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Artikel 3 Agrarisch 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een duurzame agrarische bedrijfsuitoefening; 

b. grondgebonden agrarisch gebruik; 

c. grondgebonden agrarische bedrijven en glastuinbouw als nevenactiviteit; 

d. de verkoop van streek- of bedrijfseigen producten als nevenactiviteit, tot een verkoopvloeroppervlak 

van max. 200 m² binnen het bouwvlak; 

e. een minicamping met ten hoogste 15 standplaatsen, als nevenactiviteit, binnen het bouwvlak; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij': tevens een intensieve veehouderij bedrijf; 

g. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - neventak intensieve veehouderij': 

tevens een neventak intensieve veehouderij; 

h. bestaande intensieve veehouderij activiteiten als ondergeschikte activiteit; 

i. ter plaatse van de aanduiding 'aquacultuur': aquacultuur; 

j. ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein': tevens een kampeerterrein met ten hoogste 42 

staanplaatsen; 

k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - logies seizoensarbeiders': tevens logies 

ten behoeve van 100 seizoensarbeiders ten behoeve van het desbetreffende agrarisch bedrijf; 

l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - logies seizoensarbeiders' -1': tevens logies 

ten behoeve van 8 seizoensarbeiders ten behoeve van het desbetreffende agrarisch bedrijf; 

m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - foliekassen': tevens foliekassen; 

n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch onderzoeksbedrijf', 'specifieke 

vorm van agrarisch - onderzoeksbedrijf Van der Haveweg' en 'specifieke vorm van agrarisch - 

onderzoeksbedrijf Zimmermanweg': tevens een agrarisch onderzoeksbedrijf; 

o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – veldschuur': tevens veldschuren; 

p. ter plaatse van de aanduiding ‘agrarisch loonbedrijf’: tevens een agrarisch loonbedrijf; 

q. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 1': tevens aquacultuur in gebouwen; 

r. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 2': tevens aquacultuur in waterbassins; 

s. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bedrijfswoning van het 

windturbinepark': tevens een bedrijfswoning van het windturbinepark; 

t. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bestaande paardenbak': tevens een 

bestaande paardenbak; 

u. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bestaande paardenbak met 

lichtmasten': tevens een bestaande paardenbak met een maximum aantal lichtmasten zoals aanwezig 

ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan; 

v. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - nevenactiviteit': tevens een 

bloempluktuin; 

w. ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie': tevens voor de stalling en verhuur van paarden; 

x. ter plaatse van de aanduiding 'beroep aan huis': tevens voor beroep aan huis; 



y. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenbak': tevens een paardenbak 

z. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - waterbassin': tevens een waterbassin; 

aa. ter plaatse van de aanduiding 'waterberging', tevens een waterbergingsbassin; 

bb. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - waterspaarbekken': tevens een 

waterspaarbekken; 

cc. ter plaatse van de aanduiding 'windturbine': een windturbine; 

dd. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - zonnepanelenpark': tevens een 

zonnepanelenpark; 

ee. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - radartoren': tevens een 

radartoren; 

ff. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': tevens een opslag; 

gg. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - meubelmakerij': tevens een 

meubelmakerij; 

hh. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bestaande paardenstal': tevens een 

bestaande paardenstal; 

ii. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - hoveniersbedrijf met showtuinen': 

tevens een hoveniersbedrijf met showtuinen; 

jj. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - hoveniersbedrijf': tevens een 

hoveniersbedrijf; 

kk. ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie - tevens verblijfsrecreatief gebruik van een gebouw 

ten behoeve van maximaal 8 personen; 

ll. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bouwbedrijf': tevens een bouwbedrijf; 

mm. extensief recreatief medegebruik; 

nn. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals: 

1. groen; 

2. laad- en losvoorzieningen; 

3. natuurvriendelijke oevers, 

4. nutsvoorzieningen; 

5. ontsluitingswegen; 

6. parkeervoorzieningen; 

7. sloten en watergangen, 

8. water en waterberging. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Binnen het bouwvlak 

Voor het bouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende regels: 

a. toegestaan zijn: 

1. gebouwen, waaronder bedrijfswoningen met aan- en / of uitbouwen en bijgebouwen, met 

dien verstande dat kassen uitsluitend zijn toegestaan als nevenactiviteit en ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - onderzoeksbedrijf Zimmermanweg', 'specifieke 



vorm van agrarisch - onderzoeksbedrijf Van der Haveweg' en 'specifieke vorm van agrarisch - 

agrarisch onderzoeksbedrijf'; 

2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen' zijn geen 

gebouwen en overkappingen toegestaan; 

b. de goothoogte en / of boeibordhoogte bedraagt niet meer dan: 

1. bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen: 8 meter; 

2. bedrijfswoningen inclusief aan- en uitbouwen: 6 meter; 

3. mestopslagruimten, niet voor handelsdoeleinden: 4 meter; 

4. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter; 

c. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan: 

1. bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen: 12 meter; 

2. bedrijfswoningen inclusief aan- en uitbouwen: 10 meter; 

3. netten ten behoeve van aquacultuurbassins: 1 meter; 

d. in afwijking van het bepaalde onder b en c bedraagt de goothoogte en / of boeibordhoogte van kassen 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - onderzoeksbedrijf Zimmermanweg' en 

'specifieke vorm van agrarisch - onderzoeksbedrijf Van der Haveweg' niet meer dan 7,50 meter en de 

bouwhoogte van kassen niet meer dan 10 meter; 

e. in afwijking van het bepaalde onder b en c bedraagt de goothoogte en / of boeibordhoogte van kassen 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch onderzoeksbedrijf' niet meer 

dan 6 meter en de bouwhoogte van kassen niet meer dan 10 meter; 

f. in afwijking van het bepaalde onder c bedraagt de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 

'kampeerterrein' niet meer dan: 

1. was- en toiletgebouwen: 3,50 meter; 

2. een berging bij een standplaats: 3 meter; 

g. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt niet meer dan: 

1. erf- en terreinafscheidingen: 2 meter; 

2. mestopslagruimten, niet voor handelsdoeleinden: 6 meter; 

3. silo's, anders dan voor mestopslag: 10 meter; 

4. overkappingen: 6 meter; 

5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - zonnepanelenpark' 

zonnepanelen en daarbij behorende draagconstructie 3 meter; 

6. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter; 

h. de gezamenlijke oppervlakte van kassen voor glastuinbouw als nevenactiviteit bedraagt per agrarisch 

bedrijf niet meer dan 2.000 m² en de maximale goot- en / of boeibordhoogte van kassen bedraagt 6 

meter en de bouwhoogte van kassen bedraagt ten hoogste 10 meter; 

i. in afwijking van het bepaalde onder h mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch 

- onderzoeksbedrijf Zimmermanweg' het bebouwingspercentage niet meer bedragen dan 70% waarbij 

de gezamenlijke (bedrijfsvloer)oppervlakte aan kassen niet meer mag bedragen dan 11.610 m²; 



j. in afwijking van het bepaalde onder h mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch 

- onderzoeksbedrijf Van der Haveweg' de gezamenlijke (bedrijfsvloer)oppervlakte aan kassen niet 

meer bedragen dan 33.844 m²; 

k. in afwijking van het bepaalde onder h mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch 

- onderzoeksbedrijf' mag het bouwvlak volledig worden bebouwd ten behoeve van kassen; 

l. de afstand van overkappingen tot de voorgevel van gebouwen bedraagt ten minste 1 meter; 

m. indien gebouwen niet aaneen worden gebouwd, bedraagt de onderlinge afstand ten minste 1 meter; 

n. indien gebouwen niet op de perceelsgrens worden gebouwd, bedraagt de afstand tot de perceelsgrens 

ten minste 1 meter; 

o. gebouwen mogen niet worden opgericht voor de voorgevelrooilijn; 

p. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt niet meer dan is aangeduid 

ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m²)', met dien verstande dat ter plaatse 

van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' het gezamenlijk oppervlak van gebouwen 

en overkappingen het aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak niet mag overschrijden; 

q. ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' mag de gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte 

van gebouwen ten behoeve van de intensieve veehouderij als hoofdactiviteit niet meer bedragen dan 

overeenkomstig de in tabel 'overzicht toelaatbare bedrijfsvloeroppervlakte bestaande volwaardige 

intensieve veehouderijbedrijven' opgenomen oppervlakte (m²): 

Overzicht toelaatbare bedrijfsvloeroppervlakte bestaande volwaardige intensieve veehouderijbedrijven   

