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HOOfdStUK 3. BESTEMMINGEN PLANDEELVERGROTTNGEN EN VOORSCHRIFTEN
MET BETREKKING TOT DEZE BESTEMMINGEN.

Gronden bestemd voor:

woondoeleinden, kategorie EO (eengezinshuizen,
open bebouwing)

woondoeleinden, kategorie T (tuin)

bijzondere doeleinden, kategorie SK en R (sociaal-
kulturele en religieuze voorzieningen)
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rekreaÈ,ieve doeleinden, kategorie M (manege)
rekreatieve doeleinden, kategorie Zw (zomerwoning)

doeleinden

doeleinden

doeleinden
doeleinden

doeleinden

doeleinden

doeleinden
doel-einden
doeleinden
doeleinden

agrarische

agrarische

agrarische

agrarische

van handel en bedrijf I, kategorie H (horeca-
bedrij f )

van handel en bedrijf II, kategorie B (bedrijf)
van handel en bedrijf II, kategorie GAR,

kategorie A en kategorie M (garagebedrijf,
autosloperij en meubelmakerij )

van handel en bedrijf II, kategorie IB
(industrieet bedrijf)

van openbaar nut, kategorie T, GD, R en SS
( trans f ormatorstat ion, gasdrukregelstation,
riooJ-gemaal, schakelstation)

van openbaar nut, kategorie G (groenvoor-
zieningen)

van openbaar nut, kategorie S (schutstal)
van openbaar nut, kategorie O (opslagterrein)
van openbaar nut, kategorie B (begraafplaats)
van openbaar nut, kategorie Ýl (water)

van toepassing is artikel 12

doeleinden, kategorie Ac (agrarisch gebied)
van toepassing is artikel 3

doeleinden, kategorie Ac-E (agrarisch gebied
met elzensingels)
van toepassing is artikel 6

doeleinden, kategorie AG-H (agrarisch gebied
met houtwallen)
van toepassing is artikel 7

doeleinden, kategorie AHT, K, !ÝK, E, D, KD,
en DS (agrarische hulp- en toeleverings-
bedrijf, kwekerij, vrormenkwekerij,
entrainement, dierenart,sprakti j k,
keuringsdienst en dekstation¡

25
26

verkeersdoeleinden, kategorie !rI, Ow, p en VB
(weg, onverharde r^reg, parkeerterrein en
verkooppunt, voor motorbrandstoffen)
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HOOfdstuK 4. ATGEMENE BEPALINGEN.

Algemene vrijstellingsbevoegdheid, gebaseerd op
artikel 15 van de ÿüet op de Ruimt.elijke Ordening
Regeling van de gebouwen langs r^reg'en, waterlopen en
binnen de leidingenstrook
Hoogspanningsmasten
Verhouding tussen bestemmingsplan en Kampeerwet
Bevoegdheid tot het, stellen van nadere eisen, gebaseerd
op artikel l-5 van de ÍÝet op de Ruimtelijke Ordening
Algemene gebruiksbepaling met betrekking tot het gebruik
van gronden, anders dan voor bebouwing
Beschrijving in hoofdlijnen

Hoofdstuk 5. OVERGANGS, STRAF- EN SLOTBEPA¡ING.

Rechtszekerheid belanghebbenden bij toepassing
artikel 11 ÿÿet op de Ruimtelijke Ordening
Overgangsbepalingen
Strafbepalingen
TiteI
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HOOfdstuK ].. INLEIDENDE BEPAI.INGEN.

Artikel l-. BEGRI PSOMSCHRTJvINGEN .

fn deze voorschriften wordt verstaan onder:

bestemminqsplan of plan:

het bestemmingsplan, als bedoetd in artikel l-0 der Ýlet op de
Ruimtelijke Ordening voor het buitengebied, vervat in de als
zodanig gtehraarmerkte plankaarten, geluidhinderkaarten, plan-
deelvergrotingen, belemmeringenkaart en voorschriften; het
geheel gaat vergezeld van een toelichting;

b. þouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeettelijk oprichten, vernieuvren
of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

c. bouwwerk:

elke konstruktie van enige omvang van hout, steen, metaal of
ander materiaal, welke hetzij direkt, hetzij indirekt, met de
grond verbonden is, hetzij direkt of indirekt steun vindt in
of op de grond;

d. ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

e. ander werk:

een werk, geen boutrrûrerk zijnde;

f. bebouwins:

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;

S. qebouqr:

elke bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormti

h. bestaand bouwwerk:

l-. een bouwwerk, dat op het tijdstip van het, in ontwerp ter
inzage leggen van het plan bestaat of krachtens een voor
dat tijdstip reeds verleende vergunning in uitvoering is,
of krachtens een voor dat tijdstip reeds verleende en op
dat tijdstip nog van kracht zijnde bouwvergunning kan
r4rorden uitgevoerd;
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2. een bouwwerk, dat op het tijdstip van het in ontwerp ter
Lnzage leggen van het plan nog niet bestaat doch qraarvoor
op dat tijdstip een bouwvergunning is gevraagd, waaromtrent
nog geen beschikking is genomen of een beschikking is
aangehouden en de vergunning nadien is verleend, uitslui-
tend in het geval dat die vergunning verleend moet, worden
eregens het vervallen van een voorbereidingsbesluit of
vregens overschrijding van de termijn als bedoeld in artikel
25 van de !{et op de Ruimtelijke Ordening, één en ander a1s
bedoeld in artikel 50, lid 3 van de Ýtoningwet;

i. bouwgrens:

een op de kaart aangegeven lijn, die niet door gebour¡ren mag
worden overschreden, behoudens krachtens deze voorschriften
toegelaten afwijkingeni

j. bouwvlak:

een op de kaart door bouwgrenzen omsloten vlak, \¡¡aarmee
gronden zijn aangeduid $raarop gebouwen zijn toegestaani

k. perceelgrens:

een }ijn, die een bouwperceel van andere terreinen of van de
openbare weg scheidt;

I. bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond waarop krachtens het plan een
zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan;

een gebouw, daÈ op een bouwperceel door zijn konstruktie of
afmetingen als belangrijkste bouenrerk valt aan te merken;

n. biiqebouw:

een gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen
hoofdgebouw;

o. woninq:

een (gedeelte van een) gebouw dat, dient voor de huisvesting
van één huishouden;

p. eengezinshuis:

een zelfstandig, aI dan niet zijdelings aangebouwd gebouw,
uitsluit,end bevattende één r^roning;
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q. winkel:

