag bedragen dan de bestaande oppervlakte en de goot- en 

bouwhoogte niet meer mogen bedragen dan de bestaande 
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goot- en bouwhoogte. 

d. ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij', voorzieningen en 
gebouwen ten behoeve van de paardenhouderij op het perceel 

Laan van Rijnwijk 2 zijn toegestaan, waarvan de oppervlakte niet 
meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte en de goot- en 

bouwhoogte niet meer mogen bedragen dan de bestaande goot- 

en bouwhoogte. 

6.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 
a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 

de directe omgeving; 

b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 
c. de verkeerskundige situatie. 

6.4  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 om 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een hogere bouwhoogte toe 

te staan, mits: 
a. de bouwhoogte niet meer dan 2,5 meter bedraagt; 

b. de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden niet 
onevenredig worden aangetast; 

c. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 
plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 

onevenredig worden aangetast. 

6.5  Specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

 

Als strijdig gebruik wordt in ieder geval aangemerkt het gebruiken van 

gronden voor: 
a. agrarisch grondgebruik anders dan ten behoeve van natuurbeheer; 

b. het winnen van bosstrooisel; 
c. diepwoelen en/of diepploegen of het uitvoeren van andere 

ingrepen in de bodem, dieper dan 0,5 meter; 
d. de aanleg van oeverbeschoeiing, kaden en/of aanlegplaatsen. 

6.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

 bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 

6.6.1  Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Bos' aangewezen gronden de 

volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten 
uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 

het bevoegde gezag: 
a. het verlagen, vergraven, ophogen en egaliseren van gronden, 

tenzij daarvoor een vergunning is vereist krachtens de 

Ontgrondingenwet; 
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b. het graven, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 

herprofileren van waterlopen, sloten en greppels; 
c. het dempen van waterlopen, sloten en greppels; 

d. werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, 
zoals bemalen, onderbemalen, slaan van putten, draineren, 

afdammen, stuwen, etc. 

e. het vellen of rooien van houtgewas, waaronder het verwijderen 
van houtwallen, bosjes en landschapselementen;  

f. het aanleggen en verharden van wegen, voet-, fiets- en andere 
paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen 

met een oppervlakte van meer dan 10 m²; 
g. het aanleggen van onverharde wegen, voet-, fiets- en andere 

paden; 
h. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- 

of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende 

constructies, installaties en apparatuur. 

 

6.6.2  Uitzonderingen op het verbod 

Het in lid 6.6.1 genoemde verbod geldt niet voor werken en/of 

werkzaamheden: 
a. die tot het normale onderhoud en beheer worden gerekend; 

b. die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit 
bestemmingsplan reeds in uitvoering waren of waarvoor op dat 

tijdstip reeds een vergunning was verleend. 

 

6.6.3  Toetsingscriteria 

De in lid 6.6.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien: 

a. door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan 

hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden, niet onevenredig 

worden of kunnen worden aangetast, danwel de mogelijkheden 
voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of 

kunnen worden verkleind, en; 

b. door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan 
hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de 

natuurwaarden niet onevenredig worden of kunnen worden 
aangetast, danwel de mogelijkheden voor het herstel van die 

waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, 
één en ander op basis van ecologisch onderzoek naar de actuele 

natuurwaarden en de effecten van de beoogde werken en/of 
werkzaamheden daarop. 
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Artikel 7  Buitenplaats 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Buitenplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van buitenplaatsen met 
ter plaatse voorkomende danwel daaraan eigen cultuurhistorische, 

landschappelijke en natuurwaarden, bestaande uit de samenhang 
tussen hoofd- en bijgebouwen, het historisch tuin- en parkontwerp 

met aanwezige hoogteverschillen, waterpartijen, bossen en lanen, 
landschapselementen en padenstelsel; 

b. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de in lid 31.1 

genoemde landschapstypen; 

c. migratie- en verblijfsgebied voor inheemse flora- en fauna met de 
daarbij behorende faunapassages; 

d. extensief recreatief medegebruik; 
e. de ontsluiting van op de buitenplaatsen gelegen functies; 

 

alsmede voor: 

f. ter plaatse van de aanduiding 'wonen': 

1. wonen, met dien verstande dat het aantal wooneenheden niet 
meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven; 
2. beroep of bedrijf aan huis; 

3. bijbehorende tuinen en erven. 

g. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': 
1. een kantoor; 

2. bijbehorende tuinen en erven; 
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

kippenpaleis', een verblijf ten behoeve van vogels; 
i. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein', een parkeerterrein; 

j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 
wijnbouw', een wijngaard. 

7.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

7.2.1  Buitenplaats 

Toegestaan zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde - 
waaronder begrepen bouwwerken ten behoeve van extensief 

recreatief medegebruik, zoals banken, picknicktafels e.d. - met een 

bouwhoogte van maximaal 2 meter, met dien verstande dat: 
a. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen maximaal 1 

meter mag bedragen; 
b. erf- en perceelsafscheidingen open en transparant dienen te 

worden uitgevoerd met een constructie die geen belemmering 
vormt voor het passeren van kleine zoogdieren en amfibieen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 
kippenpaleis', een gebouw in de vorm van een verblijf ten behoeve 

van vogels is toegestaan, waarvan: 
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1. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter; 

2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 meter. 
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

vrijstaande schuur wijngaard', een schuur ten behoeve van de 
wijngaard is toegestaan, waarvan: 

1. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter; 

2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 meter. 
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

vrijstaande schuur', een schuur is toegestaan, waarvan de goot- 
en bouwhoogte niet meer mogen bedragen dan de bestaande 

goot- en bouwhoogte. 

 

7.2.2  Wonen 

Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' gelden voor het bouwen van 

woningen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde bij woningen, in aanvulling op het 
bepaalde in lid 7.2.1 de volgende bouwregels: 

a. het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan ter plaatse 
van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is 

aangegeven; 
b. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden 

gebouwd; 
c. binnen het bouwvlak mogen woningen uitsluitend vrijstaand 

worden gebouwd, tenzij de bestaande woningen halfvrijstaand, 

aaneen of gestapeld gebouwd zijn, in welk geval woningen 
uitsluitend halfvrijstaand, aaneen of gestapeld mogen worden 

gebouwd; 
d. de goothoogte van woningen mag niet meer bedragen dan de 

bestaande goothoogte; 
e. de bouwhoogte van woningen mag niet meer bedragen dan de 

bestaande bouwhoogte; 
f. de bestaande oppervlakte van met vergunning gerealiseerde 

woningen mag maximaal 10% worden uitgebreid, waarbij geldt dat 

de bestaande goot- en bouwhoogte, kapvormen en dakhellingen 
moeten worden voortgezet; 

g. in afwijking van het bepaalde onder f, mag de oppervlakte van 
woningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling' niet worden 
uitgebreid; 

h. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen 
en overkappingen, mag bij elke woning niet meer dan 40 m² 

bedragen, plus 2% van de oppervlakte van het bij de woning 

behorende bouwperceel, tot een maximum van 100 m², of niet 
meer dan de bestaande oppervlakte indien die meer bedraagt; 

i. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel 
binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd; 

j. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen ten 
minste 3 meter achter de voorgevelrooilijn van de woning te 

worden gebouwd; 
k. de goothoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 meter; 
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l. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen mag niet meer bedragen dan 4,5 meter; 
m. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen 

overkappingen zijnde mag niet meer bedragen dan hieronder is 
aangegeven: 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

vlaggenmasten  6 meter 

erf- en perceelsafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een 

terrein met daarop een gebouw 
2 meter 

overige erf- en perceelsafscheidingen 1 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 3 meter 

 

7.2.3  Kantoor 

Ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' gelden in aanvulling op het 

bepaalde in lid 7.2.1 voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde ten behoeve van kantoren de volgende 

bouwregels: 
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden 

gebouwd, met dien verstande dat bestaande gebouwen buiten het 
bouwvlak eveneens zijn toegestaan; 

b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan de 

bestaande goothoogte; 
c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan de 

bestaande bouwhoogte; 
d. de bestaande oppervlakte van gebouwen mag maximaal 10% 

worden uitgebreid, waarbij geldt dat de bestaande goot- en 
bouwhoogte, kapvormen en dakhellingen moeten worden 

voortgezet; 
e. in afwijking van het bepaalde onder d, mag de oppervlakte van 

gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling' niet worden 
uitgebreid; 

f. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet 
meer bedragen dan hieronder is aangegeven: 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

vlaggenmasten  6 meter 

erf- en perceelsafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een 

terrein met daarop een gebouw 

2 meter 

overige erf- en perceelsafscheidingen 1 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter 

7.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering, afmetingen, dakhelling en kapvorm van de bebouwing ter 
bescherming van de cultuurhistorische, landschappelijke en 

natuurwaarden. 

7.4  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.2 onder g 
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om voor woongebouwen kleiner dan 350 m³, een beperkte uitbreiding 

toe te staan, mits: 
a. de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden niet 

onevenredig worden aangetast; 
b. de inhoud van het betreffende gebouw door de uitbreiding niet 

meer dan 350 m³ bedraagt; 

c. de bestaande goot- en bouwhoogten, kapvorm, nokrichting en 
dakhellingen worden voortgezet. 

7.5  Specifieke gebruiksregels 

 

7.5.1  Beroep- of bedrijf aan huis 

Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' mag de gezamenlijke 

brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep 
- of bedrijf aan huis niet meer bedragen dan 30% van de totale 

brutovloeroppervlakte van de betreffende woning met bijbehorende 

aan- en uitbouwen en bijgebouwen en in ieder geval niet meer dan 
100 m2. 

 

7.5.2  Strijdig gebruik bij wonen 

Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' wordt onder strijdig gebruik in 

ieder geval gerekend het gebruik van de onbebouwde gronden voor: 
a. buitenopslag van goederen ten behoeve van de uitoefening van 

een beroep - of bedrijf aan huis, en 
b. behoudens in- en uitladen, overige bedrijfsactiviteiten in de 

openbare ruimte rond de betreffende woning. 

 

7.5.3  Parkeren 

Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal parkeerplaatsen' mag 

het aantal parkeerplaatsen niet meer bedragen dan is aangegeven. 

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

 

7.6.1  Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Buitenplaats' aangewezen gronden de 
volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten 

uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 

het bevoegde gezag: 
a. het verlagen, vergraven, ophogen en egaliseren van gronden, 

tenzij daarvoor een vergunning is vereist krachtens de 
Ontgrondingenwet; 

b. het graven, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 
herprofileren van waterlopen, sloten en greppels; 

c. het dempen van waterlopen, sloten en greppels; 
d. werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, 

zoals bemalen, onderbemalen, slaan van putten, draineren, 

afdammen, stuwen, etc. 
e. het vellen of rooien van houtgewas, waaronder het verwijderen 

van houtwallen, bosjes en landschapselementen;  
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f. het beplanten van gronden met houtgewas, waaronder mede 

begrepen bebossen; 
g. het aanleggen en verharden van wegen, voet-, fiets- en andere 

paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen 
met een oppervlakte van meer dan 10 m²; 

h. het aanleggen van onverharde wegen, voet-, fiets- en andere 

paden; 
i. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- 

of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende 
constructies, installaties en apparatuur; 

j. het wijzigen van de oorspronkelijke tuin- en parkbosaanleg. 

 

7.6.2  Uitzonderingen op het verbod 

Het in lid 7.6.1 genoemde verbod geldt niet voor werken en/of 

werkzaamheden: 

a. die tot het normale onderhoud en beheer worden gerekend; 
b. die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan reeds in uitvoering waren of waarvoor op dat 
tijdstip reeds een vergunning was verleend. 

 

7.6.3  Toetsingscriteria 

De in lid 7.6.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien 
door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan hetzij 

direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de cultuurhistorische, 

landschappelijke en natuurwaarden, niet onevenredig worden of 
kunnen worden aangetast, danwel de mogelijkheden voor het herstel 

van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden 
verkleind. 

7.7  Wijzigingsbevoegdheid 

 

7.7.1  Woningsplitsing 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 

'Buitenplaats' ter plaatse van de aanduiding 'wonen' te wijzigen voor 

het splitsen van een bestaande woning in twee wooneenheden, mits: 
a. de te splitsen woning een gemeentelijk- of rijksmonument betreft; 

b. de inhoud van de te splitsen woning, exclusief aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en kelders, meer dan 1.000 m³ bedraagt; 

c. de splitsing mede gericht is op het behoud en herstel van de 
cultuurhistorische waarden van de bebouwing; 

d. de inhoud van elke woning na splitsing minimaal 300 m³ bedraagt; 
e. de bouwmassa niet wordt vergroot; de extra woning dient binnen 

het bestaande gebouw te worden gerealiseerd; 

f. de kenmerkende verschijningsvorm van het gebouw gehandhaafd 
blijft; 

g. er ten behoeve van de extra woning geen nieuwe bijgebouwen 
worden gerealiseerd; 

h. de splitsing geen belemmering oplevert voor de ontwikkeling van 
(agrarische) bedrijven; 

i. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 
wordt aangetast; 
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j. voor de extra woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat; 
k. voldaan wordt aan de eisen van de Wet geluidhinder; 

l. op eigen terrein wordt voorzien in voldoende 
parkeervoorzieningen; 

m. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 

plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 
onevenredig worden aangetast; 

n. de natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast. 
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Artikel 8  Groen 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het aanbrengen en instandhouden van beplanting ter afscherming 
van voor chemische gewasbeschermingsmiddelen gevoelige 

functies; 
b. het aanbrengen en instandhouden van beplanting ter 

landschappelijke inpassing van gebouwen, erven en verhardingen; 
c. watergangen en andere waterpartijen, waterhuishoudkundige 

voorzieningen, oevers en taluds; 

 

alsmede voor: 

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - 
tolakkerlaan 7', driftreducerende schermen. 

8.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

Toegestaan zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en geen 

overkappingen zijnde met een bouwhoogte van maximaal 4,5 meter. 

8.3  Specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

 

Het gebruik van gronden en bouwwerken voor menselijk verblijf is niet 

toegestaan. 
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Artikel 9  Kantoor 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. kantoren; 
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals erven, tuinen, 

(ontsluitings)wegen, paden, parkeervoorzieningen, 
groenvoorzieningen en water; 

 

met dien verstande dat: 

c. een bedrijfswoning niet is toegestaan.  

9.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

9.2.1  Gebouwen 

a. gebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan; 

b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer 
bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage (%)' is aangegeven; 
c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter 

plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is 
aangegeven. 

 

9.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet 

meer bedragen dan hieronder is aangegeven: 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

erf- en perceelsafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een 

terrein met daarop een gebouw 

2 meter 

overige erf- en perceelsafscheidingen 1 meter 

vlaggenmasten  6 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter 

9.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 
a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 

de buitenplaats waarop de kantoorfunctie is gevestigd; 

b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 
c. de verkeerskundige situatie. 

9.4  Afwijken van de bouwregels 

 

9.4.1  Fietsenstalling 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2.1 onder a 
om de bouw van een fietsenstalling buiten het bouwvlak toe te staan, 

mits: 
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a. de gezamenlijke oppervlakte van bij eenzelfde kantoorfunctie 

behorende fietsenstallingen niet meer dan 60 m² bedraagt; 
b. de bouwhoogte van een fietsenstalling niet meer dan 3 meter 

bedraagt; 
c. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 

de buitenplaatsenzone niet onevenredig worden aangetast. 

 

9.4.2  Hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2.2 om 

hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde toe te staan, mits: 
a. de bouwhoogte niet meer dan 4,50 meter bedraagt; 

b. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 
de buitenplaatsenzone niet onevenredig worden aangetast. 
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Artikel 10  Landgoed 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Landgoed' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van landgoed 
Wulperhorst met ter plaatse voorkomende danwel daaraan eigen 

cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden, bestaande 
uit de samenhang tussen hoofdgebouw en bijgebouwen, het 

historisch tuin- en parkontwerp met waterpartijen, bossen en 
lanen, centrale as (kanaal), open weiden, landschapselementen en 

padenstelsel; 
b. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de in lid 31.1 

genoemde landschapstypen; 
c. migratie- en verblijfsgebied voor inheemse flora- en fauna met de 

daarbij behorende faunapassages; 
d. natuurakkers en hooilanden ter plaatse van de open weiden; 

e. extensief recreatief medegebruik; 
f. de ontsluiting van op het landgoed gelegen functies; 

 

alsmede voor: 
g. ter plaatse van de aanduiding 'wonen': 

1. wonen, met dien verstande dat het aantal wooneenheden niet 
meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven; 

2. beroep of bedrijf aan huis; 
3. bijbehorende tuinen en erven. 

10.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

10.2.1 Landgoed 

Toegestaan zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde - 

waaronder begrepen bouwwerken ten behoeve van extensief 

recreatief medegebruik, zoals banken, picknicktafels e.d. - met een 
bouwhoogte van maximaal 2 meter, met dien verstande dat: 

a. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen maximaal 1 
meter mag bedragen; 

b. erf- en perceelsafscheidingen open en transparant dienen te 
worden uitgevoerd met een constructie die geen belemmering 

vormt voor het passeren van kleine zoogdieren en amfibieën. 