Adres   Toelaatbare bedrijfsoppervlakte gebouwen (m²)   

Molendijk 25   2.980   

Zanddijk 5   8.410   

Blauwhoefseweg 2a   7.510   

Hogenakkerweg 5   2.378   

Westveerpolder 4   1.336   

Sint Pieterspolder 4   1.211   

Zouteweg 1A   2.500   

r. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - neventak intensieve veehouderij' mag 

de gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte van gebouwen ten behoeve van de neventak intensieve 

veehouderij niet meer bedragen dan 500 m²; 

s. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - logies seizoensarbeiders' bedraagt de 

oppervlakte van een gebouw voor logies seizoensarbeiders ten hoogste 850 m² en de bewoonbaar 

vloeroppervlakte van het gebouw (inclusief sanitair, keukenvoorzieningen, verblijfs- en slaapruimten) 

bedraagt ten hoogste 1.600 m² ; 

t. de gezamenlijke oppervlakte van was- en toiletgebouwen ten behoeve van een mini camping bedraagt 

niet meer dan 100 m²; 

u. de gezamenlijke oppervlakte van was- en toiletgebouwen ter plaatse van de aanduiding 

'kampeerterrein' bedraagt niet meer dan 100 m²; 



v. de oppervlakte van een berging bij een standplaats bedraagt ter plaatse van de aanduiding 

'kampeerterrein' niet meer dan 10 m². 

w. de afstand van bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf onderling bedraagt ten minste 

5 meter; 

x. per bouwvlak mag ten hoogste 1 bedrijfswoning worden gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse 

van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' ten hoogste het op de verbeelding aangegeven 

aantal bedrijfswoningen is toegestaan. Daarnaast is ter plaatse van de aanduiding 'windturbine' geen 

bedrijfswoning toegestaan; 

y. de vloeroppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'beroep aan huis' bedraagt niet meer dan 50 m²; 

z. de inhoud van een bedrijfswoning inclusief aan- en / of uitbouwen mag niet meer dan 1.000 m³ 

bedragen; 

aa. de inhoud van mestopslagruimten, niet voor handelsdoeleinden, bedraagt niet meer dan 5.000 m³; 

bb. ter plaatse van de aanduiding 'weg' tevens een perceelsontsluiting met een breedte van ten hoogste 

12 meter; 

cc. de maximale tiprotorhoogte van een windturbine ter plaatse van de aanduiding 'windturbine' 

bedraagt niet meer dan in Artikel 48 is aangegeven. 

dd. in afwijking van het bepaalde in lid 3.2.1 a tot en met c mogen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van agrarisch - zonnepanelenpark' maximaal 4 transformatorstations worden opgericht, zowel 

binnen als buiten het bouwvlak. De maximale oppervlakte per transformatorstation bedraagt 21 m² 

en de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter; 

ee. de bedrijfsvloeroppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'opslag' bedraagt niet meer dan 240 m2; 

ff. de bedrijfsvloeroppervlakte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 

meubelmakerij' bedraagt niet meer dan 240 m2; 

3.2.2 Buiten het bouwvlak 

Voor het bouwen buiten het bouwvlak gelden de volgende regels: 

a. toegestaan zijn gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – veldschuur'; 

b. toegestaan zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde met dien verstande dat: 

1. anti-hagelkanonnen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - anti-hagelkanon'; 

2. het aanbrengen van doek ten behoeve van containervelden, tot maximaal 2 hectare, zijn 

uitsluitend toegestaan aansluitend aan het bouwvlak; 

3. tijdelijke afdekfolies, anders dan voor containervelden zijn toegestaan; 

4. boog- en tunnelkassen zijn toegestaan; 

5. sleufsilo's zijn uitsluitend toegestaan direct aansluitend aan het bouwvlak; 

6. (voer)opslagvoorzieningen en paardenbakken niet zijn toegestaan; 

c. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan: 

1. erf- en terreinafscheidingen: 2 meter; 

2. vrijstaande antennes: 10 meter; 

3. sleufsilo's: 4 meter; 



4. (voorzieningen voor) hagelschermen en vogelnetten: 5 meter; 

5. boog- en tunnelkassen: 1,50 m, met uitzondering van foliekassen ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - foliekassen', waarvan de hoogte 4 meter mag 

bedragen; 

6. anti-hagelkanonnen: 8 meter; 

7. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - zonnepanelenpark' 

zonnepanelen en daarbij behorende draagconstructie 3 meter; 

8. radartoren: 40 meter; 

9. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter; 

d. in afwijking van het bepaalde onder c bedraagt de goothoogte en / of boeibordhoogte van veldschuren 

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - veldschuur' niet meer dan 3 meter en 

bedraagt de bouwhoogte niet meer dan 6 meter; 

e. de maximale oppervlakte en/of inhoud bedraagt niet meer dan: 

1. bestaande foliekassen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

foliekassen': 5.400 m²; 

2. per individuele antihagelkanon ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

anti-hagelkanon': 20 m²; 

3. tijdelijke mestopslagvoorzieningen: 250 m3. 

f. in afwijking van het bepaalde in lid 3.2.2 a tot en met c mogen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van agrarisch - zonnepanelenpark' maximaal 4 transformatorstations worden opgericht, zowel 

binnen als buiten het bouwvlak. De maximale oppervlakte per transformatorstation bedraagt 21 m² 

en de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter. 

3.3 Nadere eisen 

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

ten behoeve van de verkeersveiligheid. 

3.4 Afwijken van de bouwregels 

3.4.1 Beperkte overschrijding bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 voor beperkte overschrijdingen van 

de bouwregels, met inachtneming van de volgende regels: 

a. afwijking kan worden verleend voor overschrijding van de maximaal toelaatbare goot- en / of 

boeibordhoogte met ten hoogste 20%; 

b. afwijking kan worden verleend voor de bouw van een silo tot een bouwhoogte van 15 meter. 

3.4.2 Grotere bedrijfsvloeroppervlakte intensieve veehouderij (zelfstandig) 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 onder q ten behoeve van het 

toestaan van een grotere bedrijfsvloeroppervlakte voor een intensieve veehouderij, met inachtneming van de 

volgende regels: 



a. vergroting is uitsluitend toegestaan indien dit noodzakelijk is in verband met de wettelijke eisen van 

dierenwelzijn; 

b. er vindt geen toename van het aantal dieren plaats; 

c. de bedrijfsvloeroppervlakte mag worden vergroot met ten hoogste: 

1. 20% met een maximum van 5.000 m², indien de bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van 

intensieve veehouderij van het agrarisch bedrijf minder bedraagt dan 5.000 m²; 

2. 10%, indien de bedrijfsvloeroppervlakte van het agrarisch bedrijf meer bedraagt of meer gaat 

bedragen ingevolge het gestelde onder a sub 1 dan 5.000 m²; 

d. de totale oppervlakte van het bouwvlak mag niet worden vergroot; 

e. aangetoond wordt dat vergroting van de bedrijfsvloeroppervlakte noodzakelijk is voor de continuïteit 

van agrarisch bedrijf of in verband met aanscherping van milieu-eisen. Het bevoegd gezag wint 

omtrent deze voorwaarde advies in bij een agrarisch deskundige; 

f. afwijking mag niet leiden tot: 

1. onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelmogelijkheden van omliggende 

bestemmingen en functies; 

2. onevenredige aantasting van de infrastructuur van het gebied: vooraf wordt hierover door 

het bevoegd gezag schriftelijk advies ingewonnen bij de wegbeheerder; 

g. de gronden zijn niet aangeduid als 'Kernrandzone', 'Agrarisch gebied met ecologische betekenis', 

'Natuurontwikkelingsgebied' en 'Afwegingszone natuurgebied'. 

3.4.3 Hogere hoogte boog- en tunnelkassen 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2, sub c5 voor overschrijding van de 

maximale toelaatbare bouwhoogte voor boog- en / of tunnelkassen, met inachtneming van de volgende regels: 

a. de maximale bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3,5 meter; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van tunnelkassen bedraagt per agrarisch bedrijf niet meer dan 2 ha; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van boogkassen bedraagt per agrarisch bedrijf niet meer dan 1 ha; 

d. de boog- en / of tunnelkassen worden binnen en / of aansluitend aan het bouwvlak gerealiseerd; 

e. de verhoging is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en voor de continuïteit 

van het agrarisch bedrijf; 

f. de boog- en tunnelkassen staan ten dienste aan en zijn bedrijfseconomisch ondergeschikt aan een 

agrarisch grondgebonden bedrijf; 

g. afwijking mag niet leiden tot: 

1. onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

bestemmingen en functies; 

h. voorzien wordt in een adequate landschappelijke inpassing, waarvoor in ieder geval geldt dat de 

teeltondersteunende voorzieningen in de winterperiode aan het zicht worden onttrokken en in een 

privaatrechtelijke overeenkomst afspraken omtrent de voorwaarden en specificaties voor realisering 

van de landschappelijke inpassing zijn vastgelegd. 