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat door zijn
inrichting is bestemd uitsluitend te worden gebruikt als
verkoopgelegenheid of toonzaal;

r. entrainement:

een bedrijf, dat in nauwe relatie staat tot het agrarisch
bedrijf enfof gua karakter thuishoort in het buitengebied en
dat gericht is op het houden en africhten van paarden voor
wedstrijden;

verzorqend en ambachteliik bedriif:

een bedrijf , alr"raar produkten r^rorden vervaardigd of hersteld,
waarbij het aksent niet ligt op massavervaardiging en waarbij
in verband met deze produktie dienstvertening plaatsvindt;

t. indust,rieel bedri'ì f :

een bedrijf, alwaar produkten worden vervaardigd of hersteld,
waarbij het aksent ligt op massavervaardiging;

u. aqrarisch bedriif:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van produkten
door middel van het telen van ge$rassen en/of het houden van
dieren;

qrondqebonden aqrarisch bedriìf:

een agrarisch bedrijf waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt
gemaakt van open grond (waaronder ook begrepen grond met,
kassen met een hoogte van niet meer dan 1 m).
Ingeval een nevengebruik voor een niet-grondgebonden agrari-
sche bedrijfstak op een grondgebonden agrarisch bedrijf
plaatsvindt, waarvan de bebouwde oppervlakte niet meer dan
500 m2 bedraagt, wordt ervan uitgegaan dat er niettemin sprake
is van hoofdzakelijk gebruik van open grond;

r¡r. niet qrondqebonden aqrarisch bedriif :

een agrarisch bedrijf waarbij hoofdzakelijk geen gebruik wordt,
gemaakt van open grond;

x. qlast,uinbouwbedrii f :

een bloemen-, boom-, kruiden-, bloembollen- of knollenbedrijf,
waarbij de teelt van de ger^rassen plaatsvindt in één of meerde-
re gebouwen, vraarvan de wanden en het dak bestaan uit glas of
andere lichtdoorlatend materiaal;
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y. aorarische hulp- en toeleverinqsbedriif:

een aan het agrarisch produktieproces dienstverlenend bedrijf
in de vorm van een loonwerkbedrijf, kunstmestverzamel- en
distributiebedrijf, veeverzorgingsbedrijf, handel en reparatie
(verzameling en verwerking daaronder begrepen) van landbouw-
produkten, landbouwwerk- en voertuigen en andere voor de
landbouw benodigde hulpmiddeten;

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling
ten verkoop, het verkopen en/of leveren aan personen die die
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan
in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsaktiviteit;

aa. qroothandel:

het bedrijfsmatig t.e koop aanbieden, waaronder begrepen de
uitstalling ter verkoop, het verkopen en/of leveren van
goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of
personen ter aanwending in een andere bedrijfsaktiviteit;

bb. dienst- ( bedri'i f s- ) woninq:

een woning in of bij een gebou$r of op een terrein, slecht,s
bestemd voor (het gezin van) een persoon, wiens huisvesting
daar, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein,
noodzakelijke is;

cc. landschappeliike waarde:

de aan een gebied toegekende v¡aarde gekenmerkt door het
vraarneembare deel van het aardoppervlak, die wordt bepaald
door de onderlinge samenhang en beï.nvloeding van de levende en
niet-levende natuur;

dd. natuurliike/natuurwetenschappeliike waarde:

de aan een gebied toegekende waarde gekenmerkt, door geologi-
sche, geomorfologische bodemkundige en biologische elementen,
zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;

ee. kultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk of een gebied t.oegekende waarde gekenmerkt
door het. beeld dat is ontstaan door het gebruik van de mens in
de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of
dat gebied;

ff. diepploeqen¡

een bodembewerking dieper dan 50 cm, waarbij een omkering van
de bewerkte bodemlaag optreedt;
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99. r4roelen:

een bodembevrerking dieper dan 50 cm, waarbij geen omkering
van de bewerkte bodemlaag optreedt;

hh. zomerwoninq:

een gebouw, bestemd om uitsluitend door een of meerdere
personen die hun hoofdverblijf elders hebben, gedurende een
gedeelte van het jaar, oven^regend het zomerseizoen, te worden
bewoond;

ii. kampeermiddelen:

tenten, tentwagens, kampeerauto's of caravans dan wel andere
onderkomens of andere voertuigen, gevtezen voertuigen of
gedeelten daarvan, voor zover niet als bouwwerk aan te merken,
die geheel of gedeeltelijk blijvend zijn bestemd of ingericht
dan wel vrorden gebruikt voor rekreatief nachtverblijf dan wel
voor nachtverblijf van personeel, werkzaam op het kampeert,er-
rein waar deze onderkomens of voertuigen zijn geplaatst;

jj. qekoncentreerde woonbebouwing:

hieronder worden verstaan:
- de dorpskommen;
- de lintbebouwing Buitenpost-Twijzel-Kootstermolen;
- de woonklusters Rohel, Blauwverlaat en Blauhus.
De begrenzing hiervan is r^reergegeven op de belemmeringenkaart
81 Oc-Sa;

kk kavelont s 1u it inosweq :

wê9, dienende ter onÈsluiting van kavels;

landbouwont s lu it inqsweq :

weg, dienende ter ontsluiting van agrarische bedrijven en
kavels;

perceelsoppervlakte:

het kadastrale perceel $raarop het hoofdgebouw is gesit.ueerd;

zomerseizoen:

de periode tussen 15 maart en 31 oktober:

mestopslagput:

een bouwwerk of werk in openlucht dat dient voor het opslaan
van dunne mest.

1r.

mm.

nn.

oo.
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ArtiKeI 2. ÿIIJZE VAN METEN.

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

a. oevelbreedte:

f. indien het gebouw vrij staat: de tussen de zijgevelvlakken
gelegen afstand;

2. indien het gebouw is aangebouwd: de tussen het zijgevelvlak
en de hartlijn van de scheidsmuur gelegen afstand;

3. indien het gebouw is ingebouwd: de tussen de hartlijn der
scheidsmuren gelegen afstand;

b. hooste:

de vertikale afstand van het hoogst.e punt van een gebouw of
ander bouwwerk (ondergeschikte bouwonderdelen als een schoor-
steen of ventilatiekap niet meegerekend) tot aan het, gemiddel-
de peil van het aansluitende en afgewerkte terrein;

c. ooothooqte:

bij heltende dakvlakken de afstand van de bovenkant van de
goot c.q. druiplijn en bij platte daken de afstand van de
bovenkant dakopst,and ten opzichte van het gemiddelde peil van
het aansluitende en afgewerkte terrein;

d. inhoud:

de buitenwerks gemeten inhoud van een gebouw,
aanwezig boven de begane grondvloer;

voor zover

bebouwde oppervlakte:

de buitenwerks gemeten oppervlakte van alle gebouwen of boven-
grondse bouwonderdelen op een bouwperceel, voor zover aanwezig
op 1 m of hoger boven de grondslag van het aansluitende en
afgewerkte terrein;

f. perceelbreedte:

de breedte van een bouwperceel, gemeten langs de naar de weg
of voetpad gekeerde bouwgrens;

S. perceelqrensafstand:

de afstand van de perceelgrens tot het zijgevelvlak van een
gebouw - daaronder niet begrepen bouwonderdelen, voor zover
deze minder dan 50 cm buiten het zijgevelvlak uitsteken en
mits bedoeld onderdeel geen grotere lengte verkrijgt dan 1/3
van de lengte van de zijgevel van het hoofdgebouw, gemeten
daar waar de afstand het kleinst is.
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HoofdsIuK 2. BESTEMMTNGEN EN VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING ToT
ÞEZE BESTEMMINGEN.

Artikel 3. GRONDEN BESTEMD VOOR AGRÀRISCHE DOELEINDEN, K.ATEGO-
RIE Ac (agrarisch gebied).

Bestemming 1. De grondenr op de plankaart aange\¡¡ezen voor
agrarische doeleinden, kategorie AG, agrarisch
gebied, zijn bestemd voor de bedrijfsmatige
bewerking en/of beweiding van kultuurgrond,
alsmede voor de uitoefening van een:

a. grondgebonden agrarisch bedrijf;

b. niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, indien
het bouwvlak van de letteraanduiding "NG" is
voorzien, met dien verst,ande dat de omvang
van de niet,-grondgebonden agrarische be-
drijfsvoering niet meer mag bedragen dan de
omvang van de op het tijdstip van de tervi-
sielegging van het ontwerp-plan bestaande
bebouwing;

c. glastuinbouwbedrij f ;

met de daarbij toegelaten gebouwen, andere
bouwwerken en andere werken, met uitzondering
van mestopslagputten buiten de op de plankaart
aangegeven bouwvlakken.