 

10.2.2 Wonen 

Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' gelden voor het bouwen van 

woningen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde bij woningen in aanvulling op het 
bepaalde in lid 10.2.1 de volgende bouwregels: 

a. het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan ter plaatse 
van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is 

aangegeven; 
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b. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden 

gebouwd; 
c. binnen het bouwvlak mogen woningen uitsluitend vrijstaand 

worden gebouwd, tenzij de bestaande woningen halfvrijstaand, 
aaneen of gestapeld gebouwd zijn, in welk geval woningen 

uitsluitend halfvrijstaand, aaneen of gestapeld mogen worden 

gebouwd; 
d. de goothoogte van woningen mag niet meer bedragen dan de 

bestaande goothoogte; 
e. de bouwhoogte van woningen mag niet meer bedragen dan de 

bestaande bouwhoogte; 
f. de bestaande oppervlakte van met vergunning gerealiseerde 

woningen mag maximaal 10% worden uitgebreid, waarbij geldt dat 
de bestaande goot- en bouwhoogte, kapvormen en dakhellingen 

moeten worden voortgezet; 

g. in afwijking van het bepaalde onder f, mag de oppervlakte van 
woningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - afwijkende bouwregeling' niet worden 
uitgebreid; 

h. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen 
en overkappingen, mag bij elke woning niet meer dan 40 m² 

bedragen, plus 2% van de oppervlakte van het bij de woning 
behorende bouwperceel, tot een maximum van 100 m², of niet 

meer dan de bestaande oppervlakte indien die meer bedraagt; 

i. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel 
binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd; 

j. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen ten 
minste 3 meter achter de voorgevelrooilijn van de woning te 

worden gebouwd; 
k. de goothoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 meter; 
l. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen mag niet meer bedragen dan 4,5 meter; 

m. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen 
overkappingen zijnde mag niet meer bedragen dan hieronder is 

aangegeven: 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

vlaggenmasten  6 meter 

erf- en perceelsafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een 

terrein met daarop een gebouw 

2 meter 

overige erf- en perceelsafscheidingen 1 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 3 meter 

10.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering, afmetingen, dakhelling en kapvorm van de bebouwing ter 

bescherming van de cultuurhistorische, landschappelijke en 
natuurwaarden. 
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10.4  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.2 onder g 

om voor woongebouwen kleiner dan 350 m³, een beperkte uitbreiding 
toe te staan, mits: 

a. de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden niet 
onevenredig worden aangetast; 

b. de inhoud van het betreffende gebouw door de uitbreiding niet 
meer dan 350 m³ bedraagt. 

10.5  Specifieke gebruiksregels 

 

10.5.1 Beroep- of bedrijf aan huis 

Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' mag de gezamenlijke 

brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep 

- of bedrijf aan huis niet meer bedragen dan 30% van de totale 
brutovloeroppervlakte van de betreffende woning met bijbehorende 

aan- en uitbouwen en bijgebouwen en in ieder geval niet meer dan 
100 m2. 

 

10.5.2 Strijdig gebruik bij wonen 

Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' wordt onder strijdig gebruik in 

ieder geval gerekend het gebruik van de onbebouwde gronden voor: 
a. buitenopslag van goederen ten behoeve van de uitoefening van 

een beroep - of bedrijf aan huis, en 

b. behoudens in- en uitladen, overige bedrijfsactiviteiten in de 
openbare ruimte rond de betreffende woning. 

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

 

10.6.1 Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Landgoed' aangewezen gronden de 
volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten 

uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 

het bevoegde gezag: 
a. het verlagen, vergraven, ophogen en egaliseren van gronden, 

tenzij daarvoor een vergunning is vereist krachtens de 
Ontgrondingenwet; 

b. het graven, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 
herprofileren van waterlopen, sloten en greppels; 

c. het dempen van waterlopen, sloten en greppels; 
d. werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, 

zoals bemalen, onderbemalen, slaan van putten, draineren, 

afdammen, stuwen, etc. 
e. het vellen of rooien van houtgewas, waaronder het verwijderen 

van houtwallen, bosjes en landschapselementen;  
f. het beplanten van gronden met houtgewas, waaronder mede 

begrepen bebossen; 
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g. het aanleggen en verharden van wegen, voet-, fiets- en andere 

paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen 
met een oppervlakte van meer dan 10 m²; 

h. het aanleggen van onverharde wegen, voet-, fiets- en andere 
paden; 

i. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- 

of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende 
constructies, installaties en apparatuur; 

j. het wijzigen van de oorspronkelijke tuin- en parkbosaanleg. 

 

10.6.2 Uitzonderingen op het verbod 

Het in lid 10.6.1 genoemde verbod geldt niet voor werken en/of 

werkzaamheden: 
a. die tot het normale onderhoud en beheer worden gerekend; 

b. die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan reeds in uitvoering waren of waarvoor op dat 
tijdstip reeds een vergunning was verleend. 

 

10.6.3 Toetsingscriteria 

De in lid 10.6.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien 
door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan hetzij 

direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de cultuurhistorische, 
landschappelijke en natuurwaarden, niet onevenredig worden of 

kunnen worden aangetast, danwel de mogelijkheden voor het herstel 

van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden 
verkleind. 

10.7  Wijzigingsbevoegdheid 

 

10.7.1 Woningsplitsing 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Landgoed' 

ter plaatse van de aanduiding 'wonen' te wijzigen voor het splitsen 
van een bestaande woning in twee wooneenheden, mits: 

a. de te splitsen woning een gemeentelijk- of rijksmonument betreft; 

b. de inhoud van de te splitsen woning, exclusief aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en kelders, meer dan 1.000 m³ bedraagt; 

c. de splitsing mede gericht is op het behoud en herstel van de 
cultuurhistorische waarden van de bebouwing; 

d. de inhoud van elke woning na splitsing minimaal 300 m³ bedraagt; 
e. de bouwmassa niet wordt vergroot; de extra woning dient binnen 

het bestaande gebouw te worden gerealiseerd; 
f. de kenmerkende verschijningsvorm van het gebouw gehandhaafd 

blijft; 

g. er ten behoeve van de extra woning geen nieuwe bijgebouwen 
worden gerealiseerd; 

h. de splitsing geen belemmering oplevert voor de ontwikkeling van 
(agrarische) bedrijven; 

i. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 
wordt aangetast; 

j. voor de extra woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat; 
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k. voldaan wordt aan de eisen van de Wet geluidhinder; 

l. op eigen terrein wordt voorzien in voldoende 
parkeervoorzieningen; 

m. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 
plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 

onevenredig worden aangetast; 

n. de natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast. 
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Artikel 11  Maatschappelijk 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maatschappelijke voorzieningen; 

 

alsmede voor: 

b. ter plaatse van de aanduiding 'wonen', wonen, met dien verstande 
dat het aantal wooneenheden niet meer mag bedragen dan ter 

plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is 
aangegeven; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals erven, tuinen, 
(ontsluitings)wegen, paden, parkeervoorzieningen, 

sportvoorzieningen, groenvoorzieningen en water; 

11.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

11.2.1 Gebouwen 

a. gebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan; 
b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag 100% 

bedragen, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de 
aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)'; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage 
(%)', mag het bebouwingspercentage van het bouwvlak niet meer 

bedragen dan is aangegeven; 

d. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter 
plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is 

aangegeven. 

 

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet 

meer bedragen dan hieronder is aangegeven: 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

erf- en perceelsafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een 

terrein met daarop een gebouw 

2 meter 

overige erf- en perceelsafscheidingen 1 meter 

vlaggenmasten  6 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter 

11.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 

a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 
de buitenplaats waarop de maatschappelijke functie is gevestigd; 

b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 
c. de verkeerskundige situatie. 



 62  
Gemeente Zeist   NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01   
bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018   Ontwerp   
mRO b.v. / REG / 06.157-v7 / april 2018     

11.4  Afwijken van de bouwregels 

 

11.4.1 Fietsenstalling 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.2.1 onder a 

om de bouw van een fietsenstalling buiten het bouwvlak toe te staan, 

mits: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van bij eenzelfde maatschappelijke 

functie behorende fietsenstallingen niet meer dan 60 m² bedraagt; 
b. de bouwhoogte van een fietsenstalling niet meer dan 3 meter 

bedraagt; 
c. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 

de buitenplaatsenzone niet onevenredig worden aangetast. 

 

11.4.2 Hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.2.2 om 

hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde toe te staan, mits: 
a. de bouwhoogte niet meer dan 4,50 meter bedraagt; 

b. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 
de buitenplaatsenzone niet onevenredig worden aangetast. 

11.5  Specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

Het gebruiken van gronden en bouwwerken voor wonen is niet 

toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'wonen', met 
dien verstande dat het aantal wooneenheden niet meer mag bedragen 

dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is 

aangegeven. 
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Artikel 12  Natuur 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van ter plaatse 
voorkomende danwel daaraan eigen cultuurhistorische, 

landschappelijke en natuurwaarden; 
b. de instandhouding, herstel en ontwikkeling van de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de in lid 31.1 
genoemde landschapstypen; 

c. watergangen en andere waterpartijen, waterhuishoudkundige 
voorzieningen, oevers en taluds; 

d. extensief recreatief medegebruik; 

 

alsmede voor: 

e. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan', een ijsbaan; 

f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals fiets-, voet- 
en ruiterpaden. 

12.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

Toegestaan zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde met 

een bouwhoogte van maximaal 1,5 meter, met dien verstande dat: 
a. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen maximaal 1 

meter mag bedragen; 
b. erf- en perceelsafscheidingen open en transparant dienen te 

worden uitgevoerd met een constructie die geen belemmering 
vormt voor het passeren van kleine zoogdieren en amfibieen. 

12.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 
a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 

de directe omgeving; 
b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 

c. de verkeerskundige situatie. 

12.4  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.2 om 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een hogere bouwhoogte toe 
te staan, mits: 

a. de bouwhoogte niet meer dan 2,5 meter bedraagt; 

b. de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden niet 
onevenredig worden aangetast. 

12.5  Specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 
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Als strijdig gebruik wordt in ieder geval aangemerkt het gebruiken van 

gronden voor: 
a. agrarisch grondgebruik anders dan ten behoeve van natuurbeheer; 

b. het winnen van bosstrooisel; 
c. diepwoelen en/of diepploegen of het uitvoeren van andere 

ingrepen in de bodem, dieper dan 0,5 meter; 

d. de aanleg van oeverbeschoeiing, kaden en/of aanlegplaatsen. 

12.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

 bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 

12.6.1 Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Natuur' aangewezen gronden de 

volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten 
uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 

het bevoegde gezag: 

a. het verlagen, vergraven, ophogen en egaliseren van gronden, 
tenzij daarvoor een vergunning is vereist krachtens de 

Ontgrondingenwet; 
b. het graven, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 

herprofileren van waterlopen, sloten en greppels; 
c. het dempen van waterlopen, sloten en greppels; 

d. werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, 
zoals bemalen, onderbemalen, slaan van putten, draineren, 

afdammen, stuwen, etc. 

e. het vellen of rooien van houtgewas, waaronder het verwijderen 
van houtwallen, bosjes en landschapselementen;  

f. het beplanten van gronden met houtgewas, waaronder mede 
begrepen bebossen; 

g. het aanleggen en verharden van wegen, voet-, fiets- en andere 
paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen 

met een oppervlakte van meer dan 10 m²; 
h. het aanleggen van onverharde wegen, voet-, fiets- en andere 

paden; 

i. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- 
of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende 

constructies, installaties en apparatuur. 

 

12.6.2 Uitzonderingen op het verbod 

Het in lid 12.6.1 genoemde verbod geldt niet voor werken en/of 

werkzaamheden: 
a. die tot het normale onderhoud en beheer worden gerekend; 

b. die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan reeds in uitvoering waren of waarvoor op dat 
tijdstip reeds een vergunning was verleend. 

 

12.6.3 Toetsingscriteria 

De in lid 12.6.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien:  
a. door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan 

hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden, niet onevenredig 
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worden of kunnen worden aangetast, danwel de mogelijkheden 

voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden verkleind, en; 

b. door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan 
hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de 

natuurwaarden niet onevenredig worden of kunnen worden 

aangetast, danwel de mogelijkheden voor het herstel van die 
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, 

één en ander op basis van ecologisch onderzoek naar de actuele 
natuurwaarden en de effecten van de beoogde werken en/of 

werkzaamheden daarop. 
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Artikel 13  Recreatie 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin', volkstuinen; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', loodsen/opstallen ten 

behoeve van opslag; 
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals 

(ontsluitings)wegen, paden, parkeervoorzieningen, 
groenvoorzieningen en water. 

13.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

13.2.1 Gebouwen 

a. per volkstuin is maximaal één gebouw toegestaan, waarvan: 

1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 8 m²; 
2. de goothoogte niet niet meer mag bedragen dan 2,50 meter; 

3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', zijn tevens 

loodsen/opstallen ten behoeve van opslag toegestaan, waarvan: 
1. de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 780 

m²; 

2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4,20 meter; 

 

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet 

meer bedragen dan hieronder is aangegeven: 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

vlaggenmasten 6 meter 

erf- en perceelsafscheidingen  2 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter 

13.3  Specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning of 

verblijfsrecreatie is niet toegestaan. 
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Artikel 14  Sport 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. sportvoorzieningen; 
b. ondersteunende horeca in de vorm van een kantine; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals tuinen, 
(ontsluitings)wegen, paden, speelvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en water; 

 

met dien verstande dat: 

d. een dienstwoning niet is toegestaan.  

14.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

14.2.1 Gebouwen 

a. gebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan; 
b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer 

bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum 
bebouwingspercentage (%)' is aangegeven; 

c. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 3,50 
meter; 

d. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 7 
meter. 

 

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet 

meer bedragen dan hieronder is aangegeven: 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

erf- en perceelsafscheidingen 2 meter 

vlaggenmasten  6 meter 

ballenvangers  8 meter 

lichtmasten en filmtorens 10 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter 

14.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 
a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 

de directe omgeving; 
b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 

c. de verkeerskundige situatie. 

14.4  Afwijken van de bouwregels 

 

14.4.1 Hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 



 68  
Gemeente Zeist   NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01   
bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018   Ontwerp   
mRO b.v. / REG / 06.157-v7 / april 2018     

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2.2 om 

hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde toe te staan, mits: 
a. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 18 meter bedraagt; 

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
niet meer dan 10 meter bedraagt; 

c. dit vanuit verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is; 

d. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 
wordt aangetast; 

e. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 
de buitenplaatsenzone niet onevenredig worden aangetast. 

14.5  Specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor auto- en motorsport 
en modelvliegtuigsport, is niet toegestaan. 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor horeca is niet 
toegestaan, met uitzondering van ondersteunende horeca in de 

vorm van een kantine. 
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Artikel 15  Tuin 

15.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen; 
b. erven en toegangspaden; 

c. opstelplaatsen, uitsluitend ter plaatse van toegangspaden. 

15.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

15.2.1 Gebouwen 
a. toegestaan zijn uitsluitend:  

1. bestaande gebouwen; 

2. erkers en ingangspartijen; 
b. bestaande gebouwen mogen uitsluitend op dezelfde plaats en in 

ten hoogste dezelfde omvang opnieuw worden gebouwd; 
c. van erkers en ingangspartijen mag: 

1. de diepte uit de betreffende gevel van de woning of het ander 
gebouw niet meer dan 1,5 meter bedragen; 

2. de gezamenlijke oppervlakte bij elke woning niet meer dan 6 
m² bedragen; 

3. de goothoogte niet meer dan 3,5 meter en de bouwhoogte niet 

meer dan 5 meter bedragen.  

 

15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. overkappingen zijn niet toegestaan, met uitzondering van 
bestaande overkappingen; 

b. bestaande overkappingen mogen uitsluitend op dezelfde plaats en 
in ten hoogste dezelfde omvang opnieuw worden gebouwd met ten 

hoogste hetzelfde aantal en dezelfde oppervlakte aan wanden; 
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen 

overkappingen zijnde mag niet meer bedragen dan hieronder is 
aangegeven: 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

vlaggenmasten  6 meter 

erf- en perceelsafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een 

terrein met daarop een gebouw 
2 meter 

overige erf- en perceelsafscheidingen 1 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 2 meter 
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Artikel 16  Verkeer 

16.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten en paden met een verkeersfunctie; 
b. parkeervoorzieningen; 

c. groenvoorzieningen; 
d. bermen en beplanting; 

e. water, waterberging, waterhuishoudkundige voorzieningen, 
oevers, taluds, duikers en bruggen; 

f. straatmeubilair, speelvoorzieningen en objecten van beeldende 
kunst; 

g. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals 

geluidswerende voorzieningen, nutsvoorzieningen, faunapassages 
en voorzieningen voor het openbaar vervoer. 