3.4.4 Hogere hoogte hagelschermen en vogelnetten 



Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van 3.2.2, sub c4 voor een grotere hoogte van hagelschermen 

en vogelnetten, met inachtneming van de volgende regels: 

a. omgevingsvergunning kan worden verleend tot 1 meter boven de fruitbomen met een maximum tot 

6 meter; 

b. de verhoging is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en voor de continuïteit 

van het agrarisch bedrijf; 

c. afwijking mag niet leiden tot: 

1. onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

bestemmingen en functies; 

2. onevenredige verstening, verglazing en versnippering van de agrarische gronden; 

d. voorzien wordt in een adequate landschappelijke inpassing, waarvoor in ieder geval geldt dat de 

teeltondersteunende voorzieningen in de winterperiode aan het zicht worden onttrokken en in een 

privaatrechtelijke overeenkomst afspraken omtrent de voorwaarden en specificaties voor realisering 

van de landschappelijke inpassing zijn vastgelegd. 

3.4.5 Teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 voor het oprichten van 

teeltondersteunende voorzieningen, anders dan boog- of tunnelkassen, anti-hagelkanonnen, hagelschermen 

of vogelnetten, buiten het bouwvlak, met inachtneming van de volgende regels: 

a. de maximale goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 meter; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van teeltondersteunende voorzieningen bedraagt per agrarisch bedrijf 

niet meer dan 3 ha; 

c. de teeltondersteunende voorzieningen worden aansluitend aan het bouwvlak gerealiseerd; 

d. de verhoging is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en voor de continuïteit 

van het agrarisch bedrijf; 

e. afwijking mag niet leiden tot: 

1. onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

bestemmingen en functies; 

2. onevenredige verstening, verglazing en versnippering van de agrarische gronden; 

f. voorzien wordt in een adequate landschappelijke inpassing, waarvoor in ieder geval geldt dat de 

teeltondersteunende voorzieningen in de winterperiode aan het zicht worden onttrokken en in een 

privaatrechtelijke overeenkomst afspraken omtrent de voorwaarden en specificaties voor realisering 

van de landschappelijke inpassing zijn vastgelegd; 

g. de gronden zijn niet aangeduid als 'Afwegingszone natuurgebied', 'Agrarisch gebied met ecologische 

betekenis' en 'Natuurontwikkelingsgebied'. 

3.4.6 Anti-hagelkanon buiten het bouwvlak 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2, sub b1 voor het oprichten van anti-

hagelkanonnen buiten de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - anti-hagelkanon’, met inachtneming van 

de volgende regels: 



a. anti-hagelkanonnen zijn niet toegestaan op gronden met de aanduiding 'Afwegingszone natuurgebied' 

b. anti-hagelkanonnen zijn uitsluitend toegestaan ten behoeve van fruitteelt; 

c. de oppervlakte van een anti-hagelkanon bedraagt niet meer dan 20 m²; 

d. de bouwhoogte van een anti-hagelkanon bedraagt niet meer dan 4 meter, met daarboven een pijp 

waarvan de hoogte niet meer bedraagt dan 4 meter hoger dan de bouwhoogte; 

e. per agrarisch bedrijf zijn maximaal 2 anti-hagelkanonnen toegestaan; 

f. afwijking mag niet leiden tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van omliggende bestemmingen en functies, met name inzake geluidseffecten; 

g. het bevoegd gezag wint advies in bij een milieudeskundige omtrent de onder f opgenomen 

voorwaarde inzake geluid. 

3.4.7 Bassins voor aquacultuur aansluitend aan het bouwvlak 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 voor het oprichten van bassins voor 

aquacultuur aansluitend aan een agrarisch bouwvlak, met inachtneming van de volgende regels: 

a. bassins worden aansluitend aan het bouwvlak van een bestaand agrarisch bedrijf met een 

bebouwingspercentage van 70 gerealiseerd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de bassins mag per agrarisch bedrijf niet meer bedragen dan 3 ha; 

c. toegestaan zijn vlakke netten, tot een hoogte van maximaal 1 meter boven het maaiveld; 

d. de omvang van installaties en gebouwen bedraagt maximaal 50 m², met een goothoogte van maximaal 

3 meter en een nokhoogte van maximaal 6 meter; 

e. de afstand tot bouwvlakken van derden en de afstand tot de bestemming Natuur bedraagt minimaal 

50 meter; 

f. de afstand tussen onderlinge bassins bedraagt minimaal 100 meter; 

g. de afwijking is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en voor de continuïteit van 

het agrarisch bedrijf; 

h. afwijking mag niet leiden tot: 

1. onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

bestemmingen en functies; 

2. onevenredige verstening en versnippering van de agrarische gronden; 

i. voorzien wordt in een adequate landschappelijke inpassing, waarvoor in ieder geval geldt dat de 

bassins in de winterperiode aan het zicht worden onttrokken en in een privaatrechtelijke 

overeenkomst afspraken omtrent de voorwaarden en specificaties voor realisering van de 

landschappelijke inpassing zijn vastgelegd; 

j. de gronden zijn niet aangeduid als 'Afwegingszone natuurgebied', 'Agrarisch gebied met ecologische 

betekenis' en 'Natuurontwikkelingsgebied'; 

k. aquacultuur is niet toegestaan in zoetwatergebieden. 

3.4.8 Tijdelijke woongelegenheid 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2 ten aanzien van de plaatsing van 

een tijdelijke woongelegenheid met in achtneming van de volgende regels: 
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a. omgevingsvergunning voor een tijdelijke woongelegenheid wordt alleen verleend bij ingrijpende 

bouwwerkzaamheden of vervangende nieuwbouw van een bestaande woning en realisering van een 

nieuwe woning; 

b. de tijdelijke woongelegenheid wordt geplaatst binnen het bouwvlak of binnen een straal van 30 meter 

achter de naar de weg gerichte grens van het bouwvlak; 

c. de afstand van een tijdelijke woongelegenheid tot de openbare weg bedraagt niet minder dan 3 meter; 

d. het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen aan de situering van de tijdelijke woongelegenheid in 

verband met de bereikbaarheid voor hulpverlenende instanties; 

e. het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen aan de situering van de tijdelijke woongelegenheid in 

verband met de ruimtelijke uitstraling voor de omgeving; 

f. het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen aan de aansluiting van de tijdelijke woongelegenheid op 

de nutsvoorzieningen in verband met de bestaande situatie inzake nutsvoorzieningen en de duur van 

de plaatsing; 

g. de tijdelijke woongelegenheid is zodanig gesitueerd dat dit niet leidt tot onevenredige aantasting van 

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

h. de tijdelijke woongelegenheid is zodanig gesitueerd dat bouwmaterialen en bouwafval op het eigen 

perceel kunnen worden geplaatst; 

i. het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor de plaatsing van een tijdelijke 

woongelegenheid voor de duur van de werkzaamheden tot een maximum van 3 jaar; 

j. het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning tot afwijken in, indien de bestaande noodzaak 

vanuit een oogpunt van tijdelijke huisvesting niet meer aanwezig is. 

3.4.9 Huisvesten van paarden, pony's en ander naar aard en omvang gelijk te stellen dieren 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2 ten aanzien van het huisvesten 

van paarden, pony's en ander naar aard en omvang gelijk te stellen dieren met in achtneming van de volgende 

regels: 

a. paarden, pony's of ander daarmee naar aard en omvang gelijk te stellen dieren worden buiten het 

bouwvlak gehouden en gehuisvest; 

b. er wordt een functieaanduiding opgenomen; 

c. de oppervlakte van het bouwperceel bedraagt ten minste 5.000 m²; 

d. de afstand van het gebouw tot een ander bouwvlak bedraagt ten minste 60 meter; 

e. de maximum oppervlakte van het gebouw (inclusief overkappingen) bedraagt niet meer dan 30 m²; 

f. de afstand van het gebouw (inclusief overkappingen) tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten 

minste 8 meter; 

g. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen; 

h. de bouwhoogte mag maximaal 6 meter bedragen; 

i. per bouwperceel mag ten hoogste éénmaal de wijzigingsbevoegdheid worden toegepast; 

j. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 
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k. burgemeester en wethouders winnen vooraf advies in bij een landschapsdeskundige omtrent het 

oprichten van een gebouw voor het houden van en / of huisvesten van niet beroeps- of bedrijfsmatig 

gehouden paarden, pony's of ander daarmee naar aard en omvang gelijk te stellen dieren. 