Het aanbrengen van snelgroeiende beplantingen
van t,ijdelijke aard, welke voldoen aan het
gestelde in de beschikking "Regeling bijdragen
aanleg snelgroeiend bos" (Stcrt. 207 d.d. 25 ok-
tober L988) is op deze gronden toegestaan.

Bepalingen 2
omtrent
bebouwing

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluit,end binnen de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken worden
gebouwd. Ingeval sprake is van een çtemeen-
schappelijke bouwgrens tussen t$/ee bouwvlak-
ken, dan wel een bouwvlak direkt grenst aan
een plandeelvergroting, dient de afstand van
de gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens
minimaal 5 m te bedragen;

b. per bouwvlak mag niet meer dan één bedrijfs-
h¡oning r.rorden gebouwd; de inhoud van een
vrijstaande of aangebouwde bedrijfswoning
bedraagt, maximaal 500 m3;

miranda
Doorhalen
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Andere bouw-
r^rerken

Verboden ge- 3
bruik gebou\¡ren
en bou\"w¡erken

1. agrarische bedrijfsvoering
2. waterbeheersing

verkeersdoeleinden
3. silo's
4. sleufsilo's
5. erf- en perceelscheidingen
6. ondergrondse leidingen

L2

c. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet
meer dan 3.5 m bedragen en de dakhelling mag
niet minder dan 30o bedragen; gebouwen met
een gebogen dakvorm (romneyloodsen) zijn niet
toegesÈaan;

d. de goothoogte en hoogte van de bedrijfsgebou-
r.ren mogen niet meer bedragen dan respektieve-
lijk 5 m en 12 m en de dakhelling mag niet
minder dan 18o bedragen;

op of in de gronden mogen uitsluitend andere
bouwwerken worden opgericht, die noodzakelijk
zijn voor:

1. de agrarische bedrijfsvoering, met dien
verstande dat het oprichten van tunnelkas-
sen en "plat glas" ten behoeve van de
tuinbouw buiten het bouwvlak niet is
toegestaan;

2. waterbeheersing en verkeersdoeleinden;
3. silo's uitsluitend binnen het bouwvlak;
4. sleufsilo' s;
5. erf- en perceelscheidingen;
6. openbare nutgvoorzieningen in de vorm van

ondergrondse leidingen;

f. de hoogte van de andere bouwwerken mag
bedragen voor:

max. 5. 5
max. 5

max.10
max. L5
max. 2

max. 2.5
max. 5

mi
mi
mi
mi
mi
mi
m;

g. de wandhoogte van mestopslagputten bedraagt
maximaal 5.5 m;

A. Het is verboden de in lid 1 genoemde gebouwen
en bouwwerken te gebruiken voor:

1. een industrieel-, ambachtelijk- of horeca-
bedrijf, detailhandel en groothandel,
uitgezonderd detailhandel welke in direkte
relatie staat tot het bedrijf;

2. permanente en niet-permanente bewoning,
alleen voor zover betreft andere gebouwen
dan bedrijfswoningen.
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Verboden ge-
bruik gronden

13

B. Het is verboden de grondgebonden agrarische
bedrijven te gebruiken voor een niet-grondge-
bonden agrarische bedrijfstak, waarvan de
bebouwde oppervlakte meer dan 5OO m2 be-
draagt.

Het is verboden de gronden te gebruiken voor
grasbaanraces en/of modelvliegtuigsport.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrij-
stelÌing te verlenen van het bepaalde in:

a. lid 1: voor het oprichten van mest-
opslagputten buiten de op de
plankaart aangegeven bouwvlak-
ken met een wandhoogte van
maximaal 5 m, met dien ver-
stande dat:

1. het verdampend oppervlak en
de inhoud respektievelijk
maximaal 75O m2 en/of 2.500
m3 bedragen;

2. burgemeester en wethouders
bevoegd zijn nadere eisen
te stellen ten aanzien van
de situering van de mestop-
slagputt,en en beplant,ing,
ten einde een zo goed
mogelij k landschappelij ke
inpassing te verkrijgen;

3. zwaarwegende redenen van
bedrij fstechnische aard
worden aangevoerd die
daartoe noodzaken;

4. realisering binnen het
bouwperceel op milieuhy-
giënische problemen stuit;

5. een afstand van minimaal
200 m in acht wordt genomen
ten opzichte van de bestem-
mingen natuurgebied, kate-
gorie Ng-A en Ng-B voor
zover deze een aaneengeslo-
ten oppervlakte hebben van
minimaal 2 l:a, alsmede
gekoncentreerde woonbebou-
wing;

voor vergroting van de omvang
van een niet-grondgebonden
agrarische bedrijf, betrekking
hebbende op de bouwpercelen

Vrijstel- 5

lingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art. 15 Ýü.R.O.

lid 1 sub b:
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lid 2 sub a:

fid 2 sub a:

voorzien van de letteraandui-
ding "NG", mits:

le. een afstand van minimaal
200 m in acht wordt
genomen ten opzichte van
gekoncentreerde woonbebou-
wing en de bestemmingen
natuurgebied, kategorie
Ng-A en N9-8, voor zover
natuurgebieden een aaneen-
gesloten oppervlakte
hebben van minimaal 2 ha;

2e. de vrijsteJ-ling niet
eerder wordt verleend dan
nadat de Regionale fnspek-
teur van de Volksgezond-
heid voor de hygiëne van
het milieu, Distrikt Noord
is gehoord;

uitsluitend ten behoeve van
gebouwtjeer van ondergeschikte
aard en lichte kongtruktie
(met uitzondering van een
romneyloods), indien dit
noodzakelijk ie voor de
bedrij f smatige bewerking en/ of
beweiding van kultuurgrond,
mits:

1. de oppervlakte van de
gebouwen per bedrijf niet
meer dan 50 m2 bedraagt;

2. de hoogte niet meer be-
draagt dan 3.5 mi

voor overechrijding van ten
hoogste één bouwgrena van een
op de plankaart aangegeven
bouwvlak met ten hoogete 25 m,
mits:

1. een afstand van minimaal
50 m in acht wordt genomen
ten opzichte van de direkt
naaetliggende woonbebou-
wing, voor zover dit op de
plankaart door middel van
de plandeelvergroting als
zodanig is aangegeven en
gerekend tot de grens van
deze plandeelvergroting;
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e. lid 2 sub b:

f. tid 2 sub b:

2. de overschrijding er niet
toe mag leiden dat de naar
de weg gekeerde bouwgrens
of het verlengde daarvan
wordt overschreden;

3. indien het bouwperceel Íg
voorzien van de letteraan-
duiding "NG" dient een
afstand van minimaal 2OO m
in acht te worden genomen
ten opzichte van de bestem-
mingen natuurgebied, kate-
gorie Ng-A en Ng-B, voor
zoveÊ deze een aaneengeelo-
ten oppervlakte hebben van
minimaal 2 }ra, alsmede
gekoncentreerde $roonbebou-
wing;

voor een inhoud van maximaal
65O m3;

voor de bouw van een tvreede
bedrijfswoning, welke dient te
voldoen aan de eigen gesteld
aan de eerste bedrijfswoning,
met uitzondering van de
inhoudsmaat, welke niet meer
dan 450 m3 mag zijn en mits:

1. noodzakelijk voor een goede
agrarische bedrij f svoering;

2. het advies is ingewonnen
van de Direkteur Landbouw,
Natuur en Openluchtrekrea-
tie.
Burgemeester en wethouderg
zijn bevoegd bij het verle-
nen van de bouwvergunning
nadere eisen te gtellen met
betrekking tot de situering
van de tweede bedrijfswo-
ning, ten einde te bewerk-
stelligen, dat deze woning
in funktioneel en uiterlijk
opzicht zich alg eenheid
blijft manifesteren met het
agrarisch bedrijf;

ten behoeve van een aanbourár of
tussenlid met een platte
afdekking tot maximaal 100 n2;

g. lid 2 sub d:
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h. lid 2 sub e: ten behoeve van andere bouw-
rârerken voor het opsporen van
delfstoffen en andere bodem-
schatten, mitE een verklaring
van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten is afgegeven¡

i. Iid 2 sub e: ten behoeve van andere bouw-
werken voor bovengrondse
leidingen tot een hoogte van
maximaal
30 m, mits een verklaring van
geen bezwaar van Gedeputeerde
Staten is afgegeven.

j. lid 2 sub e: voor het oprichten van "plat
glas" en tunnelkassen tot een
hoogte van 2.5 mi

k. Iid 2 eub f: ten behoeve van de bouw van
torensilo's en andere naar de
aard daarmee gelijk te stellen
bouwwerken van geringe hori-
zontale afmetingen tot een
hoogte van 25 m met een
doorsnede van maxi¡naal 10 m;

lid 3. A
onder 2:

ten behoeve van bewoning ten
dienste van de hoofdwoning,
indien het bedrijfsgebouw aan
de bedrijfswoning is gebouwd;

lid 3. B: voor een niet-grondgebonden
agrarische bedrijfstak bij een
grondgebonden agrarisch
bedrijf, betrekking hebbende
op de bouwpercelen welke niet
zijn voorzien van een letter-
aanduiding, rdaarvan de bebouw-
de oppervlakte meer dan 500 m2

mag bedragen tot maximaal
1.500 m2, met dien verstande
dat -uitgedrukt in g.b.e.'g-
het aandeel ten behoeve van
het niet-grondgebonden gedeel-
te nooit meer mag bedragen dan
het aandeel van het grondge-
bonden gedeelte van het
bedrijf en mits een afstand
van minimaal 2OO m in acht
wordt genomen ten opzichte van
gekoncentreerde woonbebouwing
en de begtemmingen natuurge-
bied, kategorie Ng-A en Ng-B,

miranda
Doorhalen

miranda
Doorhalen

miranda
Doorhalen

miranda
Doorhalen
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Advies

Toetsings-
kriterium

Ýfi j zigings-
bevoegdheid
ex art.11
9t. R. O.

Advies

17

voor zover deze natuurgebieden
een aaneengesloten oppervlakte
hebben van minimaaL 2 ha. De
vrijstelling wordt niet eerder
verleend dan nadat de
Regionaal Inspekteur van de
Volksgezondheid voor de
hygiëne van het milieu,
Distrikt Noord ie gehoord;

n. lid 4: voor grasrbaanraces en/of
modelvliegtuigsport.

6. Een vrijstelling als bedoeld in lid 5 mag
slechts worden verleend, indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogetijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken.

A. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemminçJ, voor zover gelegen buiten de op
de plankaart aangegeven bouwvlakken , te
wijzigen ten behoeve van de vestiging van een
grondgebonden agrarigch bedrijf, glastuin-
bouwbedrijf en een niet-grondgebonden agra-
risch bedrijf, mits:

1. het advies is ingewonnen van de Dírekteur
Landbouw, Natuur en Openlucht,rekreatie;
Het advies is uitsluitend vereist voor de
gebieden, die zijn aangeduid als grens ge-
bied wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van
bestemming natuurgebied, kategorie Ng-A.

2. voor de te verplaatsen niet-grondgebonden
agrarische bedrijven een afstand van
minimaal 2O0 m in acht wordt genomen ten
opzichte van de besteÍuningen natuurgebied,
kategorie Ng-A en Ng-B voor zover de
natuurgebieden een aaneengesloten opper-
vlakte hebben van minimaaL 2 ha, alemede
gekoncentreerde woonbebouwing;

3. de bedrijfswoning niet, eerder wordt ge-
bouwd dan tegelijkertijd met of na het tot
stand komen van de daarbij benodigde be-
drij f sgebouereni

4. het ter zake bepaalde in artikel 3 lid 2
in acht wordt genomeni

5. verplaatsing van een beetaand niet-grond-
gebonden agrarisch bedrijf uitsluitend
betrekking heeft op verplaatsing van een
besùaand niet-grondgebonden agrarisch
bedrijf binnen de gemeente in het kader
van een ruilverkaveling of herinrichting.

miranda
Doorhalen
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Àdvies

18

B. Burgemeester en $rethouders zijn bevoegd de
besternming te wLjzigen ten behoeve van het
vergroten van het op de plankaart aangegeven
bouwvlak tot een gezamenlijke oppervlakte van
maxí¡naa1 t ha, mits het ter zake bepaalde in
tid 2 in acht wordt genomen.

C. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wLjzigen voor de aanleg van
landbouwontsluitinçJscreçJen, met inachtneming
van het, ter zake bepaalde ín artikel 17 mits
de maximum verhardingsbreedte van wegpro-
fiel f in acht wordt, genomen.

D. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen voor het winnen van
delfgtoffen en andere bodemschatten, mite:

1. de hoogte van de andere bouwwerken maxi-
maal 8 m bedraagt, met dien verstande dat
de hoogte van een vlampijp 25 m mag
bedragen;

2. het ter zake bepaalde in artikel 14 in
acht wordt genomen.

E. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wÍjzigen ten behoeve van het
oprichten van megtopelagputten met een
wandhoogte van maximaal 5 m, met dien ver-
stande dat, indien het verdampende oppervlak
en de inhoud respektievelijk meer dan 75O m2
en/of 2.500 m3 bedraagt:

a. een afstand van ten minste 2O0 m in acht
dient te worden genomen ten aanzien van de
bestemmingen natuurgebied, kategorie Ng-A
en Ng-B voor zover de natuurgebieden een
aaneengesloten oppervlakte hebben van
minimaal- 2 ha en met uitzondering voor wat
betreft een agrarisch bedrijfswoning, ten
aanzien !ìraarvan de in acht te nemen
afstand kleiner mag zijn;

b. de ontsluitingsr¡reg een verhardingsbreedte
van ten minste 4 m dient te bezitten;

c. nadere eigen kunnen erorden gesteld ten
aanzien van de landschappelijke inpassing.

Van het bepaalde onder a mag worden afgewe-
ken ingeval sprake ie van een overdekte
mestopslagput. Alsdan dient, alvoreng de
bestemming te wijzigen, het advieg te worden
ingewonnen van de Regionaal Inspekteur
Volksgezondheid voor de hygiëne van het
milieu, Distrikt Noord.
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F. BurgemeeEter en !ìrethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen in de beetem¡ning woon-
doeleinden, kategorie EO, agrarische doelein-
den kategorie AHT, alsmede in een aan een
agrarisch bedrijf verwant bedrijf, uitslui-
tend ingeval van bedrijfsbeëindiging, mits:

1. het ter zake bepaalde in respektievelijk
de artikelen 18 en 32 in acht wordt
genomen;

2. geerr inrichtingen a1s bedoeld in arti-
kel 16 van de Ýlet geluidhinder worden
opgericht.

