
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door Vellekoop Makelaardij-

Onteigeningszaken echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als 

aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet 

tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met 

een aanbod overeenkomende aanvaarding.  

Online executieveiling, 6 juli 2018 om 16:00 uur

Keur 28 te Schijndel

Object  Vaste plantenkwekerij (zonder bedrijfswoning) 

Inleiding  Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op vrijdag 6 juli 2018,  
’s middags vanaf 16:00 uur, online veiling via www.bog-auctions.com, ten 
overstaan van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen. 

Bezichtiging  Bezichtigingen zijn niet mogelijk. 

Contact  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u 
contact op met: 

Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken Van der Stap Notarissen
W. Verhoeven                                       mr. J.T. van Burg 
010 521 76 66                         088 188 00 40 
wverhoeven@vellekoop.nl joost.van.burg@vdstap.com

Berk & Kerkhof
M. van der Vleuten 
0499 37 55 65 

m.vleuten@berkkerkhof.nl



Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door Vellekoop Makelaardij-

Onteigeningszaken echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als 

aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet 

tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met 

een aanbod overeenkomende aanvaarding.  

Veilinggegevens 
Veiling  Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’) 

De openbare veiling vindt plaats op vrijdag 6 juli 2018, ’s middags vanaf 16:00 
uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaand één 
van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen. 

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene 
veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere 
veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris 
en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com. 

Onderhands bieden  Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. 
De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 22 
juni 2018 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te 
worden gericht (Van der Stap Notarissen t.a.v. mr. J.T. van Burg, Postbus 2450 
te Rotterdam (3000 CL), of per email: veiling@vdstap.nl).  

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: 
www.bog-auctions.com.  

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 
3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan. 

Inzetpremie  De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en 
wordt in rekening gebracht bij de verkoper. Lees verder de op de veiling van 
toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. 

Gunning  De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te 
gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uitspreken. 

Veilingkosten  De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd 
in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.  

Overdrachtsbelasting  Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6% 
overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties  Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan 
wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. 



Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door Vellekoop Makelaardij-

Onteigeningszaken echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als 

aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet 

tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met 

een aanbod overeenkomende aanvaarding.  

Objectgegevens 
Omschrijving Percelen tuinland, kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie L de 

nummers 339 en 392, totaal groot 2.83.05 hectare. 

Bedrijfsruimte, groot circa 700 m2, bestaande uit een kasbouw. 

Voormalige houten kasonderbouw, groot circa 5.000 m2.  

Kas, groot circa 5.645 m2, bouwjaar 2005 (gebruikt gebouwd), bestaande uit 
28 kappen van 3.20 meter breed en 63 meter lang. 
Bouwer: “Debets Schalke” 
Constructie: gegalvaniseerde onderbouw, traliespant 6.40 meter, vakmaat 4.00 
meter, poothoogte 3.00 meter, goothoogte 3.30 meter en gedekt met 1.00 
meter breed glas in aluminium roeden en aluminium gevels met enkele 
beglazing. 

Huur  De verkoper is niet bekend met ter zake de tot het Registergoed behorende 
objecten bestaande huurovereenkomsten. 

Gebruik  De verkoper is bekend met het gebruik door derden van de tot het 
Registergoed behorende objecten, maar de verkoper is niet bekend met de 
hoedanigheid van de gebruikers of de afspraken omtrent het gebruik. 

Locatie  Gelegen aan de Keur in agrarisch gebied. 

Bereikbaarheid  Goed bereikbaar via de openbare weg.

Milieu  Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper 
heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het 
verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen 
zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten 
tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan 
voortvloeien.  

Ondergrondse tank  Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse  
tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.  

Bestemming  Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Herijking” van 
de gemeente Schijndel en heeft daarin de bestemming “Agrarisch met 
waarden - Kleinschalig landschap” met “bouwvlak”, dubbelbestemming 
“waarde - Cultuurhistorisch waardevolle elementen”, functieaanduiding 
“glastuinbouw” en gebiedsaanduidingen “reconstructiewetzone - 
verwevingsgebied” en “wro-zone - omgevingsvergunning historische 
verkavelingsstructuren” en “wro-zone – wijzigingsgebied 
bebouwingsconcentratie”.  
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 
2015.  

Voor de volledige en actuele bestemmingsplaninformatie dan wel overige 
ruimtelijke plannen verwijzen wij u naar: www.ruimtelijkeplannen.nl en/of de 
gemeente. 



Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door Vellekoop Makelaardij-

Onteigeningszaken echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als 

aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet 

tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met 

een aanbod overeenkomende aanvaarding.  

Bijzonderheden  Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan 
gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen  
en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper 
aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van 
voornoemde documenten. 



Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door Vellekoop Makelaardij-

Onteigeningszaken echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als 

aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet 

tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met 

een aanbod overeenkomende aanvaarding.  

Disclaimer  Vellekoop Makelaardij-Onteigeningszaken (“Vellekoop”) is door De 
Deutsche Bank N.V. (de “Executant”) aangesteld als haar exclusieve 
adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het 
onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Geelderseweg 17 te Boxtel (de 
“Transactie”). Vellekoop is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in 
de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze 
beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop 
van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met 
als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun 
evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. 
Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant 
en/of Vellekoop tot het aangaan van de Transactie of toezegging of 
aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers 
worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden 
voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten 
en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs 
zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om 
onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te 
winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de 
onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van 
die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.  

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de 
Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van 
alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te 
beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant en Vellekoop 
en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde 
ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige 
aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze 
Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte 
informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. 
Specifiek wordt er door de Executant en/of Vellekoop geen verklaring of 
garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de 
Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of 
financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, 
de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de 
Executant, noch Vellekoop hebben een verplichting om additionele 
informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen 
of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op 
enig moment mogen blijken.  

Vellekoop treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur 
van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij 
wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet 
beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.



FOTO’S 





KADASTRALE KAART 
(niet op schaal) 



BETREFT

Schijndel L 339
UW REFERENTIE

6681
GELEVERD OP

24-05-2018 - 12:24
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11006512573
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

23-05-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

17-05-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Schijndel L 339
Kadastrale objectidentificatie : 044790033970000

Locatie Keur 28
5481 XS  Schijndel
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Grootte 21.275 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 156641 - 402736
Omschrijving Terrein (akkerbouw)

Koopsom € 1.405.000
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2007

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen (1.1)
Soort recht Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk Hyp4 51429/102 Ingeschreven op 05-01-2007
Naam gerechtigde de geelders holding bv

Adres Geelderseweg 17 A
BOXTEL

Statutaire zetel BOXTEL
KvK-nummer 17083591 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen
Afkomstig uit stuk Hyp4 40415/66 Eindhoven Ingeschreven op 10-11-2005

Overige stukken Hyp4 69295/150 Ingeschreven op 28-10-2016

Hyp4 69150/2 Ingeschreven op 03-10-2016

Hyp4 62229/185 Ingeschreven op 03-12-2012

Hyp4 61743/9 Ingeschreven op 13-07-2012

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.44790033970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_51429_102
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.245229963
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=17083591
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_40415_66_EHV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69295_150
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69150_2
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62229_185
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_61743_9


BETREFT

Schijndel L 339
UW REFERENTIE

6681
GELEVERD OP

24-05-2018 - 12:24
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11006512573
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

23-05-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

17-05-2018
BLAD

2 van 2

Hyp4 59741/23 Ingeschreven op 29-03-2011

Hyp4 59069/55 Ingeschreven op 05-11-2010

Hyp4 56037/101 Ingeschreven op 24-12-2008

Hyp4 56418/154 Ingeschreven op 26-03-2009

Hyp4 56230/124 Ingeschreven op 05-02-2009

Hyp4 55289/162 Ingeschreven op 22-08-2008

Hyp4 51544/165 Ingeschreven op 26-01-2007

Hyp4 54812/151 Ingeschreven op 06-06-2008

Hyp4 53637/148 Ingeschreven op 07-12-2007

Hyp4 52826/88 Ingeschreven op 02-08-2007
Naam gerechtigde Brabant Water N.V.

Adres Magistratenlaan 200
5223 MA  'S-HERTOGENBOSCH

Statutaire zetel 'S-HERTOGENBOSCH
KvK-nummer 16005077 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59741_23
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59069_55
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_56037_101
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_56418_154
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_56230_124
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_55289_162
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_51544_165
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54812_151
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_53637_148
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_52826_88
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.260066347
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=16005077
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Schijndel L 392
UW REFERENTIE

6681
GELEVERD OP

24-05-2018 - 12:25
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11006512623
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

23-05-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

17-05-2018
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Schijndel L 392
Kadastrale objectidentificatie : 044790039270000

Grootte 7.030 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 156630 - 402780
Omschrijving Terrein (akkerbouw)

Koopsom € 1.405.000
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2007

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen (1.1)
Soort recht Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stuk Hyp4 51429/102 Ingeschreven op 05-01-2007
Naam gerechtigde de geelders holding bv

Adres Geelderseweg 17 A
BOXTEL

Statutaire zetel BOXTEL
KvK-nummer 17083591 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen
Afkomstig uit stuk Hyp4 40415/66 Eindhoven Ingeschreven op 10-11-2005

Overige stukken Hyp4 69295/150 Ingeschreven op 28-10-2016

Hyp4 69150/2 Ingeschreven op 03-10-2016

Hyp4 62229/185 Ingeschreven op 03-12-2012

Hyp4 61743/9 Ingeschreven op 13-07-2012

Hyp4 59741/23 Ingeschreven op 29-03-2011

Hyp4 59069/55 Ingeschreven op 05-11-2010

Hyp4 56037/101 Ingeschreven op 24-12-2008

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.44790039270000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_51429_102
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.245229963
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=17083591
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_40415_66_EHV
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69295_150
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69150_2
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62229_185
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_61743_9
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59741_23
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59069_55
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_56037_101


BETREFT

Schijndel L 392
UW REFERENTIE

6681
GELEVERD OP

24-05-2018 - 12:25
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11006512623
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

23-05-2018
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

17-05-2018
BLAD

2 van 2

Hyp4 56418/154 Ingeschreven op 26-03-2009

Hyp4 56230/124 Ingeschreven op 05-02-2009

Hyp4 55289/162 Ingeschreven op 22-08-2008

Hyp4 51544/165 Ingeschreven op 26-01-2007

Hyp4 54812/151 Ingeschreven op 06-06-2008

Hyp4 53637/148 Ingeschreven op 07-12-2007

Hyp4 52826/88 Ingeschreven op 02-08-2007
Naam gerechtigde Brabant Water N.V.