3.5 Specifieke gebruiksregels 

3.5.1 Verboden en toegestaan gebruik 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. het gebruik van groeibevorderende of conditionerende belichting, zoals assimilatiebelichting of 

cyclische belichting in boog- en gaaskassen, is niet toegestaan; 

b. het gebruiken van mestopslagruimten voor handelsdoeleinden en anders te gebruiken dan voor het 

eigen agrarisch bedrijf is niet toegestaan; 

c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor een minicamping is niet toegestaan indien de 

gronden grenzen aan 'Afwegingszone natuurgebied', 'Agrarisch gebied met ecologische betekenis' 

en/of 'Natuurontwikkelingsgebied' en indien de minicamping gelegen is binnen een afstand van 50 

meter tot een boomgaard; 

d. afstand van een minicamping tot aan een bouwvlak van derden bedraagt minimaal 50 meter; 

e. de afstand van bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf onderling op een minicamping 

bedraagt ten minste 5 meter; 

f. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden binnen en direct grenzend aan het bouwvlak als 

stort- of opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, 

behoudens opslag die geschiedt in het kader van de normale agrarische bedrijfsvoering zoals 

mestopslag tot maximaal 5.000 m³, is niet toegestaan; 

g. buitenopslag is buiten het bouwvlak niet toegestaan, uitgezonderd tijdelijke mestopslag; 

h. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en opstallen voor nevenactiviteiten na beëindiging van 

de agrarische bedrijfsvoering is niet toegestaan; 

i. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en opstallen voor huisvesting van werknemers en de 

direct daarmee verband houdend gebruik van voorzieningen zoals gemeenschappelijke verblijfsruimte 

(kantine), sanitair (douches, toiletten), kook- en wasgelegenheid is niet toegestaan; 

j. het bewonen dan wel laten bewonen van bijgebouwen of bedrijfsgebouwen is niet toegestaan; 

k. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en opstallen voor aan-huis-gebonden beroepen en / of 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is toegestaan, met inachtneming van de volgende regels: 

1. de woonfunctie blijft in overwegende mate behouden; 

2. de vloeroppervlakte ten behoeve van de aan-huis-gebonden beroep en / of kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten bedraagt niet meer dan 50 m²; 

3. de activiteit wordt hoofdzakelijk verricht door de bewoner, mogelijk ondersteund door ten 

hoogste 1 medewerker; 

4. de activiteit is milieuhygiënisch inpasbaar in de woonomgeving; 

5. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en 

veroorzaakt geen onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte. 



l. detailhandel, anders dan het toegestane gebruik op grond van het bepaalde in 3.1, is niet toegestaan 

in een bedrijfswoning en / of aan of - uitbouw , uitgezonderd kleinschalige detailhandel en / of 

dienstverlening, met inachtneming van de volgende regels: 

1. de woonfunctie blijft in overwegende mate behouden; 

2. kleinschalige detailhandel en / of dienstverlening bedraagt niet meer dan 50 m²; 

3. kleinschalige detailhandel en / of dienstverlening is niet toegestaan in een bijgebouw; 

4. de activiteit wordt hoofdzakelijk verricht door de bewoner, mogelijk ondersteund door ten 

hoogste 1 medewerker; 

5. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en 

veroorzaakt geen onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte; 

6. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. 

m. het aanbrengen van fruitboomgaarden binnen een afstand van 50 meter tot gronden de bestemming 

Wonen, Recreatie - Verblijfsrecreatie en Recreatie - Dagrecreatie is niet toegestaan; 

n. het aanbrengen van teeltondersteunende voorzieningen is op gronden met de aanduiding en 

'Natuurontwikkelingsgebied' niet toegestaan; 

o. permanente containervelden zijn buiten het bouwvlak niet toegestaan, uitgezonderd tot maximaal 2 

hectare aansluitend aan het bouwvlak; 

p. gebruik van paardenbakken is toegestaan voor zover: 

1. geheel gelegen binnen het bouwvlak; 

2. de paardenbak is gelegen achter de voorgevelrooilijn; 

3. maximaal 1 paardenbak per woning aanwezig is; 

4. de oppervlakte van de buiten de paardenbak bedraagt maximaal 1.200 m2; 

5. de hoogte van de omheining maximaal 1,80 meter bedraagt; 

6. de afstand tot het bouwvlak van een (bedrijfs)woning van derden minimaal 25 meter 

bedraagt; 

7. ten hoogste 4 lichtmasten per bak toegestaan met een maximale hoogte van 6 meter en een 

lichtbundel door afscherming gericht op de paardenbak. 

q. ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch bedrijf' vindt er geen toename van het bestaand aantal dieren 

plaats; 

r. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - nevenactiviteit' gelden de volgende 

regels: 

1. de totale oppervlakte aan nevenactiviteiten bedraagt maximaal 1.500m²; 

2. de vloeroppervlakte van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit bedraagt maximaal 

250 m²; 

3. kleinschalige ondergeschikte horeca is toegestaan tot een oppervlakte van maximaal 50 m². 

4. de bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteiten vindt plaats binnen het bestaande 

bouwvlak. 



s. ter plaatse van de aanduiding 'grondgebonden bedrijf' is het houden van een grondgebonden 

veehouderij, een paardenfokkerij en een niet-grondgebonden bedrijf niet toegestaan. 

3.5.2 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing Bathseweg 45 

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in 

gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen 

bestemmingsomschrijving zonder de aanleg en instandhouding van de natuur- en landschapswaarden 

conform het in bijlage 5 opgenomen landschapsplan. 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 

opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen een jaar na 

het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg 

en instandhouding van de natuur- en landschapswaarden conform het in bijlage 5 opgenomen 

landschapsplan. 

3.5.3 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing Nieuwlandse Binnendijk 11 

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in 

gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen 

bestemmingsomschrijving zonder de aanleg en instandhouding van de natuur- en landschapswaarden 

conform het in bijlage 5 opgenomen landschapsplan. 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 

opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen een jaar na 

het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg 

en instandhouding van de natuur- en landschapswaarden conform het in bijlage 5 opgenomen 

landschapsplan. 

3.5.4 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing Wittesteeweg 22 

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in 

gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen 

bestemmingsomschrijving zonder de aanleg en instandhouding van de natuur- en landschapswaarden 

conform het in bijlage 5 opgenomen landschapsplan. 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 

opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen een jaar na 

het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg 

en instandhouding van de natuur- en landschapswaarden conform het in bijlage 5 opgenomen 

landschapsplan. 

3.5.5 Voorwaardelijke verplichting windhaag Achterwegje 1 

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in 

gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1.1, sub l en 3.1.1, sub 

ak opgenomen bestemmingsomschrijving zonder de aanleg en instandhouding van een dubbele 



(wintergroene) windhaag van minimaal 3 meter hoog ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van groen - windhaag'. 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1.1, 

sub l en 3.1.1, sub ak opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde 

dat binnen een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan uitvoering wordt 

gegeven aan de aanleg en instandhouding van de dubbele winterharde windhaag van minimaal 3 

meter hoog ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - windhaag'. 

3.6 Afwijken van de gebruiksregels 

3.6.1 Nevenactiviteiten 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.5 ten behoeve van het ontplooien 

van nevenactiviteiten, met inachtneming van de volgende regels: 

a. de nevenactiviteit ondergeschikt blijft aan het bestaand agrarisch gebruik van het perceel; 

b. de nevenactiviteiten qua aard en omvang passen bij de specifieke kwaliteit en schaal van de omgeving; 

c. de omvang van de nevenactiviteiten past bij de functie van de nevenactiviteit, met dien verstande dat: 

1. inpandige opslag van statische goederen is toegestaan tot 500 m²; 

2. agrarisch technische hulpbedrijven en agrarisch verwante bedrijven zijn toegestaan tot een 

oppervlakte van 1.500 m²; 

3. recreatieve doeleinden zijn toegestaan tot een vloeroppervlakte van 250 m²; 

4. niet-agrarische bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 zijn toegestaan tot een maximum 

gezamenlijke oppervlakte van 250 m²; 

5. zorglandbouw is toegestaan tot 500 m2; 

6. de nevenactiviteiten dienen binnen het bouwvlak plaats te vinden, met dien verstande dat 

uitbreiding van bestaande bebouwing tot 20% is toegestaan met een maximale 

vloeroppervlakte van 250 m²; 

d. de oppervlakte aan nevenactiviteiten in totaal niet meer bedraagt dan 1.500 m²; 

e. kleinschalige ondergeschikte horeca is toegestaan tot een oppervlakte van 50 m²; 

f. buitenopslag en opslag van niet-statische goederen zijn niet toegestaan; 

g. de nevenactiviteit geen onevenredige (extra) hinder of belemmeringen mag veroorzaken voor 

omliggende (agrarische) bedrijven of woningen; 

h. de nevenactiviteiten qua situering aansluit op bestaande (en reeds geplande) infrastructuur; 

i. de nevenactiviteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer; 

j. parkeren op eigen terrein zal plaatsvinden; 

k. de omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien in een privaatrechtelijke overeenkomst 

afspraken omtrent de voorwaarden en specificaties voor realisering van de landschappelijke inpassing 

zijn vastgelegd. 