G. Burgemeegter en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen in de bestemming
doeleinden van handen en bedrijf, IT, katego-
rie B, mits:

1. het bepaalde in artikeL 22 Leden 2 t/m 5
in acht r^rorden genomeni

2. geen opslag of stalling van storende
materialen of objekten plaatsvindt buiten
de bestaande gebouwen;

3. voor de direkte omgeving geen hinderlijke
verkeersaantrekkende aktiviteiten ont-
etaan;

4. het advies is ingewonnen van de Regionaal
fnspekteur van de Volksgezondheid voor de
hygiëne van het milieu, Distrikt Noord;

5. geen inrichtingen a1s bedoeld in artikel
16 van de !Ýet celuidhinder worden opge-
richt.

H. Burgemeester en ürethoudere zijn bevoegd de
bestemminçt, voor zovet op de kaart aangeduid
als "grens gebied wijzigingsbevoegdheid ten
behoeve van bestemming natuurgebied, katego-
rie Ng-B" te wijzj.gen in de bestemming doel-
einden van landgchaps- en natuurbouw, katego-
rie Ng-B, mits het bepaalde in artikel 10 in
acht wordt genomen.

I. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming, voor zover op de kaart aangeduid
als "grens gebied wijzigingsbevoegdheid ten
behoeve van bestemming natuurgebied, katego-
rie Ng-A te wijzigen in de bestemming doel-
einden van landgchaps- en natuurbouw, katego-
rie Ng-A, mits:

1. het bepaalde in artikel 9 in acht wordt
çtenomeni
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Aanlegver-
gunning

Uitzondering 9
aanlegver-
gunning

Toetsing aan-
legvergunning
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2. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt
toegepast dan nadat de betreffende gronden
in eigendom zijn overgedragen aan een
natuurbeschermings instant ie.

Het is verboden buit,en de op de plankaart aan-
gegeven bouwvlakken zonder of in afwijking van
een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning)
van burgemeegter en wethouders de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden
uit te voeren3

a. het dempen van veedrinkgaten;

b. het aanleggen van een fietspad, voetpad en
ruiterpad;

c. het aanleggen van eenvoudige dagrekreatieve
voorzieningen tot een aaneengesloten opper-
vlakte van ten hoogste 2.5OO m2¡

d. het ophogen van gronden met meer dan 0.5 m.

De aanleg:vergunning is niet van toepassing op
werken of h¡erkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud betreffen, dan rârel van
geringe betekenis moeten worden geacht;

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

1O. De aanlegvergunning mag elechte worden verleend
indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de doeleinden van de beetemming.

miranda
Doorhalen
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Artikel 4. GRONDEN BESTEMD VOOR AGRARTSCHE DOELETNDEN, K.ATEGO-
RIE Ac-O (open agrarisch gebied).

Bestemming 1. De grondenr op de plankaart aanger¡¡ezen voor
agrarische doeleinden, kategorie AG-O, open
agrarisch gebied, zíjn bestemd voor de bedrijfs-
matige bewerking en/of beweiding van kult,uur-
grond, alsmede voor de uitoefening van een:

a. grondgebonden agrarisch bedrijf;

b. niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, indien
het bouwvlak van de letteraanduiding "NG" is
voorzien, met dien verstande dat de omvang
van de niet-grondgebonden agrarische be-
drijfsvoering niet, meer mag bedragen dan de
omvang van de op het tijdstip van de tervi-
sielegging van het ontwerp-plan bestaande
bebouwing;

c. glastuinbouwbedrij f ,

met de daarbij toegelaten gebouwen, andere
bouwwerken en andere werken, met uitzondering
van mestopslagputten buiten de op de plankaart
aangegeven bouwvlakken.

De gronden zijn tevens bestemd voor de opbouw,
het behoud en het hersÈel van de aan de gronden
eigen landschappelijke waarde.

Beparingen 3. Ten aanzien van de bebouwing getden de volgende
omtrent bepalingen:
bebouwing

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken worden
gebouwd. Ingeval sprake is van een gemeen-
schappelijke bouwgrens tussen twee bouwvlak-
ken, dan wel een bouwvlak direkt grenst aan
een plandeelvergroting, dient de afsÈand van
de gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens
minimaal 5 m te bedragen;

b. per bouwvlak mag niet meer dan één bedrijfs-
woning worden gebouwd; de inhoud van een
vrijstaande of aangebouwde bedrijfswoning
bedraagt maximaal 500 m3;

c. de goothoogt,e van een bedrijfswoning mag niet
meer dan 3.5 m bedragen en de dakhelling mag
niet minder dan 30o bedragen;



03 01 20 000

Andere bouw-
werken

Verboden ge- 4
bruik gebouwen
en bouwwerken

1. agrarische bedrijfsvoering
2. waterbeheersing

verkeersdoeleinden
3. silo' s
4. sleufsilo's
5. erf- en perceelscheidingen
6. ondergrondse leidingen
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d. de goothoogte en hoogte van de bedrijfsgebou-
vren mogen niet meer bedragen dan respektieve-
fijk 5 m en 12 m en de dakhelting mag niet
minder dan 18o bedragen; gebouwen met een
gebogen dakvorm (romneyloodsen) zijn niet
toegestaan;

e. op of in de gronden mogen uitsluitend andere
bouwwerken worden opgericht, die noodzakelijk
zijn voor:

1. de agrarische bedrijfsvoering, met dien
verstande dat het oprichten van tunnelkas-
sen en "plat glas" ten behoeve van de
tuinbouw buiten het bouwvlak niet is
toegestaan;

2. waterbeheersing en verkeersdoeleinden;
3. silo's uitsluiten binnen het bouwvlak;
4. sleufsilo's;
5. erf- en perceelscheidingen;
6. openbare nutsvoorzieningen in de vorm van

ondergrondse leidingeni

f. de hoogte van de andere bouwwerken mag
bedragen voor:

max. 5.5 m;
max. 5 m;
max. 10
max. 15
max. 2

max. 2
max. 5

m

m

m

5m
m

t

g. de wandhoogte van mestopslagputten bedraagt
max. 5.5 m;

A. Het is verboden de in lid 1 genoemde gebouwen
en bouwwerken te gebruiken voor:

1. een industrieel-, ambachtelijk- of horeca-
bedrijf, detailhandel en groothandel,
uitgezonderd detailhandel welke in direkte
relatie staat tot het bedrijf;

2. permanente en niet-permanente bewoning,
alleen voor zover betreft andere gebouwen
dan bedrijfswoningen.

B. Het is verboden de grondgebonden agrarische
bedrijven te gebruiken voor een niet-grondge-
bonden agrarische bedrijfstak, waarvan de
bebouwde oppervlakte meer dan 500 m2 be-
draagt.



03 01 20 000

Verboden ge- 5
bruik gronden

Uitzondering 6
verboden ge-
bruik gronden

Vrijstel- 7

Iingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art. 15 Ýl.R.O.
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Het is verboden de in lid 1 genoemde gronden t,e
gebruiken voor:

a. het aanbrengen van bepÌantingen buiten de op
de plankaart aangegeven bouwvlakken;

b. grasbaanraces en/of modelvliegtuigsport;

c. het ophogen van de gronden met. meer dan 0.5 m

buiten de op de plankaart aangegeven bouw-
vlakken.

