
Bestemmingsplanregels Pontweg 144 - 146, De Koog 

 

Artikel 3 Agrarisch - Binnenduinrand 

  

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Agrarisch - Binnenduinrand aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. agrarisch grondgebruik; 

b. een agrarisch grondgebonden bedrijf ter plaatse van de aanduiding 'Bouwvlak'; 

c. agrarisch erf ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - erf'; 

d. het wonen ten behoeve van een agrarisch bedrijf; 

e. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden; 

f. plattelandswoning ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning'; 

  

met daaraan ondergeschikt: 

g. water(berging), in de vorm van sloten, kolken, plassen; 

h. bestaande wegen en bestaande paden; 

i. nutsvoorzieningen zoals kabels en leidingen. 

j. uitoefening van beroep aan huis of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit zoals genoemd in 

Bijlage 4 in bijlagen bij de regels dan wel een activiteit die voor wat betreft aard en omvang gelijk te stellen is 

aan de in deze bijlage vermelde activiteiten; 

k. loonwerk;  

l. kleinschalige duurzame energieopwekking; 

m. extensief dagrecreatief medegebruik; 

n. bezoekboerderij, voor educatieve en culturele doeleinden met voldoende parkeervoorzieningen binnen het 

bouwvlak of de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – erf’; 

o. onderzoek en ontwikkeling voor het agrarische bedrijf; 

p. winteropslag/stalling van boten, caravans en strandhuisjes; 

q. paardenhouderij ter plaatse van de aanduiding 'Paardenhouderij'; 

r. landschap en natuurbeheer; 

s. proeverij agrarische producten met voldoende parkeervoorzieningen binnen het bouwvlak of de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch – erf’; 

t. onderzoek en ontwikkeling met educatieve doeleinden; 

u. verwerking agrarische producten; 

v. verblijfsrecreatie in de vorm van logies met ontbijt; 

  

en daarbij behorende: 

w. gebouwen en overige bouwwerken,  

  

alsmede:  

x. een veldschuur ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch – veldschuur'; 

y. een schapenboet ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch – schapenboet'; 

z. een tuincentrum ter plaatse van de aanduiding 'Tuincentrum'; 

aa. een agrarische veldschuur met medegebruik huisvesting strandwachten ter plaatse van de 

aanduiding 'Specifieke vorm van recreatie - strandwachten'; 

ab. verblijfsrecreatie indien in de maatvoering ' maximum aantal recreatieve opstallen' op de verbeelding is 

opgenomen dat een of meer recreatieve opstallen aanwezig mogen zijn; 
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ac. zonneakker ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - zonneakker'; 

ad. plaatsing en exploitatie van een bio-vergistingsinstallatie ter plaatse van de aanduiding ‘Specifieke vorm van 

agrarisch – biovergistingsinstallatie’, met een capaciteit kleiner dan 100 ton/per dag. 

 

3.2 Bouwregels 

  

3.2.1 Algemeen 

Het bouwen van gebouwen, overkappingen en overige bouwwerken, conform de in artikel 3 lid 2.2 en artikel 3 lid 

2.3 genoemde maatvoering, is mede toegestaan ten behoeve van gebruik dat is toegelaten na afwijking van de 

regels van dit plan. 

 

3.2.2 Gebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak, uitgezonderd 

schapenboet en veldschuur; 

b. een schapenboet mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "Specifieke vorm van 

agrarisch - schapenboet;" 

c. een veldschuur mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "Specifieke vorm van 

agrarisch - veldschuur"; 

d. per bouwvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van één ter plaatse 

gevestigd agrarisch bedrijf worden gebouwd; 

e. de afstand tussen gebouwen en overkappingen binnen een bouwvlak mag maximaal 25 meter bedragen; 

f. er mogen geen nieuwe (bedrijfs)woningen worden toegevoegd; 

g. de (bedrijfs)woning(en) en de bijbehorende bouwwerken dienen te voldoen aan de bouwregels 

voor Wonen; 

h. per bouwvlak is één sanitair gebouw ten behoeve van kamperen bij de boer toegestaan; 

i. de maatvoering van een gebouw of overkapping moet voldoen aan het volgende bouwschema: 

  gezamenlijke 

oppervlakte 

 bouwhoogte  goothoogte  dakhelling 

bedrijfsgebouw    max. 10 m.  max. 4,5 m.  min. 20° en 

max. 60° 

overkapping    max. 10 m.  max. 4,5 m.  min. 20° en 

max. 60° 

veldschuur    max 6 m.  max 3 m.  min. 30° en 

max.60° 

schapenboet  bestaand  bestaand  bestaand  bestaand 

sanitair gebouw 

ten behoeve van 

kamperen bij de 

boer 

 max. 100 m2  max. 6 m.  max. 3 m  min. 0° en 

max.60° 

         j. het maximum aantal toegestane recreatieve opstallen is op de verbeelding weergegeven in de 

          maatvoering "maximum aantal recreatieve opstallen"; 

         k. de recreatieve opstallen dienen te voldoen aan de bouwregels voor Recreatie - Recreatief opstal; 

         l. het bouwen van glaskassen is niet toegestaan; 

         m. bestaande recreatieve opstallen, die zich inpandig in, of aangebouwd aan, een gebouw    

          bevinden, mogen niet als losstaand bouwwerk worden herbouwd; 
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         n. voor een gebouw of overkapping met een oppervlakte van 800 m2 en groter, dient een 

         erfinrichtingsplan deel uit te maken van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. 