Adres Magistratenlaan 200
5223 MA  'S-HERTOGENBOSCH

Statutaire zetel 'S-HERTOGENBOSCH
KvK-nummer 16005077 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het Klantcontactcenter.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_56418_154
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_56230_124
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_55289_162
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_51544_165
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54812_151
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_53637_148
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_52826_88
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.260066347
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=16005077
https://www.kadaster.nl/contact




Artikel 37 Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle elementen
37.1 Bestemmingsomschrijving

37.1.1 Algemeen
De voor Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle elementen aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, beheer en versterking van de cultuurhistorisch waardevolle elementen.

37.1.2 Nadere detaillering van de bestemming
De cultuurhistorische elementen als bedoeld in 37.1.1 betreffende de elementen die zijn opgenomen in de cultuurhistorische
waarderingskaart, zoals deze is opgenomen in Bijlage 6, en zijn aangeduid alslandschapselement zeer hoog en/of hoog. De
waardering van deze elementen is gebaseerd op het rapport Tussen Aa-dal en Rooise heide zoals dat als Bijlage 4 bij de regels is
opgenomen.

37.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden

37.2.1 Omgevingsvergunningplicht
Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag
(omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden) de in het schema onder 37.2.4. opgenomen
omgevingsvergunningplichtige werken en werkzaamheden uit te voeren.

37.2.2 Uitzonderingen vergunningenplicht
Het onder 37.2.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan omgevingsvergunning voor werken en
werkzaamheden is verleend;

b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
c. welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer.

37.2.3 Toetsing aan aanwezige waarden
De in 37.2.1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien na een belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige
aantasting plaatsvindt van de aanwezige waarden als opgenomen in 37.1.1.

Ten behoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder 37.2.4 de toetsingscriteria weergegeven.

37.2.4 Schema omgevingsvergunningsplichtige werken en werkzaamheden

Omgevingsvergunningsplichtigewerken/werkzaamheden  Criteria voor verlening van deomgevingsvergunning
voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden  

 
- het aanbrengen van (half)verhardingen;

 - het rooien of vellen van houtgewas;
 - afgraven, vergraven, ophogen en egaliseren van de

bodem;
 - graven of dempen van sloten;

 - verwijderen van perceelsrandbeplanting;
 - diepwoelen en diepploegen;

 - het verwijderen van wegen of paden  

de werkzaamheden mogen geen onevenredige aantasting tot
gevolg hebben van de cultuurhistorische waarden van de
landschapselementen die in de cultuurhistorische
waarderingskaart als landschapselement zeer hoog en/of hoog
zijn aangemerkt.  
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Artikel 4 Agrarisch met waarden - Kleinschalig
landschap

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.2 Bouwregels
4.3 Nadere eisen
4.4 Afwijken van de bouwregels
4.5 Specifieke gebruiksregels
4.6 Afwijken van de gebruiksregels
4.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
4.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
4.9 Wijzigingsbevoegdheid

4.1 Bestemmingsomschrijving

4.1.1 Algemeen
De voor Agrarisch met waarden - Kleinschalig landschap aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarisch bedrijf en agrarisch gebruik;
b. een aan huis verbonden beroep;
c. nevenactiviteiten;
d. plattelandswoningen;
e. behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische en landschappelijke waarden;
f. behoud, herstel en duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de bijbehorende ecologische en landschappelijke

waarden;
g. water en waterhuishoudkundige doeleinden;
h. extensief recreatief medegebruik;
i. bed en breakfast;
j. doeleinden van openbaar nut;
k. erfbeplanting;
l. tuinen;

m. onverharde paden

een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder perceelsontsluitingen en sloten, en overeenkomstig de in 4.1.2. opgenomen
nadere detaillering van de bestemming.

4.1.2 Nadere detaillering van de bestemming
In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 4.1.1:

a Agrarisch bouwvlak
Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende bepalingen:

1. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' zijn agrarische bedrijven toegestaan;
2. indien blijkens de aanduiding 'relatie' sprake is van een koppeling van twee aanduidingen 'bouwvlak' dan worden de

bouwvlakken in het kader van dit bestemmingsplan, als één bouwvlak aangemerkt.

b Type agrarisch bedrijf
Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mag een grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij, worden uitgeoefend;
indien echter ter plaatse van het bouwvlak een nadere bedrijfstype-aanduiding is weergegeven, is uitsluitend het aangeduide
bedrijfstype toegestaan:

ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' een intensieve veehouderij, niet zijnde een intensieve
geitenhouderij en/of een intensieve schapenhouderij;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - geitenhouderij' een intensieve geitenhouderij
en/of een intensieve schapenhouderij;
ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' een paardenhouderij;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - overig niet grondgebonden' een overig niet
grondgebonden agrarisch bedrijf;
ter plaatse van de aanduiding 'grondgebonden veehouderij' een grondgebonden veehouderij;
ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' een glastuinbouwbedrijf.

c Staat van nevenactiviteiten
Afhankelijk van de opgenomen aanduiding zijn ter plaatse van het agrarisch 'bouwvlak' uitsluitend de volgende nevenactiviteiten naast
het agrarisch bedrijf toegestaan met de daarbij behorende voorzieningen, waarbij de vloeroppervlakte van de nevenactiviteiten niet
meer mag bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:
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Afkorting
 

Aanduiding  Nevenactiviteit  Adres  Vloeroppervlakte  

Sa - 1  specifieke vorm van agrarisch - 1
 

Zorgboerderij en verkoop
aardappels  

Boxtelseweg 5  40% bebouwd en onbebouwd
 

Sa - 2  specifieke vorm van agrarisch –
2  

Zorgboerderij  Boxtelseweg 10
 

795 m2 bebouwd en
onbebouwd 
 

Sa - 3  specifieke vorm van agrarisch –
3  

Hotelkamers en recreatie  Weidonk 4/4A  Hotel: 160 m2 
Recreatie: 310 m2  

d Plattelandswoning
Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning' is een plattelandswoning toegestaan.

e Ondergeschikte detailhandel

Voor ondergeschikte detailhandel gelden de volgende bepalingen:

1. ten dienste van het agrarisch bedrijf is ondergeschikte detailhandel toegestaan als nevenactiviteit;
2. het mag enkel gaan om detailhandel in streekgebonden producten en agrarisch gerelateerde producten;
3. de totale vloeroppervlakte aan ondergeschikte detailhandel mag niet meer bedragen dan 10% van de totale

bedrijfsvloeroppervlakte met een maximum van 150 m²;
4. de activiteit vindt uitsluitend plaats in de aanwezige gebouwen. Nieuwbouw ten behoeve van de functie is niet toegestaan.

f Inpandige statische opslag
Statische opslag is niet toegestaan.

g Pensionstalling
Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' is pensionstalling voor paarden toegestaan. De omvang hiervan mag niet
meer bedragen dan 500 m2.

h Teeltondersteunende voorzieningen
Voor teeltondersteunende voorzieningen gelden de volgende bepalingen:

1. permanente teeltondersteunende voorzieningen zijn uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
2. lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen (geen bouwwerken zijnde) zijn zowel ter plaatse van de aanduiding

'bouwvlak' als daar buiten toegestaan;
3. lage en hoge tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen (bouwwerken zijnde) en overige tijdelijke teeltondersteunende

voorzieningen zijn uitsluitend binnen het 'bouwvlak' toegestaan en buiten het 'bouwvlak' uitsluitend na verlening van
omgevingsvergunning als opgenomen in 4.4.2;

4. de hoogte bedraagt maximaal 3 m.

i Mestbewerking
Mestbewerking is uitsluitend toegestaan, voorzover het de bewerking van de mestproductie van het eigen bedrijf betreft.

j Cultuurhistorische en landschappelijke waarden
Gestreefd wordt naar behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische en landschappelijke waarden, dat ondermeer gekenmerkt
wordt door de landschappelijke beslotenheid van het gebied.

Dit houdt in dat:

1. ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone – omgevingsvergunning historische verkavelingsstructuren' richt de bestemming zich
tevens op het in stand houden van de karakteristieke verkaveling (langgerekte percelen), het behoud van de cultuurhistorisch
waardevolle karakteristieken van de kampontginning, voor zover aanwezig worden binnen de kamp het slotenpatroon,
verkavelingspatroon en de paden beschermd, voor zover aanwezig worden aan de rand van de kamp de wegen,
voorpootstroken, sloten en karakteristieke opgaande beplanting beschermd en de bestemming richt zich tevens op het
waarborgen van de herkenbaarheid van de historische ontginningslijnen in het landschap.

2. ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - omgevingsvergunning landschapselementen' de bestemming zich tevens gericht op
het behoud en herstel van de aanwezige waardevolle landschapselementen;

3. ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone – omgevingsvergunning waardevolle beek / beekrelict' richt de bestemming zich
tevens op het beschermen van de ter plaatse aanwezige cultuurhistorisch waardevolle steilranden en het behoud van
karakteristieke beekbegeleidende beplanting;

4. ter plaatse van de aanduiding 'religie' richt de bestemming zich op het oprichten en behoud van een wegkappel, waarbij
maximaal 4 parkeerplaatsen zijn toegestaan.

k Duurzame ontwikkeling watersystemen en ecologie



Gestreefd wordt naar behoud, herstel en duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de bijbehorende ecologische en
landschappelijke waarden.

Dit houdt in dat;

1. ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied zoekgebied watersystemen' het beleid is gericht op verbetering en
herstel van het natuurlijke watersysteem van bovenregionaal belang. Het betreft de waterlopen met de functie waternatuur, de
(natte) ecologische verbindingszones en de gebieden die in de reconstructie- en gebiedsplannen zijn aangeduid als ‘ruimte voor
beek- en kreekherstel’. Maatregelen worden uitgevoerd op het gebied van de morfologie, zoals het laten hermeanderen van
beken, het aanleggen van plas-draszones en het herstel van kwel. Naast de waterloop is ruimte nodig om de maatregelen goed
te kunnen uitvoeren;

2. ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied zoekgebied watersystemen' alsmede ter plaatse van de aanduiding
'wro-zone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone' het beleid tevens is gericht op realisatie van een ecologische
verbindingszone als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS).

l Waterhuishoudkundige doeleinden
De gronden binnen een strook van 5 m aan weerszijden vanaf de insteek van de als Water bestemde watergangen zijn tevens
bestemd voor waterhuishoudkundige doeleinden.

m Extensief recreatief medegebruik
Het gehele gebied gelegen binnen deze bestemming mag worden gebruikt ten behoeve van extensief recreatief medegebruik. Ter
ondersteuning van het recreatief medegebruik worden beperkte recreatieve voorzieningen toegestaan in het gehele gebied zoals
paden, banken, picknicktafels, bewegwijzering e.d..

n Bed en breakfast
Gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een bed en breakfast logeren mag als ondergeschikte activiteit in de woning
worden uitgeoefend, mits het gebruik beperkt blijft tot 25% van het vloeroppervlak van de begane grond van het hoofdgebouw met
een maximum van 50 m².

o Tuinen
Het inrichten van gronden, grenzend aan een woning, als tuin, is uitsluitend toegestaan nadat de omgevingsvergunning als bedoeld in
4.6.1 is verleend. Bestaande tuinen worden geacht te zijn aangelegd met een vergunning als bedoeld in 4.6.1.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen
Uitsluitend mag worden gebouwd ten behoeve van deze bestemming.