3.6.2 Huisvesting arbeidsmigranten in kampeermiddelen 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.5 voor de tijdelijke huisvesting van 

arbeidsmigranten, onder de voorwaarden dat: 



a. de huisvesting noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de opvang 

van de (tijdelijke) grote arbeidsbehoefte op het desbetreffende agrarisch bedrijf en structurele 

voorzieningen ten behoeve van (tijdelijke) huisvesting in het stedelijk gebied ontbreken; 

b. het desbetreffende bedrijf heeft een volwaardig agrarische hoofdactiviteit; 

c. de huisvesting uitsluitend betrekking heeft op personen die alleen werkzaam zijn binnen het bedrijf; 

d. de huisvesting plaatsvindt binnen het bouwvlak, in kampeermiddelen en / of units; 

e. maximaal 5 kampeermiddelen of units zijn toegestaan; 

f. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3,5 meter; 

g. de oppervlakte van de kampeermiddelen en units tezamen bedraagt maximaal 300 m2; 

h. de huisvesting dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. beschikbare bewoonbaar vloeroppervlakte per persoon van ten minste 10 m2; 

2. voldoende privacy; 

3. toereikende sanitaire voorzieningen; 

4. toereikende verwarming; 

5. toereikende keukenvoorzieningen; 

6. het Bouwbesluit; 

i. de onderlinge afstand tussen kampeermiddelen of units en bedrijfsgebouwen bedraagt ten minste 5 

meter; 

j. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen 

onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt; 

k. de omgevingsvergunning mag worden verleend indien er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn; 

l. het gebruik mag niet leiden tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van omliggende bestemmingen en functies; 

m. voorzien wordt in een adequate landschappelijke inpassing, waarvoor in ieder geval geldt dat de 

kampeermiddelen / units aan het zicht worden onttrokken en in een privaatrechtelijke overeenkomst 

zullen afspraken omtrent de voorwaarden en specificaties voor realisering van de landschappelijke 

inpassing vastgelegd worden. 

Burgemeester en wethouders kunnen de omgevingsvergunning intrekken wanneer niet meer wordt voldaan 

aan de voorwaarden voor verlening van de omgevingsvergunning, indien in strijd met de omgevingsvergunning 

wordt gehandeld of er geen gebruik (meer) wordt gemaakt van deze vergunning. 

3.6.3 Huisvesting arbeidsmigranten in een gebouw 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.5 voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten, onder de voorwaarde dat: 

a. de huisvesting is noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de opvang 

van de grote arbeidsbehoefte op het desbetreffende agrarisch bedrijf en structurele voorzieningen 

ten behoeve van huisvesting in het stedelijk gebied ontbreken; 

b. het desbetreffende bedrijf heeft een volwaardig agrarische hoofdactiviteit; 

c. de huisvesting uitsluitend betrekking heeft op personen die alleen werkzaam zijn binnen het bedrijf; 



d. er dient sprake te zijn van gebruik door personen die elders hun hoofdverblijf hebben; 

e. de huisvesting vindt plaats in gebouwen; 

f. er mogen ten hoogste 25 arbeidsmigranten gehuisvest worden; 

g. er mag geen sprake zijn van een zodanige verkeersaantrekkende werking die de normale afwikkeling 

van het verkeer nadelig beïnvloedt, dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte 

leidt; 

h. wijziging mag worden toegepast indien er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn; 

i. wijziging mag niet leiden tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van omliggende bestemmingen en functies; 

j. de (gebouwde) voorziening voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1. beschikbare bewoonbare vloeroppervlakte per persoon van ten minste 12 m2; 

2. voldoende privacy; 

3. toereikende sanitaire voorzieningen; 

4. toereikende verwarming; 

5. toereikende keukenvoorzieningen; 

6. het Bouwbesluit; 

k. de bewoonbaar oppervlakte -inclusief sanitair, keukenvoorzieningen, verblijfs- en slaapruimten- voor 

huisvesting van arbeidsmigranten mag niet meer dan 300 m2 bedragen. 

Burgemeester en wethouders kunnen de omgevingsvergunning intrekken wanneer niet meer wordt voldaan 

aan de voorwaarden voor verlening van de omgevingsvergunning, indien in strijd met de omgevingsvergunning 

wordt gehandeld of er geen gebruik (meer) wordt gemaakt van deze vergunning. 

3.6.4 Minicamping 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.1 en 3.2 of ten behoeve van een 

grotere minicamping, met inachtneming van de volgende regels: 

a. afgeweken kan worden voor ten hoogste 25 standplaatsen; 

b. de kampeermiddelen dienen gelegen te zijn op of binnen een afstand van 50 meter tot het agrarisch 

bouwvlak; 

c. het permanent plaatsen van kampeermiddelen is niet toegestaan; 

d. permanente bewoning van kampeermiddelen is niet toegestaan; 

e. de bouwhoogte van sanitairgebouwen en / of recreatieruimten bedraagt ten hoogste 3,5 meter; 

f. de totale oppervlakte van sanitairgebouwen en / of recreatieruimten bedraagt ten hoogste 250 m²; 

g. sanitairgebouwen en / of recreatieruimten zijn uitsluitend binnen of direct grenzend aan het bouwvlak 

toegestaan; 

h. buiten het bouwvlak bedraagt de oppervlakte van sanitairgebouwen en / of recreatieruimten 

maximaal 50 m²; 

i. de afstand van bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf onderling bedraagt ten minste 

5 meter; 



j. er kan niet worden afgeweken op gronden met de aanduiding 'Afwegingszone natuurgebied' en 

binnen een afstand van 50 meter van de plangrens rond de kernen en boomgaarden en de 

bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie; 

k. afstand van een minicamping tot aan een bouwvlak van derden bedraagt minimaal 50 meter; 

l. voorzien wordt in een adequate landschappelijke inpassing die bestaat uit een beplantingsstrook met 

een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten. Alvorens de 

omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover advies van een 

landschapsdeskundige; 

m. de omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien in een privaatrechtelijke overeenkomst 

afspraken omtrent de voorwaarden en specificaties voor realisering van de landschappelijke inpassing 

zijn vastgelegd; 

n. de omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien er geen milieu-hygiënische belemmeringen 

zijn; 

o. er dient tevens een investering plaats te vinden in ruimtelijke kwaliteitswinst, alvorens de 

omgevingsvergunning te verlenen wordt ook hiervoor een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten; 

p. er vindt geen onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

bestemmingen en functies plaats. 

3.6.5 Opslag voor uienpellen 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.1 ten behoeve van het ontplooien 

van de opslag van uienpellen als nevenactiviteit, met inachtneming van de volgende regels: 

a. de opslag is uitsluitend toegestaan direct aansluitend aan de gronden met de aanduiding 'specifieke 

vorm van bedrijf - uienverwerkend bedrijf'; 

b. de oppervlakte van de opslagplaats mag niet meer dan 1.000 m² bedragen met dien verstande dat het 

bouwvlak met maximaal 20% uitgebreid mag worden; 

c. het oprichten van bouwwerken is niet toegestaan; 

d. het oprichten van grondwallen is toegestaan met een maximale hoogte van 2,50 meter ten opzichte 

van het maaiveld; 

e. aangetoond wordt dat de aanleg van de opslagplaats noodzakelijk is voor een doelmatige 

bedrijfsvoering van het uienverwerkend bedrijf; 

f. de omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien in een privaatrechtelijke overeenkomst 

afspraken omtrent de voorwaarden en specificaties voor realisering van de landschappelijke inpassing 

zijn vastgelegd; 

g. er dient tevens een investering plaats te vinden in ruimtelijke kwaliteitswinst, alvorens de 

omgevingsvergunning te verlenen wordt ook hiervoor een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten; 

h. wijziging mag niet leiden tot: 

1. onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

bestemmingen en functies; 

2. onevenredige versnippering van de agrarische gronden; 



i. Burgemeester en wethouders winnen advies in bij een landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige 

omtrent de onder h.2 opgenomen voorwaarde. 