 

3.2.3 Overige bouwwerken 

Voor het bouwen van overige bouwwerken, gelden de volgende regels: 

  

Windturbines 

het oprichten van windturbines is niet toegestaan; 

  

Binnen het bouwvlak: 

a. de hoogte van overige bouwwerken, mag binnen het bouwvlak maximaal 10 meter zijn; 

b. de hoogte van erf- of terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter zijn, met dien verstande dat de hoogte van 

erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van de woonhuis(zen) maximaal 2 meter mag 

zijn; 

c. de hoogte van sleufsilo’s mag maximaal 2 meter zijn; 

  

Buiten bouwvlak, binnen de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - erf': 

d. de hoogte van overige bouwwerken, mag maximaal 1 meter zijn. In uitzondering hierop mag de hoogte van het 

afschermende hekwerk voor de opslag van mest zoals genoemd in artikel 3 lid 5  sub b maximaal 1,80 meter zijn;  

 

Buiten bouwvlak en buiten de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - erf': 

e. de hoogte van overige bouwwerken, mag maximaal 1 meter zijn. In uitzondering hierop mag de hoogte van het 

afschermende hekwerk voor de opslag van mest zoals genoemd in artikel 3 lid 5 sub b maximaal 1,80 meter zijn; 

f. de hoogte van folietunnels mag maximaal 2,5 meter zijn 

en de oppervlakte mag maximaal 1.000 m2 per bedrijf bedragen. 

 

3.3 Afwijken van de bouwregels 

Bij de afweging van de hieronder genoemde afwijking(en), is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de 

gemeente Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in bijlagen bij de regels steeds onderdeel van het toetsingskader. 

  

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

  

a. het bepaalde in artikel 3 lid 2.2 sub e, voor het bouwen van gebouwen op een grotere afstand, indien de 

noodzaak daarvan uit oogpunt van de bedrijfsvoering is aangetoond; 

b. het bepaalde in artikel 3 lid 2.2 sub f, voor de bouw van een eerste bedrijfswoning, onder de voorwaarde dat de 

aanvrager aantoont dat er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf en onder de voorwaarde dat  de 

bedrijfswoning voldoet aan de bouwregels van Wonen;  

c. het bepaalde in artikel 3 lid 2.2 sub l voor het bouwen van glaskassen, waarbij de maatvoering moet voldoen 

aan het volgende bouwschema: 

  

  gezamenlijke 

oppervlakte 

 bouwhoogte  goothoogte  dakhelling 

glaskassen  max. 1.000 m²  max. 10 m.  max. 4,5 m.   min. 20° en max. 

60° 
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Hierbij geldt als voorwaarde dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, 

de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. Er geldt een 

verbod op nachtelijke lichtuitstraling vanaf 22:00 uur. 

  

3.4 Specifieke gebruiksregels 

  

3.4.1 Algemeen 

Er dienen voldoende parkeervoorzieningen binnen het agrarisch bouwvlak of de aanduiding 'Specifieke vorm van 

agrarisch - erf' aanwezig te zijn. 

 

3.4.2 Recreatief opstal 

Het gebruik van een recreatief opstal ter plaatse van de maatvoering "maximum aantal recreatieve opstallen": 

a. dient te voldoen aan de gebruiksregels van artikel Recreatie - Recreatief opstal 

b. ten behoeve van huisvesting van tijdelijk personeel werkzaam in het ter plaatse gevestigde bedrijf, is 

toegestaan. Het tijdelijk personeel mag geen hoofdverblijf op Texel hebben en beschikt over een 

arbeidsovereenkomst voor een periode korter dan een jaar. 

 

3.4.3 Woning 

De (bedrijfs)woning en de daarbij behorende bouwwerken dienen te voldoen aan de gebruiksregels van 

artikel Wonen van deze regels. 

 

3.4.4 Strijdig gebruik 

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

  

a. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten buiten het bouwvlak, met uitzondering van 

tijdelijke opslag (maximaal zes maanden) en met uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding 

'Specifieke vorm van agrarisch - erf'; 

b. het opslaan van niet-agrarische producten buiten de gebouwen zoals auto’s, caravans, boten en strandhuisjes; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel; 

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden anders dan: 

- in de recreatieve opstal ter plaatse van de maatvoering "maximum aantal recreatieve opstallen"; 

- kamperen bij de boer na verlening van de omgevingsvergunning zoals vermeld in artikel 3 lid 5 sub c; 

- logies met ontbijt indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 50 lid 4.4; 

- kamperen op het achtererf in 1 tent of in 1 caravan in de directe nabijheid van de woning, waarbij: 

1° de afstand tussen het kampeermiddel en de woning maximaal 50 meter mag bedragen; 

2° het kampeermiddel niet geplaatst mag zijn in de periode van 1 november tot 15 maart; 

3° het kampeermiddel landschappelijk goed is ingepast; 

4° de lengte van de caravan is maximaal 6,50 meter gemeten zonder dissel; 

5° op de gronden is geen sprake van recreatief opstal zoals op de verbeelding weergegeven in de maatvoering 

"maximum aantal recreatieve opstallen". 

- het bieden van recreatief verblijf na verlening van de omgevingsvergunning zoals vermeld in artikel 3 lid 5 sub g; 

e. het gebruik van bedrijfsgebouwen of vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 

f. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbij behorende 

bouwwerken; 

g. het gebruik van gronden ten behoeve van een agrarische nevenactiviteit anders dan genoemd in artikel 3 lid 1;  

h. het gebruik van gronden ten behoeve van het huisvesten van seizoenspersoneel in kampeermiddelen. 
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3.5 Afwijken van de gebruiksregels 

Bij de afweging van de hieronder genoemde afwijking(en), is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de 

gemeente Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in bijlagen bij de regels steeds onderdeel van het toetsingskader. 