4.2.2 Bebouwing binnen bouwvlak
Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mogen uitsluitend worden opgericht:

a. agrarische bedrijfsgebouwen;
b. bedrijfswoningen met bijbehorende bijgebouwen met dien verstande dat per bouwvlak maximaal één bedrijfswoning is

toegestaan, met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan;
2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is het aangegeven maximale aantal wooneenheden het

toegestane maximale aantal bedrijfswoningen;
c. andere bouwwerken, ten behoeve van het agrarisch bedrijf.

4.2.3 Gebouwen algemeen
Voor gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
b. de afstand van gebouwen tot de grens van het 'bouwvlak' bedraagt minimaal 5 m;
c. de afstand van gebouwen bedraagt minimaal 15 m tot de as van de weg.

4.2.4 Bedrijfsgebouwen
Voor bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

a. de goothoogte bedraagt maximaal 5,5 m;
b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 10 m;
c. een rijhal is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij': de bebouwde oppervlakte van een rijhal

bedraagt maximaal 1500 m2;
d. de dakhelling bedraagt minimaal 12°.

4.2.5 Bedrijfswoningen / plattelandswoningen
Voor bedrijfswoningen en plattelandswoningen gelden de volgende bepalingen:
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a. de goothoogte bedraagt maximaal 5,5 m;
b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 8 m;
c. de inhoud van de bedrijfs- of plattelandswoning bedraagt maximaal 700 m3;
d. de dakhelling bedraagt minimaal 12°.

4.2.6 Bijgebouw bij bedrijfswoning / plattelandswoning
Voor bijgebouwen bij bedrijfswoningen en plattelandswoningen gelden de volgende bepalingen:

a. per bedrijfs- of plattelandswoning is maximaal 1 bijgebouw toegestaan;
b. de bebouwde oppervlakte van het bijgebouw bedraagt maximaal 45 m2;
c. de goothoogte bedraagt maximaal 3 m;
d. de bouwhoogte bedraagt maximaal 5,5 m.

4.2.7 Andere bouwwerken binnen bouwvlak
Voor andere bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte van een sleufsilo bedraagt maximaal 2,5 m;
b. de bouwhoogte van een stapmolen bedraagt maximaal 3 m;
c. de bouwhoogte van een mestbassin / mestsilo bedraagt maximaal 8,5 m;
d. de bouwhoogte van een voedersilo bedraagt maximaal 15 m;
e. de bouwhoogte van antennes mag niet meer bedragen dan 12 m, met dien verstande dat:

1. antennes niet mogen worden gesitueerd voor de voorgevel van de woning en het verlengde daarvan;
2. antennes dienen te worden gesitueerd op of aan de woning dan wel op een afstand van maximaal 15 m van de

woning;
f. de bouwhoogte van teeltondersteunende voorzieningen bedraagt maximaal 3 m;
g. de bouwhoogte van een erfafscheiding bedraagt maximaal:

1. 1 m vóór de voorgevelrooilijn;
2. 2 m achter de voorgevelrooilijn;

h. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 6 m;
i. de bouwhoogte van een overige andere bouwwerken bedraagt maximaal 2 m;
j. sleufsilo's zijn niet toegestaan vóór de voorgevelrooilijn;
k. de afstand tot de grens van het 'bouwvlak' bedraagt minimaal 5 m;

4.2.8 Teeltondersteunende kassen
Voor teeltondersteunende kassen gelden de volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 5 m;
b. de oppervlakte van teeltondersteunende kassen bedraagt maximaal 5000 m2;
c. de afstand tussen kassen en (bedrijfs)woningen van derden bedraagt minimaal 25 m.

4.2.9 Bebouwing ten behoeve van intensieve veehouderij in extensiveringsgebied en geiten-/ schapenhouderij
In afwijking van het bepaalde onder 4.2.4 is het niet toegestaan de bebouwde oppervlakte uit te breiden ter plaatse van de
aanduiding:

a. 'specifieke vorm van agrarisch - geitenhouderij' ten behoeve van een geiten- en/of schapenhouderij en/of;
b. 'intensieve veehouderij' ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' ten behoeve van een

intensieve veehouderij in extensiveringsgebied.

4.2.10 Ondergronds bouwen
Ondergronds bouwen is uitsluitend toegestaan in de vorm van de bouw van een kelderruimte onder de (bedrijfs)woning, mits voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:

a. de kelderruimte is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden;
b. de kelderruimte mag slechts één bouwlaag bestaan en alleen worden aangebracht onder de woning;
c. de kelderruimte moet worden aangebracht binnen de contouren van de buitengevels van de woning;
d. de inhoud van de kelder behoort niet tot de inhoud van de woning en wordt ook niet meegerekend bij 4.2.5 onder c.

4.2.11 Herbouw
Aanvullend gelden voor herbouw van bestaande woningen de volgende voorwaarden:

a. de herbouw vindt voor 3/4 deel plaats op de plaats van de (voor zover aanwezige) bestaande fundamenten van de woning;
b. de voorgevel van de te herbouwen woning wordt geplaatst in de (voormalige) voorgevelrooilijn van de woning;
c. de bouwwijze (d.w.z. vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van de te herbouwen woning(en) wijkt niet af van de

bouwwijze van de oorspronkelijke woning(en).

4.2.12 (Maatvoering) bebouwing buiten bouwvlak
Voor het oprichten van bouwwerken buiten de aanduiding 'bouwvlak' geldt het volgende:



a. op de gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken in de vorm van perceelsafscheidingen worden opgericht met een
maximale bouwhoogte van 1 m;

b. ten behoeve van het extensief recreatief medegebruik is voorts uitsluitend het oprichten van andere bouwwerken, toegestaan
zoals banken, picknicktafels, informatieborden e.d. met een maximale bouwhoogte van 2 m;

c. paardenbakken buiten de aanduiding 'bouwvlak' zijn niet toegestaan;
d. schuilstallen zijn niet toegestaan, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in 4.2.3, bestaande schuilstallen zijn

toegestaan, waarbij de bestaande situering, de bestaande goot- en bouwhoogte en de bestaande inhoud als maximum gelden.

4.2.13 Afwijkingenregeling
In afwijking van het voorgaande geldt voor bestaande gebouwen en andere bouwwerken gebouwd krachtens een vergunning, het
volgende: indien en voorzover de bestaande maatvoering en/of oppervlaktes en/of situering van gebouwen en andere bouwwerken de
genoemde maxima, danwel minima overschrijden, geldt de bestaande maatvoering als maximum respectievelijk minimum.

4.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

a. de situering, de oppervlakte en de (goot)hoogte van bebouwing;
b. de aard, hoogte en situering van erfafscheidingen;
c. voorzieningen voor de landschappelijke inpassing van nieuwe bebouwing en ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in

verband met de nieuwe bebouwing, een en ander op basis van een door de aanvrager over te leggen landschappelijk
inpassingsplan.

4.4 Afwijken van de bouwregels

4.4.1 Omgevingsvergunning grotere goot- en/of bouwhoogte
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 4.2.4 onder a
en b, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de grotere goot- en/of bouwhoogte is noodzakelijk in het kader van een doelmatige bedrijfsvoering;
b. de goothoogte maximaal 7 m. en de bouwhoogte maximaal 12 m mag bedragen;
c. de grotere goot- en/of bouwhoogte is stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar;
d. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de

(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;

e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven

f. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarde.

4.4.2 Omgevingsvergunning teeltondersteunende voorzieningen
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1.2 onder h
teneinde buiten het 'bouwvlak' bouwwerken in de vorm van lage en hoge tijdelijke alsmede overige tijdelijke teeltondersteunende
voorzieningen (TOV) op te kunnen richten, een en ander mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m;
b. de oppervlakte aan teeltondersteunende voorzieningen mag maximaal 2 ha bedragen;
c. qua grootte en ruimtebeslag is het passend op de locatie en in de omgeving;
d. het is noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of ontwikkeling;
e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en

omliggende (agrarische) bedrijven;
f. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de waarden als omschreven in 4.1.

4.4.3 Omgevingsvergunning bouwen schuilstallen
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3 onder a
teneinde buiten het 'bouwvlak':

1. de verplaatsing van bestaande legale schuilstallen, afkomstig uit de bestemmingen Natuur, Agrarisch met waarden - Natuur,
Agrarisch met waarden - Natuur en landschap en Agrarisch met waarden - Open landschap mogelijk te maken;

2. de bouw van een schuilstal op gronden ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone-wijzigingsgebied bebouwingsconcentratie'
mogelijk te maken;

3. de (her)bouw van een schuilstal op gronden binnen 100 meter vanaf een huiskvavel met de bestemming 'wonen', Bedrijf of
Bedrijf - Agrarisch verwant mogelijk te maken.

mits aan de volgende bepalingen wordt voldaan:

a. de schuilstal kan in verband met een doelmatige agrarische bedrijfsvoering danwel dierenwelzijn niet binnen het 'bouwvlak'
worden geplaatst;

b. de oppervlakte van de schuilstal mag maximaal 20 m² bedragen, de bouwhoogte maximaal 2 m en de dakhelling dient
minimaal 25° te bedragen;
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c. in afwijking van het bepaalde onder b. geldt in het geval van de verplaatsing van een legale schuilstal de bestaande
oppervlakte en hoogte als maximum en de bestaande dakhelling als minimum;

d. indien er sprake is van verplaatsing van een bestaande legale schuilstal moet vooraf zekerheid wordt verschaft over de sloop
van de oorspronkelijke schuilstal, alsmede afstand van het recht van de eigenaar van de ondergrond van de oorspronkelijke
schuilstal om op de oude locatie een schuilstal te mogen behouden;

e. de schuilstal mag uitsluitend dienen c.q. gebruikt worden voor het laten schuilen c.q. huisvesten van zogenoemde
boerderijdieren, zoals rundvee, (trek)paarden, pony's, geiten, schapen;

f. in of op de gronden direct aansluitend aan de schuilstal mag geen opslag van hooi, stro of andere materialen plaatsvinden;
g. het perceel waarop de schuilstal wordt gesitueerd, dient een oppervlakte te hebben van minimaal 1 ha; de minimale

oppervlakte-eis is niet van toepassing indien het een verplaatsing betreft als bedoeld onder 1.;
h. een schuilstal moet qua vormgeving, materiaalgebruik en door het aanbrengen van gebiedseigen beplanting worden ingepast

in het landschap. Voor de landschappelijke inpassing, moet de aanvrager gelijktijdig met zijn aanvraag om
omgevingsvergunning een inpassings-/beplantingsplan indienen;

i. het leidt niet tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.