16.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

Toegestaan zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan hieronder is 
aangegeven: 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

bouwwerken ten behoeve van verkeersgeleiding 12 meter 

objecten van beeldende kunst 5 meter 

licht- en andere masten 10 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter 

16.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 
a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 

de directe omgeving; 
b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 

c. de verkeerskundige situatie. 

16.4  Specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen niet worden gebruikt 
voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen. 
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Artikel 17  Verkeer - Railverkeer 

17.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 
a. spoorwegen;  

b. gelijk- of ongelijkvloerse wegen en paden ten opzichte van de 
spoorweg; 

c. groenvoorzieningen; 
d. bermen en beplanting; 

e. water, waterberging, waterhuishoudkundige voorzieningen, 
oevers, taluds, duikers en bruggen; 

f. straatmeubilair en objecten van beeldende kunst; 

g. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals 
geluidswerende voorzieningen, nutsvoorzieningen, faunapassages 

en voorzieningen voor het openbaar vervoer. 

17.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

Toegestaan zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan hieronder is 

aangegeven: 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

bouwwerken ten behoeve van verkeersgeleiding en 

overweginstalllaties 

12 meter 

objecten van beeldende kunst 5 meter 

licht- en andere masten en bovenleidingen 10 meter 

kunstwerken, zoals onderdoorgangen 7 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 meter 

17.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 

a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 
de directe omgeving; 

b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 
c. de verkeerskundige situatie. 
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Artikel 18  Water 

18.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. waterhuishouding en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
b. watergangen, waterpartijen, oevers en taluds; 

c. waterberging; 

 

alsmede voor: 

d. ter plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden', de instandhouding, 
herstel en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende danwel 

daaraan eigen natuurwaarden;  
e. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden', de 

instandhouding, herstel en ontwikkeling van de cultuurhistorisch 
waardevolle waterloop; 

f. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals sluizen, 

kaden, oeververbindingen, bruggen, duikers, stuwen, 
faunapassages en nutsvoorzieningen. 

18.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

Toegestaan zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde met 

een maximale bouwhoogte van 2 meter. 

18.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 

a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 
de directe omgeving; 

b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 
c. de verkeerskundige situatie. 

18.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

 bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 

18.4.1 Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Water' aangewezen gronden ter 

plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden' en 'cultuurhistorische 
waarden' de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of 

te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning van het bevoegde gezag: 

a. het graven, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 

herprofileren van waterlopen, sloten en greppels; 
b. het dempen van waterlopen, sloten en greppels; 

c. werken en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, 
zoals bemalen, onderbemalen, slaan van putten, draineren, 

afdammen, stuwen, etc.; 
d. de aanleg van oeverbeschoeiing, kaden en/of aanlegplaatsen. 
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18.4.2 Uitzonderingen op het verbod 

Het in lid 18.4.1 genoemde verbod geldt niet voor werken en/of 

werkzaamheden: 

a. die tot het normale onderhoud en beheer worden gerekend; 
b. die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan reeds in uitvoering waren of waarvoor op dat 
tijdstip reeds een vergunning was verleend. 

 

18.4.3 Toetsingscriteria 
a. ter plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden' kan de in lid 18.4.1 

genoemde vergunning slechts worden verleend indien door de 

werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan hetzij 
direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de natuurwaarden, 

niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, danwel de 
mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig 

worden of kunnen worden verkleind; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' kan de 

in lid 18.4.1 genoemde vergunning slechts worden verleend indien 
door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan 

hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de 

cultuurhistorische waarden van de waterloop, niet onevenredig 
worden of kunnen worden aangetast, danwel de mogelijkheden 

voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden verkleind. 
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Artikel 19  Wonen 

19.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, met dien verstande dat maximaal het bestaande aantal 
woningen is toegestaan; 

b. beroep of bedrijf aan huis; 
c. bijbehorende tuinen en erven. 

19.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

19.2.1 Algemeen 

a. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het bestaande 

aantal woningen. 
b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag 100% 

bedragen, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de 
aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)'; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage 
(%)' mag het bebouwingspercentage van het bouwvlak niet meer 

bedragen dan is aangegeven. 

 

19.2.2 Hoofdgebouwen 

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden 
gebouwd; 

b. binnen het bouwvlak mogen woningen uitsluitend worden gebouwd 

op de daarbij aangegeven wijze: 
ter plaatse van de aanduiding: bouwwijze 

'aaneengebouwd' aaneen, niet-gestapeld 

'gestapeld' gestapeld 

'twee-aaneen' halfvrijstaand of 

vrijstaand 

'vrijstaand' vrijstaand 

 

c. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' mag de afstand van 

de niet geschakelde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse 
perceelsgrens niet minder dan 3 meter bedragen of niet minder 

dan de bestaande afstand, indien die minder dan 3 meter 
bedraagt; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mag de afstand van een 

hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen niet minder dan 3 
meter bedragen of niet minder dan de bestaande afstand, indien 

die minder dan 3 meter bedraagt;  
e. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 

6,50 meter, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de 
aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte (m)' en  

met dien verstande dat deze goothoogte niet geldt ter plaatse van 
de aanduiding 'gestapeld'; 

f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen 

dan 11 meter, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de 
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aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' of 'maximum goothoogte, 

maximum bouwhoogte (m)'; 
g. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de 

bouwhoogte van een hoofdgebouw niet meer bedragen dan is 
aangegeven; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', 

maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte van een 
hoofdgebouw niet meer bedragen dan is aangegeven; 

i. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 
60 graden. 

 

19.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij vrijstaande, 

 half-vrijstaande en aaneengebouwde woningen 

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel 
binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd; 

b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen ten 
minste 3 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw 

te worden gebouwd; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen 
en overkappingen, mag bij elke woning buiten het bouwvlak niet 

meer dan 40 m² bedragen, plus 2% van de oppervlakte van het 
desbetreffende bouwperceel, tot een maximum van 100 m², of 

niet meer dan de bestaande oppervlakte indien die meer bedraagt, 
en met dien verstande dat: 

1. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' of' 'twee-aaneen' het 
bouwperceel daardoor nooit voor meer dan 50% mag worden 

bebouwd, inclusief de gronden die als 'Tuin' zijn aangewezen, 

of niet meer dan het bestaande percentage, indien dat meer 
dan 50% bedraagt; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' het 
bouwperceel daardoor nooit voor meer dan 60% mag worden 

bebouwd, inclusief de gronden die als 'Tuin' zijn aangewezen, 
of niet meer dan het bestaande percentage indien dat meer 

dan 60% bedraagt; 
d. de goothoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 meter; 

e. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen mag niet meer bedragen dan 4,5 meter; 

f. de dakhelling van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen mag niet meer bedragen dan 60 graden. 

 

19.2.4 Bijgebouwen en overkappingen bij gestapelde woningen 

a. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het 

bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden 
gebouwd; 

b. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend geïntegreerd in 
het hoofdgebouw worden gebouwd, met dien verstande dat ter 

plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' vrijstaande bijgebouwen 

en overkappingen mogen worden gebouwd; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag de bouwhoogte 

van bijgebouwen en overkappingen niet meer bedragen dan 4 
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meter; 

d. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen 
mag bij elke woning niet meer bedragen dan 10 m². 

 

19.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen 

overkappingen zijnde mag niet meer bedragen dan hieronder is 
aangegeven: 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

vlaggenmasten  6 meter 

erf- en perceelsafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een 

terrein met daarop een gebouw 

2 meter 

overige erf- en perceelsafscheidingen 1 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 3 meter 

19.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 
situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 

a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 

de directe omgeving; 
b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 

c. de verkeerskundige situatie. 

19.4  Specifieke gebruiksregels 

 

19.4.1 Beroep- of bedrijf aan huis 

De gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de 
uitoefening van een beroep - of bedrijf aan huis mag niet meer 

bedragen dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de 

betreffende woning met bijbehorende aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen en en in ieder geval niet meer dan 100 m2. 

 

19.4.2 Strijdig gebruik 

Als strijdig gebruik moet in ieder geval worden aangemerkt, het 

gebruik van de in lid 19.1 bedoelde gronden, die onbebouwd zijn, 
voor:  

a. buitenopslag van goederen ten behoeve van de uitoefening van 
een beroep - of bedrijf aan huis, en 

b. behoudens in- en uitladen, overige bedrijfsactiviteiten in de 
openbare ruimte rond de betreffende woning. 

19.5  Afwijken van de gebruiksregels 

 

19.5.1 Bed and breakfast 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.1 voor het 

vestigen van een bed and breakfast, mits: 
a. de woonfunctie de hoofdfunctie blijft; 

b. de bed and breakfast wordt uitgeoefend door degene die tevens de 
bewoner van de woning is; 
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c. de uitoefening van bed and breakfast geen ernstige c.q. 

onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert en geen afbreuk 
doet aan het karakter van de omgeving; 

d. het maximum aantal gasten dat gelijktijdig gebruik maakt van de 
bed and breakfast 6 bedraagt; 

e. het aantal kamers niet meer bedraagt dan 4; 

f. de omvang van de bed and breakfast niet meer bedraagt dan 30% 
van de brutovloeroppervlakte van de woning met bijbehorende 

aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot een maximum van 100 m²; 
g. er geen onevenredige parkeerdruk ontstaat als gevolg van de bed 

and breakfast; 
h. de bed and breakfast wordt uitgeoefend in het hoofdgebouw en/of 

bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen. 
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Artikel 20  Wonen - Buitengebied 

20.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - Buitengebied' aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 
a. wonen, met dien verstande dat:  

1. per bestemmingsvlak maximaal één woning is toegestaan, 
tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 

'maximum aantal wooneenheden'; 
2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

wooneenheden', het aantal wooneenheden niet meer mag 
bedragen dan is aangegeven; 

b. beroep of bedrijf aan huis; 

c. bijbehorende tuinen en erven; 

 

alsmede voor: 

d. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', een kantoor; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf', een bedrijf in categorie 1 of 

2 van de bij deze regels behorende 'Staat van bedrijfsactiviteiten'. 
f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', horeca in categorie 1 van 

de bij deze regels behorende 'Staat van horeca-activiteiten'. 

20.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

20.2.1 Algemeen 

a. per bestemmingsvlak is maximaal 1 woning toegestaan, tenzij 
anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

aantal wooneenheden'; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', 

mag het aantal wooneenheden niet meer bedragen dan is 
aangegeven; 

c. indien binnen een bestemmingsvlak een bouwvlak aanwezig is, 
dan mag het bebouwingspercentage van het bouwvlak 100% 

bedragen; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding 
uitgesloten - bebouwing', is geen bebouwing toegestaan; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - lage 
grond' mag een omgevingsvergunning voor het bouwen: 

1. uitsluitend worden verleend als de woonkavel landschappelijk is 
ingepast; 

2. niet worden verleend alvorens alle voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen zijn gesloopt en alle verharding ten behoeve 

van het voormalige agrarische bedrijf is verwijderd, met 

uitzondering van de voormalige agrarische bedrijfswoning met 
aangebouwde deel. 

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 
bisschopsweg 7', mag een omgevingsvergunning voor het bouwen 

niet worden verleend alvorens: 
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1. alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing die in Bijlage 8 

als te slopen is aangeduid, is gesloopt; 
2. binnen de bestemming 'Groen' ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van groen - bisschopsweg', over de gehele 
lengte van de aanduiding een houtwal van tenminste 4,5 meter 

hoog en tenminste 5 meter breed, die de drift uit de lucht met 

tenminste 95% beperkt, is gerealiseerd en in stand wordt 
gehouden, zodanig dat deze tenminste 1 meter hoger is dan de 

fruitbomen in de aangrenzende boomgaard (aan het eind van 
het teeltseizoen). 

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 
tolakkerlaan 3', mag een omgevingsvergunning voor het bouwen 

niet worden verleend alvorens: 
1. alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing die in Bijlage 9 

als te slopen is aangeduid, is gesloopt; 

2. binnen de bestemming 'Groen' ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van groen - tolakkerlaan 3', over de gehele 

lengte van de aanduiding een houtwal van tenminste 4,5 meter 
hoog en tenminste 5 meter breed, die de drift uit de lucht met 

tenminste 95% beperkt, is gerealiseerd, zodanig dat deze 
tenminste 1 meter hoger is dan de fruitbomen in de 

aangrenzende boomgaard (aan het eind van het teeltseizoen). 
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

tolakkerlaan 7', mag een omgevingsvergunning voor het bouwen 

niet worden verleend alvorens: 
1. alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing die in Bijlage 10 

als te slopen is aangeduid, is gesloopt; 
2. binnen de bestemming 'Groen' ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van groen - tolakkerlaan 7', over de gehele 
lengte van de aanduiding een houtsingel van tenminste 4,5 

meter hoog en tenminste 5 meter breed, die de drift uit de 
lucht met tenminste 95% beperkt, is gerealiseerd, zodanig dat 

deze tenminste 1 meter hoger is dan de fruitbomen in de 

aangrenzende boomgaard (aan het eind van het teeltseizoen); 
3. in afwijking van het bepaalde onder 2, mag een 

omgevingsvergunning voor het bouwen worden verleend indien 
binnen de bestemming 'Groen' ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van groen - tolakkerlaan 7', over de gehele 
lengte van de aanduiding een driftreducerend scherm met een 

bouwhoogte van minimaal 4,5 meter, die de drift uit de lucht 
met tenminste 95% beperkt, is gerealiseerd, zodanig dat deze 

tenminste 1 meter hoger is dan de fruitbomen in de 

aangrenzende boomgaard (aan het eind van het teeltseizoen). 
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

rijnsoever 1A', mag een omgevingsvergunning voor het bouwen 
niet worden verleend alvorens: 

1. alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing die in Bijlage 11 
als te slopen is aangeduid, is gesloopt. 

 

20.2.2 Hoofdgebouwen 
a. woningen mogen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd, tenzij de 

bestaande woningen halfvrijstaand gebouwd zijn, in welk geval 
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woningen uitsluitend halfvrijstaand mogen worden gebouwd; 

b. de afstand van een hoofdgebouw tot de aangrenzende weg dient 
ten minste 5 meter te bedragen, tenzij de bestaande afstand 

minder bedraagt, in welk geval die afstand (ook bij 
herbouw/uitbreiding) als minimum geldt; 

c. de afstand van een hoofdgebouw tot de perceelsgrenzen dient ten 

minste 3 meter te bedragen, tenzij de bestaande afstand minder 
bedraagt, in welk geval die afstand (ook bij herbouw/uitbreiding) 

als minimum geldt;  
d. in afwijking van het bepaalde onder b en c, geldt dat indien binnen 

een bestemmingsvlak een bouwvlak aanwezig is, een hoofdgebouw 
uitsluitend binnen het bouwvlak mag worden gebouwd; 

e. de inhoud van een hoofdgebouw (exclusief aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen, overkappingen en kelders) mag niet meer dan 800 

m³ bedragen, tenzij: 

1. anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum 
volume (m3)'; 

2. ter plaatse de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - lage 
grond' aanwezig is, waar de bestaande grotere inhoud van de 

voormalige agrarische bedrijfswoning met aangebouwde deel 
mag worden voortgezet maar niet vergroot;  

3. de bestaande inhoud meer bedraagt, in welk geval die inhoud 
(ook bij herbouw/uitbreiding) als maximum geldt. 

f. ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)' mag de 

inhoud van het hoofdgebouw (exclusief aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen, overkappingen en kelders) niet meer bedragen dan 

is aangegeven; 
g. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 

4,50 meter, tenzij de bestaande goothoogte meer bedraagt, in 
welk geval die goothoogte (ook bij herbouw/uitbreiding) als 

maximum geldt; 
h. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen 

dan 8 meter, tenzij: 

1. anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum 
bouwhoogte (m)'; 

2. de bestaande bouwhoogte meer bedraagt, in welk geval die 
bouwhoogte (ook bij herbouw/uitbreiding) als maximum geldt; 

i. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de 
bouwhoogte van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan is 

aangegeven; 
j. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet minder bedragen 

dan 30 graden en niet meer dan 60 graden, tenzij de bestaande 

dakhelling daarvan afwijkt, in welk geval die dakhelling (ook bij 
herbouw/uitbreiding) eveneens mag worden aangehouden. 