Het in lid 5 bepaalde is niet van toepassing
indien het betreft het gebruik van gronden,
welke:

a. het normale onderhoud betreft, dan wel van
geringe betekenis moet worden geacht,;

b. reeds rechtens in uitvoering is op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
plan.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in:

a. Iid l-: voor het oprichten van mest-
opslagputten buiten de op de
plankaart aangegeven bouwvlak-
ken met een wandhoogte van
maximaal 5 m, met dien ver-
stande dat:

l-. het verdampend oppervlak en
de inhoud respektievelijk
maximaal 75O m2 en/of
2.500 m3 bedragen;

2. burgemeester en wethouders
bevoegd zijn nadere eisen
te stellen ten aanzien van
de situering van de mestop-
slagputten en beplanting,
ten einde een zo goed
mogeli j ke landschappelij ke
inpassing te verkrijgen;

3. zwaarwegende redenen van
bedrij fstechnische aard
worden aangevoerd die
daartoe noodzaken;

4. realisering binnen het
bouwperceel op milieuhy-
giënische problemen stuit;
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lid L sub bs

5. een afstand van 200 m in
acht wordt genomen ten
opzichte van de besteûmin-
gen natuurgebied, kategorie
Ng-A en N9-8, voor zover
deze een aaneengesloten
oppervlakte hebben van
mini:naal 2 ha en gekoncen-
treerde woonbebouwing;

voor vergroting van de omvang
van een niet-grondgebonden
agrarische bedrijf, betrekking
hebbende op de bouwpercelen
voorzien van de letteraandui-
ding "NG", mits:

1e.

2e.

een afstand van mini¡naal
200 m in acht wordt
genomen ten opzichte van
gekoncentreerde woonbebou-
wing en de bestemmingen
natuurgebied, kategorie
Ng-A en Ng-B voor zover
deze natuurgebieden een
aaneengesloten oppervlakte
hebben van minimaal 2 ha;
de vrijstelling niet
eerder wordt verleend dan
nadat de Regionale Inspek-
teur van de Volkegezond-
heid voor de hygiëne van
het milieu, Distrikt Noord
is gehoord;

lid 3 sub a: uitsluitend ten behoeve van
gebouwtjes van ondergeechikte
aard en lichte konstruktie
(met uitzondering van een
romneyloods), indien dit
noodzakelijk is voor de
bedrij fsmatige bewerking en/ of.
beweiding van kultuurgrond,
mits:

1. de oppervlakte van de
gebouwen per bedrijf niet
meer dan 50 n2 bedraagt;

2. de hoogte niet meer be-
draagt dan 3.5 mi

lid 3 sub a: voor overschrijding van ten
hoogste één bouwgren€r van een
op de plankaart aangegeven
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e. lid 3 sub b:

f. lid 3 sub b:

bouwvlak met ten hoogste 25 m,
mitg:

1. een afstand van minimaal
50 m in acht wordt genomen
ten opzichte van de direkt
naaetliggende woonbebou-
wing, voor zover dit op de
plankaart door middel van
de plandeelvergroting als
zodanig is aangegeven en
gerekend tot de grens van
deze plandeelvergroting ;

2. de overschrijding er niet
toe mag leiden dat de naar
de weg gekeerde bouwgrens
of het verlengde daarvan
wordt overschreden;

3. indien het bouwperceel is
voorzien van de letteraan-
duiding "NG", dient een
afstand van minimaal 200 m

in acht te worden genomen
ten opzichte van de bestem-
mingen natuurgebied, kate-
gorie Ng-À en Ng-b, voor
zovet deze een aaneengeslo-
ten oppervlakte hebben van
minimaal 2 ha en gekoncen-
treerde woonbebouwing;

voor een inhoud van maximaal
65O m3;

voor de bouw van een tweede
bedrijfewoning, welke dient te
voldoen aan de eisen gesteld
aan de eerste bedrijfswoning,
met uitzondering van de
inhoudsmaat, vrelke niet meer
dan 450 m3 mag zijn en mits:

1. noodzakelijk voor een goede
agrarische bedrij f svoering;

2. het advieg is ingewonnen
van de Direkteur Landbouw,
Natuur en Openluchtrekrea-
tie.
Burgemeester en wethouders
zijn bevoegd bij het verle-
nen van de bouwvergunning
nadere eisen te stellen met
betrekking tot de eituering
van de tweede bedrijfswo-
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ning, ten einde te bewerk-
stelligen, dat deze woning
in funktioneel en uiterlijk
opzicht zich als eenheid
blijft, manifesteren met het,
agrarisch bedrijf;

S. lid 3 sub d: ten behoeve van een aanbouw of
tussenlid met een platte
afdekking tot maximaal 10O m2;

h. Iid 3 sub e: voor het oprichten van "plat
gtlas" en tunnelkassen tot een
hoogte van 2.5 mi

i. lid 3 sub e: ten behoeve van andere bouw-
werken voor het ope¡poren van
delfstoffen en andere bodem-
schatten, mits een verklaring
van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten is afgegeven;

j. lid 3 sub e: ten behoeve van andere bouw-
werken voor bovengrondse
leidingen tot een hoogte van
maximaal 30 m, mits een
verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten is
afgegeven;

k. Iid 3 sub f: ten behoeve van de bouw van
toreneilo's en andere naar de
aard daarmee gelijk te gtellen
bouwwerken van geringe hori-
zontale afmetingen tot een
hoogte van 25 m met een
doorsnede van maximaal 10 m,
mits een verklaring van çleen
bezwaar van Gedeputeerde
Staten is afgegeven;

Iid 4. A
onder 2:

ten behoeve van bewoning ten
dienste van de hoofdwoning,
indien het bedrijfegebouw aan
de bedrijfswoning is gebouwd;

m. Iid 4. B: voor een niet-grondgebonden
agrarische bedrijfetak bij een
grondgebonden agrarisch
bedrijf , betrekking hebbende
op de bouwpercelen welke niet
zijn voorzien van een letter-
aanduiding, r,Ýaarvan de bebouw-
de oppervlakte meer dan 500 m2
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mag bedragen, tot maximaal
1.5OO m2, met dien verstande
dat -uitgedrukt in g.b.e.'s-
het aandeel ten behoeve van
het niet-grondgebonden gedeel-
te nooit meer mag bedragen dan
het aandeel van het grondge-
bonden gedeelte van het
bedrijf en mits een afstand
van minimaal 2O0 m in acht
wordt genomen ten opzichte van
gekoncentreerde woonbebouwing
en de bestemmingen natuurge-
bied, kategorie Ng-A en N9-8,
voor zover deze natuurgebieden
een aaneengesloten oppervlakte
hebben van minimaaL 2 ha. De
vrijstelling wordt niet eerder
verleend dan nadat de Regio-
naal Inspekteur van de Volks-
gezondheid voor de hygiëne van
het milieu, Distrikt Noord is
gehoord;

Een vrijstelling aIE bedoeld in lid 7 mag
slechts worden verleend, indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken.