3.6.6 Toename aantal dieren 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.5.1, sub p met inachtneming van de 

volgende regel: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch bedrijf' mag het aantal dieren toenemen, mits: 

1. de omgevingskwaliteiten zich daartegen niet verzetten; 

2. er wordt voldaan aan natuur- en milieuwetregelgeving; 

3. onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

bestemmingen en functies. 

3.7 Wijzigingsbevoegdheid 

3.7.1 Vormverandering bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch' wijzigen ten behoeve van vormverandering 

van een bouwvlak, met inachtneming van de volgende regels: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van het bouwvlak mag niet worden vergroot; voor vergroting van het 

bouwvlak dient de wijzigingsbevoegdheid in 3.7.3 te worden toegepast; 

b. wijziging dient noodzakelijk te zijn voor: 

1. een doelmatige agrarische bedrijfsvoering; 

2. toepassing van milieuvoorschriften en / of andere wettelijke bepalingen; 

3. continuïteit van het agrarisch bedrijf; 

c. wijziging mag niet leiden tot: 

1. onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

bestemmingen en functies; 

2. onevenredige verstening en versnippering van de agrarische gronden. 

d. de gronden die binnen het nieuwe bouwvlak worden betrokken zijn niet aangeduid als 'Kernrandzone', 

'Agrarisch gebied met ecologische betekenis', 'Natuurontwikkelingsgebied' en 'Afwegingszone 

natuurgebied'. 

3.7.2 Veldschuren 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch' wijzigen ten behoeve van het oprichten van 

een veldschuur voor fruitteeltbedrijven of andere agrarische bedrijven, op de gronden waarvoor nog geen 

bouwvlak op de verbeelding is opgenomen, met inachtneming van de volgende regels: 

a. er wordt een functieaanduiding op de verbeelding opgenomen met een omvang van maximaal 100 m² 

voor een fruitteeltbedrijf, en maximaal 50 m² voor een ander agrarisch bedrijf; 

b. per bedrijf is maximaal 1 veldschuur toegestaan; 

c. de afstand van een bouwvlak tot de openbare weg mag ten hoogste 200 meter bedragen; 

d. wijziging mag niet leiden tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van omliggende bestemmingen en functies; 



e. de afstand van het gebouw tot een bouwvlak met de bestemming 'Wonen' bedraagt ten minste 60 

meter; 

f. wijziging is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering; 

g. de gronden zijn niet aangeduid als 'Agrarisch gebied met ecologische betekenis', 

'Natuurontwikkelingsgebied' en 'Afwegingszone natuurgebied'; 

h. de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – veldschuur' wordt op de verbeelding opgenomen. 

i. burgemeester en wethouders winnen vooraf advies in bij een landschapsdeskundige omtrent het 

oprichten van een veldschuur. 

3.7.3 Vergroting bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch' wijzigen ten behoeve van het vergroting van 

een bouwvlak, met inachtneming van de volgende regels: 

a. indien het een agrarisch bedrijf met een bouwvlak kleiner dan 1 hectare betreft, mag een bouwvlak 

worden opgenomen van maximaal 1 hectare; 

b. indien het een agrarisch bedrijf met een bouwvlak groter dan 1 hectare betreft, mag een bouwvlak 

worden opgenomen van maximaal 2 hectare; 

c. na wijziging mag het bouwvlak voor maximaal 70% worden bebouwd; 

d. wijziging dient noodzakelijk te zijn voor: 

1. een doelmatige agrarische bedrijfsvoering; 

2. toepassing van milieuvoorschriften en / of andere wettelijke bepalingen; 

3. continuïteit van het agrarisch bedrijf; 

e. na wijziging dient sprake te zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf; 

f. wijziging mag niet leiden tot: 

1. onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

bestemmingen en functies; 

2. onevenredige verstening en versnippering van de agrarische gronden; 

3. onevenredige aantasting aan infrastructuur; 

g. wijziging is niet toegestaan voor een intensieve veehouderij; 

h. de gronden zijn niet aangeduid als 'Kernrandzone', 'Agrarisch gebied met ecologische betekenis', 

'Natuurontwikkelingsgebied' en 'Afwegingszone natuurgebied'; 

i. Burgemeester en wethouders winnen vooraf advies in bij een agrarisch deskundige omtrent de onder 

d.1 opgenomen voorwaarde. 

3.7.4 Installatie opwekken duurzame energie 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch' wijzigen ten behoeve van het realiseren 

van een installatie voor het opwekken van duurzame energie, zoals een biomassavergistingsinstallatie of 

zonnepanelen, met inachtneming van de volgende regels: 

a. wijziging mag uitsluitend worden toegepast ten behoeve van een volwaardig agrarisch bedrijf; 

b. de energieproductie is ondergeschikt aan het agrarisch bedrijf; 

c. de realisatie van windturbines is niet toegestaan; 



d. de maximale bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 meter, welke uitsluitend mag worden 

overschreden door ondergeschikte bouwdelen; 

e. de installatie wordt binnen het bouwvlak opgericht; 

f. de mogelijke reststof (het digestaat) een meststof betreft; 

g. de grondstoffen voor energieproductie grotendeels afkomstig zijn van het eigen bedrijf en / of het 

digestaat op het eigen bedrijf wordt toegepast, dan wel de opgewekte energie grotendeels op het 

eigen bedrijf wordt gebruikt; 

h. wijziging mag niet leiden tot: 

1. onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

bestemmingen en functies; 

2. onevenredige aantasting van de waterhuishouding van het gebied: vooraf wordt hierover 

door het bevoegd gezag schriftelijk advies ingewonnen bij het waterschap; 

3. onevenredige aantasting van de infrastructuur van het gebied: vooraf wordt hierover door 

het bevoegd gezag schriftelijk advies ingewonnen bij de wegbeheerder; 

i. voorzien wordt in een adequate landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteitswinst en in een 

privaatrechtelijke overeenkomst afspraken omtrent de voorwaarden en specificaties voor realisering 

van de landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteitswinst zijn vastgelegd. 

3.7.5 Natuurontwikkeling 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch' met de aanduiding 

'Natuurontwikkelingsgebied' te wijzigen in de bestemming 'Natuur', met dien verstande dat het wijzigen 

uitsluitend mag geschieden ten aanzien van gronden waarvan vaststaat dat: 

a. daarop de agrarische bedrijvigheid is of zal worden beëindigd; 

b. daar natuurontwikkeling zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden; 

c. de ontwikkeling van deze gebieden enkel op basis van vrijwillige medewerking van de landeigenaren 

geschiedt. 

3.7.6 Voormalige (agrarische) bedrijfswoning 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch' wijzigen in de bestemming 'Agrarisch' met 

de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalige (agrarische) bedrijfswoning', met inachtneming van de 

volgende regels: 

a. de agrarische bedrijfsvoering is ter plaatse beëindigd en agrarisch hergebruik is niet langer mogelijk; 

b. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het aantal bestaande bedrijfswoningen; 

c. de inhoud van de woning mag niet meer bedragen dan de toegestane inhoud van de bestaande 

bedrijfswoning; 

d. bestaande bedrijfsgebouwen worden gesloopt, waarbij geldt dat 200 m² als bijgebouw per woning is 

toegestaan, met dien verstande dat sloop van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen niet is 

toegestaan; 

e. het bouwvlak wordt verkleind tot de voormalige agrarische bedrijfswoning(en) met bijbehorende 

bouwwerken, tuinen, erven en verhardingen; 



f. de wijziging is milieuhygiënisch uitvoerbaar; 

g. wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bestemmingen en functies. 

3.7.7 Bestemmingen ‘Agrarisch met waarden - Beschermde dijk’, ‘Verkeer’ en / of ‘Waterkering’ 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch' wijzigen in de bestemmingen 'Agrarisch met 

waarden - Beschermde dijken', 'Verkeer' en / of 'Waterkering' met inachtneming van de volgende regels: 

a. planwijziging dient noodzakelijk te zijn voor verbreding van wegen, dijken en / of waterstaatkundige 

voorzieningen; 

b. wijziging mag worden toegepast indien de gronden hiervoor gebruiksvrij zijn verworven; 

c. wijziging mag niet leiden tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van omliggende bestemmingen en functies. 