4.4.4 Omgevingsvergunning verkleinen afstand tot grens bouwvlak
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3 onder b
teneinde een kleinere afstand tot een grens van het 'bouwvlak' toe te staan voor het bouwen van gebouwen, mits voldaan wordt aan
de volgende bepalingen:

a. het is noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of ontwikkeling;
b. de stedenbouwkundige structuur mag niet onevenredig worden aangetast;
c. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de

(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;

d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

e. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarde.

4.4.5 Omgevingsvergunning minimum afstand van bebouwing tot de weg
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3 onder c
teneinde de voorgeschreven minimum afstand van bebouwing tot de weg te verkleinen, mits voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:

a. het is noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of ontwikkeling;
b. er mogen geen onevenredige verkeerskundige belemmeringen plaatsvinden;
c. de wegbeheerder dient te worden gehoord;
d. de stedenbouwkundige structuur mag niet onevenredig worden aangetast;
e. indien het een woning of ander geluidgevoelig object betreft, moet voldaan worden aan de Wet geluidhinder;
f. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de

(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;

g. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

h. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarde.

4.4.6 Omgevingsvergunning m.b.t. herbouw
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.11 onder a en
b, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de bedrijfswoning wordt gesitueerd tussen de bedrijfsgebouwen en de openbare weg waarop het perceel wordt ontsloten;
b. de nieuwe situering van de bedrijfswoning is stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk en milieukundig

aanvaardbaar, waaronder dat moet worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder;
c. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de

(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;

d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

e. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarde.

4.4.7 Omgevingsvergunning paardenbak
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.12 onder c
teneinde paardenbakken uitsluitend ten behoeve van, en aansluitend aan de bestemming Wonen toe te staan, mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:

a. door de aanvrager is aangetoond dat de paardenbak redelijkerwijs niet kan worden gesitueerd binnen het bestemmingsvlak
Wonen;
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b. er is maximaal één paardenbak per bestemmingsvlak Wonen toegestaan en uitsluitend bij de eigen woning;
c. de oppervlakte van de paardenbak bedraagt maximaal 800 m2;

d. de bouwhoogte van de omheining van de paardenbak mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
e. schuurtjes, lichtmasten en andere aan de paardenbak verwante bouwwerken zijn niet toegestaan;
f. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterhuishoudkundige situatie;
g. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de

(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;

h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

i. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.

4.4.8 Omgevingsvergunning bouw zonnepanelen
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.12 teneinde
aansluitend aan een bestemmingsvlak 'Wonen' het plaatsen van zonnepanelen op de bodem toe te staan voor het opwekken van
elektriciteit ten behoeve van huishoudelijk gebruik, mits aan de volgende bepalingen wordt voldaan:

a. het aanbrengen van zonnepanelen op de daken van gebouwen binnen het bestemmingsvlak 'Wonen' leidt tot een
onevenredige aantasting van het waardevolle karakter van de gebouwen;

b. de zonnepanelen kunnen redelijkerwijs niet worden gesitueerd binnen het bestemmingsvlak 'Wonen';
c. de bebouwde oppervlakte van de zonnepanelen mag niet meer bedragen dan 25 m2;
d. de zonnepanelen mogen geen grotere bouwhoogte hebben dan 1,5 meter;
e. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de

(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;

f. de cultuurhistorische waarden mogen niet onevenredig worden aangetast;
g. het plaatsen van de zonnepanelen leidt niet tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.

4.4.9 Omgevingsvergunning kleine windmolens
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.7 teneinde ter
plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' en kleine windmolen toe te staan, mits aan de volgende bepalingen wordt voldaan:

a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 15 m;
b. er wordt voldaan aan de geldende veiligheidsafstand tot gasleidingen.

4.5 Specifieke gebruiksregels

4.5.1 Strijdig gebruik
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en
onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval begrepen gebruik van gronden en/of opstallen voor:

a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de
bestemming gerichte gebruik en plaatsvindt ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';

b. detailhandel, behoudens het bepaalde in 4.1.2 onder e;
c. vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;
d. woondoeleinden en het bewonen van bedrijfsruimte, met uitzondering van de toegestane bedrijfswoningen en

plattelandswoningen;
e. een aan huis verbonden bedrijf;
f. huisvesting van werknemers;
g. de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals kunstmeststoffen en propaan, die een 10-6 risicocontour hebben die de aanduiding

'bouwvlak' overschrijdt;
h. het binnen gebouwen gebruiken van meer dan één bouwlaag voor het houden van dieren, met uitzondering van volière- en

scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden;
i. mestbe- en -verwerking en -vergisting, met uitzondering van het bepaalde in 4.1.2 onder i.

4.6 Afwijken van de gebruiksregels

4.6.1 Omgevingsvergunning tuinen
Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning als bedoeld in 4.1.2 onder o verlenen teneinde gronden grenzend aan een binnen
het plangebied gelegen woning, in te kunnen richten als tuin, mits aan het volgende wordt voldaan:

a. de aanleg en inrichting geschieden op een, binnen het landschap passende wijze, afgestemd op het gemeentelijk
Landschapsontwikkelingsplan;

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

c. de omgevingsvergunning leidt niet tot een onevenredige aantasting van de binnen de bestemming aanwezige
cultuurhistorische waarden als bedoeld in 4.1.
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4.6.2 Omgevingsvergunning recreatieve nevenactiviteiten
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1.2 onder b
teneinde als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf extensieve vormen van dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen, zoals een
kinderboerderij, theetuin, verhuur van fietsen/huifkarren, organiseren van rondleidingen en exposities, bed en breakfastvoorzieningen
in een grotere omvang e.d., toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de nevenactiviteit vindt plaats naast en ter ondersteuning van de agrarische bedrijfsvoering;
b. er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
c. ten aanzien van de functies in het algemeen, geldt het volgende:

1. de totale omvang van nevenactiviteiten mag niet meer bedragen dan 40% van de bebouwing en 40% van de
onbebouwde grond binnen het bouwvlak.

2. ten behoeve van de nevenactiviteit is ondergeschikte en ondersteunende routegebonden horeca toegestaan;
3. de totale omvang van routegebonden horeca mag maximaal 100 m² bedragen;
4. detailhandel is uitsluitend toegestaan in ondergeschikte, aan de nevenactiviteit gerelateerde vorm;
5. maneges zijn niet toegestaan;

d. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de
(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;

e. overtollige bebouwing wordt gesloopt;
f. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
g. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en

omliggende (agrarische) bedrijven;
i. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.

4.6.3 Omgevingsvergunning bed en breakfast
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1.2 onder n
teneinde een bed en breakfast als nevenactiviteit bij een woning toe te staan in een bestaand bijgebouw, mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:

a. de voorzieningen voor bed en breakfast bestaan enkel uit een slaap-/verblijfsruimte en een ruimte met de hoogstnoodzakelijke
sanitaire voorzieningen;

b. in totaal maximaal 10 bedden voor bed en breakfast geplaatst mogen worden;
c. er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
d. de eigenaar/verhuurder zekerheid verschaft dat permanente bewoning is uitgesloten;
e. huisvesting van tijdelijke werknemers is niet toegestaan;
f. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de

(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;

g. overtollige bebouwing wordt gesloopt;
h. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
i. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
j. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en

omliggende (agrarische) bedrijven;
k. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.

4.6.4 Omgevingsvergunning minicamping
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1.2 onder b
teneinde als nevenactiviteit minicamping en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen, toe te staan,
waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' of tot maximaal 100 m uit de aanduiding
'bouwvlak', op een afstand van minimaal 50 m van de bestemming Wonen van derden;

b. voor de minicamping gelden de volgende specifieke bepalingen:
1. slechts kampeermiddelen zijn toegestaan met een niet-permanent karakter (tenten, tentwagens, kampeerauto's,

campers en toercaravans), alsmede maximaal 1 trekkershut per agrarisch bedrijf;
2. er zijn maximaal 25 kampeerplaatsen per minicamping toegestaan, uitsluitend in de periode van 15 maart tot en met 31

oktober;
3. gebouwde voorzieningen ten behoeve van kleinschalig kamperen zoals sanitaire en recreatieve voorzieningen, zijn

uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', met een maximale gezamenlijke oppervlakte van 100
m2;

4. ten behoeve van de nevenactiviteit is ondergeschikte horeca toegestaan;
5. de totale omvang van nevenactiviteiten mag niet meer bedragen dan 40% van de bebouwing en 40% van de

onbebouwde grond binnen het bouwvlak, met een maximum van 5000 m2;
6. de oppervlakte die nodig is voor het plaatsen van kampeermiddelen bij een minicamping wordt hierbij niet

meegerekend; deze mag maximaal 10.000 m2 terrein bedragen;
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c. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de
(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;

d. overtollige bebouwing wordt gesloopt;
e. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
f. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
g. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en

omliggende (agrarische) bedrijven;
h. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.

4.6.5 Omgevingsvergunning zorgverlenende nevenactiviteiten
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1.2 onder b
teneinde - bedrijfsmatige - nevenactiviteiten in de vorm van zorgverlening op sociaal, fysiek of psychisch vlak toe te staan bij een
agrarisch bedrijf, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. deze nevenactiviteit is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone-wijzigingsgebied
bebouwingsconcentratie';

b. de nevenactiviteit vindt plaats naast en ter ondersteuning van de agrarische bedrijfsvoering;
c. er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
d. voor de functie gelden de volgende specifieke bepalingen:

1. horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
2. de totale omvang van nevenactiviteiten mag niet meer bedragen dan 40% van de bebouwing en 40% van de

onbebouwde grond binnen het bouwvlak, met een maximum van 5000 m2;
3. de oppervlakte die nodig is voor het plaatsen van kampeermiddelen bij een minicamping wordt hierbij niet

meegerekend;
e. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de

(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;

f. overtollige bebouwing wordt gesloopt;
g. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
h. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
i. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en

omliggende (agrarische) bedrijven;
j. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.

4.6.6 Omgevingsvergunning agrarisch verwant bedrijf/ agrarisch technisch hulpbedrijf als nevenactiviteit
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1.2 onder b
teneinde een vorm van agrarisch verwant bedrijf of agrarisch technisch hulpbedrijf als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf toe te
staan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
b. voor de functie gelden de volgende specifieke bepalingen:

1. de totale omvang van nevenactiviteiten mag niet meer bedragen dan 40% van de bebouwing en 40% van de
onbebouwde grond binnen het bouwvlak, met een maximum van 5000 m2;

2. detailhandel ten behoeve van deze nevenactiviteit is niet toegestaan;
c. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de

(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;

d. er mag geen opslag van niet-agrarische producten en materialen buiten de gebouwen plaatsvinden;
e. overtollige bebouwing wordt gesloopt;
f. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
g. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en

omliggende (agrarische) bedrijven;
i. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.