Burgemeeeter en wethoudera zLjn bevoegd de
bestemming, voor zover gelegen buiten de op
de plankaart, aangegeven bouwvlakken, te
wijzigen ten behoeve van de vestiging van een
grondgebonden agrarisch bedrijf en glaetuin-
bouwbedrijf, mite:

1. het advies is ingewonnen van de Direkteur
Landbouw, Natuur en Openluchtrekreatie.
Het advieg is uitsluitend vereist voor de
gebieden die zijn aangeduid als "grens
gebied wijzigingsbevoegdheid ten behoeve
van bestemming natuurgebied, kategorie
Ng-At

2. de bedrijfswoning niet eerder wordt
gebouwd dan tegelijkertijd met of na het
tot stand komen van de daarbij benodigde
bedrij fsgebouwen;

3. het ter zake bepaalde in artikel 4 lid 3
in acht wordt genomen.

Ýlijzigings- 9. A
bevoegdheid
ex art. 11 ÿÿ. R. O.

Advies

miranda
Doorhalen
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Advies

2A

B. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
best,emming te wijzigen ten behoeve van het
vergrot,en van het op de plankaart aangegeven
bouwvlak tot een gezamenlijke oppervlakte van
maximaal t ha, mits het t-er zake bepaalde in
lid 3 in acht wordt genomen.

c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen voor de aanleg van
landbouwontEluitingssregen, met inachtneming
van het ter zake bepaalde in artikel 17 en
mits de maximum verhardingsbreedte van
wegprofiet f in acht wordt genomen.

D. Burgemeester en wethoudere zijn bevoegd de
bestemming te wijzLgen voor het winnen van
delfgtoffen en andere bodemschatten, mits:

1. de hoogte van de andere bouwwerken maxi-
maal 8 m bedraagt, met dien veretande dat
de hoogte van een vlampijp 25 m mag
bedragen;

2. het ter zake bepaalde in artikel 14 in
acht wordt genomen.

E. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen in de bestemming
woondoeleinden, kategorie EO, agrarische
doeleinden, kategorie AHT, alsmede in een aan
een agrarisch bedrijf verwant bedrijf,
uitsluitend ingeval van bedrijfsbeëindiging,
mits:

1. het ter zake bepaalde in respektievelijk
de artikelen 18 en 32 in acht wordt
genomeni

2. geen inrichtingen als bedoeld in arti-
ket 16 van de Ýlet geluidhinder worden
opgericht.

F. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
begtemming te wijzigen in de bestemming
doeleinden van handel en bedrijf If, katego-
rie B, mits:

1. het bepaalde in artikeL 22 Leden 2 E/m 5
in acht wordt genomen;

2. geen opslag of stalling van storende mate-
rialen of objekten plaatsvindt buiten de
beetaande gebouwen;

3. voor de direkte omgeving geen hinderlijke
verkeersaantrekkende aktiviteiten ont-
staan;
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4. het advies is ingewonnen van de Regionaal
fnepekteur van de Volksgezondheid voor de
hygiëne van het milieu, Dietrikt Noord.

5. geen inrichtingen als bedoeld in arti-
kel 16 van de llet geluidhinder worden
opgericht.

c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming, voor zoveÊ op de kaart aangeduid
als "grens gebied wijzigingsbevoegdheid ten
behoeve van bestemming natuurgebied, katego-
rie Ng-A, te wijzLgen in de bestemming
doeleinden van landschaps- en natuurbouw,
kategorie N9-4, mite:

1. het bepaalde in artikel 9 in acht wordt
genomeni

2. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt
toegepast dan nadat de betreffende gronden
in eigendom zijn overgedragen aan een
natuurbeschermings instant ie.

10. Het. is verboden buiten de op de plankaart aan-
gegeven bouwvlakken zonder of in afwijking van
een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning)
van burgemeester en wethouders de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, of srerkzaamheden
uit te voeren:

a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen
tot een aaneengesloten oppervlakte van meer
dan 100 m2 tot maximaal 5O0 m2;

b. dempen van Eloten/veedrinkgaten;

c. het aanleggen van een fietspad, voetpad en
ruiterpad ten behoeve van de rekreatiei

d. het aanleggen van eenvoudige dagrekreatieve
voorzieningen tot een aaneengeslot,en opper-
vlakt,e van ten hoogste 2.5OO m2¡

e. het ophogen van gronden tot 0.5 m, mits
het, adviee is ingerdonnen van de Direkteur
Landbouw, Natuur en Openluchtrekreatie.
Het advies is uitsluitend vereist voor de
gebieden die zijn aangeduid als "grene gebied
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van bestem-
mingen natuurgebied, kategorie Ng-A.
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11. De aanleg'vergunning is niet van toepassing op
werken of werkzaamheden welke:

a. het no¡male onderhoud betreffen, dan wel van
geringe betekenis moeten worden geacht;
hieronder qrorden teveng verstaan lichte
egalieatiewerkzaamheden nodig ten behoeve van
het gebruik van meetinjekteurs en bodembemeg-
ters;

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

L2. De aanlegvergunning mag slechts worden verleend
indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de doeleinden van de bestemming.
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GRONDEN BESTEI.ID VOOR AGR.ARTSCHE DOELETNDEN, KAIEGO-
RrE Ac-R (agrarisch gebied met reliëf).

De grondenr op de plankaart aanges¡ezen voor
agrarische doeleinden, kategorie AG-R, agrarisch
gebied met reliëf, zijn bestemd voor de be-
drijfsmatige bewerking en/of beweiding van
kultuurgrond, met de daarbij toegelaten andere
bouwwerken en andere werken, met uitzondering
van mestopslagputten.

De gronden zijn tevene bestemd voor de opbouw,
het behoud en het herstel van de aan de gronden
eigen landschappelijke waarde.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. op of in de gronden is het oprichten van
gebouwen verboden;

b. op of in de gronden mogen uitsluitend andere
bouwwerken worden opgericht welke verband
houden met de in lid 1 omschreven bestemming
en waarvan de hoogte niet meer dan 5.5 m mag
bedragen, alsmede ten behoeve van ondergrond-
se leidingen. Het oprichten van sleuf-en
megt,silo'8, tunnel-kagsen en "plat glas" is
niet toegeEtaan.

Burgemeester en wethoudere zljn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in lid 3
sub b ten behoeve van andere bouwwerken voor
bovengrondse leidingen tot een hoogte van
maximaal 30 m, mits een verklaring van Gedepu-
teerde Staten is ontvangen.

De vrijstelling genoemd in lid 4 wordt glechts
verleend indien, rekening houdende met de
agrarieche belangen, hierdoor geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke
waarden van het gebied.

Het is verboden de in lid 1 genoemde gronden te
gebruiken voors

a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;

b. het egalieeren of afschuiven van de gronden;

c. het aanbrengen van beplantingen;

d. het aanbrengen van landbouwontsluitings$regen;

Bepalingen
omtrent
bebouwing

Vrijstel- 4
lingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art 15. W.R.O.

Toetsing
vrij st,eIIing

Verboden ge- 6
bruik gronden
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e. het aanleggen van een fietspad, voetpad en
ruiterpad ten behoeve van de rekreatie;

f. het aanleggen van eenvoudige dagrekreatieve
voorzieningeni

g. graebaanracee en/of modelvliegrtuigsport;

h. het opsporen en winnen van delfstoffen en
andere bodemschatten;

i. het ophogen of verlagen van de gronden.

Het in lid 6 bepaalde is niet van toepassing
indien het betreft het gebruik van gronden,
welke:

a. het normale onderhoud betreft, dan wel van
geringe betekenig moet worden geacht;

b. reeds rechten in uitvoering is op het tijd-
stip van het van kracht worden van dit plan.