3.7.8 Toestaan huisvesting arbeidsmigranten 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch' wijzigen ten behoeve van huisvesting door 

arbeidsmigranten, met inachtneming van de volgende regels: 

a. de huisvesting noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de opvang 

van de grote arbeidsbehoefte op het desbetreffende agrarisch bedrijf en structurele voorzieningen 

ten behoeve van huisvesting in het stedelijk gebied ontbreken; 

b. het desbetreffende bedrijf heeft een volwaardig agrarische hoofdactiviteit; 

c. de huisvesting uitsluitend betrekking heeft op personen die alleen werkzaam zijn binnen het bedrijf; 

d. er dient sprake te zijn van gebruik door personen die elders hun hoofdverblijf hebben; 

e. de huisvesting vindt plaats in gebouwen; 

f. er mag geen sprake zijn van een zodanige verkeersaantrekkende werking die de normale afwikkeling 

van het verkeer nadelig beïnvloedt, dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte 

leidt; 

g. wijziging mag worden toegepast indien er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn; 

h. wijziging mag niet leiden tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden 

van omliggende bestemmingen en functies; 

i. de gebouwde voorziening voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1. beschikbare ruimte per persoon van ten minste 12 m2; 

2. voldoende privacy; 

3. toereikende sanitaire voorzieningen; 

4. toereikende verwarming; 

5. toereikende keukenvoorzieningen; 

6. het Bouwbesluit. 

j. er wordt een aanduiding 'specifieke vorm van wonen - logies seizoensarbeiders - 2' opgenomen. 

3.7.9 Verwijderen aanduiding 'specifieke vorm van wonen - logies seizoensarbeiders' 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch' wijzigen en de nadere aanduiding 'specifieke 

vorm van wonen - logies seizoensarbeiders' verwijderen, met inachtneming van de volgende regels: 



a. het gebruik voor huisvesting door arbeidsmigranten is voor de duur van ten minste 2 jaar 

aaneengesloten onderbroken of zoveel eerder als met de belanghebbenden is overeengekomen. 

3.7.10 Waterbassins voor aquacultuur op afstand van het bouwvlak 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch' wijzigen in de nadere aanduiding 'specifieke 

vorm van agrarisch - 3' voor het realiseren van waterbassins voor aquacultuur op afstand van het bouwvlak, 

met inachtneming van de volgende regels: 

a. situering van de waterbassins grenzend aan het agrarisch bouwvlak is niet mogelijk; 

b. het oppervlak van de waterbassins bedraagt ten hoogste 3 ha; 

c. de afstand tot andere bassins voor aquacultuur bedraagt ten minste 250 meter; 

d. de hoogte van de andere bouwwerken voor aquacultuur, waaronder waterbassins en netten bedraagt 

ten hoogste 1 meter gemeten vanaf het maaiveld; 

e. ten behoeve van de opslag en voorzieningen ten behoeve van de aquacultuur is één gebouw 

toegestaan met een hoge beeldkwaliteit, waarbij de oppervlakte, goot- en bouwhoogte ten hoogste 

respectievelijk 50 m², 3 en 6 meter bedragen; 

f. wijziging wordt niet toegepast: 

1. binnen een afstand van 50 meter rond bouwvlakken van derden; 

2. binnen een afstand van 50 meter rond kernen, bebouwingsconcentraties of verblijfsrecreatie 

terreinen; 

3. binnen een afstand van 50 meter van gronden met de bestemming ’Natuur’ en/of 

natuurontwikkelingsgebieden; 

g. voorzien wordt in een adequate landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteitswinst en in een 

privaatrechtelijke overeenkomst afspraken omtrent de voorwaarden en specificaties voor realisering 

van de landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteitswinst zijn vastgelegd; 

h. wijziging wordt slechts toegepast ten behoeve van een volwaardig agrarisch bedrijf; 

i. wijziging leidt niet tot: 

1. onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden ter plaatse van 

naburige agrarische bedrijven en niet-agrarische bedrijven; 

2. onevenredige versnippering van de agrarische gronden; vooraf wordt hierover door het 

bevoegd gezag schriftelijk advies ingewonnen bij de agrarisch deskundige; 

3. onevenredige aantasting van de waterhuishouding; vooraf wordt hierover door het bevoegd 

gezag schriftelijk advies ingewonnen bij het waterschap; 

4. onevenredige aantasting van de infrastructuur van het gebied; vooraf wordt hierover door 

het bevoegd gezag schriftelijk advies ingewonnen bij de wegbeheerder; 

j. het bevoegd gezag wint advies in bij de agrarisch deskundige omtrent de onder h opgenomen 

voorwaarde inzake volwaardigheid. 

3.7.11 Verplaatsing bestaande paardenbak 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch' wijzigen in de nadere aanduiding 'specifieke 

vorm van agrarisch - bestaande paardenbak' en/of 'specifieke vorm van agrarisch - bestaande paardenbak met 

lichtmasten' voor verplaatsen van een paardenbak, met inachtneming van de volgende regels: 



a. indien een paardenbak wordt verplaatst, wordt de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

bestaande paardenbak' en/of 'specifieke vorm van agrarisch - bestaande paardenbak met lichtmasten' 

verplaatst; 

b. de afmetingen van de paardenbak worden niet vergroot; 

c. per bouwperceel mag ten hoogste éénmaal de wijzigingsbevoegdheid worden toegepast; 

d. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken. 

3.7.12 Wetgevingzone - wijzigingsgebied - 6 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch', ter plaatse van de gebiedsaanduiding 

'wetgevingszone – wijzigingsgebied 6' wijzigen in de bestemming 'Bedrijf', met inachtneming van de volgende 

regels: 

a. het bebouwingsoppervlak bedraagt maximaal 5000 m²; 

b. de uitbreiding van gronden met de bestemming 'Bedrijf' dient te voldoen aan de dan geldende 

regionale bedrijventerreinprogrammering; 

c. bedrijven uit ten hoogste categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan; 

d. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 12 meter; 

e. het bouwvlak dient landschappelijk te worden ingepast. De landschappelijke inpassing wordt 

inzichtelijk gemaakt op basis van een inrichtings- en inplantingsplan; 

f. voorzien wordt in voldoende waterberging; 

g. de wijziging is milieuhygiënisch uitvoerbaar; 

h. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bestemmingen en functies. 

i. de regels van de bestemming 'Bedrijf' van overeenkomstige toepassing verklaard worden. 

  



Artikel 5 Agrarisch met waarden - Beschermde dijk 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch met waarden - Beschermde dijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor behoud en/ of 

herstel van de daaraan eigen landschappelijke, natuur en / of cultuurhistorische waarden, alsmede voor: 

a. grondgebonden agrarisch medegebruik; 

b. groenvoorzieningen; 

c. bestaande wegen; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'sluis': tevens een sluizencomplex en nutsvoorzieningen; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger': tevens een aanlegsteiger; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - radarmast': tevens een 

radarmast; 

g. buitendijkse fietspaden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer- 

buitendijkse fietspaden'; 

h. fietspaden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer- fietspaden'; 

i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – veldschuur': tevens veldschuren; 

j. ter plaatse van de aanduiding 'windturbine': een windturbine. 

5.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming zijn toegestaan; 

b. in afwijking onder a zijn gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – 

veldschuur' en de aanduiding ‘sluis’ toegestaan; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt niet meer dan: 

1. ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger': 6 meter; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - radarmast': 10 meter; 

3. voor erf- en terreinafscheidingen: 2 meter; 

4. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter. 

d. de goothoogte en/of boeibordhoogte van veldschuren ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van agrarisch - veldschuur' bedraagt niet meer dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer dan 6 meter; 

e. de bouwhoogte van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'sluis' bedraagt niet meer dan 10 meter. 

5.3 Nadere eisen 

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

ten behoeve van de verkeersveiligheid. 

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

werkzaamheden 

5.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 



Het is verboden op de in lid 5.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van 

burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende werkzaamheden 

uit te voeren: 

a. het aanleggen van paden, wegen en parkeergelegenheden, alsmede het aanbrengen van 

oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatie- leidingen en 

de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur; 

c. het beplanten van gronden met houtgewassen, ter plaatse waar de gronden op het tijdstip van het 

van kracht worden van het plan niet reeds met houtgewassen waren beplant; 

d. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 

e. het dempen van aanwezige waterlopen; 

f. het vellen of rooien van struiken of bomen. 