  

Nevenactiviteiten 

a. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3 lid 4.4 sub g in die zin dat de 

uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met een agrarische nevenactiviteit in de vorm van de 

volgende nevenactiviteiten dan wel nevenactiviteiten die voor wat betreft aard en omvang hieraan gelijk te 

stellen zijn: 

  

1. zorg; 

2. kinderopvang. 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de omvang van het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf is minimaal die van een reëel agrarisch bedrijf; 

2. de agrarische hoofdactiviteit is aantoonbaar verzekerd voor ten minste vijf jaar na het verlenen van 

toestemming voor uitoefenen van de nevenfunctie door middel van een bedrijfsplan; 

3. de nevenactiviteiten blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de agrarische 

bedrijfsactiviteiten; 

4. de monumentale bebouwing moet behouden blijven; 

5. buitenopslag ten dienste van de nevenfunctie is verboden; 

6. er zijn voldoende parkeervoorzieningen binnen het bouwvlak of de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - 

erf';  

7. het betreft gronden en/of bouwwerken binnen het bouwvlak; 

8. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende 

gronden; 

9. de nevenactiviteit mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) 

bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken; 

10. de nevenactiviteit mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 

milieuaspecten, de natuurwaarden en de landschappelijke waarden; 

11. er is sprake van een goede landschappelijke inpassing, hiervoor kunnen nadere eisen in de 

omgevingsvergunning worden opgenomen; 

12. de veiligheidssituatie van de nieuwe functie voldoet aan de normen van de Veiligheidsregio voor wat betreft de 

aanrijdtijden van de hulpdiensten. 

   

Opslag van mest 

b. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3 lid 4.4 sub a in die zin dat 

gronden en bouwwerken buiten het bouwvlak en de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - erf' worden 

gebruikt voor het opslaan van mest; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende 

gronden en de nevenactiviteit mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken; 

2. de nevenactiviteit mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 

milieuaspecten, de natuurwaarden en de landschappelijke waarden; 
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3. aangetoond is dat binnen het agrarische bouwvlak en/of de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - erf' geen 

ruimte is voor de opslag van mest; 

4. de oppervlakte in gebruik voor de opslag van mest bedraagt maximaal 750 m2. 

   

Kamperen bij de boer  

c. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3 lid 4.4, met uitzondering van 

gronden ter plaatse van de aanduiding 'Kampeerterrein uitgesloten', in die zin dat ten behoeve van 

verblijfsrecreatie in het kader van kamperen bij de boer maximaal 15 kampeermiddelen worden geplaatst; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de kampeermiddelen mogen alleen geplaatst worden in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober; 

2. er mogen uitsluitend tenten, campers en caravans geplaatst worden, gemeten zonder dissel niet langer dan 6,50 

meter; 

3. de op het bouwvlak aantal aanwezige recreatieve opstallen wordt op het aantal kampeermiddelen in mindering 

gebracht; 

4. de kampeermiddelen dienen binnen het bouwvlak geplaatst te worden of ter plaatse van de aanduiding 

'Specifieke vorm van agrarisch - erf'; 

5. het terrein moet qua inrichting aan onderstaande kwaliteitseisen voldoen: 

- er zijn voldoende parkeervoorzieningen binnen het bouwvlak of de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - 

erf'; 

- de afstand tussen de kampeermiddelen moet minimaal 5 meter bedragen; 

- het terrein is goed landschappelijk ingepast, en wordt afgeschermd door een boomsingel van ten minste 5 meter 

breed; 

ten aanzien van de terreininrichting kunnen nadere eisen in de omgevingsvergunning worden opgenomen; 

6. er moet binnen het bouwvlak een bedrijfswoning aanwezig zijn; 

7. de omvang van het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf moet minimaal die van een reëel agrarisch bedrijf 

zijn; 

8. de recreatie-activiteiten blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de agrarische 

bedrijfsactiviteiten; 

9. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende 

gronden en de nevenactiviteit mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken; 

10. de nevenactiviteit mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 

milieuaspecten, de natuurwaarden en de landschappelijke waarden; 

11. Na afgifte van deze omgevingsvergunning mag het totaal aantal 'slaapplaatsen voor kamperen bij de boer' het 

aantal van 3.000 niet overschrijden. 

  

Huisvesting tijdelijk personeel in kampeermiddelen 

d. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3 lid 4.4 sub h met 

uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding 'Kampeerterrein uitgesloten', in die zin dat na afgifte van 

een omgevingsvergunning als bedoeld in  artikel 3 lid 5 sub c geplaatste kampeermiddelen gebruikt worden ten 

behoeve van de huisvesting van tijdelijk personeel van het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf;   

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. het betreft alleen huisvesting van tijdelijk personeel dat over een arbeidscontract voor een periode korter dan 

een jaar beschikt en geen hoofdverblijf op Texel heeft; 
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2. de huisvestingsmogelijkheden blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de agrarische 

bedrijfsactiviteiten en hebben een rechtstreekse relatie met de agrarische bedrijfsactiviteiten; 

3. de huisvesting mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 

milieuaspecten, de natuurwaarden en de landschappelijke waarden. 

  

Inpandige huisvesting tijdelijk personeel 

e. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3 lid 4.4 sub e in die zin dat 

inpandige verblijven gerealiseerd worden voor huisvesting van tijdelijk personeel van het ter plaatse gevestigde 

agrarische bedrijf; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. het plaatsen van kampeermiddelen zoals bedoeld in artikel 3 lid 5 sub d  biedt geen oplossing; 

2. het betreft alleen huisvesting van tijdelijk personeel dat over een arbeidscontract voor een periode korter dan 

een jaar beschikt en geen hoofdverblijf op Texel heeft; 

3. de huisvestingsmogelijkheden blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de agrarische 

bedrijfsactiviteiten en hebben een rechtstreekse relatie met de agrarische bedrijfsactiviteiten; 

4. de verblijfseenheden moeten voldoen aan onderstaande bouwvoorschriften: 

- er moet sprake zijn van een centrale entree en keukenvoorziening. Indien dat vanwege de bouwkundige 

bestaande situatie onmogelijk is, dienen in elk geval zodanig voorzieningen getroffen te worden dat qua uiterlijk 

sprake is van bij elkaar horende verblijfseenheden; 

- de capaciteit in de verblijven mag niet meer bedragen dan 20 personen; 

- de gezamenlijke oppervlakte in gebruik voor huisvesting van seizoenspersoneel mag niet meer zijn dan 260 m², 

ofwel maximaal 13 m² per persoon. 