 

20.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen ten 

minste 3 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw 
te worden gebouwd; 

b. indien binnen een bestemmingsvlak een bouwvlak aanwezig is, 
dan mogen aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd; 
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c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen 

en overkappingen, mag: 
1. indien binnen het bestemmingsvlak geen bouwvlak aanwezig 

is, bij elke woning niet meer dan 40 m² bedragen, plus 2% van 
de oppervlakte van het desbetreffende bouwperceel, tot een 

maximum van 100 m², en met dien verstande dat het 

bouwperceel daardoor nooit voor meer dan 50% mag worden 
bebouwd, of niet meer dan het bestaande percentage, indien 

dat meer dan 50% bedraagt; 
2. indien binnen het bestemmingsvlak een bouwvlak aanwezig is, 

bij elke woning buiten het bouwvlak niet meer dan 40 m² 
bedragen, plus 2% van de oppervlakte van het desbetreffende 

bouwperceel, tot een maximum van 100 m², en met dien 
verstande dat het bouwperceel daardoor nooit voor meer dan 

50% mag worden bebouwd, of niet meer dan het bestaande 

percentage, indien dat meer dan 50% bedraagt; 
d. in aanvulling op het bepaalde onder c, geldt dat ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende maat 
bijgebouwen' tevens een bijgebouw in de vorm van een hobbykas 

is toegestaan met een oppervlakte van maximaal 100 m²; 
e. de goothoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 meter; 
f. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen mag niet meer bedragen dan 4,5 meter; 

g. in afwijking van het bepaalde onder c, d en e, is ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende maat 

bijgebouw hooitasschuur' een bijgebouw toegestaan met een 
oppervlakte van maximaal 155 m² en een goot- en bouwhoogte 

van respectievelijk maximaal 4,5 en 8 meter; 
h. de dakhelling van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen mag niet meer bedragen dan 60 graden; 
i. de afstand van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

tot het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 20 meter. 

 

20.2.4 Bouwwerken geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen 

overkappingen zijnde mag niet meer bedragen dan hieronder is 

aangegeven: 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 

bouwhoogte 

vlaggenmasten  6 meter 

erf- en perceelsafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een 

terrein met daarop een gebouw 

2 meter 

overige erf- en perceelsafscheidingen 1 meter 

overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 3 meter 

20.3  Afwijken van de bouwregels 

 

20.3.1 Verkleining afstand tot de weg en perceelsgrenzen 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken het bepaalde in lid 20.2.2 onder b en c 
om het bouwen van hoofdgebouwen op een kleinere afstand van de 
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weg en/of perceelsgrenzen toe te staan, mits: 

a. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is; 
b. dit vanuit verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is; 

c. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen; 

d. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 

wordt aangetast; 
e. is verzekerd dat het bestaande hoofdgebouw zal worden 

afgebroken; 
f. bij de te bouwen woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat; 
g. voldaan wordt aan de eisen van de Wet geluidhinder;  

h. dit geen belemmering oplevert voor de ontwikkeling van 
omliggende (agrarische) bedrijven; 

i. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 

plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 
onevenredig worden aangetast. 

 

20.3.2 Afwijkende dakhelling 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken het bepaalde in lid 20.2.2 onder j om 

het bouwen van hoofdgebouwen met een dakhelling van minder dan 
30 graden toe te staan, mits dit vanuit stedenbouwkundig en 

landschappelijk oogpunt, mede gelet op het ter plaatse aanwezige 

landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1, aanvaardbaar is. 

 

20.3.3 Vergroting oppervlakte aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

 overkappingen 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken het bepaalde in lid 20.2.3 onder c om 

het bouwen van een grotere gezamenlijke oppervlakte aan aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen toe te staan, indien 

bestaande aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen boven 

de gezamenlijke oppervlakte die is toegestaan op grond van lid 20.2.3 
onder c worden gesaneerd, met dien verstande dat de gezamenlijke 

oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
ten hoogste met 50% mag worden vergroot van de oppervlakte van 

de bebouwing die wordt afgebroken tot een maximum van 250 m². 

20.4  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de 

situering en omvang van de bebouwing ten behoeve van: 

a. de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van 
de directe omgeving; 

b. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving; 
c. de verkeerskundige situatie. 

20.5  Specifieke gebruiksregels 

 

20.5.1 Beroep- of bedrijf aan huis 

De gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de 
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uitoefening van een beroep - of bedrijf aan huis mag niet meer 

bedragen dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de 
betreffende woning met bijbehorende aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen en en in ieder geval niet meer dan 100 m2, met dien 
verstande dat het gebruik van een woning en bijbehorende aan- en 

uitbouwen en bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een 

beroep- of bedrijf aan huis ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - lage grond' niet is toegestaan. 

 

20.5.2 Strijdig gebruik 

Als strijdig gebruik moet in ieder geval worden aangemerkt, het 

gebruik van de in lid 20.1 bedoelde gronden, die onbebouwd zijn, 
voor:  

a. buitenopslag van goederen ten behoeve van de uitoefening van 
een beroep - of bedrijf aan huis, en 

b. behoudens in- en uitladen, overige bedrijfsactiviteiten in de 
openbare ruimte rond de betreffende woning. 

 

20.5.3 Landschappelijke inpassing Bisschopsweg 7 

Het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bisschopsweg 7' 
overeenkomstig de bestemming is uitsluitend toegestaan indien de 

landschappelijke inpassing is gerealiseerd en in stand wordt gehouden 
overeenkomstig het landschappelijk inrichtingsplan dat in Bijlage 12 

van de regels is opgenomen, waarbij geldt dat de landschappelijke 
inpassing binnen één jaar na gereedmelding (als bedoeld in artikel 

1.25 lid 2 van het Bouwbesluit 2012) van de nieuwe woningen dient te 

zijn gerealiseerd. 

 

20.5.4 Landschappelijke inpassing Rijnsoever 1A 

Het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijnsoever 1A' 
overeenkomstig de bestemming is uitsluitend toegestaan indien de 

landschappelijke inpassing is gerealiseerd en in stand wordt gehouden 
overeenkomstig het landschappelijk inpassingsplan dat in Bijlage 13 

van de regels is opgenomen, waarbij geldt dat de landschappelijke 

inpassing binnen één jaar na gereedmelding (als bedoeld in artikel 
1.25 lid 2 van het Bouwbesluit 2012) van de nieuwe woning dient te 

zijn gerealiseerd. 

 

20.5.5 Landschappelijke inpassing Tolakkerlaan 3 

Het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - tolakkerlaan 3' 
overeenkomstig de bestemming is uitsluitend toegestaan indien de 

landschappelijke inpassing is gerealiseerd en in stand wordt gehouden 

overeenkomstig het landschappelijk inpassingsplan dat in Bijlage 14 
van de regels is opgenomen, waarbij geldt dat de landschappelijke 

inpassing binnen één jaar na gereedmelding (als bedoeld in artikel 
1.25 lid 2 van het Bouwbesluit 2012) van de nieuwe woningen dient te 

zijn gerealiseerd. 
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20.5.6 Landschappelijke inpassing Tolakkerlaan 7 

Het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - tolakkerlaan 7' 

overeenkomstig de bestemming is uitsluitend toegestaan indien de 
landschappelijke inpassing is gerealiseerd en in stand wordt gehouden 

overeenkomstig het landschappelijk inpassingsplan dat in Bijlage 15 
van de regels is opgenomen, waarbij geldt dat de landschappelijke 

inpassing binnen één jaar na gereedmelding (als bedoeld in artikel 
1.25 lid 2 van het Bouwbesluit 2012) van de nieuwe woningen dient te 

zijn gerealiseerd. 

 

20.5.7 Antidriftvoorziening Bisschopsweg 7 

Het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bisschopsweg 7' 

overeenkomstig de bestemming is uitsluitend toegestaan indien 
binnen de bestemming 'Groen' ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van groen - bisschopsweg', over de gehele lengte van 
de aanduiding een houtwal van tenminste 4,5 meter hoog en 

tenminste 5 meter breed, die de drift uit de lucht met tenminste 95% 
beperkt, is gerealiseerd en in stand wordt gehouden, zodanig dat deze 

tenminste 1 meter hoger is dan de fruitbomen in de aangrenzende 

boomgaard (aan het eind van het teeltseizoen). 

 

20.5.8 Antidriftvoorziening Tolakkerlaan 3 

Het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - Tolakkerlaan 3' 
overeenkomstig de bestemming is uitsluitend toegestaan indien 

binnen de bestemming 'Groen' ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van groen - tolakkerlaan 3', over de gehele lengte 

van de aanduiding een houtwal van tenminste 4,5 meter hoog en 

tenminste 5 meter breed, die de drift uit de lucht met tenminste 95% 
beperkt, is gerealiseerd en in stand wordt gehouden, zodanig dat deze 

tenminste 1 meter hoger is dan de fruitbomen in de aangrenzende 
boomgaard (aan het eind van het teeltseizoen). 

 

20.5.9 Antidriftvoorziening Tolakkerlaan 7 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - Tolakkerlaan 7' 
overeenkomstig de bestemming is uitsluitend toegestaan indien 

binnen de bestemming 'Groen' ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van groen - tolakkerlaan 7', over de gehele lengte 

van de aanduiding een houtsingel van tenminste 4,5 meter hoog 

en tenminste 5 meter breed, die de drift uit de lucht met 
tenminste 95% beperkt, is gerealiseerd en in stand wordt 

gehouden, zodanig dat deze tenminste 1 meter hoger is dan de 
fruitbomen in de aangrenzende boomgaard (aan het eind van het 

teeltseizoen); 
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b. in afwijking van het bepaalde onder a, mogen gronden en 

bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding – tolakkerlaan 7' overeenkomstig de bestemming 

worden gebruikt, indien binnen de bestemming 'Groen' ter plaatse 
van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - tolakkerlaan 7', 

over de gehele lengte van de aanduiding een driftreducerend 

scherm met een bouwhoogte van minimaal 4,5 meter, die de drift 
uit de lucht met tenminste 95% beperkt, is gerealiseerd en in 

stand wordt gehouden, zodanig dat deze tenminste 1 meter hoger 
is dan de fruitbomen in de aangrenzende boomgaard (aan het eind 

van het teeltseizoen), met dien verstande dat binnen 10 jaar na 
onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor de 

nieuwe woningen de houtsingel als bedoeld onder a dient te zijn 
gerealiseerd en in stand wordt gehouden.  

20.6  Afwijken van de gebruiksregels 

 

20.6.1 Bed and breakfast 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 20.1 voor het 

vestigen van een bed and breakfast, mits: 
a. de woonfunctie de hoofdfunctie blijft; 

b. de bed and breakfast wordt uitgeoefend door degene die tevens de 
bewoner van de woning is; 

c. de uitoefening van bed and breakfast geen ernstige c.q. 

onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert en geen afbreuk 
doet aan het karakter van de omgeving; 

d. het maximum aantal gasten dat gelijktijdig gebruik maakt van de 
bed and breakfast 6 bedraagt; 

e. het aantal kamers niet meer bedraagt dan 4; 
f. de omvang van de bed and breakfast niet meer bedraagt dan 30% 

van de brutovloeroppervlakte van de woning met bijbehorende 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot een maximum van 100 m²; 

g. er geen onevenredige parkeerdruk ontstaat als gevolg van de bed 

and breakfast; 
h. de bed and breakfast wordt uitgeoefend in het hoofdgebouw en/of 

bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen. 

20.7  Wijzigingsbevoegdheid 

 

20.7.1 Woningsplitsing 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Wonen - 
Buitengebied' te wijzigen voor het splitsen van een bestaande woning 

in twee wooneenheden, mits: 

a. de te splitsen woning een gemeentelijk- of rijksmonument betreft; 
b. de inhoud van de te splitsen woning, exclusief aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en kelders, meer dan 1.000 m³ bedraagt; 
c. de splitsing mede gericht is op het behoud en herstel van de 

cultuurhistorische waarden van de bebouwing; 
d. de inhoud van elke woning na splitsing minimaal 300 m³ bedraagt; 
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e. de bouwmassa niet wordt vergroot; de extra woning dient binnen 

het bestaande gebouw te worden gerealiseerd; 
f. de kenmerkende verschijningsvorm van het gebouw gehandhaafd 

blijft; 
g. er ten behoeve van de extra woning geen nieuwe bijgebouwen 

worden gerealiseerd; 

h. de splitsing geen belemmering oplevert voor de ontwikkeling van 
(agrarische) bedrijven; 

i. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig 
wordt aangetast; 

j. voor de extra woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat; 

k. voldaan wordt aan de eisen van de Wet geluidhinder; 
l. op eigen terrein wordt voorzien in voldoende 

parkeervoorzieningen; 

m. de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het ter 
plaatse aanwezige landschapstype, zoals genoemd in lid 31.1 niet 

onevenredig worden aangetast. 
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Artikel 21  Leiding - Brandstof 

21.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden zijn, behalve voor 

de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor 
een brandstofleiding met de daarbij behorende beschermingszone, 

waarbij de bestemming 'Leiding - Brandstof' voorrang heeft op de 
andere daar voorkomende bestemmingen.  

21.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

21.2.1 Verbod 

Het is verboden om te bouwen of te laten bouwen op de voor 'Leiding 

- Brandstof' mede bestemde gronden. 

 

21.2.2 Uitzonderingen 

Het in lid 21.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op 
bebouwing ten behoeve van de brandstofleiding, met dien verstande 

dat: 

a. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter; 
b. de oppervlakte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 30 m² 

21.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van het verbod in lid 21.2.1 voor het 

bouwen volgens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits: 

a. de bouw verenigbaar is met de belangen van de brandstofleiding; 
b. de veiligheid met betrekking tot de brandstofleiding niet wordt 

geschaad; 
c. de leidingbeheerder omtrent het bepaalde onder a en b heeft 

geadviseerd; 
d. er geen kwetsbaar object wordt toegelaten. 

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

 

21.4.1 Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen 

gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te 
laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 

van het bevoegde gezag: 
a. het afgraven of ophogen van gronden; 

b. het egaliseren van gronden; 
c. het beplanten met diepwortelende beplanting; 

d. het vellen, rooien van bomen en andere houtopstanden; 

e. aanleggen van onder- en/of bovengrondse transport-, energie- of 
telecommunicatieleidingen, en de daarmee verband houdende 

constructies en/of installaties; 
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f. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, 

wegwijzers en ander straatmeubilair; 
g. het aanbrengen van gesloten verhardingen. 

 

21.4.2 Uitzonderingen 

Het in lid 21.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken 

en/of werkzaamheden die: 
a. noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud van de gronden; 

b. worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding en/of 
onderhoud aan de leiding; 

c. noodzakelijk zijn voor de realisering van een bouwwerk waarvoor 
een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend; 

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van 
dit bestemmingsplan of waarvoor op dat tijdstip reeds een 

vergunning was verleend; 

e. graafwerkzaamheden betreffen als bedoeld in de Wet 
informatie-uitwisseling ondergrondse netten. 

 

21.4.3 Toetsingscriteria 

De in lid 21.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien 
de werken en/of werkzaamheden verenigbaar zijn met de belangen 

van de brandstofleiding en de leidingbeheerder daarover heeft 
geadviseerd.  
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Artikel 22  Leiding - Gas 

22.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een 
gasleiding met de daarbij behorende beschermingszone, waarbij de 

bestemming 'Leiding - Gas' voorrang heeft op de andere daar 
voorkomende bestemmingen.  

22.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

22.2.1 Verbod 

Het is verboden om te bouwen of te laten bouwen op de voor 'Leiding 

- Gas' mede bestemde gronden. 

 

22.2.2 Uitzonderingen 

Het in lid 22.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op 
bebouwing ten behoeve van de gasleiding, met dien verstande dat: 

a. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter; 

b. de oppervlakte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 30 m² 

22.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het verbod in lid 22.2.1 voor het 
bouwen volgens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits: 

a. de bouw verenigbaar is met de belangen van de gasleiding; 

b. de veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt 
geschaad; 

c. de leidingbeheerder omtrent het bepaalde onder a en b heeft 
geadviseerd; 

d. er geen kwetsbaar object wordt toegelaten. 

22.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

 bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 

22.4.1 Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden de 

volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten 

uitvoeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 
het bevoegde gezag: 

a. het afgraven of ophogen van gronden; 
b. het egaliseren van gronden; 

c. het beplanten met diepwortelende beplanting; 
d. het vellen, rooien van bomen en andere houtopstanden; 

e. aanleggen van onder- en/of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen, en de daarmee verband houdende 
constructies en/of installaties; 
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f. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, 

wegwijzers en ander straatmeubilair; 
g. het aanbrengen van gesloten verhardingen. 

 

22.4.2 Uitzonderingen 

Het in lid 22.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken 

en/of werkzaamheden die: 
a. noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud van de gronden; 

b. worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding en/of 
onderhoud aan de leiding; 

c. noodzakelijk zijn voor de realisering van een bouwwerk waarvoor 
een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend; 

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van 
dit bestemmingsplan of waarvoor op dat tijdstip reeds een 

vergunning was verleend; 

e. graafwerkzaamheden betreffen als bedoeld in de Wet 
informatie-uitwisseling ondergrondse netten. 

 

22.4.3 Toetsingscriteria 

De in lid 22.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien 
de werken en/of werkzaamheden verenigbaar zijn met de belangen 

van de gasleiding en de leidingbeheerder daarover heeft geadviseerd.   
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Artikel 23  Leiding - Riool 

23.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een 
rioolpersleiding met de daarbij behorende beschermingszone, waarbij 

de bestemming 'Leiding - Riool' voorrang heeft op de andere daar 
voorkomende bestemmingen.  