5.4.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 5.4.1 geldt niet voor het uitvoeren van werken, of werkzaamheden die: 

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

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

c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

5.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de in lid 5.1 

genoemde waarden en wezenlijke kenmerken van de gronden: 

a. niet worden aangetast; 

b. niet significant worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van 

de waarden niet onevenredig worden of kunnen verkleind en indien mitigerende en zodanig 

compenserende maatregelen worden getroffen. 

  



Artikel 40 Waarde - Archeologie 2 

40.1 Bestemmingsomschrijving 

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

bestemming(en) - mede bestemd voor het behoud van het ter plaatse aanwezige archeologisch waardevol 

gebied, voor zover deze betrekking heeft op de beleidscategorie 4, hoge verwachting. 

40.2 Bouwregels 

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

a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 40.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

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

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

indien: 

1. het bevoegd gezag beschikt over een verklaring van de archeologisch deskundige, waaruit 

blijkt dat het opstellen van een rapport met daarin een beschrijving van de archeologische 

waarden van de betrokken locatie niet nodig is; 

2. niet is voldaan aan het bepaalde onder 1: de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het 

bouwen een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarden van de betrokken 

locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld; 

3. de betrokken archeologische waarden, gelet op het onder 2 genoemde rapport, door de 

bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan 

de omgevingsvergunning voor het bouwen regels te verbinden, gericht op het behoud van de 

archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de 

bouwactiviteiten door de archeologisch deskundige; 

c. het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één of 

meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, 

voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt 

van de bestaande fundering; 

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 250 m²; 

3. een bouwwerk dat niet dieper dan 40 cm onder het maaiveld wordt geplaatst. 

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

werkzaamheden 

40.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of de volgende 

werkzaamheden uit te voeren: 



a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm onder het maaiveld, waartoe 

worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van 

drainage; 

b. het verlagen of verhogen van het waterpeil, tenzij dit een maatregel is van de bevoegde 

waterbeheerder; 

c. het aanplanten of rooien van bomen waarbij stobben worden verwijderd; 

d. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur; 

e. het ophogen van gronden met meer dan 40 cm. 

40.3.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van 40.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. normaal beheer of onderhoud betreffen; 

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

c. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 40.2 in acht is genomen; 

d. mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden of ontgrondingsvergunning; 

e. niet dieper reiken dan 40 cm onder het maaiveld; 

f. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 250 m²; 

g. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

40.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden, zoals in lid 40.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, 

indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of 

werkzaamheden aan de hand van archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op de betrokken 

locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

b. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of 

werkzaamheden aan de hand van archeologisch onderzoek kan worden aangetoond dat de 

archeologische waarden van de betrokken locatie in voldoende mate worden veilig gesteld; 

c. de betrokken archeologische waarden, gelet op het archeologisch onderzoek, door de activiteiten niet 

worden geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden regels te verbinden, gericht op: 

1. het behoud van de archeologische resten in de bodem; 

2. het doen van opgravingen; 

3. het begeleiden van de activiteiten door een archeologisch deskundige. 

d. alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde of werkzaamheden te beslissen, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de 

archeologisch deskundige. 

40.4 Wijzigingsbevoegdheid 



40.4.1 Wijzigen dubbelbestemming 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' wijzigen, met inachtneming 

van de volgende regels: 

a. voor het toekennen van de aanduiding 'Wettelijk beschermd archeologisch monument' aan gronden 

die ingevolge artikel 3.1 van de Erfgoedwet zijn of worden beschermd; 

b. in de bestemming 'Waarde - Archeologie 1' indien uit archeologisch onderzoek blijkt dat deze gronden 

van een hogere archeologische waarde zijn; 

c. in de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' of 'Waarde - Archeologie 4' indien uit archeologisch 

onderzoek blijkt dat deze gronden van een lagere archeologische waarde zijn. 

40.4.2 Geheel of gedeeltelijk verwijderen dubbelbestemming 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' verwijderen, met inachtneming 

van de volgende regels: 

a. uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

b. op grond van archeologisch onderzoek wordt het niet meer noodzakelijk geacht dat het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet; 

c. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen burgemeester en wethouders 

schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige. 

40.4.3 Wijzigen vorm dubbelbestemming 

Burgemeester en wethouders kunnen de vorm van de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' veranderen, met 

inachtneming van de volgende regels: 

a. wijziging is op grond van archeologisch onderzoek noodzakelijk of gewenst met het oog op de 

bescherming of de veiligstelling van de ter plaatse aanwezige archeologische waarden; 

b. zonder verandering van de vorm van het bestemmingsvlak kan de bebouwing ten behoeve van de voor 

de gronden geldende andere bestemming niet of niet doelmatig worden gerealiseerd; 

c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

d. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen burgemeester en wethouders 

schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige. 



Artikel 46 Waterstaat - Waterkering 

46.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat-Waterkering' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere daar geldende 

bestemming(en) - mede bestemd voor: 

a. waterstaatkundige voorzieningen. 

met dien verstande dat de regels van de dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’ prevaleren boven de 

regels die gelden ingevolge de andere daar voorkomende bestemmingen. 

46.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan ten 

behoeve van deze bestemming; 

met dien verstande dat: 

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

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

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

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

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

46.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 46.2 onder b, met inachtneming van 

de volgende regels: 

a. de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen; 

b. het belang van de waterstaatkundige functie wordt door de bouwactiviteiten niet onevenredig 

geschaad. 
  



50.6 Ruimte voor verdichting 

50.6.1 Aanduidingsomschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'Ruimte voor verdichting' zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor landschappelijke verdichting. 

 



50.8 Vrijwaringszone - dijk 

50.8.1 Aanduidingsomschrijving 

De voor 'Vrijwaringszone - dijk' aangewezen gronden zijn - behalve voor de daar voorkomende bestemmingen 

- mede bestemd voor: 

a. waterstaatkundige voorzieningen. 

50.8.2 Bouwregels 

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

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 genoemde bestemming bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de hoogte van bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 meter; 

c. voor de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) en geldende bouwregels mag 

uitsluitend worden gebouwd, als het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 

verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, 

niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

50.8.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 2, onder c met 

inachtneming van de volgende regels: 

a. bij de betrokken bestemming behorende bouwregels worden in acht genomen; 

b. de waterstaatkundige belangen worden door de bouwactiviteiten niet onevenredig geschaad; 

c. alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen, wint het bevoegd gezag 

schriftelijk advies in bij de beheerder van de waterkering over de vraag of door de voorgenomen 

bouwactiviteiten het belang van de waterkering niet onevenredig wordt geschaad. 

50.8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van Burgemeester en 

wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te 

laten uitvoeren: 

1. het beplanten met bomen, heesters en andere opgaande beplanting; 

2. het ophogen van gronden. 

b. het onder a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 

1. het normale onderhoud en / of de normale exploitatie betreffen; 

2. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan; 

c. een onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de werken en / of 

werkzaamheden, danwel de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen, niet in strijd zijn met 

het plan. Met betrekking tot de belangen van de dijk dient tevoren advies te zijn ingewonnen bij een 

door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke terzake deskundige. 



50.11 Vrijwaringszone - radar 

50.11.1 Verbod 

Binnen de 'Vrijwaringszone - radar' geldt een bouwverbod voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde c.q. voor een hogere bebouwing dan de maximum bouwhoogte van 75 meter boven NAP teneinde de 

verstoring van het radarbeeld te voorkomen. Deze maximum hoogten mogen ook niet worden overschreden 

door bouwwerken zoals antennes, vlaggenmasten e.d. 

50.11.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod 

Het bepaalde in lid 50.11.1 is niet van toepassing op windturbines die op het moment van terinzagelegging van 

het ontwerp van voorliggend bestemmingsplan bestaan en voor nog te bouwen windturbines waarvoor de 

desbetreffende van toepassing zijnde ruimtelijke procedure is doorlopen en afgerond op het moment van 

terinzagelegging van het ontwerp van voorliggend bestemmingsplan. 

50.11.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 50.11.1, 

onder de voorwaarde dat: 

a. de windturbine is gelegen ter plaatse van een aanduiding 'windturbinepark' binnen de op de 

verbeelding aangeduide bouwvlakken; 

b. voorafgaand aan het verlenen van de afwijking positief advies is verkregen van de Minister van 

Defensie, DGW&T, directie Zuid, waarbij wordt bevestigd dat de afwijking, de werking van de radar 

niet in onaanvaardbare mate beïnvloedt. 