4.6.7 Omgevingsvergunning niet-agrarisch bedrijf als nevenactiviteit
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1.2 onder b
teneinde een vorm van een niet-agrarisch bedrijf als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf toe te staan, mits aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

a. de afwijking is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone-wijzigingsgebied bebouwingsconcentratie';
b. er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
c. voor de functie gelden de volgende specifieke bepalingen:

1. detailhandel ten behoeve van deze nevenactiviteit is niet toegestaan;
2. de nevenactiviteit behoort tot maximaal milieucategorie 1 of 2 van de in Bijlage 1 opgenomen bedrijvenlijst, alsmede

naar aard en omvang vergelijkbare activiteiten;
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3. de totale omvang van nevenactiviteiten mag niet meer bedragen dan 40 % van de bebouwing en 40% van de
onbebouwde grond binnen het bouwvlak, met een maximum van 5000 m2;

4. de oppervlakte die nodig is voor het plaatsen van kampeermiddelen bij een minicamping wordt hierbij niet
meegerekend;

d. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de
(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;

e. overtollige bebouwing wordt gesloopt;
f. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en

omliggende (agrarische) bedrijven;
g. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
h. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
i. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.

4.6.8 Omgevingsvergunning overige verbrede landbouw
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1.2 onder b
teneinde – bedrijfsmatige - nevenactiviteiten in de vorm van overige verbrede landbouw gericht op bewerking en
waardevermeerdering van op het eigen bedrijf geproduceerde producten, zoals een ijs- of kaasmakerij, toe te staan bij een agrarisch
bedrijf, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
b. voor de functie gelden de volgende specifieke bepalingen:

1. de nevenactiviteit behoort tot maximaal milieucategorie 1 of 2 van de in Bijlage 1 genoemde activiteiten;
2. de totale omvang van nevenactiviteiten mag niet meer bedragen dan 40% van de bebouwing en 40% van de

onbebouwde grond binnen het bouwvlak, met een maximum van 5000 m2; de oppervlakte die nodig is voor het
plaatsen van kampeermiddelen bij een minicamping wordt hierbij niet meegerekend;

c. de aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een plan voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de
(bouwkundige) voorzieningen. Voor de landschappelijke inpassing mag alleen gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
beplanting;.

d. overtollige bebouwing wordt gesloopt;
e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en

omliggende (agrarische) bedrijven;
f. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
g. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
h. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.

4.6.9 Omgevingsvergunning opslag gevaarlijke stoffen
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.5.1 onder g ten
behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen teneinde toe te staan dat de daarbij behorende 10-6 risicocontour de aanduiding
'bouwvlak' overschrijdt, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

b. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
c. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
d. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.

4.6.10 Omgevingsvergunning ten behoeve van afhankelijk wonen
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning voor een daarbij te bepalen periode, afwijken
van het bepaalde in 4.5.1 onder c en d en toestaan dat een niet voor bewoning bestemd gebouw tijdelijk gebruikt wordt voor
woondoeleinden indien:

a. het gebruik van het gebouw voor woondoeleinden noodzakelijk is vanuit het oogpunt van een aantoonbare noodzaak tot
mantelzorg van de bewoner. Deze noodzaak dient aangetoond te worden door een door burgemeester en wethouder
aangewezen onafhankelijke deskundige;

b. het vloeroppervlak dat voor mantelzorg wordt gebruikt, bedraagt maximaal 80 m²;
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en

omliggende (agrarische) bedrijven;
d. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.

4.6.11 Omgevingsvergunning plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen teneinde het gebruik van een bestaande voormalige bedrijfswoning bij
een agrarisch bedrijf als plattelandswoning toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de woning ligt binnen het bouwvlak van het agrarisch bedrijf;
b. het agrarische bedrijf binnen het bouwvlak is in werking;
c. uit een onderzoek naar bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0844.BPLandelijkgebied-VG01/rb_NL.IMRO.0844.BPLandelijkgebied-VG01_1.pdf


d. wordt voldaan aan de bepalingen uit de Wet geluidhinder;
e. er is sprake van een aanvaardbaar woon-en leefklimaat;
f. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en

omliggende (agrarische) bedrijven.

4.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden

4.7.1 Omgevingsvergunningplicht
Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag
(omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden) de in het schema onder 4.7.4. opgenomen omgevingsvergunningplichtige
werken en werkzaamheden uit te voeren.

4.7.2 Uitzonderingen vergunningenplicht
Het onder 4.7.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

a. welke plaatshebben ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
b. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan omgevingsvergunning voor werken en

werkzaamheden is verleend;
c. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
d. welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer.

4.7.3 Toetsing aan aanwezige waarden
De in 4.7.1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien na een belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige aantasting
plaatsvindt van de aanwezige waarden als opgenomen in 4.1. Ten behoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder
4.7.4 de toetsingscriteria weergegeven.

4.7.4 Schema omgevingsvergunningsplichtige werken en werkzaamheden

Omgevingsvergunningsplichtige
werken/werkzaamheden  

Criteria voor verlening van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken en werkzaamheden  

- het aanbrengen van verhardingen; 
- het aanleggen van
landschapslelementen; 
 

de werkzaamheden mogen geen onevenredige aantasting tot gevolg hebben van de in
4.1 bij de aanduiding omschreven waarden;  

alsmede, ter plaatse van de aanduiding: 
- wro-zone - omgevingsvergunning
historische verkavelingsstructuren: 
 
-- graven of dempen van sloten; 
- aanleggen van paden; 
- wijzigen van perceels- of
kavelgrenzen; 
- verwijderen van
perceelsrandbeplanting; 
- het aanbrengen van hoogopgaande
beplanting; 
 

de werkzaamheden mogen geen onevenredige aantasting tot gevolg hebben van de in
4.1.2 onder j bij de aanduiding omschreven waarden;  

alsmede, ter plaatse van de aanduiding
'wro-zone - omgevingsvergunning
landschapselementen':  
 
- het rooien of vellen van houtgewas; 
   

de werkzaamheden mogen geen onevenredige aantasting tot gevolg hebben van de in
4.1.2 onder j bij de aanduiding omschreven waarden;  

alsmede, ter plaatse van de aanduiding
'wro-zone - omgevingsvergunning
waardevolle beek/beekrelict': 
 
- afgraven, vergraven, ophogen en
egaliseren van de bodem; 
- diepwoelen en diepploegen; 
- verwijderen van beekbegeleidende

de werkzaamheden mogen geen onevenredige aantasting tot gevolg hebben van de in
4.1.2 onder j bij de aanduiding omschreven waarden.  



beplanting; 
 

alsmede, ter plaatse van de aanduiding:  
- 'wro-zone - wijzigingsgebied ecologische
verbindingszone';  
- 'wro-zone - wijzigingsgebied zoekgebied
watersystemen';  
 
- afgraven, vergraven, ophogen en
egaliseren van de bodem; 
- aanbrengen van niet onomkeerbare
verhardingen en/of verharde
oppervlakten van meer dan 100 m²
anders dan een bouwwerk; 
- diepploegen en diepwoelen van de
bodem dieper dan 30 cm onder het
maaiveld.  

ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied ecologische
verbindingszone' en 'wro-zone - wijzigingsgebied zoekgebied watersystemen' mogen de
werkzaamheden geen onevenredige aantasting tot gevolg hebben van de in 4.1.2
onder k bij de aanduiding omschreven waarden; 
 
ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied zoekgebied watersystemen'
mogen de werkzaamheden geen onevenredige aantasting tot gevolg hebben van de
mogelijkheid tot verwezenlijking, behoud en herstel van een natuurlijk watersysteem.  

4.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

4.8.1 Omgevingsvergunningplicht
Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor slopen)
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, zoals opgenomen in Bijlage 4 Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing geheel of gedeeltelijk
te slopen.

4.8.2 Uitzonderingen vergunningplicht
Het in 4.8.1 vervatte verbod geldt niet voor sloopwerkzaamheden:

a. ingevolge een aanschrijving van het bevoegd gezag;
b. sloopwerkzaamheden die het normale onderhoud betreffen overeenkomstig de bestemming van deze gronden, dan wel van

ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
c. sloopwerkzaamheden, die op het tijdstip, waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in uitvoering zijn.

4.8.3 Toetsing aan aanwezige waarden
a. De in 4.8.1 bedoelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien door de sloopwerkzaamheden geen

onevenredige aantasting plaatsvinden van de cultuurhistorische waarden van de bebouwing.
b. De aanvraag om omgevingsvergunning moet zijn voorzien van een deskundigenrapport dat ingaat op cultuurhistorische

waarden, de bouwkundige en/of gebruikstechnische staat van het gebouw in relatie tot de gewenste/ noodzakelijke werken en
werkzaamheden.�

c. Het bevoegd kan één of meerdere voorwaarden verbinden aan de in 4.8.1 bedoelde omgevingsvergunning teneinde de
cultuurhistorische waarden te beschermen.

d. Alvorens het bevoegd gezag beslist over de verlening van de omgevingsvergunning en de daaraan gekoppelde voorwaarden
wint zij schriftelijk advies in bij een deskundige op het terrein van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing omtrent de
vraag of door het verlenen van een omgevingsvergunning geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de
cultuurhistorische waarden en of en zo ja welke voorwaarden dienen te worden gesteld. Hierbij wordt mede betrokken of de
kosten van waardedaling en renovatie in verhouding staan met de bouwkundige en/of gebruikstechnische staat van het
gebouw.