5. er zijn voldoende parkeervoorzieningen binnen het bouwvlak of de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - 

erf'; 

6. er moet binnen het bouwvlak een bedrijfswoning aanwezig zijn; 

7. de omvang van het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf moet minimaal die van een reëel agrarisch bedrijf 

zijn; 

8. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende 

gronden en de huisvesting mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) 

bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken; 

9. de huisvesting mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 

milieuaspecten, de natuurwaarden en de landschappelijke waarden. 

  

Paardrijdbak  

f. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3 lid 4.4 sub f in die zin dat 

gronden worden gebruikt voor de aanleg van en het gebruik als een paardrijdbak met de daarbij behorende 

bouwwerken; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1.de paardrijdbak mag uitsluitend worden aangelegd binnen het bouwvlak en binnen de aanduiding ´Specifieke 

vorm van agrarisch - erf´;  

2. de paardrijdbak sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande bebouwing; 

3. er is geen verlichting aanwezig na 22:00 uur; 

4. de oppervlakte van de paardrijdbak is maximaal 800 m², tenzij er sprake is van een agrarisch bedrijf in de vorm 

van een professionele paardenfokkerij, dan is de oppervlakte van de paardrijdbak maximaal 1.200 m²; 
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5. de afschermende hekwerken zijn niet hoger zijn dan 1,50 meter. 

6. de paardrij-activiteiten blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de agrarische 

bedrijfsactiviteiten en hebben een rechtstreekse relatie met de agrarische bedrijfsactiviteiten; 

7. de afstand tot enige in de nabijheid gelegen woning van een derde is minimaal 100 meter; 

8. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende 

gronden en de paardrijdbak mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) 

bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken; 

9. de paardrijdbak mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 

milieuaspecten, de natuurwaarden en de landschappelijke waarden. 

  

Recreatieappartementen in stolp    

g. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3 lid 4.4 sub d in die zin dat 

maximaal 4 recreatieappartementen in een stolpboerderij worden gevestigd; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. het betreft een stolp met een monumentale status of het betreft een nieuw gebouwde stolp ter vervanging van 

een oude stolp; 

2. het authentieke uiterlijk van de stolp blijft behouden; 

3. de recreatie-activiteiten blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de agrarische 

bedrijfsactiviteiten en hebben een rechtstreekse relatie met de agrarische bedrijfsactiviteiten; 

4. de omvang van het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf moet minimaal die van een reëel agrarisch bedrijf 

zijn; 

5. er moet binnen het bouwvlak een bedrijfswoning aanwezig zijn; 

6. de op het bouwvlak aanwezige slaapplaatsen in kampeermiddelen, die zijn toegestaan na toepassing van de 

afwijking in artikel 3 lid 5 sub c kamperen bij de boer, worden verminderd met de slaapplaatsen in appartementen 

die worden toegekend via deze afwijking: voor een kampeermiddel is de normtelling 3 slaapplaatsen en voor 

een appartement 5 slaapplaatsen; 

7. de oppervlakte van een recreatieappartement bedraagt minimaal 50 m² en maximaal 70 m²; 

8. na verlening van de omgevingsvergunning zijn maximaal 20 recreatieve slaapplaatsen toegestaan; 

9. er zijn voldoende parkeervoorzieningen binnen het bouwvlak of de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - 

erf'; 

10. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van 

omliggende gronden en de appartementen mogen de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken; 

11. de appartementen mogen geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 

milieuaspecten, de natuurwaarden en de landschappelijke waarden; 

12. na afgifte van de omgevingsvergunning mag het gezamenlijk aantal slaapplaatsen van 45.000 op Texel niet 

overschreden worden. 

  

Productie- en branchegerichte detailhandel 

h. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in  artikel 3 lid 4.4 sub c in die zin dat 

ondergeschikte detailhandel op het bedrijf plaatsvindt; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. het gaat uitsluitend om eigen vervaardigde, geteelde of branchegerelateerde producten; 
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2. de detailhandelsactiviteiten blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de agrarische 

bedrijfsactiviteiten en hebben een rechtstreekse relatie met de agrarische bedrijfsactiviteiten; 

3. de detailhandel vindt plaats in de bestaande bebouwing; 

4. het verkoop vloeroppervlak is maximaal 80 m²; 

5. er zijn voldoende parkeervoorzieningen binnen het bouwvlak of de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - 

erf'; 

6. de omvang van het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf moet minimaal die van een reëel agrarisch bedrijf 

zijn; 

7. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende 

gronden en de detailhandel mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) 

bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken; 

8. de detailhandel mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de 

milieuaspecten, de natuurwaarden en de landschappelijke waarden. 