23.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

23.2.1 Verbod 

Het is verboden om te bouwen of te laten bouwen op de voor 'Leiding 

- Riool' mede bestemde gronden. 

 

23.2.2 Uitzonderingen 

Het in lid 23.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing op 
bebouwing ten behoeve van de rioolpersleiding, met dien verstande 

dat: 

a. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter; 
b. de oppervlakte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 30 m². 

23.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken het verbod in lid 23.2.1 voor het 

bouwen volgens de andere daar voorkomende bestemming(en), mits 

de bouw verenigbaar is met de belangen van de rioolpersleiding en de 
leidingbeheerder daarover heeft geadviseerd.  

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

 

23.4.1 Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden 
de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten 

uitvoeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 

het bevoegde gezag: 
a. het afgraven of ophogen van gronden; 

b. het egaliseren van gronden; 
c. het beplanten met diepwortelende beplanting; 

d. het vellen, rooien van bomen en andere houtopstanden; 
e. aanleggen van onder- en/of bovengrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen, en de daarmee verband houdende 
constructies en/of installaties. 

 

23.4.2 Uitzonderingen 

Het in lid 23.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken 

en/of werkzaamheden die: 



 92  
Gemeente Zeist   NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01   
bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018   Ontwerp   
mRO b.v. / REG / 06.157-v7 / april 2018     

a. noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud van de gronden; 

b. worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding en/of 
onderhoud aan de leiding; 

c. noodzakelijk zijn voor de realisering van een bouwwerk waarvoor 
een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend; 

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van 

dit bestemmingsplan of waarvoor op dat tijdstip reeds een 
vergunning was verleend. 

 

23.4.3 Toetsingscriteria 

De in lid 23.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien 
de werken en/of werkzaamheden verenigbaar zijn met de belangen 

van de rioolpersleiding en de leidingbeheerder daarover heeft 
geadviseerd. 
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Artikel 24  Waarde - Archeologie 1 

24.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve 

voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd 
voor bescherming van aanwezige of naar verwachting aanwezige 

archeologische waarden, waarbij de bestemming 'Waarde - 
Archeologie 1' voorrang heeft op de andere daar voorkomende 

bestemmingen.  

24.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

24.2.1 Algemeen 

a. voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op 
deze gronden voorkomende bestemming(en) dient de aanvrager 

van een omgevingsvergunning voor het bouwen, voor bouwwerken 
met een oppervlakte groter dan 100 m² én waarvan de diepte 

meer bedraagt dan 0,30 meter onder het maaiveld, een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die 

blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van 
het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. 

b. indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de 

archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 
omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het 

bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften 
verbinden aan de omgevingsvergunning: 

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

behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de activiteit die leidt tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 
archeologische monumentenzorg. 

 

24.2.2 Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 24.2.1 is niet van toepassing op: 
a. bebouwing die nodig is voor het archeologisch onderzoek met een 

maximale bouwhoogte van 5 meter, of; 
b. de verbouwing en/of sloop- en nieuwbouw van bestaande 

bebouwing krachtens de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mits: 
1. de bestaande fundering wordt gebruikt; 

2. de bestaande oppervlakte  met niet meer dan 100 m² wordt 
uitgebreid. 

 

24.2.3 Advies 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als 
bedoeld in lid 24.2.1 wint zij schriftelijk advies in bij een archeologisch 

deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning 
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archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke 

voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden. 

24.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

 bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 

24.3.1 Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen 

gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te 

laten uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 
van het bevoegde gezag: 

a. het ophogen en ontgraven van de bodem; 
b. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe worden 

gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en 
ontginnen van gronden, alsmede het aanleggen van drainage; 

c. het scheuren van grasland; 

d. het aanleggen, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of 
anderszins herprofileren van waterlopen, vijvers, sloten, greppels 

en andere wateren; 
e. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

f. het aanleggen of uitbreiden van oppervlakteverhardingen, zoals 
wegen, paden, banen of parkeergelegenheden; 

g. het aanleggen of verwijderen van ondergrondse transport-, 
energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee 

verband houdende constructies; 

h. het aanbrengen van diepwortelende bomen en/of beplanting; 
i. het rooien van diepwortelende bomen en/of beplanting, waarbij de 

stobben worden verwijderd. 

 

24.3.2 Uitzonderingen 

Het in lid 24.3.1 genoemde verbod is niet van toepassing indien:  

a. het werken of werkzaamheden betreft waarvan de diepte niet 
meer bedraagt dan 0,30 meter onder het bestaande maaiveld, of;  

b. de werken of werkzaamheden een oppervlakte hebben van niet 

meer dan 100 m², of; 
c. de werken of werkzaamheden het normale onderhoud en beheer 

betreffen, of; 
d. de werken of werkzaamheden het normale agrarische gebruik 

betreffen, of; 
e. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het 

tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan, of;  
f. de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens 

een reeds voor de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan 

verleende vergunning, of; 
g. de werken en werkzaamheden het archeologisch onderzoek 

betreffen. 

 

24.3.3 Toelaatbaarheid 

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 24.3.1 wordt slechts 

verleend indien: 
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a. door de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van 
werkzaamheden een rapport is overgelegd, 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; 

b. indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de 
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 

omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het 
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften 

verbinden aan de omgevingsvergunning: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, 

waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden 
behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de activiteit die leidt tot de bodemverstoring, te 
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 

archeologische monumentenzorg. 

 

24.3.4 Advies 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als 

bedoeld in lid 24.3.1 wint zij schriftelijk advies in bij een archeologisch 
deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning 

archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke 

voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden. 

24.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd betreffende de 

dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1', het plan te wijzigen 
zodanig dat de dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of 

naar omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval 

wordt verwijderd, voorzover de geconstateerde aanwezigheid of 
afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na 

beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft.   
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Artikel 25  Waarde - Archeologie 2 

25.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve 

voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd 
voor bescherming van aanwezige of naar verwachting aanwezige 

archeologische waarden, waarbij de bestemming 'Waarde - 
Archeologie 2' voorrang heeft op de andere daar voorkomende 

bestemmingen.  

25.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

25.2.1 Algemeen 

a. voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op 
deze gronden voorkomende bestemming(en) dient de aanvrager 

van een omgevingsvergunning voor het bouwen, voor bouwwerken 
met een oppervlakte groter dan 1000 m² én waarvan de diepte 

meer bedraagt dan 0,30 meter onder het maaiveld, een rapport te 
overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die 

blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van 
het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. 

b. indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de 

archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 
omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het 

bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften 
verbinden aan de omgevingsvergunning: 

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

behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de activiteit die leidt tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 
archeologische monumentenzorg. 

 

25.2.2 Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 25.2.1 is niet van toepassing op: 
a. bebouwing die nodig is voor het archeologisch onderzoek met een 

maximale bouwhoogte van 5 meter, of; 
b. de verbouwing en/of sloop- en nieuwbouw van bestaande 

bebouwing krachtens de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mits: 
1. de bestaande fundering wordt gebruikt; 

2. de bestaande oppervlakte  met niet meer dan 1000 m² wordt 
uitgebreid. 

 

25.2.3 Advies 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als 
bedoeld in lid 25.2.1 wint zij schriftelijk advies in bij een archeologisch 

deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning 
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archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke 

voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden. 

25.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

 bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 

25.3.1 Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen 

gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te 

laten uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 
van het bevoegde gezag: 

a. het ophogen en ontgraven van de bodem; 
b. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe worden 

gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en 
ontginnen van gronden, alsmede het aanleggen van drainage; 

c. het scheuren van grasland; 

d. het aanleggen, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of 
anderszins herprofileren van waterlopen, vijvers, sloten, greppels 

en andere wateren; 
e. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

f. het aanleggen of uitbreiden van oppervlakteverhardingen, zoals 
wegen, paden, banen of parkeergelegenheden; 

g. het aanleggen of verwijderen van ondergrondse transport-, 
energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee 

verband houdende constructies; 

h. het aanbrengen van diepwortelende bomen en/of beplanting; 
i. het rooien van diepwortelende bomen en/of beplanting, waarbij de 

stobben worden verwijderd. 

 

25.3.2 Uitzonderingen 

Het in lid 25.3.1 genoemde verbod is niet van toepassing indien:  

a. het werken of werkzaamheden betreft waarvan de diepte niet 
meer bedraagt dan 0,30 meter onder het bestaande maaiveld, of;  

b. de werken of werkzaamheden een oppervlakte hebben van niet 

meer dan 1000 m², of; 
c. de werken of werkzaamheden het normale onderhoud en beheer 

betreffen, of; 
d. de werken of werkzaamheden het normale agrarische gebruik 

betreffen, of; 
e. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het 

tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan, of; 
f. de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens 

een reeds voor de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan 

verleende vergunning, of; 
g. de werken en werkzaamheden het archeologisch onderzoek 

betreffen. 

 

25.3.3 Toelaatbaarheid 

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 25.3.1 wordt slechts 

verleend indien: 
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a. door de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van 
werkzaamheden een rapport is overgelegd, 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; 

b. indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de 
archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 

omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het 
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften 

verbinden aan de omgevingsvergunning: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, 

waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden 
behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

3. de verplichting de activiteit die leidt tot de bodemverstoring, te 
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 

archeologische monumentenzorg. 

 

25.3.4 Advies 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als 

bedoeld in lid 25.3.1 wint zij schriftelijk advies in bij een archeologisch 
deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de vergunning 

archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke 

voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden. 

25.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd betreffende de 

dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2', het plan te wijzigen 
zodanig dat de dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of 

naar omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval 

wordt verwijderd, voorzover de geconstateerde aanwezigheid of 
afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na 

beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft.   
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Artikel 26  Waarde - Cultuurhistorie 1 

26.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie 1' aangewezen gronden zijn, 

behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede 
bestemd voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden 

van rijksmonumentale structuren, waarbij de bestemming 'Waarde - 
Cultuurhistorie 1' voorrang heeft op de andere daar voorkomende 

bestemmingen. 

26.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

26.2.1 Algemeen 

Het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze 

gronden voorkomende bestemming(en) is uitsluitend toegestaan 
indien de cultuurhistorische waarden daardoor niet onevenredig 

worden aangetast en de gemeentelijke Monumentencommissie en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed daarover hebben geadviseerd, 

met dien verstande dat een advies van de Rijksdienst niet vereist is 

indien door de Rijksdienst is aangegeven dat voor de betreffende 
ingreep aan het rijksmonument geen adviesplicht geldt. 

 

26.2.2 Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 26.2.1 is niet van toepassing op:  
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de 

bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie 1', zoals 
terreinafscheidingen en informatie- en aanwijsborden, met een 

bouwhoogte van maximaal 2 meter; 

b. het aanbrengen van zonnepanelen op daken van gebouwen; 
c. bouwwerkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning voor 

monumenten benodigd is. 

26.3  Nadere eisen 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de 

stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische inpassing 

en ligging van bouwwerken.  

26.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

 bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 

26.4.1 Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie 1' 

aangewezen gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te 
voeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van het bevoegde gezag: 

a. het verlagen, vergraven, ophogen en egaliseren van gronden, 
tenzij daarvoor een vergunning is vereist krachtens de 

Ontgrondingenwet; 
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b. het graven, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 

herprofileren van waterlopen, sloten en greppels; 
c. het dempen van waterlopen, sloten en greppels; 

d. het vellen of rooien van houtgewas, waaronder het verwijderen 
van houtwallen, bosjes en landschapselementen; 

e. het beplanten van gronden met houtgewas; 

f. het aanleggen en verharden van wegen, voet-, fiets- en andere 
paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen 

met een oppervlakte van meer dan 10 m²; 
g. het aanleggen van onverharde wegen, voet-, fiets- en andere 

paden. 

 

26.4.2 Uitzonderingen 

Het in lid 26.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken 

en/of werkzaamheden: 

a. die noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud en beheer van 
de gronden; 

b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding 
van dit bestemmingsplan of waarvoor op dat tijdstip reeds een 

vergunning was verleend; 
c. waarvoor een omgevingsvergunning voor monumenten benodigd 

is. 

 

26.4.3 Toetsingscriteria 

De in lid 26.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien 

de cultuurhistorische waarden daardoor niet onevenredig worden 

aangetast en de gemeentelijke Monumentencommissie en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed daarover hebben geadviseerd, 

met dien verstande dat een advies van de Rijksdienst niet vereist is 
indien door de Rijksdienst is aangegeven dat voor de betreffende 

ingreep aan het rijksmonument geen adviesplicht geldt. 
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Artikel 27  Waarde - Cultuurhistorie 2 

27.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie 2' aangewezen gronden zijn, 

behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede 
bestemd voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden 

van gemeentelijke monumentale structuren, waarbij de bestemming 
'Waarde - Cultuurhistorie 2' voorrang heeft op de andere daar 

voorkomende bestemmingen.   

27.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

27.2.1 Algemeen 

Het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze 

gronden voorkomende bestemming(en) is uitsluitend toegestaan 
indien de cultuurhistorische waarden daardoor niet onevenredig 

worden aangetast en de gemeentelijke Monumentencommissie 
daarover heeft geadviseerd.  

 

27.2.2 Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 27.2.1 is niet van toepassing op:  

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 
bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie 2', zoals 

terreinafscheidingen en informatie- en aanwijsborden, met een 
bouwhoogte van maximaal 2 meter; 

b. het aanbrengen van zonnepanelen op daken van gebouwen. 

27.3  Nadere eisen 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de 

stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische inpassing 

en ligging van bouwwerken.  

27.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

 bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 

27.4.1 Verbod 

Het is verboden om op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie 2' 

aangewezen gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te 

voeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning van het bevoegde gezag: 

a. het verlagen, vergraven, ophogen en egaliseren van gronden, 
tenzij daarvoor een vergunning is vereist krachtens de 

Ontgrondingenwet; 
b. het graven, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 

herprofileren van waterlopen, sloten en greppels; 

c. het dempen van waterlopen, sloten en greppels; 
d. het vellen of rooien van houtgewas, waaronder het verwijderen 

van houtwallen, bosjes en landschapselementen; 
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e. het beplanten van gronden met houtgewas;  

f. het aanleggen en verharden van wegen, voet-, fiets- en andere 
paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen 

met een oppervlakte van meer dan 10 m²; 
g. het aanleggen van onverharde wegen, voet-, fiets- en andere 

paden. 

 

27.4.2 Uitzonderingen 

Het in lid 27.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken 

en/of werkzaamheden: 

a. die noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud en beheer van 
de gronden; 

b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding 
van dit bestemmingsplan of waarvoor op dat tijdstip reeds een 

vergunning was verleend; 

c. waarvoor een omgevingsvergunning voor monumenten benodigd 
is. 

 

27.4.3 Toetsingscriteria 

De in lid 27.4.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend indien 
de cultuurhistorische waarden daardoor niet onevenredig worden 

aangetast en de gemeentelijke Monumentencommissie daarover heeft 
geadviseerd.  
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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  Bestaande en afwijkende maatvoering en situering 
a. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de 

maatvoering en situering van bouwwerken gelden de bouwregels, 
zoals die onder de bestemmingen en algemene bouwregels zijn 

voorgeschreven, dan wel de bestaande overschrijding daarvan, 

zoals deze op het tijdstip van inwerkingtreding van dit 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, of kan worden 

gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen; 
b. Het bepaalde onder a geldt niet voor bouwwerken die weliswaar 

bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van dit 
bestemmingsplan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder 
begrepen de overgangsbepalingen van dat plan; 

c. In geval van herbouw is het bepaalde onder a, uitsluitend van 

toepassing indien herbouw op dezelfde plaats geschiedt; 
d. Het bepaalde onder a geldt niet voor oppervlaktematen voor aan- 

en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
e. Het bepaalde onder a geldt niet voor maatvoeringen die zijn 

opgenomen in de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1' 
en 'Waarde - Archeologie 2'. 

29.2  Ondergronds bouwen 

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende 

regels: 
a. de bouwdiepte mag maximaal 4 meter bedragen; 

b. de ondergrondse bebouwing of halfverdiepte bebouwing mag 
uitsluitend worden gerealiseerd op gronden waar ingevolge de 

bouwregels van de betreffende bestemming uit hoofdstuk 2 
gebouwen zijn toegestaan, met uitzondering van ingangspartijen 

en voorzieningen voor de toetreding van daglicht; 

c. de bouwhoogte van keermuren ten behoeve van ingangspartijen 
mag niet meer dan 1,20 meter bedragen; 

d. de voorzieningen voor de toetreding van daglicht mogen maximaal 
1 meter uit de gevel worden gebouwd.  