4.9 Wijzigingsbevoegdheid

4.9.1 Wijziging t.b.v. vergroting/ vormverandering agrarisch bouwvlak
Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming op onderdelen wijzigen ten behoeve van vergroting en/of vormverandering
van de aanduiding 'bouwvlak', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone – wijzigingsgebied zoekgebied watersystemen' en de aanduiding 'wro-zone -
wijzigingsgebied ecologische verbindingszone' mag het realiseren en toekomstig functioneren van de geprojecteerde
ecologische verbindingszone, alsmede het toekomstig herstel van het natuurlijk watersysteem, niet worden geschaad;

b. de vergroting en/of vormverandering dient noodzakelijk te zijn uit het oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering en/of -
ontwikkeling waaronder begrepen het kunnen plaatsen van permanente teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse van de
op te nemen aanduiding 'bouwvlak', deze noodzakelijkheid dient te worden getoetst door de Adviescommissie Agrarische
Bouwaanvragen;

c. de vergroting en/of vormverandering van de aanduiding 'bouwvlak' mag uitsluitend als volgt plaatsvinden:
1. voor grondgebonden agrarische bedrijven, inclusief paardenhouderijen, is vergroting van de aanduiding 'bouwvlak' tot

een totale omvang van 1,5 ha toegestaan;
2. voor intensieve veehouderij gelden de volgende bepalingen:
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ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' is een uitbreiding toegestaan tot een
totale omvang van 1,5 ha, mits sprake is van een duurzame locatie voor de intensieve veehouderij (conform de
provinciale handleiding duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij);
ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' is geen uitbreiding of
vormverandering toegestaan;

3. voor overig niet-grondgebonden bedrijven is vergroting van de aanduiding 'bouwvlak' tot een totale omvang van 1,5 ha
toegestaan;

4. voor glastuinbouwbedrijven ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' is vergroting tot een omvang van 3 ha
toegestaan, uitsluitend wanneer er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de natuurlijke, landschappelijke,
cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische kwaliteiten van het gebied;

d. er dient te worden voldaan aan de volgende landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen:
1. landschappelijke inpassing: met het initiatief dient een gedegen landschappelijke inpassing plaats te vinden middels

erfbeplanting (met voor het landschap kenmerkende soorten); de kwaliteitswinst blijkt uit een door de gemeente
goedgekeurd beplantingsplan; het beplantingsplan maakt onderdeel uit van de aanvraag om wijziging; indien sprake is
van vergroting van een intensieve veehouderij, dan dient minimaal 10% van het totale bouwvlak te worden aangewend
voor landschappelijke inpassing;

2. verkaveling: met het initiatief dient aansluiting te worden gezocht bij het bestaand verkavelingspatroon
(occupatiegeschiedenis) zowel bij de erfinrichting als de situering van de gebouwen;

3. zuinig ruimtegebruik: de inrichting van het 'bouwvlak' bevordert een gunstige verhouding tussen bruto (bestemmings of
bouwvlak) en netto (bebouwing) ruimtebeslag;

4. ontstening: met het initiatief wordt eveneens bewerkstelligd, dat overtollige bebouwing (niet zijnde cultuurhistorisch
waardevol) wordt gesloopt;

5. bebouwing: de bebouwing is passend bij de aard van de omgeving (hoogte, bouwmassa en architectonische kwaliteit);
6. er mag geen opslag van niet-agrarische producten en materialen buiten de gebouwen plaatsvinden;
7. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;
8. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;

e. bij toename van bebouwing of verharding dient aangegeven te worden hoe met water wordt omgegaan via de trits:
vasthouden, bergen en afvoeren; er zal in alle gevallen minimaal waterneutraal gebouwd dienen te worden;

f. er moet sprake zijn van een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en
landschappelijke waarden van de groenblauwe mantel;

g. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

h. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden;
i. het aangepaste 'bouwvlak' wordt op de verbeelding behorende bij het wijzigingsplan.

4.9.2 Wijziging t.b.v. omschakeling naar overig niet-grondgebonden
Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming op onderdelen wijzigen teneinde omschakeling toe te staan van een
agrarische bedrijfsvorm, niet zijnde een overig-niet grondgebonden agrarisch bedrijf, naar een overig niet-grondgebonden agrarisch
bedrijf, door middel van het aanduiden van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' met de aanduiding 'specifieke vorm
van agrarisch - overig niet grondgebonden', mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de “Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken” of de regeling “Ruimte-voor-ruimte”;

b. er dient sprake te zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf, dit dient te worden getoetst door de Adviescommissie Agrarische
Bouwaanvragen;

c. de omvang van de aanduiding 'bouwvlak' mag niet meer bedragen dan 1,5 ha;
d. er dient een, door de gemeente goed te keuren, bedrijfsplan te worden overlegd, waarin de economische en milieukundige

duurzaamheid van de voorgenomen wijzging wordt onderbouwd, waarbij in elk geval wordt aangetoond, welke bestaande
gebouwen noodzakelijk zijn voor de nieuwe functie;

e. er dient te worden voldaan aan de volgende landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen:
1. landschappelijke inpassing: met het initiatief dient een gedegen landschappelijke inpassing plaats te vinden middels

erfbeplanting (met voor het landschap kenmerkende soorten); de kwaliteitswinst blijkt uit een door de gemeente
goedgekeurd beplantingsplan; het beplantingsplan maakt onderdeel uit van de aanvraag om wijziging;

2. verkaveling: met het initiatief dient aansluiting te worden gezocht bij het bestaand verkavelingspatroon
(occupatiegeschiedenis) zowel bij de erfinrichting als de situering van de gebouwen;

3. zuinig ruimtegebruik: de inrichting van het 'bouwvlak' bevordert een gunstige verhouding tussen bruto (bestemmings of
bouwvlak) en netto (bebouwing) ruimtebeslag;

4. ontstening: met het initiatief wordt eveneens bewerkstelligd, dat overtollige bebouwing (niet zijnde cultuurhistorisch
waardevol) wordt gesloopt.

5. bebouwing: de bebouwing is passend bij de aard van de omgeving (hoogte, bouwmassa en architectonische kwaliteit);
6. er mag geen opslag van niet-agrarische producten en materialen buiten de gebouwen plaatsvinden;
7. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;
8. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;

f. bij toename van bebouwing of verharding dient aangegeven te worden hoe met water wordt omgegaan via de trits:
vasthouden, bergen en afvoeren; er zal in alle gevallen minimaal waterneutraal gebouwd dienen te worden;



g. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

h. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden;
i. het aangepaste 'bouwvlak' wordt op de verbeelding behorende bij het wijzigingsplan opgenomen.

4.9.3 Wijziging t.b.v. omschakeling naar productiegerichte paardenhouderij
Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming op onderdelen wijzigen teneinde omschakeling toe te staan van een
agrarische bedrijfsvorm, niet zijnde een paardenhouderij, naar een paardenhouderij, door middel van het aanduiden van de gronden
ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' met de aanduiding 'paardenhouderij' mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de “Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken” of de regeling “Ruimte-voor-ruimte”;

b. er dient sprake te zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf, dit dient te worden getoetst door de Adviescommissie Agrarische
Bouwaanvragen;

c. de omvang van de aanduiding 'bouwvlak' mag maximaal 1,5 ha bedragen;
d. de bebouwde oppervlakte van een rijhal mag niet meer bedragen dan 1500 m2;
e. paardenbakken mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden opgericht;
f. er dient een, door de gemeente goed te keuren, bedrijfsplan te worden overlegd, waarin de economische en milieukundige

duurzaamheid van de voorgenomen wijzging wordt onderbouwd, waarbij in elk geval wordt aangetoond, welke bestaande
gebouwen noodzakelijk zijn voor de nieuwe functie;

g. er dient te worden voldaan aan de volgende landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen:
1. landschappelijke inpassing: met het initiatief dient een gedegen landschappelijke inpassing plaats te vinden middels

erfbeplanting (met voor het landschap kenmerkende soorten); de kwaliteitswinst blijkt uit een door de gemeente
goedgekeurd beplantingsplan; het beplantingsplan maakt onderdeel uit van de aanvraag om wijziging;

2. verkaveling: met het initiatief dient aansluiting te worden gezocht bij het bestaand verkavelingspatroon
(occupatiegeschiedenis) zowel bij de erfinrichting als de situering van de gebouwen;

3. zuinig ruimtegebruik: de inrichting van het 'bouwvlak' bevordert een gunstige verhouding tussen bruto (bestemmings of
bouwvlak) en netto (bebouwing) ruimtebeslag;

4. ontstening: met het initiatief wordt eveneens bewerkstelligd, dat overtollige bebouwing (niet zijnde cultuurhistorisch
waardevol) wordt gesloopt.

5. bebouwing: de bebouwing is passend bij de aard van de omgeving (hoogte, bouwmassa en architectonische kwaliteit);
6. er mag geen opslag van niet-agrarische producten en materialen buiten de gebouwen plaatsvinden;
7. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;
8. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;

h. bij toename van bebouwing of verharding dient aangegeven te worden hoe met water wordt omgegaan via de trits:
vasthouden, bergen en afvoeren; er zal in alle gevallen minimaal waterneutraal gebouwd dienen te worden;

i. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

j. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden;
k. het aangepaste 'bouwvlak' wordt op de verbeelding behorende bij het wijzigingsplan opgenomen.

4.9.4 Wijziging t.b.v. gebruiksgerichte paardenhouderij manege
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' wijzigen in de
bestemming Sport, teneinde een gebruiksgerichte paardenhouderij in de vorm van een manege toe te staan, mits wordt voldaan aan
de volgende voorwaarden:

a. op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de “Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken” of de regeling “Ruimte-voor-ruimte”;

b. het hergebruik dient naar aard en omvang te passen in de omgeving;
c. de omvang van het bestemmingsvlak bedraagt maximaal 1,5 ha;
d. de bebouwde oppervlakte van een rijhal mag niet meer bedragen dan 1500 m2;
e. paardenbakken mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden opgericht;
f. ondergeschikte horeca en evenementen gericht op de manegeactiviteiten, zijn toegestaan;
g. detailhandel is niet toegestaan;
h. er dient een, door de gemeente goed te keuren, bedrijfsplan te worden overlegd, waarin de economische en milieukundige

duurzaamheid van de voorgenomen wijzging wordt onderbouwd, waarbij in elk geval wordt aangetoond, welke bestaande
gebouwen noodzakelijk zijn voor de nieuwe functie;

i. er dient te worden voldaan aan de volgende landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen:
1. landschappelijke inpassing: met het initiatief dient een gedegen landschappelijke inpassing plaats te vinden middels

erfbeplanting (met voor het landschap kenmerkende soorten); de kwaliteitswinst blijkt uit een door de gemeente
goedgekeurd beplantingsplan; het beplantingsplan maakt onderdeel uit van de aanvraag om wijziging;

2. verkaveling: met het initiatief dient aansluiting te worden gezocht bij het bestaand verkavelingspatroon
(occupatiegeschiedenis) zowel bij de erfinrichting als de situering van de gebouwen;

3. zuinig ruimtegebruik: de inrichting van het 'bouwvlak' bevordert een gunstige verhouding tussen bruto (bestemmings of
bouwvlak) en netto (bebouwing) ruimtebeslag;
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4. ontstening: met het initiatief wordt eveneens bewerkstelligd, dat overtollige bebouwing (niet zijnde cultuurhistorisch
waardevol) wordt gesloopt.