         

3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

  

3.6.1 Algemeen 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist: 

a. het aanplanten van bomen of houtgewas buiten het bouwvlak en buiten gronden ter plaatse van de aanduiding 

'Specifieke vorm van agrarisch - erf'; 

b. het aanleggen, verbreden of verharden van agrarische ontsluitingswegen, paden of andere 

oppervlakteverharding buiten het bouwvlak en buiten gronden ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van 

agrarisch - erf'; 

c. het graven, verbreden of dempen van (erf)sloten, plassen of andere watergangen, en het aanbrengen van 

kunstwerken zoals dammen, kaden en oeverbeschoeiingen; 

d. het ophogen, afgraven of egaliseren van gronden of het op een andere wijze ingrijpend wijzigen van de 

bodemstructuur of de bodemsamenstelling dan wel de bodemopbouw; 

e. het verwijderen van tuinwallen of kolken; 

f. het aanleggen van voorzieningen voor het extensief recreatief medegebruik en/of het educatief medegebruik. 

 

3.6.2 Uitzonderingen 

Het bepaalde in artikel 3 lid 6.1  is niet van toepassing op de volgende werken en werkzaamheden: 

a. het normale onderhoud of het normale agrarische gebruik; 

b. het aanbrengen van verhardingen van ondergeschikte betekenis zoals het maken van uitritten en ontsluitingen 

van percelen tot een gezamenlijke oppervlakte van 500 m2’ zal worden gewijzigd in ‘ het aanbrengen van 

verhardingen van ondergeschikte betekenis bij agrarische bedrijven en woningen, zoals erfverhardingen, het 

maken van oprijlanen, uitritten en ontsluitingen van percelen tot een totale oppervlakte van 400 m2 en 

parkeervoorzieningen tot een aantal van niet meer dan 5; 

c. het graven van plassen of vijvers binnen een bouwvlak en op gronden ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke 

vorm van agrarisch - erf' tot een gezamenlijke oppervlakte van 300 m²; 

d. de bestrijding van een aanwezige of dreigende calamiteit; 

e. het aanleggen van tuinwallen op de perceelsgrens; 

f. plaggen. 
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3.6.3 Toetsingscriteria 

a. Bij de afweging van de hierboven genoemde omgevingsvergunning, is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van 

de gemeente Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in bijlagen bij de regels steeds onderdeel van het 

toetsingskader; 

  

b. De in artikel 3 lid 6.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend indien de betreffende werkzaamheden 

geen onevenredige afbreuk doen aan de (agrarische) gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden, 

de landschappelijke, natuurlijke, bodemkundige of cultuurhistorische waarden en de verkeersveiligheid.     

 

3.7 Wijzigingsbevoegdheid 

Bij de afweging van de hieronder genoemde wijzigingen, is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied van de gemeente 

Texel, zoals opgenomen in Bijlage 5 in bijlagen bij de regels steeds onderdeel van het toetsingskader. 

  

Het plan kan worden gewijzigd in die zin dat: 

  

Vergroting bouwvlak 

a. een bouwvlak wordt vergroot tot maximaal 1,5 hectare; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de vergroting is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering waarbij deze noodzaak blijkt 

uit een bij de aanvraag in te leveren bedrijfsplan; 

2. uit het in te dienen erf- inrichtingsplan blijkt dat er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van erf, 

beplanting en bebouwing conform het Beeldkwaliteitsplan; 

3. de vergroting doet geen onevenredige afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) 

bedrijven, de milieusituatie, de woonsituatie, de natuurwaarden en de gebruiksmogelijkheden van de omliggende 

gronden; 

4. deze wijzigingsbevoegdheid is, gedurende de planperiode en over het gehele plangebied gezien, minder dan 47 

keer toegepast. 

  

De ligging van het bouwvlak 

b. een bouwvlak wordt maximaal 100 meter verschoven; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de verschuiving is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering of in het kader van 

natuurontwikkeling; 

2. de oppervlakte van het bouwvlak wordt niet vergroot;  

3. de verschuiving doet geen onevenredige afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de woonsituatie, de natuurwaarden en de gebruiksmogelijkheden van 

de omliggende gronden. 

  

Paardenhoudenrij  

c. een aanduiding "Paardenhouderij" op de verbeelding wordt toegevoegd ter plaatse van een bouwvlak; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. er zijn voldoende parkeervoorzieningen binnen het bouwvlak of de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - 

erf'; 
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2. de  paardenhouderij doet geen onevenredige afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersfunctie, de natuurwaarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 

  

Ligging en vergroting erf 

d. het opnemen van de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - erf' of het wijzigen van de ligging van de 

aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - erf'; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de aanduiding heeft een oppervlakte van maximaal 2 hectare; 

2. de aanduiding dient op en aansluitend aan het bouwvlak te liggen; 

3. de aanduiding is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering waarbij aangetoond moet worden 

dat voor de beoogde (neven)activiteiten, geen ruimte is binnen het bouwvlak; 

4. de opname van de aanduiding "Specifieke vorm van agrarisch - erf" doet geen onevenredige afbreuk aan de 

ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersfunctie, de natuurwaarden en de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 

  

Wonen - Vab 

e. na bedrijfsbeëindiging de bestemming "Agrarisch - Binnenduinrand" ter plaatse van een bouwvlak wordt 

gewijzigd in de bestemming Wonen - Vab; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1.na wijziging gelden de regels van de bestemming Wonen - Vab; 

2. alle gebruik en bebouwing in het gehele agrarische bouwvlak en de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - 

erf' van het voormalige agrarische bedrijf worden meegenomen in de wijziging; 

3. het moet aannemelijk zijn dat de agrarische bebouwing binnen afzienbare tijd niet (meer) voor agrarische 

bedrijfsvoering gebruikt zal kunnen worden; 

4.de bestemmingsgrens wordt gelijkgesteld aan de grens van het betrokken perceel met een maximum van 5.000 

m². Hierbij wordt de bestaande natuurlijke erfgrens zo veel mogelijk gevolgd. Binnen dit bestemmingsvlak wordt 

een passend bouwvlak ingetekend. De overige gronden houden een agrarische bestemming, of krijgen de 

bestemming tuin; 