29.3  Parkeren 
a. een omgevingsvergunning voor het bouwen kan alleen worden 

verleend als bij nieuwbouw dan wel bij de vergroting van een 
bestaand bouwwerk wordt voorzien in voldoende 

parkeergelegenheid, zoals opgenomen in de Parkeerbeleidsnota 

Zeist van 3 mei 2004. Indien deze beleidsnota gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, wordt getoetst aan deze wijziging; 

b. het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid a, mits dit 

geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie. 
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Artikel 30  Algemene gebruiksregels 

30.1  Strijdig gebruik 

Tot gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval 

gerekend: 
a. het gebruik en/of laten gebruiken van bouwwerken voor een 

seksinrichting of escortbedrijf; 
b. het gebruik en/of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten 

behoeve van (raam)prostitutie; 
c. het plaatsen, laten plaatsen en/of geplaatst houden van 

onderkomens, tenzij in hoofdstuk 2 anders is bepaald; 
d. het gebruik en/of laten gebruiken van gronden als standplaats 

voor kampeermiddelen, tenzij in hoofdstuk 2 anders is bepaald; 

e. de permanente bewoning van onderkomens en/of gebouwen die 
niet voor permanente bewoning bestemd zijn; 

f. het gebruik en/of laten gebruiken van bijgebouwen bij een 
(bedrijfs-/dienst)woning voor (zelfstandige) bewoning; 

g. het gebruik en/of laten gebruiken van bedrijfsgebouwen voor 
(zelfstandige) bewoning; 

h. het gebruik en/of laten gebruiken van gronden voor het opslaan, 
storten, lozen of bergen van al dan niet afgedankte stoffen, 

voorwerpen en producten, behoudens voor zover zulks in 

overeenstemming is met het op de bestemming gerichte gebruik 
van de gronden; 

i. het gebruik en/of laten gebruiken van gronden voor het opstijgen 
en landen van paravliegers; 

j. het gebruik en/of laten gebruiken van gronden voor lawaaisporten. 

30.2  Parkeren 

a. gerealiseerde parkeervoorzieningen mogen niet zodanig worden 
gewijzigd, dat hierdoor niet meer voldoende parkeergelegenheid 

aanwezig is, zoals opgenomen in de Parkeerbeleidsnota Zeist van 

3 mei 2004. Indien deze beleidsnota gedurende de planperiode 
wordt gewijzigd, wordt getoetst aan deze wijziging; 

b. bij functiewijziging dient te worden voorzien in voldoende 
parkeergelegenheid, zoals opgenomen in de Parkeerbeleidsnota 

Zeist van 3 mei 2004. Indien deze beleidsnota gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, wordt getoetst aan deze wijziging; 

c. het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid a en/of b, 

mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie. 
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Artikel 31  Algemene aanduidingsregels 

31.1  Landschapstypen 

 

31.1.1 Landschapstypen en waarden 

a. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - landschapstype 
landgoederen en buitenplaatsen' zijn de gronden mede bestemd 

voor de instandhouding, herstel en ontwikkeling van het 
landgoederen- en buitenplaatsenlandschap, met de volgende 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden:  

1. gradient van hoog naar laag, reliëf; 
2. aaneenschakeling van historische landgoederen, 

buitenplaatsen, parken, landerijen, zichtlijnen, sprengen, 
schaapsdriften met elk een eigen stijl; 

3. belangrijke 'groene vensters' tussen de verstedelijkte zones; 
4. de opbouw van elke buitenplaats van een representatieve 

voorzijde met bebouwing en representatief groen (oude 
bomen, gazons, hagen oprijlanen e.d.). 

 

b. ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone - landschapstype 

kleinschalig landschap 1' en 'overige zone - landschapstype 
kleinschalig landschap 2' zijn de gronden mede bestemd voor de 

instandhouding, herstel en ontwikkeling van het kleinschalig 
landschap, met de volgende landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden: 

1. onregelmatige verkaveling; 
2. verspreid liggende bebouwing; 

3. houtwallen en houtsingels die de onregelmatige verkaveling 
benadrukken; 

4. overgang naar het Kromme Rijngebied aan de zuidzijde door 
een afname van de beplantingen en aansluiting op patronen 

loodrecht op de Heuvelrug; 

 

een en ander met dien verstande dat: 

 ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - 
landschapstype kleinschalig landschap 1' het behoud, 

herstel en ontwikkeling van de kleinschaligheid en de 

afwisseling tussen relatief kleine open en gesloten gebieden 
centraal staat; 

 ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - 
landschapstype kleinschalig landschap 2' het behoud, 

herstel en ontwikkeling van de kleinschaligheid met relatief 
grotere open plekken (ten opzichte van de overige gebieden 

in het kleinschalig landschap) centraal staat. 

 

c. ter plaatse van de aanduidingen 'overige zone - landschapstype 
slagenlandschap 1' en 'overige zone - landschapstype 

slagenlandschap 2' zijn de gronden mede bestemd voor de 
instandhouding, herstel en ontwikkeling van het slagenlandschap, 

met de volgende landschappelijke en cultuurhistorische waarden:  
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1. opstrekkende slagenverkaveling; 

2. lintbebouwing en bebouwing in het veld; 
3. singels en (knot)bomenrijen langs slootkanten en 

kavelgrenzen; 
4. overgang van forse beplantingsstroken naar de Heuvelrug. 

 

een en ander met dien verstande dat: 
 ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - 

landschapstype slagenlandschap 1' het behoud, herstel en 

ontwikkeling van open en besloten gebieden in relatie tot 
het opstrekkende verkavelingspatroon centraal staat; 

 ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - 
landschapstype slagenlandschap 2', het behoud, herstel en 

ontwikkeling van beplanting als lijnelement in relatie tot het 
opstrekkende verkavelingspatroon centraal staat. 

 

31.1.2 Regels 

Voor de in lid 31.1.1 genoemde gronden gelden specifieke regels. 

Deze specifieke regels zijn opgenomen in de bestemmingen 
waarbinnen deze gelden.  

31.2  Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 

 

31.2.1 Aanduidingsomschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - 

grondwaterbeschermingsgebied' zijn mede bestemd voor de 
bescherming van het intrekgebied en de kwaliteit van het grond- en 

oppervlaktewater ten behoeve van de drinkwaterwinning, met de 

daarbij behorende voorzieningen. 

 

31.2.2 Bouwregels 

In aanvulling op het elders in deze regels bepaalde met betrekking tot 

het bouwen, zijn op de gronden ter plaatse van de aanduiding 
'Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied', bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde ten behoeve van de in 31.2.1 aangegeven 
doeleinden toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 3 meter. 

31.3  Milieuzone - kwelgebied 

 

31.3.1 Aanduidingsomschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - kwelgebied' 

zijn mede bestemd voor de bescherming van kwelgebieden en 

kwaliteit van het grondwater. 

 

31.3.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

 bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
a. het is verboden om ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - 

kwelgebied' de volgende werken en/of werkzaamheden uit te 
voeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van het bevoegde gezag: 
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1. het graven, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 

herprofileren van waterlopen, sloten en greppels; 
2. het dempen van waterlopen, sloten en greppels; 

3. werken en werkzaamheden die de waterhuishouding 
beïnvloeden, zoals bemalen, onderbemalen, slaan van putten, 

draineren, afdammen, stuwen, etc. 

4. het aanleggen en verharden van wegen, voet-, fiets- en andere 
paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen 

met een oppervlakte van meer dan 10 m². 
b. het onder a genoemde verbod geldt niet voor werken en/of 

werkzaamheden: 
1. die tot het normale onderhoud en beheer worden gerekend; 

2. die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit 
bestemmingsplan reeds in uitvoering waren of waarvoor op dat 

tijdstip reeds een vergunning was verleend; 

3. die plaatsvinden op gronden met de bestemming 'Kantoor', 
'Maatschappelijk', 'Sport', 'Verkeer', 'Wonen', 'Wonen - 

Buitengebied' of binnen een bouwvlak in de bestemmingen 
'Agrarisch - Landschap', 'Buitenplaats' of 'Landgoed'. 

c. de onder a genoemde vergunning wordt slechts verleend indien 
door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan 

hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de 
kwelsituatie en de kwaliteit van het grondwater niet onevenredig 

worden of kunnen worden aangetast, danwel de mogelijkheden 

voor het herstel daarvan niet onevenredig worden of kunnen 
worden verkleind. 

31.4  Overige zone - Aardkundige waarden 

 

31.4.1 Aanduidingsomschrijving 

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - Aardkundige waarden´ 

zijn de gronden mede bestemd voor de bescherming van de 
aardkundige waarden. 

 

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

a. het is verboden om ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - 

Aardkundige waarden' de volgende werken en/of werkzaamheden 
uit te voeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van het bevoegde gezag: 
1. het verlagen, vergraven, ophogen en egaliseren van gronden, 

tenzij daarvoor een vergunning is vereist krachtens de 
Ontgrondingenwet; 

2. het graven, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins 
herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;  

3. het dempen van waterlopen, sloten en greppels; 

4. het verlagen van de waterstand anders dan door 
sloten/greppels of drainage met uitzondering van 

grondwateronttrekkingen; 
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5. het aanleggen en verharden van wegen, voet-, fiets- en andere 

paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen 
met een oppervlakte van meer dan 10 m²; 

6. het diepwoelen, -ploegen of het uitvoeren van andere ingrepen 
in de bodem, dieper dan 0,5 meter. 

b. het onder a genoemde verbod geldt niet voor werken en/of 

werkzaamheden die: 
1. tot het normale onderhoud en beheer worden gerekend; 

2. op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit 
bestemmingsplan reeds in uitvoering waren of waarvoor op dat 

tijdstip reeds een vergunning was verleend; 
3. plaatsvinden op gronden met de bestemming 'Verkeer', 'Wonen 

- Buitengebied' of binnen een bouwvlak in de bestemming 
'Agrarisch - Landschap'. 

c. de onder a genoemde vergunning wordt slechts verleend indien 

door de werken en/of werkzaamheden, danwel door de daarvan 
hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de 

aardkundige waarden niet onevenredig worden of kunnen worden 
aangetast, danwel de mogelijkheden voor het herstel daarvan niet 

onevenredig worden of kunnen worden verkleind. 
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Artikel 32  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in deze regels of de 

aanwijzingen op de verbeelding voor: 
a. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor 

nutsvoorzieningen, waarvan de oppervlakte niet meer dan 30 m² 
en de bouwhoogte niet meer dan 3 meter mag bedragen; 

b. een afwijking van voorgeschreven maten, afmetingen, en 
percentages, tot maximaal 10% van die maten, afmetingen en 

percentages; 
c. geringe overschrijdingen van de bestemmings- en/of bouwgrenzen 

en/of aanduidingsgrenzen, indien een onnauwkeurigheid, een 

meetverschil of de feitelijke toestand van het terrein daartoe 
aanleiding geeft, mits de grens of grenzen met niet meer dan 2 

meter worden overschreden; 
d. het bouwen van masten en bijbehorende installaties voor 

telecommunicatie, al of niet op of aan gebouwen of bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, tot vanaf peil een bouwhoogte van 40 

meter, waarbij als voorwaarde kan worden gesteld dat gebruik 
dient te worden gemaakt van bestaande masten voor 

telecommunicatie of andere bestaande hoge objecten, zoals hoge 

gebouwen, lichtmasten of hoogspanningsmasten, indien deze 
aanwezig zijn binnen een redelijke afstand van de gevraagde 

locatie; 
e. de vestiging van een bedrijf dat niet is genoemd in de 'Staat van 

bedrijfsactiviteiten' of daarin is genoemd in een naast hogere 
categorie, maar naar zijn aard en invloed op de omgeving 

vergelijkbaar is met de rechtstreeks toegelaten bedrijven. 
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Artikel 33  Algemene wijzigingsregels 

33.1  Algemene wijzigingen  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de ligging van grenzen van 

bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen te wijzigen, mits: 
a. de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken 

met niet meer dan 10% wordt verkleind of vergroot; 
b. geen van de grenzen met meer dan 10 meter wordt verschoven; 

c. de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden niet 
onevenredig worden aangetast; 

d. de wijziging geen belemmering vormt uit een oogpunt van externe 
veiligheid. 

33.2  Wijziging bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de van deze regels deel 

uitmakende bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten als volgt te wijzigen: 
het toevoegen en schrappen van soorten bedrijven en het veranderen 

van de categorie-indeling van soorten bedrijven, voorzover 
veranderingen in de bedrijfsvoering en de milieugevolgen van soorten 

bedrijven hiertoe aanleiding geven. 
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 34  Overgangsrecht 

34.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel 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 2 

jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde 

onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten 
van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met 

maximaal 10%. 

c. Het bepaalde 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. 

34.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in 

strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, 
bedoeld 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 onder a, na het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een 

jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde 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 35  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 

'Buitengebied Zuidwest 2018'. 
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Bijlagen bij de regels



Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten

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 Wet geluidhinder

R risico (Besluit Externe Veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing)

V vuurwerkbesluit van toepassing

G goederenvervoer

P personenvervoer
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

014 016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1

014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

0142 0162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1

02 02 -  

05 03 -  

05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.2 0312 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen

0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1

14 08 -  

14 08 - WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.
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1421 0812 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):

1421 0812 1 - algemeen 10 100 200 10 200 D 4.1 2 G 1

15 10, 11 -  

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 1

151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C 50 R 300 4.2 2 G 2

151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 1 G 1

151 108 8

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 

m² 50 0 50 10 50 3.1 2 G 1

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1 2 G 2

152 102 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4.2 1 G 2

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C 30 300 D 4.2 2 G 2

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50 30 100 3.2 1 G 1

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1 1 G 1

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2 2 G 2

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 1

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2 1 G 1

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2 2 G 2

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2 2 G 2

1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C 30 R 200 4.1 3 G 2 B

1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3 B

1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C 100 R 200 4.1 3 G 2 B

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 3 B

1543 1042 0 Margarinefabrieken:

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 R 200 4.1 3 G 2

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3 B

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:

1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 1

1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 2

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2 3 G 2

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1

1561 1061 0 Meelfabrieken: 
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1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 2 G 2

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C 50 R 200 4.1 2 G 2

1561 1061 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1 2 G 2

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 R 200 4.1 1 G 2

1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2 G 3

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:

1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C 30 300 4.2 2 G 2

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1 3 G 3

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3

1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1 2 G 2

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2 2 G 2

1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2 2 G 2

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 3

1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2 2 G 2

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 R 300 4.2 2 G 2

1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2 2 G 2

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 2

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2 2 G 1

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1 2 G 1

1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1 2 G 2

1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1 2 G 2

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2 2 G 2

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 R 300 4.2 2 G 2

1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1 2 G 2

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2 2 G 2

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1 1 G 2

1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C 50 R 300 4.2 2 G 3 B

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1

1596 1105 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2 2 G 2

1597 1106 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2 2 G 2

1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2 3 G 2

16 12 -  

16 12 - VERWERKING VAN TABAK

160 120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 4.1 2 G 1
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17 13 -  

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 2 G 1

172 132 0 Weven van textiel:

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2 2 G 1

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 Z 50 300 4.2 3 G 2

173 133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1 2 G 2 B

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1

1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1 2 G 2 B L

176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2

18 14 -  

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 1

182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2

183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1 1 G 1 B L

19 19 -  

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

191 151,152 Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2 2 G 2 B L

192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1 2 G 2

193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1

20 -  

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1 2 G 2 B L

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2 3 G 2 B

203, 204, 205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2

203, 204, 205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1

21 17 -  

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 2

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1 1 G 2

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200 4.1 2 G 2

2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 3 G 2

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200 4.1 2 G 2

22 58 -  

22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2 3 G 2 B L

2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2 3 G 2 B
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2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1

2223 1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1

2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B

2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B

223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1

23 19 -  

23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B L

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2 2 G 2 B L

2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 R 300 D 4.2 2 G 2 B L

24 20 -  

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 R 200 D 4.1 3 G 3 B L

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:

2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C 300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:

2414.1 20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C 300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C 100 R 200 4.1 2 G 2 B

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 3 B

2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C 100 R 300 4.2 2 G 2 B L

243 203 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 R 300 D 4.2 3 G 2 B L

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C 300 R 300 4.2 1 G 2 B L

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2 G 1 B L

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1

2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 R 300 4.2 3 G 2 B

2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 R 300 4.2 2 G 2

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2 3 G 2 B L

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2 3 G 2 B L

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1 3 G 2 B

2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L

247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 R 300 4.2 3 G 3 B L

25 22 -  

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R 300 4.2 2 G 2 B

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1 1 G 1

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 R 200 4.1 2 G 2 B

2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2 1 G 2

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:
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252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1 2 G 2

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 4.2 2 G 2 B L

252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1

26 23 -  

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

261 231 0 Glasfabrieken:

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100 30 100 3.2 1 G 1 L

261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2 G 2 L

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 300 4.2 1 G 1 L

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1

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 1 L

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 L

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1 2 G 2 L

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 R 200 4.1 2 G 2

2652 235201 0 Kalkfabrieken:

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1 2 G 2

2653 235202 0 Gipsfabrieken:

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1 2 G 2

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1 2 G 2 B

2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300 30 300 4.2 2 G 2 B

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2 2 G 2

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 3

2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2 2 G 2

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 10 100 3.2 3 G 2

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300 Z 10 300 4.2 3 G 3

2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300 Z 200 R 300 4.2 3 G 2 B

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 2

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1

267 237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2 1 G 2

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100 30 300 4.2 3 G 2 B L

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30 300 4.2 2 G 2

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1 2 G 2

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2 2 G 2

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1 3 G 2 B L
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2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2 3 G 2 B L

27 24 -  

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN

273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2 2 G 2

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 R 300 4.2 1 G 2 B

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 2 B

2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2 1 G 2 B

28 25 -  

28 25, 31 -

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 

MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 2 G 2 B

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 3 B

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 2 B

2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1 2 G 2 B

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1 1 G 2 B

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2 1 G 2 B

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2 1 G 1 B L

2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2 1 G 2 B

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

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 2 B

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B

29 27, 28, 33 -  
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29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 1 B

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1 3 G 2 B

29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2 3 G 2 B

30 26, 28, 33 -

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1

31 26, 27, 33 -  

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30 50 200 4.1 1 G 2 B L

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1 1 G 2 B L

313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4.1 2 G 2 L

314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

315 274 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2 2 G 2 B L

316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1

32 26, 33 -  

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50 30 50 D 3.1 2 G 1 B

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B

33 26, 32, 33 -  

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 e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 1 G 1

34 29 -  

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 2 B

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2 3 G 2 B L

3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1 2 G 2 B

3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1 2 G 2 B

343 293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2

35 30 -  

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. 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 1 B

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2 2 G 1 B

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1 2 G 2 B

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2 2 G 2 B

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1 2 G 2 B

354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B

355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B
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36 31 -  

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 2 B

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2

364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1

3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1 2 G 2

37 38 -  

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2 2 G 2

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 R 300 4.2 2 G 2

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 300 4.2 3 G 2 B

40 35 -  

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch 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 1 L

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1 B

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 1 P 2 B

40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2 1 P 2 B

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2 1 P 1

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2 1 P 2

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1

40 35 F0 windmolens:

40 35 F1 - wiekdiameter 20 m 0 0 100 C 30 100 3.2 1 P 2

40 35 F2 - wiekdiameter 30 m 0 0 200 C 50 200 4.1 1 P 2

40 35 F3 - wiekdiameter 50 m 0 0 300 C 50 300 4.2 1 P 3

41 36 -  

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1 1 G 2

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1



Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES

- - nu
m

m
er

G
EU

R

ST
O

F

G
EL

U
ID

G
EV

A
A

R

G
R

O
O

TS
TE

 
A

FS
TA

N
D

C
A

TE
G

O
R

IE

VE
R

K
EE

R

VI
SU

EE
L

B
O

D
EM

LU
C

H
T

41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2 1 P 1

41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2 1 P 2

45 41, 42, 43 -  

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100 10 100 3.2 2 G 2 B

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B

50 45, 47 -  

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B

501 451 Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 10 10 100 10 100 3.2 2 G 1

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2 1 G 1

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L

5020.5 45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1

503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1

51 46 -  

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 2

5121 4621 1

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur 

of meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2 2 G 2

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1

5123 4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2 2 G 1

5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 2 G 1

5125, 5131 46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1

5132, 5133 4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1

5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1

5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 2 P 2

5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 R 300 D 4.2 2 G 2

5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2 2 G 2 B

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 300 4.2 3 G 3 B

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1 2 G 2
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5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1

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 2

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 1 G 1

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1 2 G 2

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 1 G 1

5155.1 46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2 2 G 2 B

5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1

5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 2 G 2

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B

5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100 10 100 D 3.2 2 G 2 B

5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B

518 466 0 Grth in machines en apparaten:

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2

518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1

519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 2 G 1

52 47 -  

52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

5261 4791 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1 2 G 1

527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1

55 55 -  

55 55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING

5552 562 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/P 1

60 49 -  

60 49 - VERVOER OVER LAND

6022 493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

6023 493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2 2 G 1

6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2 3 G 1

6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B

63 52 -  

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:

6311.2 52242 1 - containers 0 10 300 50 R 300 4.2 2 G 2

6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100 200 R 300 4.2 1 G 2 B

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B

6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300 30 300 4.2 2 G 2 B

6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200 50 R 300 4.2 2 G 2

6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300 50 300 4.2 2 G 2 B

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 2

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2 2 G 1
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64 64 -  

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

642 61 B0 zendinstallaties:

642 61 B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C 100 100 3.2 1 P 2

642 61 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

642 61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

71 77 -  

71 77 -

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1

712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1 B

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2

72 62 -  

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1

73 72 -  

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1

732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1

74

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 -  

74

63, 69tm71, 73, 74, 

77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 1 P 1 B

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B

7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 50 R 200 4.1 3 G 2

7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1

85 86 -  

85 86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG

853 8891 2 Kinderopvang 0 0 30 0 30 2 2 P 1

90 37, 38, 39 -  

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 1

9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10 300 4.2 2 G 1

9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1

9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1 2 G 1

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 1 B

9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300 30 300 4.2 3 G 3 B

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2 1 G 1 B L
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9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1 1 G 2 L

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2 1 G 2 B L

9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50 300 D 4.2 3 G 3 B L

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:

9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50 10 300 4.2 2 G 2 B

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2 2 G 2 B

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100 30 200 4.1 3 G 2 B

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100 100 R 200 4.1 3 G 1 B L

92 59 -  

92 59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

921, 922 591, 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

926 931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

93 93 -  

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2 G 1 L

9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1

9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9304 9313, 9604 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1

9305 9609 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 100 3.2 1 P 1

9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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BIJLAGE 2 LIJST VAN  NEVENACTIVITEITEN AGRARISCHE BEDRIJVEN 

Landbouw verwante functies 

  agrarische hulpbedrijven 

  loonbedrijven 

  drainagebedrijven 

  veehandelbedrijven 

  toeleverende bedrijven 

  spermabank 

  fouragehandel 

  zaaizaad en potgoed 

  opslag agrarische producten 

  hoefsmederij 

  semi-agrarische bedrijven 

  hoveniersbedrijven 

  boomverzorgingsbedrijven 

  natuur- en landschapsbeheer 

  bosbouwbedrijven 

  vis- escargot- wormkwekerij 

  sociale nevenfunctie op agrarisch bedrijf (resocialisatie, therapie, gehandicapten) 

Opslag 

 caravans / boten 

 inboedel (cat. 1 en 2) 

 overige opslag 

Recreatie 

  verblijfsrecreatie 

  kampeerboerderij 

  appartementen 

  bed & breakfast 

  pension 

  dagrecreatie 

  ballonvaren 

  bezoekerscentrum 

  paardenpension / -stalling 

  sauna 

  verhuur 

  paarden 

  fietsen 

 
 

  huifkarcentrum 

Agrarische horeca  

 ijssalon 

 terras / theetuin 

 theeschenkerij 

Aan huis-gebonden-beroep 

  individuele (para)medische of therapeutische praktijk 

  dierenarts 

  atelier 

  overige aan-huis-gebonden-beroepen 

Medisch(verwant)e dienstverlening 

  kuuroord 

  dagverblijf 



  zorgboerderij, zorgactiviteiten in de vorm van dagbesteding  

  dierenkliniek 

Overige dienstverlening 

 catering 

 cursuscentrum 

  museum / tentoonstellingsruimte 

 dierenasiel / -pension 

Ambachtelijke landbouwproductverwerkende bedrijven 

 slachterij 

 vleesverwerking 

 zuivelverwerking 

 plantaardige productverwerking 

 imkerij/bijenhouden 

 palingrokerij 

 wijnmakerij 

 ijsmakerij 

 bierbrouwerij 

 riet- en vlechtwerk 

 kaasboerderij 

Overige ambachtelijke bedrijven 

  bouwbedrijven 

  schildersbedrijven 

  glas in lood zetterijen 

  installatiebedrijven 

  elektrotechnisch installatiebedrijf 

  dakdekkerbedrijf 

  rietdekkerbedrijf 

  houtbewerkingbedrijven 

  houtzagerij en -schaverij 

  speeltoestellenfabricage 

  lasinrichtingen / bankwerkerrijen 

  vervaardiging medische instrumenten / precisie-instrumenten en orthopedische 

artikelen 

  meubelmakerij / restauratie 

  meubelstoffeerderrijen 

  vervaardigen en reparatie sieraden 

  vervaardigen en reparatie muziekinstrumenten 

  spel- en speelgoedfabricage 

  textiel 

  spinnen en weven van textiel 

  vervaardiging van textielwaren 

  kledingvervaardiging 

  reparatiebedrijven gebruiksgoederen 

  pottenbakkerij 

  natuursteenbewerking / beeldhouwerei 

  zeefdrukkerij 
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BIJLAGE 3 STAAT VAN HORECA-ACTIVITEITEN 
 
 
Categorie 1 'lichte horeca'  
Horecabedrijven, die gelet op de aard en omvang ervan zowel vanuit functionele als uit 
milieuoverwegingen (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) niet of 
nauwelijks storend kunnen werken op de bestaande en/of toekomstige functies van de 
omgeving van deze horecabedrijven:  

- automatiek;  
- broodjeszaak; 
- cafetaria; 
- crêperie; 
- croissanterie; 
- koffiebar; 
- lunchroom; 
- snackbar; 
- tearoom; 
- ijssalon; 
- bistro; 
- hotel/pension; 
- restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice). 

 
Categorie 2 'middelzware horeca'  
Horecabedrijven, die gelet op de aard en omvang ervan zowel vanuit functionele als uit 
milieuoverwegingen aanzienlijk storend kunnen werken op de bestaande en/of 
toekomstige functies van de omgeving van deze horecabedrijven:  

- bar;  
- bierhuis; 
- bedrijven genoemd onder 1 met een bruto-vloeroppervlak groter dan 250 m²; 
- biljartcentrum; 
- café (openbare gelegenheid waar men dranken kan gebruiken, met daaraan 

ondergeschikte dansgelegenheid); 
- café-restaurant (met of zonder bezorg- en/of afhaalservice); 
- proeflokaal; 
- zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-

/dansevenementen);  
- restaurant met een bezorg- en/of afhaalservice (pizzeria, chinees, drive-in, etc.). 

 
Categorie 3 'zware horeca'  
Horecabedrijven, die gelet op de aard en omvang ervan zowel vanuit functionele als uit 
milieuoverwegingen in min of meer ernstige mate storend kunnen werken op de 
bestaande en/of toekomstige functies van de omgeving van deze horecabedrijven:  

- dancing (dansgelegenheid);  
- discotheek/discobar (openbare drank- en dansgelegenheid);  
- nachtclub (gelegenheid voor dansen en ander vermaak die 's nachts geopend is);  
- partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-

/dansevenementen). 
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Bijlage 4  Landschappelijk inpassingsplan Bunsinglaan 17 



Bu
ns
ing
laa
n

18

17

opslag ruwvoer

Paddock

Paddock

en vaste mestopslag

Wedstrijdbak 60 x 40

Paddock

Paddock
Paddock

Pensionstal

Paddock

Ruwvo
ero

psla
g

Rundveestal

Ruwvo
ero

psla
g

Werktuigenberging WoningRuwvo
ero

psla
gRuwvo

ero
psla

g

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

2

2

2

2 3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Beplanting:

1. Beukenhaag
2. Hoge Elzenhaag
3. Meidoorn
4. Fruitbomen
· Appel
· Peer
· Noot

opdrachtgever:

locatie:

onderwerp:

onderdeel:

tekeningnummer:

schaal:
formaat:
getekend:

wijzigingsdatum:

datum:

copyright rudi herder

Hamersveldseweg 129
3833 GN Leusden
06-12061072
info@rudiherder.nl
www.rudiherder.nl

`t Hoeveke
Bunsinglaan 17
3709 JN Zeist

-
-

Bouwvlak

Beplantingsplan

001

11-10-2017
1:1000
A4
RH

-
-
-
-



   
Gemeente Zeist   NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01   
bestemmingsplan Buitengebied Zuidwest 2018   Ontwerp   
mRO b.v. / REG / 06.157-v7 / april 2018     

Bijlage 5  Landschappelijk inpassingsplan Tolakkerlaan 1 



 

Landschappelijke inpassing bij verzoek bouwvlakvergroting Tolakkerlaan 1, 3704 JA  ZEIST 

 

Mts. R.J. en G.C. Lokhorst en B.D. Lokhorst - Hoogendoorn 

Rijnsoever 1 

3981 HJ  BUNNIK 

fruitboomgaard 

fruitboomgaard 

fruitboomgaard 

bos 

bos 

Vergroting bouwvlak 

1000 m2 t.b.v. extra 

voeropslag 

Extra inpassing: Fruitrij 

met productiefruit over 

lengte van voeropslag 

Extra inpassing                

Knotbomenrij h.o.h. 5 mtr. 
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Bijlage 6  Te slopen bebouwing Bunsinglaan 13 
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Fam. Van Der Grift
Landschappelijk Inpassings Plan - Bunsinglaan 13 te Zeist
mRO b.v. / 99.259 / v3 / maart 2018

1 Inleiding
1.1 Aanleiding

De aanleiding voor het opstellen van dit landschappelijk inpassingsplan vormt een particulier 
initiatief voor het realiseren van een drietal bouwkavels voor woningen, achter op het perceel aan de 
Bunsinglaan 13 te Zeist, 

De huidige eigenaar voert daar momenteel een nertsenfokkerij. Deze functie dient echter uiterlijk per 
1 januari 2024 beëindigt te worden.

In ruil voor het slopen van de betreffende agrarische gebouwen, kan de eigenaar dar conform het 
Ruimte-voor-Ruimte beleid van de Provincie Utrecht, nieuwe woningen oprichten.

Éen van de voorwaarden voor een dergelijke ontwikkeling is het opstellen van een landschappelijk 
inrichtingsplan, waarin de ruimtelijke kaders worden geschetst hoe de nieuwe woningen in het 
omringende landschap komen te liggen en op welke manier er waarde aan de omgeving wordt 
toegevoegd.

In overleg met de gemeente Zeist, zal bepaald worden hoe deze ontwikkeling planologisch kan worden 
ingekaderd.

Voorliggend document beoogt de landschappelijke inpassing in kaart te brengen teneinde deze 
volgende fase te kunnen starten.

1.2 Proces

Voorliggend inpassingsplan is opgesteld in nauw overleg met de initiatiefnemers. Gedurende 
het proces is het er ook overleg geweest met de gemeente Zeist en de door hen ingeschakelde 
landschapscoordinator van de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap om wederzijds een goede 

afstemming te verkrijgen. De resultaten van deze overleggen zijn verwerkt in voorliggend 
inpassingsplan.
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393 m2

150 m2

4.492 m2

170 m2

Figuur 2 - Te slopen bijgebouwen

Figuur 1 - Uitsnede verbeelding Bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West, Gemeente Zeist



Fam. Van Der Grift
Landschappelijk Inpassings Plan - Bunsinglaan 13 te Zeist
mRO b.v. / 99.259 / v3 / maart 2018

1.3 Ligging plangebied en vigerend beleid

De locatie aan de Bunsinglaan 13 te Zeist is gelegen in het buitengebied van de gemeente Zeist. 
Het betreft de kadastrale percelen 831, 853, 1161, 1160 in de gemeente Zeist. Het inpassingsplan 
heeft met name betrekking op de gronden waarop de huidige agrarische bijgebouwen zijn gesitueerd 
(perceel 853 en 1160)

In het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid-West’, vastgesteld door de gemeente Zeist 
op 21 september 2005, is een agrarisch bouwperceel bestemd met daarbij een aanduiding ‘niet-
gebonden veehouder’. Binnen het agrarisch bouwvlak bevind zich de bedrijfswoning alsmede alle 
agrarische bijgebouwen. (zie figuur 1)

Indien, een  een agrarisch bedrijf beëindigt wordt en alle agrarische bedrijfsgebouwen worden 
gesloopt, is het mogelijk om nieuwe woningen te realiseren binnen het voormalige agrarscieh 
bouwvlak. Het gezamenlijke oppervlak van te slopen bijgebown is bepalend voor het aantal woningen 
dat mag worden gerealiseerd:

•  1.000 - 2.500 m2 > 1 woning
•  2.500 - 4.000 m2 > 2 woningen
•  4.000 m2  en meer... > 3 woningen

Zoals in figuur 2 is afgebeeld, gaat het op de planlocatie om ruim 4.600 m2 aan bijgebouwen dat na 

beëindiging van de fokkerij zal worden gesloopt. Conform dit beleid wil de initiatiefnemer 3 woningen 
realiseren op het perceel.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een ruimtelijke analyse van de locatie aan de Bunsinglaan 13 te Zeist waarin de 
belangrijkste landschappelijke elementen en structuren benoemd zijn die kenmerkend zijn voor de 
locatie.