5. bebouwing: de bebouwing is passend bij de aard van de omgeving (hoogte, bouwmassa en architectonische kwaliteit);
6. er mag geen opslag van niet-agrarische producten en materialen buiten de gebouwen plaatsvinden;
7. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;
8. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;

j. bij toename van bebouwing of verharding dient aangegeven te worden hoe met water wordt omgegaan via de trits:
vasthouden, bergen en afvoeren; er zal in alle gevallen minimaal waterneutraal gebouwd dienen te worden;

k. de wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten
van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied;

l. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

m. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden;
n. de regels van Artikel 22 Sport worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

4.9.5 Wijziging t.b.v. gebruiksgerichte paardenhouderij Agrarisch verwant
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' wijzigen in de
bestemming Bedrijf - Agrarisch verwant, teneinde een gebruiksgerichte paardenhouderij in de vorm van een agrarisch verwant bedrijf
toe te staan, zoals pensionstalling, africhtingsstal en handelsstal, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de “Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken” of de regeling “Ruimte-voor-ruimte”;

b. de omvang van het bestemmingsvlak bedraagt maximaal 1,5 ha;
c. de bebouwde oppervlakte van een rijhal mag niet meer bedragen dan 1500 m2;
d. paardenbakken mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden opgericht;
e. horeca en evenementen zijn niet toegestaan;
f. detailhandel is niet toegestaan;
g. er dient een, door de gemeente goed te keuren, bedrijfsplan te worden overlegd, waarin de economische en milieukundige

duurzaamheid van de voorgenomen wijzging wordt onderbouwd, waarbij in elk geval wordt aangetoond, welke bestaande
gebouwen noodzakelijk zijn voor de nieuwe functie;

h. er dient te worden voldaan aan de volgende landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen:
1. landschappelijke inpassing: met het initiatief dient een gedegen landschappelijke inpassing plaats te vinden middels

erfbeplanting (met voor het landschap kenmerkende soorten); de kwaliteitswinst blijkt uit een door de gemeente
goedgekeurd beplantingsplan; het beplantingsplan maakt onderdeel uit van de aanvraag om wijziging;

2. verkaveling: met het initiatief dient aansluiting te worden gezocht bij het bestaand verkavelingspatroon
(occupatiegeschiedenis) zowel bij de erfinrichting als de situering van de gebouwen;

3. zuinig ruimtegebruik: de inrichting van het 'bouwvlak' bevordert een gunstige verhouding tussen bruto (bestemmings of
bouwvlak) en netto (bebouwing) ruimtebeslag;

4. ontstening: met het initiatief wordt eveneens bewerkstelligd, dat overtollige bebouwing (niet zijnde cultuurhistorisch
waardevol) wordt gesloopt.

5. bebouwing: de bebouwing is passend bij de aard van de omgeving (hoogte, bouwmassa en architectonische kwaliteit);
6. er mag geen opslag van niet-agrarische producten en materialen buiten de gebouwen plaatsvinden;
7. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;
8. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;

i. bij toename van bebouwing of verharding dient aangegeven te worden hoe met water wordt omgegaan via de trits:
vasthouden, bergen en afvoeren; er zal in alle gevallen minimaal waterneutraal gebouwd dienen te worden;

j. de wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten
van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied;

k. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

l. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden;
m. de regels van Artikel 9 Bedrijf - Agrarisch verwant worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

4.9.6 Wijziging t.b.v. agrarisch verwant bedrijf/ agrarisch technisch hulpbedrijf
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' wijzigen in de
bestemming Bedrijf - Agrarisch verwant, teneinde een agrarisch verwant bedrijf dan wel een agrarisch technisch hulpbedrijf toe te
staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de “Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken” of de regeling “Ruimte-voor-ruimte”;

b. voor de functie gelden de volgende specifieke bepalingen:
1. detailhandel is uitsluitend in ondergeschikte en in ondersteunende vorm toegestaan, de totale vloeroppervlakte aan

detailhandel mag niet meer bedragen dan 10% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte met een maximum van 150 m²;
2. de omvang van het bestemmingsvlak mag maximaal 1,5 ha bedragen;

c. het hergebruik dient naar aard en omvang te passen in de omgeving;
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d. er dient een, door de gemeente goed te keuren, bedrijfsplan te worden overlegd, waarin de economische en milieukundige
duurzaamheid van de voorgenomen wijzging wordt onderbouwd, waarbij in elk geval wordt aangetoond, welke bestaande
gebouwen noodzakelijk zijn voor de nieuwe functie;

e. er dient te worden voldaan aan de volgende landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen:
1. landschappelijke inpassing: met het initiatief dient een gedegen landschappelijke inpassing plaats te vinden middels

erfbeplanting (met voor het landschap kenmerkende soorten); de kwaliteitswinst blijkt uit een door de gemeente
goedgekeurd beplantingsplan; het beplantingsplan maakt onderdeel uit van de aanvraag om wijziging;

2. verkaveling: met het initiatief dient aansluiting te worden gezocht bij het bestaand verkavelingspatroon
(occupatiegeschiedenis) zowel bij de erfinrichting als de situering van de gebouwen;

3. zuinig ruimtegebruik: de inrichting van het 'bouwvlak' bevordert een gunstige verhouding tussen bruto (bestemmings of
bouwvlak) en netto (bebouwing) ruimtebeslag;

4. ontstening: met het initiatief wordt eveneens bewerkstelligd, dat overtollige bebouwing (niet zijnde cultuurhistorisch
waardevol) wordt gesloopt.

5. bebouwing: de bebouwing is passend bij de aard van de omgeving (hoogte, bouwmassa en architectonische kwaliteit);
6. er mag geen opslag van niet-agrarische producten en materialen buiten de gebouwen plaatsvinden;
7. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;
8. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;

f. bij toename van bebouwing of verharding dient aangegeven te worden hoe met water wordt omgegaan via de trits:
vasthouden, bergen en afvoeren; er zal in alle gevallen minimaal waterneutraal gebouwd dienen te worden;

g. de wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten
van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied;

h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

i. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden;
j. de regels van Artikel 9 Bedrijf - Agrarisch verwant worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

4.9.7 Wijziging t.b.v. niet-agrarisch bedrijf
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' wijzigen in de
bestemming Bedrijf, teneinde een niet-agrarisch bedrijf toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de wijziging is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone-wijzigingsgebied bebouwingsconcentratie';
b. op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de “Regeling Beëindiging

Veehouderijtakken” of de regeling “Ruimte-voor-ruimte”;
c. het hergebruik dient naar aard en omvang te passen in de omgeving;
d. voor de functie gelden de volgende specifieke bepalingen:

1. detailhandel is uitsluitend in ondergeschikte en in ondersteunende vorm toegestaan, de totale vloeroppervlakte aan
detailhandel mag niet meer bedragen dan 10% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte met een maximum van 150 m²;

2. de omvang van het bestemmingsvlak bedraagt maximaal 5000 m2 waarbij de totale oppervlakte aan gebouwen
maximaal 400 m2 mag bedragen;

3. het bedrijf voorkomt in de milieucategorie 1 of 2 van de in Bijlage 1 opgenomen bedrijfsactiviteiten of kan, voor wat
betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt, gelijk gesteld worden aan een bedrijf behorende
tot één van die milieucategorieën;

e. er dient een, door de gemeente goed te keuren, bedrijfsplan te worden overlegd, waarin de economische en milieukundige
duurzaamheid van de voorgenomen wijzging wordt onderbouwd, waarbij in elk geval wordt aangetoond, welke bestaande
gebouwen noodzakelijk zijn voor de nieuwe functie;

f. er dient te worden voldaan aan de volgende landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen:
1. landschappelijke inpassing: met het initiatief dient een gedegen landschappelijke inpassing plaats te vinden middels

erfbeplanting (met voor het landschap kenmerkende soorten); de kwaliteitswinst blijkt uit een door de gemeente
goedgekeurd beplantingsplan; het beplantingsplan maakt onderdeel uit van de aanvraag om wijziging;

2. verkaveling: met het initiatief dient aansluiting te worden gezocht bij het bestaand verkavelingspatroon
(occupatiegeschiedenis) zowel bij de erfinrichting als de situering van de gebouwen;

3. zuinig ruimtegebruik: de inrichting van het 'bouwvlak' bevordert een gunstige verhouding tussen bruto (bestemmings of
bouwvlak) en netto (bebouwing) ruimtebeslag;

4. ontstening: met het initiatief wordt eveneens bewerkstelligd, dat overtollige bebouwing (niet zijnde cultuurhistorisch
waardevol) wordt gesloopt.

5. bebouwing: de bebouwing is passend bij de aard van de omgeving (hoogte, bouwmassa en architectonische kwaliteit);
6. er mag geen opslag van niet-agrarische producten en materialen buiten de gebouwen plaatsvinden;
7. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;
8. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;

g. bij toename van bebouwing of verharding dient aangegeven te worden hoe met water wordt omgegaan via de trits:
vasthouden, bergen en afvoeren; er zal in alle gevallen minimaal waterneutraal gebouwd dienen te worden;

h. de wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten
van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied;

i. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

j. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden;
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k. de regels van Artikel 8 Bedrijf worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

4.9.8 Wijziging t.b.v. wonen met inpandige statische opslag
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' wijzigen in de
bestemming Wonen met een aanduiding 'opslag', teneinde – naast het gebruik ten behoeve van de woonfunctie - hergebruik van de
bedrijfsbebouwing toe te kunnen staan voor inpandige statische opslag, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de “Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken” of de regeling “Ruimte-voor-ruimte”;

b. voor de wijziging naar de woonfunctie gelden de voorwaarden als opgenomen in 4.9.9;
c. de activiteit dient plaats te vinden binnen de aanwezige gebouwen; er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van

de activiteit plaats;
d. voor opslag gelden de volgende specifieke bepalingen:

1. de opslag mag niet plaatsvinden in kassen;
2. de vloeroppervlakte van de bebouwing, die wordt aangewend voor deze activiteit, mag niet meer bedragen dan 1000

m2;
3. detailhandel ten behoeve van deze nevenactiviteit is niet toegestaan;

e. er dient een, door de gemeente goed te keuren, bedrijfsplan te worden overlegd, waarin de economische en milieukundige
duurzaamheid van de voorgenomen wijzging wordt onderbouwd, waarbij in elk geval wordt aangetoond, welke bestaande
gebouwen noodzakelijk zijn voor de nieuwe functie;

f. er dient te worden voldaan aan de volgende landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen:
1. landschappelijke inpassing: met het initiatief dient een gedegen landschappelijke inpassing plaats te vinden middels

erfbeplanting (met voor het landschap kenmerkende soorten); de kwaliteitswinst blijkt uit een door de gemeente
goedgekeurd beplantingsplan; het beplantingsplan maakt onderdeel uit van de aanvraag om wijziging;

2. verkaveling: met het initiatief dient aansluiting te worden gezocht bij het bestaand verkavelingspatroon
(occupatiegeschiedenis) zowel bij de erfinrichting als de situering van de gebouwen;

3. zuinig ruimtegebruik: de inrichting van het 'bouwvlak' bevordert een gunstige verhouding tussen bruto (bestemmings of
bouwvlak) en netto (bebouwing) ruimtebeslag;

4. ontstening: met het initiatief wordt eveneens bewerkstelligd, dat overtollige bebouwing (niet zijnde cultuurhistorisch
waardevol) wordt gesloopt.