5. minimaal 50 % van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, wordt gesloopt uitgezonderd de woning, de 

daarbij behorende bouwwerken toegestaan conform artikel Wonen, de eventueel aanwezige recreatieve opstallen 

en de eventueel aanwezige monumentale bebouwing; 

6. na toepassing van sub 5 mag maximaal 650 m² aan bebouwing aanwezig zijn uitgezonderd de woning, de daarbij 

behorende bouwwerken toegestaan conform artikel Wonen, de eventueel aanwezige recreatieve opstallen en de 

eventueel aanwezige monumentale bebouwing; 

7. in afwijking op bovengenoemde saneringsregeling onder sub 5 en 6 van dit artikellid mogen aanwezige 

karakteristieke architectuur-combinaties van woonhuis en bedrijfsgebouw, in stand gehouden worden. Als deze 

later alsnog gesloopt worden, zal alsnog voldaan moeten worden aan de saneringsregeling uit sub 5 en 6 van dit 

artikel; 

8. uit het in te dienen erfinrichtings- en saneringsplan blijkt dat er sprake is van: 

- sanering die voldoet aan het gestelde onder sub 5 en 6 van dit artikellid; 

- een goede landschappelijke inpassing van erf, beplanting, verharding en bebouwing conform het 

Beeldkwaliteitsplan; 
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9. de wijziging naar Wonen - Vab doet geen onevenredige afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omliggende (agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersfunctie, de natuurwaarden en 

de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 

  

Bedrijf - Vab 

f. na bedrijfsbeëindiging de bestemming "Agrarisch - Binnenduinrand" ter plaatse van een bouwvlak wordt 

gewijzigd in de bestemming  Bedrijf - Vab; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. na wijziging gelden de regels van de bestemming Bedrijf - Vab; 

2. alle gebruik en bebouwing in het gehele agrarische bouwvlak en de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - 

erf' van het voormalige agrarische bedrijf worden meegenomen in de wijziging; 

3. het moet aannemelijk zijn dat de agrarische bebouwing binnen afzienbare tijd niet (meer) voor agrarische 

bedrijfsvoering gebruikt zal kunnen worden; 

4. de bestemmingsgrens wordt gelijkgesteld aan de grens van het betrokken perceel met een maximum van 5.000 

m². Hierbij wordt de bestaande natuurlijke erfgrens zo veel mogelijk gevolgd. Binnen dit bestemmingsvlak wordt 

een passend bouwvlak ingetekend. De overige gronden houden een agrarische bestemming of, als dat niet mogelijk 

is, krijgen de bestemming tuin; 

5. alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing boven de 650 m² dient te worden gesloopt, uitgezonderd de 

woning, de daarbij behorende bouwwerken toegestaan conform het artikel Wonen, eventueel aanwezige 

recreatieve opstallen, en de eventueel aanwezige monumentale bebouwing; 

6. indien minder dan 650 m² voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig is, behoeft er niet gesloopt te 

worden en geldt de bestaande oppervlakte als nieuwe maximale oppervlakte; 

7. in afwijking van sub 5 mogen, bij aanwezige karakteristieke architectuurcombinaties van woonhuis en 

bedrijfsgebouw deze in stand gehouden worden. Als deze later gesloopt worden, zal alsnog voldaan moeten 

worden aan de saneringsregeling uit sub 5 en 6 van dit artikellid; 

8. uit het in te dienen erfinrichtingsplan en saneringsplan blijkt dat er sprake is van: 

- sanering die voldoet aan het gestelde onder sub 5 en 6 van dit artikellid; 

- een goede landschappelijke inpassing van erf, beplanting, verharding en bebouwing conform het 

Beeldkwaliteitsplan; 

9. er zijn voldoende parkeervoorzieningen binnen het bestemmingsvlak; 

10. de wijziging naar Bedrijf - Vab doet geen onevenredige afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omliggende (agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersfunctie, de natuurwaarden en 

de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden; 

11. de veiligheidssituatie van de nieuwe functie voldoet aan de normen van de Veiligheidsregio voor wat betreft de 

aanrijdtijden van de hulpdiensten. 

   

Ruimte voor Ruimte-regeling 

g. na bedrijfsbeëindiging de bestemming "Agrarisch  - Binnenduinrand" ter plaatse van een agrarisch bouwvlak 

wordt gewijzigd in de bestemming Wonen  waarbij een extra woonhuis of recreatief opstal geplaatst mag worden;  

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. na wijziging gelden de regels van Wonen , waarbij de bestemmingsgrens gelijk wordt gesteld aan de grens van 

het betrokken perceel met een maximum van 5.000 m². Hierbij wordt de bestaande natuurlijke erfgrens zo veel 

mogelijk gevolgd; 
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2. alle bedrijfsbebouwing, uitgezonderd de bestaande bedrijfswoning, de daarbij behorende bouwwerken en 

eventueel bestaande recreatieve opstallen, moet worden gesloopt; 

3. bij sloop van ten minste 1.200 m² aan bedrijfsgebouwen mag een nieuwe woning met bijbehorende 

bouwwerken of een nieuw recreatief opstal gebouwd worden, indien het gezamenlijke aantal slaapplaatsen van 

45.000 op Texel niet overschreden wordt: voor een recreatief opstal is de normtelling 5 slaapplaatsen; 

4. de nieuwe woning dient te voldoen aan de bouwregels van artikel Wonen , de nieuwe recreatieve opstal dient 

te voldoen aan de bouwregels van artikel Recreatie - Recreatief opstal; 

5. in geval de te slopen bedrijfsgebouwen van twee locaties bij elkaar worden opgeteld om de oppervlakte van 