In hoofdstuk 3 wortd het inpassingsplan gepresenteerd en aandacht besteed aan de diverse 
deelaspecten daarin, onder meer de situering van de gebouwen, dimensionering en beplanting.
Hoofdstuk 4 bevat nog enkele referentiebeelden waarmee een indruk wordt gegeven van de gewenste 
materialisering en beeld.
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Figuur 3 - Luchtfoto bestaande situatie
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2 Ruimtelijke analyse
2.1 Algemeen

Het perceel aan de Bunsinglaan is gelegen in het buitengebied van de gemeente Zeist en wordt 
omgeven door agrarische percelen, met name veehouderijen.

Het landschap is in zuidelijke richting opvallend open; de Tiendweg is goed te zien. Noordelijk is 
een kleinschaliger gebied tegen welke achtergrond het reliëf van de Utrechtse Heuvelrug goed 
waarneembaar is. 

In de directe nabijheid zijn twee bospercelen gelegen. Tevens is het dicht bij het kwelgebied 
gesitueerd, ten noorden van de locatie. Daardoor zijn in de omgeving hoge ecologische 
waarden en de aanwezigheid van diverse plant- en diersoorten te verwachten.

Het landschap is volgens het regionaal beleid1 ingedeeld onder het kampenlandschap. Karakteristieke 
elementen daarin zijn o.a.

• Onregelmatige verkaveling.
• Verspreid liggende bebouwing, vaak tegen de bosrand aan.
• Houtwallen en houtsingels, die de onregelmatige verkaveling benadrukken.
• Afname van mate van beplanting: open en meer besloten landschap (overgang naar het 

Kromme Rijngebied aan de zuidzijde)
• Landschapspatronenen loodrecht op de noordelijk gelegen Heuvelrug

2.2 Locatie specifiek

Het betreft een diep perceel, loodrecht op de Bunsinglaan en ontsloten langs de huidige sloot 
waarlangs verschillende solitaire bomen en duidelijke rij vormen. Het betreft gebiedseigen soorten 
voornamelijk wilgen, beuken en elsen.

In de huidige situatie wordt het perceel aan de zuidelijke rand omzoomd door een elsenhaag. De 
westelijke rand sluit meer aan op de noordelijke grens met een houtwal met enkele solitaire beuken 
en elsen.

Patronen, zoals zichtlijnen op de heuvelrug, zoals in het LOP omschreven, zijn momenteel eigenlijk 
niet aanwezig. De intensieve bebouwing en dichtbegroeide hagen en houtwallen en verhinderen het 

zicht in deze richting.

1. Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied+, Brons + partners landschapsarchitecten bv (i.o.v. Landschap Erfgoed 
Utrecht), 27 november 2009

Bomenrij langs de noordelijke grens

Haag langs de zuidelijke grens

Houtwal langs de westlijke grens
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Figuur 4 - Landschappelijke inpassing - principes
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3 Landchappelijk Inpassings Plan
3.1 Algemeen

Het inpassingsplan beoogt een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van zowel het perceel zelf, 
maar ook in een breder perspectief voor de omgeving. Uitgangspunt is om op minimaal de bestaande 
waardes in stand te hvouden en voor zover mogelijk te versterken. 

Daarmee wordt in een breder perspectief meer kwaliteit beoogt voor natuurwaarden, ecologie, 
landschapskwaliteit én de leefomgeving van de mogelijk toekomstige bewoners.

Uitgangspunten zijn o.a.:
• Het in stand houden van de doorgaande lijn langs de bestaande sloot 

Deze wordt ingericht als een houtsingel met natuurvriendelijke oever. Bestaande bomen blijven 
zo veel mogelijk hehandhaaft, er zal selectief gekapt moeten worden om: 
 a. sterke solitairen meer kans te geven dóór te groeien en 

 b. doorzichten te creëren. 

In deze noordelijke rand ontstaat zo een ecologisch waardevolle groen-blauwe verbinding tussen 
de twee bospercelen ten westen en ten oosten van de locatie.

• Zichtlijnen vanuit het landschap 
Deze staan loodrecht op deze verbinding, gericht op de Heuvelrug. Een zorgvuldige indeling van 
de kavels en selectief kappen van enkele (bestaande) bomen versterken en accentueeren deze.

• ‘Ruige’ zoom 
De zuid- en westrand van het perceel zal extensief beheerd worden; zodanig ontstaat een zone 
met bloemrijk grasland met een hoge ecologisch waarde. Insecten, vlinders, kleine reptielen en 
vogels zullen hier beschutting vinden. 

Dit vormt tevens een natuurlijke afkadering van de kavels ten opzichte van het omringende 
(agrarische) percelen. 
Op termijn kan deze zoom ook ingericht worden als helofytenfilter waardoor grijs water op een 
natuurlijke wijze gefilterd kan worden.

• Gebiedseigen soorten 
Hagen in bv. Beukenhaag, Meidoorn evt. aangevuld met leibomen (Els, Linde). 
Bomen louter gebiedseigen soorten: Els, Wilg, Eik en Beuk

Tevens is door de initiatiefnemers een duidelijk ambitie uitgesproken om in te zetten op een 
duurzame en ecologische ontwikkeling. Het gebruik van duurzame materialen, isolatie en eigen 
energieopwekking zal een belangrijke plek innemen in de gewenste ontwikkeling van het perceel.



 10

Figuur 5 - Landschappelijke inpassing - verkaveling
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3.2 Kavels en inrichting

Ten eerste wordt een onderscheid gemaakt waarbij 1/3 van het perceel in gebruik zal blijgen als 
agrarisch perceel dat niet bebouwd zal worden. Op het overige 2/3e deel, worden drie kavels 
onderscheiden van ca. 1.250 m2 (excl. toegangsweg).v

De drie woningen zijn dwars geplaatst waardoor lange, open zichtlijnen vanuit het landschap 
ontstaan en door de situering van de gebouwen en de perceelsscheidingen veel onderlinge privacy en 
beschutting ontstaat.

• Meer besloten delen van de tuin (privacy, schaduw) zijn te realiseren door planten van een 
solitaire boom of (hogere) hagen.

• De bebouwing (woning, bijgebouwen én overige bouwwerken) worden zo veel mogelijk 
geclusterd om vrije zichtlijnen te waarborgen.

• Dwars op het perceel worden de kavels onderling gescheiden met beukenhagen of meidoorn, evt 
aangevuld met leibomen.

• Op kavel A wordt een natuurvijver aangelegd, in combinatie met het uitdiepen van de greppel 
(tot een sloot) langs de zuidelijke erfgrens. Deze greppel dient niet te worden aangesloten op de 
al aanwezige sloot.

• De orientatie van de woningen (achtergevel op zuidwesten) leent zich nadrukkelijk voor 
toepassing van de al aanwezige zonnepanelen. Deze kunnen op de grond langs de zuidelijke 
erfgrens geplaatst worden.

3.3 Bebouwing

• De drie woningen worden in de vorm type ‘schuurwoning’ gerealiseerd. (zie hoofdstuk 4) 
• Zij hebben een bescheiden grondoppervlakte ca. 135 m2 (excl. bijgebouw.) en worden 

gerealiseerd als één laag met (forse) kap. Het volume van de woningen zal daarmee niet de 
maat overschrijden die voorgeschreven is in het RVR beleid.

• De woningen zullen (deels) onderkelderd worden. Hiermee kan ondergronds meer volumer 
worden gerealiseerd. Het is mogelijk de begane grond vloer (deels) boven maaiveld te leggen 
(eea conform gemeentelijk beleid)

De bestaande (bedrijfs)schuur zal in zijn geheel gehandhaaft worden, zoals door de initiatiefnemers 
gewenst.

Aangezien deze dicht op de noordelijke efgrens is gebouwd en de toegangsweg langs deze erfgrens 
zal lopen, is het noodzakelijk de huidige sloot aldaar middels een duiker te verleggen. Ter plaatse 
zullen enkele bomen gekapt moeten worden en de sloot met een duiker onder de toegangsweg te 
laten lopen.
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Figuur 6 - Landschappelijke inpassing - beplanting
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3.4 Beplanting

In beginsel dient er zo veel mogelijk gebruik te worden gemaakt van gebiedseigen soorten en van de 
reeds aanwezige bomen, met name langs de erfgrenzen.

Houtsingel
Langs de west- en noordrand van het perceel zal de aanwezige houtsingel met elzen en essen in 
stand worden gehouden. Door het afzetten ontstaat de kans voor jonge takken om te groeien en om 
enkele overstaanders door te laten groeien. Hierdoor kunnen er ook goed, loodrecht op het perceel, 
zichtlijnen vrij worden gehouden.

Perceelsbegrenzing
De perceelsbegrenzingen tussen de kavels zullen worden gerealiseerd door meidoorn- of beukenhagen 
aan te planten. Om al snel een haag met volle aanblik te krijgen, verdient het aanbeveling om in een 
dubbele rijen met 2-3 planten per strekkende meter aan te planten.

Heg (langs schuur)
Tussen de nieuwe kavels en de bestaande boerenschuur is een heg van wat meer formaat voorzien, 
bv. van meidoorn of leibomen, om een afscheiding van de bestaande schuur te realiseren.

Ecologische zone
De zuidrand zal als kruiden-en bloemrijk grasland door extensief beheer tot stand komen. In 
combinatie met een greppel zal hier een soortenrijke habitat ontstaan die insecten, kleine amfibieen 
en vogels aantrekt. 
Hier kan ook een helofytenfilter worden aangelegd door in de greppel verschillende moerasplanten 
aan te leggen, bv. riet, lis en kalmoes. De greppel dient dan wel afgesloten te blijven van de sloot 
langs de west- en noordrand; hier hanteert Hhet waterschap het peil en dit kan niet gecombineerd 
worden.

Natuurvijver
Naast de natuurvijver zien de intiatiefnemers graag een solitaire boom zoals een walnoot of (grote) 
wilg. Deze voorziet tevens in wat beschutting en schaduw op het kavel dat vanuit het zuid-westelijke 
ricjting en de Tiendweg vrij in het veld ligt. 

Agrarisch perceel
Het niet-te-bebouwen agrarisch perceel kan worden gebruikt voor bv. het houden enkele dieren en op 
termijn aangeplant worden met hoogstam fruitbomen. 
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Figuur 7 - Landschappelijke inpassing
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3.5 Duurzaamheid

De initiatiefnemers hebben een uitgesproken wens om de geschetste ontwikkeling op een duurzame 
manier vorm te geven. In verschillende aspecten wensen zij daar invulling aan te geven, onder 
andere:

• Toepassen van duurzame materialen 
Er zullen voor een groot deel duurzame, vervangbare materialen worden gebruikt bij de 
realisatie van de woningen. Daarmee wordt bedoeld op toepassing van bv hout en de woningen 
niet van enkel steenachtige of metalen materialen op te trekken

• Opwekking van duurzame energie 
In de huidige situatie zijn al een flink aantal PV panelen geplaatst op de bedrijfsbebouwing. De 
wens is om deze panelen te behouden en opnieuw toe te passen om op de nieuwe kavels eigen 
energie op te wekken. Er zijn momenteel voldoende panelen om op alle drie de kavels een 
dubbele rij PV panelen te plaatsen langs de zuidwestelijke perceelsgrens.

• Verdergaande duurzame technieken 
Mits economisch haalbaar is het de wens om, naast PV panelen, ook te investeren in andere 
vormen van duurzame energie die toepasbaar is in de woningen.

• Natuurlijke waterfiltratie 
Door het uitdiepen van de greppel langs de zuid-westelijke perceelsgrens en de aanleg van een 
natuurvijver en poelen op het terrein, is het goed mogelijk om op termijn een eigen water-
filtratie systeem op te zetten met helofytenfilters. Hierdoor kan een groot deel van het eigen 
(grijs) water op een natuurlijke manier op eigen terrein gefilterd worden.

3.6 Conclusie

Het inrichtingsplan voor het huidge agrarischede bouwvlak aan de Bunsinglaan 13, voorziet ons 
insziens op een aantal manieren aan de wensen van de initiatiefnemers en de belangen van o.a. de 
gemeente Zeist.

Allereerst verdwijnt er een aanzienlijk oppervlakte aan agrarische bebdrijfsbebouwing van een 
agrarisch bedrijf dat gedwongen wordt om haar bedrijfsvoering te beëindigen. Het voorliggend plan 
voorziet in een ruimtelijk alternatief dat door beperkte en lage bebouwing, veel ruimte laat voor een 
combinatie waarin wonen, comform het beleid van de provincie, gepaard gaat met duurzame en 
ecologische ontwikkeling die een meerwaarde kan opleveren voor het perceel en de directe omgeving.

In een breder perspectief voorziet dit ook in economisch perspectief voor de locatie in het 
buitengebied waarbij ook de overige bebouwing in de vorm van vakantiewoningen een economische 
haalbare toekomst krijgt.
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Typologie: architectuur en materialen Natuurvriendelijke oevers, (helofyten)fillters en PV panelen in het veldBeplanting: hagen, singels en solitair
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4 Referentiebeelden
Hiernaast afgebeelde afbeeldingen schetsen een beeld van typologie, gebruikte materialen en 
gewenste uitstraling die door voorzien is voor de inrichting van het perceel.

Kernbegrippen daarin zijn

Typologie
• Schuurwoning

• Vrijstaand

• Ruime kappen
• Veranda/patio

Materialen
• Natuurlijk
• Duurzaam

• Hout

Streefbeeld
• Bloemrijke zones
• Gebiedseigen soorten

• Natuurvijver
• Natuurvriendelijke oevers
• Helofytenfilters

Bloemrijk grasland en hagen
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Landschappelijke inpassing Tolakkerlaan 3

Driftreducerende maatregelen:
Om de drift afvangende werking 
door luchtdoorstroming en turbu-
lentie te optimaliseren bestaat de 
soortkeuze uit een combinatie van 
de volgende soorten:

•	 Acer campestre (veldesdoorn);
•	 Ligustrum ovalifolium (liguster)
•	 Alnus glutinosa (zwarte els)
•	 Corylus avellana (hazelaar)

Erfinrichting
De	bebouwing	bestaat	uit	eenvoudige	volumes	met	een	flinke	kap	en	heeft	een	landschappelijke	uit-
straling.	Het	karakter	is	bijvoorbeeld	eerder	stoer	en	schuur-achtig	dan	boerderij-achtig.
Maar	ook	een	ontwerp	dat	landschappelijk	en	‘van	nu’	is	(abstract,	gebaseerd	op	de	ruimtelijke	op-
zet	en	zichtlijnen	in	het	landschap)	is	denkbaar.

bron: Landschap Erfgoed Utrecht
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Nieuwe situatie

Landschappelijke inpassing Tolakkerlaan 7

Driftreducerende maatregelen

Een houtsingel is voorzien als 
driftreducerende maatregel. Dit 
lijnvormig element bestaat uit bomen 
en struiken. Om sneller aan de 
reducerende eis te voldoen, kan er een 
scherm in de singel worden opgenomen 
van 4,5 m. hoogte met dubbel 
gaasdoek, geplaatst op 2/3e van de 
singel. Dit scherm is noodzakelijk tot 50 
m. uit de woon- of tuinbestemming.

Om de drift afvangende werking door 
luchtdoorstroming en turbulentie te optimaliseren 
bestaat de soortkeuze uit een combinatie van de 
volgende soorten:

• Acer campestre (veldesdoorn)
• Ligustrum ovalifolium (liguster)
• Alnus glutinosa (zwarte els)
• Corylus avellana (hazelaar)

De eerste vijf jaar is er nauwelijk onderhoud 
benodigd. Daarna is selectief beheer noodzakelijk om 
de reducerende werking, lucht- en licht toetreding te 
garanderen.

Erfinrichting

De bebouwing van de woningen en 
bijgebouwen bestaat volumes van 
(bij voorkeur) één bouwlaag met 
kap met een duidelijke vorm die 
de uitstraling bepaald: zadeldak, 
mansardedak of kapschuur. De 
bebouwing heeft een eenvoudige, 
landschappelijke uitstraling. 
Het is wenselijk om de drie 
woningen gezamenlijk (in één 
hand) te ontwikkelen en om deze 
landschappelijk te bundelen.

De twee nieuwe woningen krijgen 
een verschillend karakter, één is 
meer gericht op de weg en de ander 
op het naastgelegen weitje. Tezamen 
vormen de drie woningen een cluster 
in het landschap om doorzichten en 
architectonische verwantschap te 
creëren/behouden.

De twee nieuwe woningen worden 
door één en dezelfde oprit ontsloten. 
De verharding van deze oprit en het 
bijbehorende erf zijn passend bij 
de locatie: grind, gebakken klinkers 
zonder het gebruik van kolken en 
opsluitbanden.

bron: Landschap Erfgoed Utrecht
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