5. bebouwing: de bebouwing is passend bij de aard van de omgeving (hoogte, bouwmassa en architectonische kwaliteit);
6. er mag geen opslag van niet-agrarische producten en materialen buiten de gebouwen plaatsvinden;
7. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;
8. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;

g. bij toename van bebouwing of verharding dient aangegeven te worden hoe met water wordt omgegaan via de trits:
vasthouden, bergen en afvoeren; er zal in alle gevallen minimaal waterneutraal gebouwd dienen te worden;

h. de wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten
van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied;

i. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

j. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden;
k. de regels van Artikel 26 Wonen worden van overeenkomstige toepassing verklaard; zij het dat de aanduiding 'opslag' wordt

toegevoegd met de bijbehorende voorwaarden dat uitsluitend inpandige statische opslag is toegestaan.

4.9.9 Wijziging naar Wonen / woningsplitsing
Burgemeester en wethouders kunnen deze bestemming (deels) wijzigen in de bestemming Wonen, waarbij na bedrijfsbeëindiging de
verbouw van een voormalige bedrijfswoning of voormalig (woon)boerderijpand voor woondoeleinden kan worden toegestaan; tevens
kan daarbij, mits het betreft (woon)boerderijpanden met cultuurhistorische waarden, waaronder langgevelboerderijen, woningsplitsing
worden toegestaan. Een en ander mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. met het initiatief (wijziging in de bestemming Wonen al dan niet met woningsplitsing) dient een gedegen landschappelijke
inpassing plaats te vinden middels erfbeplanting (met voor het landschap kenmerkende soorten); de kwaliteitswinst blijkt uit
een door de gemeente goedgekeurd erfbeplantingsplan;

b. de agrarische verschijningsvorm van de voormalige boerderij mag niet worden aangetast;
c. de bebouwde oppervlakte en inhoud van de voormalige bedrijfswoning (inclusief de inpandige stal / het inpandig deel) mag

niet worden vergroot, met dien verstande dat:
1. de bebouwde oppervlakte van de bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 100 m2 per woning;
2. indien sprake is van sloop van voormalige legale bedrijfsgebouwen, kan een bebouwde oppervlakte van bijgebouwen

worden toegestaan van 100 m2 vermeerderd met maximaal 25% van het meerdere van de bebouwde oppervlakte van
de (voormalige) bedrijfsgebouwen, tot een totaal maximum van 200 m2;

3. sloop van cultuurhistorisch waardevolle panden is niet toegestaan; de bestaande situering van de bedrijfswoning mag
niet worden gewijzigd;

d. de gesloopte oppervlakte mag slechts éénmaal ten behoeve van nieuwe bebouwing in aanmerking worden genomen;
e. voor woningsplitsing gelden de volgende aanvullende regels:

1. woningsplitsing is uitsluitend toegestaan in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing; de splitsing dient mede gericht te zijn op het
behoud en/of herstel van deze cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;
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2. splitsing mag slechts in maximaal 2 woningen plaatsvinden;

3. de inhoud per gesplitste woning dient minimaal 400 m3 bedragen;

4. per gesplitste woning zijn bijgebouwen toegestaan met een totale maximale oppervlakte van 100 m2; voor het overige dienen
bijgebouwen, voor zover zij niet cultuurhistorisch waardevol zijn, te worden gesloopt;

5. de splitsing dient te passen binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma;

f. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;
g. voldaan wordt aan de bepalingen bij of krachtens de Wet geluidhinder;
h. er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
i. de wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten

van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied;
j. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en

omliggende (agrarische) bedrijven;
k. het mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden.
l. de regels van Artikel 26 Wonen worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

4.9.10 Wijziging naar wonen met recreatieve nevenactiviteiten
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' wijzigen in wonen met
recreatieve nevenactiviteiten, teneinde hergebruik van de bebouwing toe te staan met de daarbij behorende gronden voor extensieve
vormen van dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen, zoals een kinderboerderij, theetuin, verhuur van fietsen/huifkarren,
organiseren van rondleidingen en exposities, bed en breakfastvoorzieningen in een grotere omvang e.d., toe te staan, mits aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de “Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken” of de regeling “Ruimte-voor-ruimte”;

b. de omvang van de gezamenlijke recreatieve nevenactiviteiten (bebouwd en onbebouwd) bedraagt, uitgezonderd de
standplaatsen voor kampeermiddelen, maximaal 5000 m2;

c. het hergebruik dient naar aard en omvang te passen in de omgeving;
d. het bepaalde in 4.9.9 is van toepassing voor zover het gaat om de wijziging naar Artikel 26 Wonen;
e. er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
f. voor verblijfsrecreatieve voorzieningen geldt het volgende:

1. verblijfsrecreatieve activiteiten zijn toegestaan in de vorm van groepsaccommodatie bed & breakfast, kampeermiddelen
e.d.;

2. kleinschalig logeren in de vorm van appartementen en/of gastenkamers is toegestaan met een slaapvoorziening voor
maximaal 50 bedden;

3. bij groepsaccommodatie zijn maximaal 50 bedden toegestaan;
4. voor kampeermiddelen gelden de bepalingen uit 4.6.4;

g. ten aanzien van de functies in het algemeen, geldt het volgende:
1. maneges zijn niet toegestaan;
2. hotels, conferentievoorzieningen en wellness zijn niet toegestaan;
3. ten behoeve van de activiteit is ondergeschikte en ondersteunende routegebonden horeca toegestaan, zoals de verkoop

van ijs, thee e.d.;
4. detailhandel is uitsluitend toegestaan in ondergeschikte, aan de recreatieactiviteit gerelateerde vorm;

h. er dient een, door de gemeente goed te keuren, bedrijfsplan te worden overlegd, waarin de economische en milieukundige
duurzaamheid van de voorgenomen wijzging wordt onderbouwd, waarbij in elk geval wordt aangetoond, welke bestaande
gebouwen noodzakelijk zijn voor de nieuwe functie;;

i. er dient te worden voldaan aan de volgende landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen:
1. landschappelijke inpassing: met het initiatief dient een gedegen landschappelijke inpassing plaats te vinden middels

erfbeplanting (met voor het landschap kenmerkende soorten); de kwaliteitswinst blijkt uit een door de gemeente
goedgekeurd beplantingsplan; het beplantingsplan maakt onderdeel uit van de aanvraag om wijziging;

2. verkaveling: met het initiatief dient aansluiting te worden gezocht bij het bestaand verkavelingspatroon
(occupatiegeschiedenis) zowel bij de erfinrichting als de situering van de gebouwen;

3. zuinig ruimtegebruik: de inrichting van het 'bouwvlak' bevordert een gunstige verhouding tussen bruto (bestemmings of
bouwvlak) en netto (bebouwing) ruimtebeslag;

4. ontstening: met het initiatief wordt eveneens bewerkstelligd, dat overtollige bebouwing (niet zijnde cultuurhistorisch
waardevol) wordt gesloopt.

5. bebouwing: de bebouwing is passend bij de aard van de omgeving (hoogte, bouwmassa en architectonische kwaliteit);
6. er mag geen opslag van niet-agrarische producten en materialen buiten de gebouwen plaatsvinden;
7. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;
8. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;

j. bij toename van bebouwing of verharding dient aangegeven te worden hoe met water wordt omgegaan via de trits:
vasthouden, bergen en afvoeren; er zal in alle gevallen minimaal waterneutraal gebouwd dienen te worden;

k. de wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten
van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied;
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l. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

m. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden;
n. de regels van Artikel 26 Wonen worden van overeenkomstige toepassing verklaard; zij het dat de aanduiding 'recreatieve

nevenactiviteit' wordt toegevoegd.

4.9.11 Wijziging t.b.v. zorg
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' wijzigen in de
bestemming Maatschappelijk, teneinde hergebruik van de bebouwing toe te staan met de daarbij behorende gronden voor
zorgvoorzieningen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. op de locatie heeft geen sloop van bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met gebruikmaking van de “Regeling Beëindiging
Veehouderijtakken” of de regeling “Ruimte-voor-ruimte”;

b. de activiteit is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone-wijzigingsgebied bebouwingsconcentratie';
c. het hergebruik dient naar aard en omvang te passen in de omgeving;
d. er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
e. de omvang van het bestemmingsvlak bedraagt maximaal 5000 m²;
f. er dient een, door de gemeente goed te keuren, bedrijfsplan te worden overlegd, waarin de economische en milieukundige

duurzaamheid van de voorgenomen wijzging wordt onderbouwd, waarbij in elk geval wordt aangetoond, welke bestaande
gebouwen noodzakelijk zijn voor de nieuwe functie;

g. er dient te worden voldaan aan de volgende landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen:
1. landschappelijke inpassing: met het initiatief dient een gedegen landschappelijke inpassing plaats te vinden middels

erfbeplanting (met voor het landschap kenmerkende soorten); de kwaliteitswinst blijkt uit een door de gemeente
goedgekeurd beplantingsplan; het beplantingsplan maakt onderdeel uit van de aanvraag om wijziging;

2. verkaveling: met het initiatief dient aansluiting te worden gezocht bij het bestaand verkavelingspatroon
(occupatiegeschiedenis) zowel bij de erfinrichting als de situering van de gebouwen;

3. zuinig ruimtegebruik: de inrichting van het 'bouwvlak' bevordert een gunstige verhouding tussen bruto (bestemmings of
bouwvlak) en netto (bebouwing) ruimtebeslag;

4. ontstening: met het initiatief wordt eveneens bewerkstelligd, dat overtollige bebouwing (niet zijnde cultuurhistorisch
waardevol) wordt gesloopt.

5. bebouwing: de bebouwing is passend bij de aard van de omgeving (hoogte, bouwmassa en architectonische kwaliteit);
6. er mag geen opslag van niet-agrarische producten en materialen buiten de gebouwen plaatsvinden;
7. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden;
8. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;

h. bij toename van bebouwing of verharding dient aangegeven te worden hoe met water wordt omgegaan via de trits:
vasthouden, bergen en afvoeren; er zal in alle gevallen minimaal waterneutraal gebouwd dienen te worden;

i. de wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten
van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied;

j. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en
omliggende (agrarische) bedrijven;

k. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden;
l. de regels van Artikel 17 Maatschappelijk worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

4.9.12 Wijziging naar Natuur
Burgemeester en wethouder kunnen de bestemming van de gronden wijzigen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone -
wijzigingsgebied zoekgebied watersystemen', alsmede ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied ecologische
verbindingszone' in de bestemming Natuur, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie;
b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en

omliggende (agrarische) bedrijven;
c. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in 4.1 omschreven waarden;
d. de regels van Artikel 18 Natuur worden van overeenkomstige toepassing verklaard.
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