1.200 m² te bereiken, bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van te slopen gebouwen binnen één bouwperceel 

minimaal 600 m² met dien verstande dat de bestemmingen van beide locaties waar gesloopt wordt, worden 

gewijzigd in de bestemming Wonen ; 

6. In geval de te slopen bedrijfsgebouwen van twee locaties bij elkaar opgeteld worden en de oppervlakte van 

2.400 m2 bereikt wordt, dan mogen op beide locaties 1 extra woning of 1 recreatief opstal terug worden gebouwd; 

7. de oppervlakte van te slopen gebouwen telt uitsluitend mee voor zover deze gebouwen minimaal tien jaar 

agrarisch in gebruik zijn geweest; 

8. de wijziging naar Wonen doet geen onevenredige afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersfunctie, de natuurwaarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 

  

Zonneakkers 

h. op de verbeelding een aanduiding "Specifieke vorm van agrarisch - zonneakker" wordt opgenomen; 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de locatie ligt niet in weidevogelleefgebied; 

2. de procedure wordt niet eerder gestart dan nadat de raad van de gemeente Texel hiervoor toestemming heeft 

gegeven; 

3. na de wijziging mogen ter plaatse van de aanduiding, bouwwerken geplaatst worden ten behoeve van de 

winning van zonne-energie (zonnepanelen) met een maximale hoogte van 2,5 meter. 

4. de gezamenlijke oppervlakte van deze aanduiding bedraagt maximaal 10 hectare in het gehele plangebied; 

5. de zonneakker doet geen onevenredige afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) 

bedrijven, de milieusituatie, de natuurwaarden en de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 

  

Verplaatsen schapenboet 

i. een op de verbeelding aangegeven aanduiding "Specifieke vorm van agrarisch - schapenboet" verschoven wordt 

naar een andere locatie;         

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de schapenboet is niet te handhaven op de oorspronkelijke locatie; 

2. zoveel mogelijk van de oorspronkelijke materialen wordt gebruikt bij de herbouw op de nieuwe locatie; 

3. de nieuwe locatie heeft een afstand van ten minste 100 meter tot een bouwvlak; 

4. de verplaatsing van de schapenboet doet geen onevenredige afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omliggende (agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersfunctie, de natuurwaarden en 

de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 

  

Natuurontwikkeling 

j. gronden met de bestemming "Agrarisch - Binnenduinrand" gewijzigd worden in gronden met de bestemming 

"Natuur"; 
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Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de natuurontwikkeling is ten behoeve van de uitvoering van de Ecologische Hoofd Structuur; 

2. de nieuwe natuur doet geen of geen onevenredige afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

(agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de natuurwaarden en de gebruiksmogelijkheden van de omliggende 

gronden; 

3. na wijziging resteert een agrarisch areaal van minimaal 8.800 hectare op Texel. 

  

Plattelandswoning 

k. op de verbeelding de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - plattelandwoning' wordt opgenomen. 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de opname van deze aanduiding doet geen onevenredige afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van 

omliggende (agrarische) bedrijven, de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersfunctie, de natuurwaarden en 

de gebruiksmogelijkheden van de omliggende gronden. 

  

Biovergistingsinstallatie 

l. een aanduiding "Specifieke vorm van agrarisch – biovergistingsinstallatie" wordt opgenomen. 

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. De te vergisten co-substraten zijn afkomstig van Texel. In principe komen hiervoor alle mogelijk te vergisten 

producten in aanmerking, behalve speciaal daarvoor geproduceerde gewassen. Het digestaat wordt, uiteraard voor 

zover mogelijk, binnen de vigerende wet- en regelgeving op Texel toegepast; 

2. de exploitatie van biovergisters mag niet leiden tot toename van de aanvoer van mest/co-substraten naar Texel 

ten opzichte van de situatie bij het van kracht worden van dit bestemmingsplan; 

3. de benodigde installaties voor de opwekking van bio-energie moeten worden geplaatst binnen het bouwblok; 

4. de verlening van de omgevingsvergunning doet geen onevenredige afbreuk aan de verkeerssituatie, de 

landschappelijke situatie en de natuurwaarden; 

5. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende 

gronden en de opwekking van de bio-energie mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van de 

omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie van de omliggende woningen niet beperken; 

6. het aantal aanduidingen binnen het plangebied mag niet meer bedragen dan 3; 

7. de procedure wordt niet eerder gestart dan nadat de raad daarvoor toestemming heeft gegeven. 

  

Wijziging stolp naar wonen 

m. op de verbeelding een aanduiding ‘Specifieke vorm van agrarisch – plattelandswoning’ wordt opgenomen; 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. de stolp betreft een voormalige agrarisch bedrijfsgebouw met een monumentale status, gelegen in een 

bouwvlak met een agrarische bestemming; 

2. de wijziging is noodzakelijk voor het behoud van de stolp; 

3. het authentieke van de stolp blijft behouden; 

4. de stolp kan niet meer gebruikt worden ten behoeve van het bedrijf; 

5. een saneringsregeling van overtollige bedrijfsgebouwen kan onderdeel uitmaken van deze wijziging; 

6. uit een erfinrichtingsplan blijkt dat er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van erf, 

beplanting, verharding en bebouwing conform het Beeldkwaliteitsplan. 



deze wijziging doet geen onevenredige afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) 

bedrijven, de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersfunctie, de natuurwaarden en de gebruiksmogelijkheden 

van de omliggende gronden. 

 

 

Artikel 54 Leiding – Riool 

 

54.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Leiding – Riool aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), 

mede bestemd voor: 

a. rioolleidingen; 

met daarbij behorende: 

b. overige bouwwerken. 

 

54.2 Bouwregels 
54.2.1 Algemeen 

Op de in artikel 54 lid 1 bedoelde gronden mogen geen gebouwen, overkappingen en overige bouwwerken worden 

gebouwd. 

 

 

Artikel 57 Waarde - Archeologie 4 

 

57.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde – Archeologie 4 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige archeologische 

waarden. 

 

57.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. bouwwerken met een grotere oppervlakte dan 500 m² op locaties waar de grond nog niet verstoord is en waar 

dieper dan 0,50 meter wordt gegraven zullen uitsluitend worden gebouwd indien: 

1. door de werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, één of 

meer archeologische waarden van de betreffende gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, 

dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, 

en 

2. vooraf door de aanvrager van het bouwwerk een rapport op basis van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse 

Archeologie is overlegd waaruit blijkt dat de in de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag 

zal worden verstoord naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders in voldoende mate is vastgesteld: 

- de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld; of 

- er geen archeologische waarden aanwezig zijn; of 

- de archeologische waarden hierdoor niet of niet onevenredig worden geschaad. 

b. in het belang van de archeologische monumentenzorg kunnen Burgemeester en Wethouders aan de in artikel 57 

lid 2 sub a bedoelde bouwwerken te verlenen omgevingsvergunning de volgende voorwaarden verbinden:  
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 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen 

worden behouden; 

 de verplichting tot het doen van opgravingen; 

 de verplichting de bouw die tot de bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een deskundige op het 

terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door Burgemeester en Wethouders bij de 

omgevingsvergunning te stellen kwalificaties. 

Het in artikel 57 lid 2 sub a is niet van toepassing op: 

Funderingswerken zoals heiwerken en balkenfunderingen zolang het gezamenlijke oppervlakte van de aan te 

brengen constructies en bijbehorende leidingstroken in de ondergrond niet meer dan 5% van het totaal oppervlak 

van het betreffende bouwwerk beslaat. 

 

57.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

  

57.3.1 Algemeen 

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden 

uit te voeren: 

1. het uitvoeren van graafwerkzaamheden of grondbewerkingen en het roeren en omwoelen van gronden 

waaronder begrepen het aanleggen van drainage; 

2. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 

3. het ophogen van gronden met meer dan 50 cm; 

4. het egaliseren van gronden; 

5. het verlagen van het waterpeil, tenzij dit een maatregel is van het bevoegde waterschap; 

6. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem; 

7. het slopen van gebouwen en het verwijderen van funderingen waarbij grondroering plaatsvindt. 

 

57.3.2 Uitzonderingen 

Het in artikel 57 lid 3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op: 

a. bouwaanvragen waarbij bodemingrepen, sloop- en/of funderingswerken plaatsvinden waarbij de bodem minder 

dan 50 cm onder maaiveld wordt geroerd, dan wel alle aanvragen voor bodemingrepen kleiner of gelijk aan 500 m2 

in de op de plankaart als ‘Waarde – archeologie – 4’ aangewezen gronden; 

b. het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden: 

1. in het kader van archeologisch (voor)onderzoek en het doen van opgravingen, indien verricht door een ter zake 

deskundige; 

2. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan; 

3. het aanbrengen van drainages en andere lineaire grondwerken die niet breder dan 1 meter en waarvan het 

gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 5% van het gebied of kavel beslaat waarin deze werken plaatsvinden; 

4. cyclische en andere grondwerkzaamheden die normaal onderhoud of bodembewerking betreffen. Hieronder 

vallen werkzaamheden van dezelfde aard die wederkerend op dezelfde locatie(s) worden uitgevoerd zoals 

bodembewerking die vallen onder normaal agrarisch gebruik, of werkzaamheden die betrekking hebben op het 

onderhoud van terreinen en infrastructuur en het vervangen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden mogen 

dan echter niet gepaard gaan met een grotere of diepere ingreep in de bodem dan daarvoor al heeft 

plaatsgevonden; 

De onder artikel 57 lid 3.2 genoemde uitzonderingsbepalingen gelden niet indien in de periode van 24 maanden 

voor de datum van voorgenomen werken of werkzaamheden een uitzonderingsbepaling van toepassing is geweest 
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op aangrenzende terreinen of terreinen op een afstand van minder dan 25 meter van het onderhavige terrein. 

 

57.3.3 Verlenen omgevingsvergunning 

Een in artikel 57 lid 3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien: 

a. Door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 

gevolgen, één of meer archeologische waarden van de betreffende gronden niet onevenredig worden of kunnen 

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

worden verkleind; en 

b. vooraf door de aanvrager van het bouwwerk een rapport op basis van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse 

Archeologie is overlegd waaruit blijkt dat de in de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag 

zal worden verstoord naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders in voldoende mate is vastgesteld: 

- de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld; of 

- er geen archeologische waarden aanwezig zijn; of 

- de archeologische waarden hierdoor niet of niet onevenredig worden geschaad. 

 

57.3.4 Voorwaarden in omgevingsvergunning 

In het belang van de archeologische monumentenzorg en ter borging van het treffen van de maatregelen als 

bedoeld in artikel 57 lid 3.3  sub b kunnen Burgemeester en Wethouders aan een omgevingsvergunning als bedoeld 

in artikel 57 lid 3.1 in ieder geval de volgende voorwaarden verbinden: 

 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen 

worden behouden; 

 de verplichting tot het doen van opgravingen; 

 de verplichting de uitvoering van de werken en/of werkzaamheden die tot de bodemverstoring leidt te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet 

aan door Burgemeester en Wethouders bij de aanlegvergunning te stellen kwalificaties. 

57.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen wanneer de feitelijke archeologische situatie daartoe 

aanleiding geeft. De begrenzingen van de diverse gebieden mag dan aangepast worden. 
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