Het is verboden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergrunning (aanlegvergunning) van
burgemeeeter en wethoudere de volgende werken,
geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren:

a. het aanleggen van nieuwe kavelontsluitingswe-
gen met een verhardingsbreedte van maximaal
3. 5. m;

b. het diepploegen van de gronden;

c. het çJraven, dempen en/of verbreden van sloten
of veedrinkgaten;

d. het aanleggen van ondergrondse leidingen.

De aanlegvergunning is niet van toepassing op
werken of werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud betreffen, dan wel van
geringe betekenis moeten worden geacht;

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

1O. De aanleg'vergrunning mag slecht worden verleend
indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de doeleinden van de bestemming.

Aanlegver-
gunning

Uitzondering 9
aanlegver-
gunning

Toetsing
aanlegver-
gunning
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GRONDEN BESTEMD VOOR AGRARISCHE DOELEINDEN, KATEGO-
RIE Ac-E (agrarisch gebied met elzensingets).

De gronden, op de plankaart aange$rezen voor
agrarische doeleinden, kategorie AG-E, agrarisch
gebied met elzensingels, zijn bestemd voor de
bedrijfsmatige bewerking en/of beweiding van
kultuurgrond, alsmede voor de uitoefening van
een:

a. grondgebonden agrarisch bedrijf;

b. niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, indien
het bouwvl-ak van de letteraanduiding "NG" is
voorzien, met dien verstande dat de omvang
van de niet-grondgebonden agrarische be-
dríjfsvoering niet meer mag bedragen dan de
omvang van de op het tijdstip van de tervi-
sielegging van het ont,werp-plan bestaande
bebouwing;

c. glast,uinbouwbedrij f ;

d. rietdekkersbedrijf, uitsluit,end voor zover op
de plankaart als zodanig aanglegeven,

met de daarbij toegelaten gebouwen, andere
bouwwerken en andere r.rerken, met uitzondering
van mestopslagputten buiten de op de plankaart
aangegeven bouwvlakken.

Het aanbrengen van snelgroeiende beplant.ingen
van tijdelijke aard, welke voldoen aan het
gestelde in de beschikking "Rege1ing bijdragen
aanleg snelgroeiend bos" (Stcrt. nr. 2O7 d.d.
25 oktober 1988) is op deze gronden toegestaan.

De gronden zijn tevens bestemd voor de opbouw,
het behoud en het herstel van de aan de gronden
eigen landschappelijke r4¡aarde.
Voor zover de gronden op de kaart van de aandui-
ding "archeologisch waardevol terrein" zijn
voorzien, zijn deze gronden tevens bestemd voor
de opbouw, het behoud en het herstel van de aan
de gronden eigen kultuurhistorische waarden.

Ten aanzien van de bebouwing getden de volgende
bepalingen:

a. de gebouhren mogen uitsluitend binnen de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken worden
gebouwd. Ingeval sprake is van een gemeen-
schappelijke bouwgrens tussen tr.ree bouwvlak-
ken, dan wel een bou\"rvlak direkt grenst aan

bebouwing
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een plandeelvergroting, dient de afstand van
de gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens
minimaal 5 m te bedragen;

b. per bouwvlak mag niet. meer dan één bedrijfs-
woning worden gebouwd; met uitzondering van
de op de plankaart aangegeven bouwvlakken,
welke van de aanduiding "geen bedrijfswoning
toegest,aan" zijn voorzien.
Voor toepassing van dit tid worden de bouw-
vlakken welke zijn aangepijld door middel van
de aanduiding "bijbehorend bouwperceel" als
één bouwvlak aangemerkt; de inhoud van een
vrijstaande of aangebouwde bedrijfswoning
bedraagt maximaal 500 m3.

de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet
meer dan 3.5 m bedragen en de dakhelling mag
niet, minder dan 30o bedragen¡

d. de goothoogte en hoogte van de bedrijfsgebou-
hfen mogen niet meer bedragen dan respektieve-
Iijk 5 m en 12 m en de dakhelling mag niet
minder dan L8o bedragen; gebouwen met een
gebogen dakvorm (romneyloodsen) zijn niet.
toegest aan.

op of in de gronden mogen uitsluitend andere
bouwwerken worden opgericht, die noodzakelijk
zijn voor:

L. de agrarische bedríjfsvoering, met dien
verstande dat het oprichten van tunnelkas-
sen en "plat gtlas" ten behoeve van de
t,uinbouw buiten het bouwvlak niet is
toegestaan;

2. waterbeheersing en verkeersdoeleinden;
3. silo's uitsluitend binnen het bouwvlak;
4. sleufsilo's;
5. erf- en perceelscheidingen;
6. openbare nutsvoorzieningen in de vorm van

ondergrondse leidingen;

f. de hoogte van de andere bouwwerken mag
bedragen voor:

1. agrarische bedrijfsvoering
2. waterbeheersing

verkeersdoeleinden
3. silo's
4. erf- en perceelscheidingen
5. sleufsilo's
6. ondergronde leidingen

max. 5.5 m;
max. 5 m;
max.10 m;
max.15 m;
max. 2.5 mi
max. 2 m¡
max. 5 mi



03 01 20 000

Verboden ge- 4
bruik gebouwen
en bouwwerken

Verboden ge-
bruik gronden

Uitzondering 6
verboden ge-
bruik gronden

Vrijstel- 7

Iingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art. 15 ÿl.R.o.

35

g. de wandhoogte van meetopslagputten bedraagt
max. 5.5 m;

A. Het is verboden de in lid 1 genoemde gebouwen
en boucr$rerken te gebruiken voor:

1. een industrieel-, arnbachtelijk- of horeca-
bedrijf, detailhandel en groothandel,
uitgezonderd detailhandel welke in direkte
relatie staat tot het bedrijf;

2. permanente en niet-permanente bewonÍng,
alleen voor zover betreft andere gebouwen
dan bedrijfswoningen.

4. B. Het is verboden de grondgebonden agrarische
bedrijven te gebruiken voor een niet-grondge-
bonden agrarische bedrijfstak, waarvan de
bebouwde oppervlakte meer dan 500 m2 be-
draagt.

Het is verboden de in lid 1 genoemde gronden te
gebruiken voor:

grasbaanraces en/of modelvliegtuigsport;

b. het ophogen van de gronden met meer dan
O.5 m buiten de op de plankaart aangegeven
bouwvlakken.

Het in lid 5 bepaalde is niet van toepassing
indien het betreft het gebruik van gronden,
welke:

a. het normale onderhoud betreft, dan wel van
geringe betekenis moet worden geacht;

b. reeds rechtens in uitvoering is op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
plan.

Burgemeester en wethouders zLjn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in¡

a. lid 1: voor het oprichten van mest-
opslagputten buiten de op de
plankaart aançJegeven bouwvlak-
ken met een wandhoogte van
maximaal 5 m, met dien ver-
stande dat:
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tid 1 sub bs

1. het verdampend oppervlak en
de inhoud respektievelijk
maxi¡naal 75O m2 en/of
2.5OO m3 bedragen;

2. burgemeester en wethouders
bevoegd zijn nadere eisen
te stellen ten aanzien van
de situering van de mestop-
slagputten en beplanting,
ten einde een zo goed
mogelij ke landschappelijke
inpassing te verkrijgen¡

3. zwaarwegende redenen van
bedrij fstechnische aard
worden aangevoerd die
daartoe noodzakeni

4. realigering binnen het
bouw¡rerceel op nilieuhy-
giënische problemen stuit;

5. een afstand van minimaal
2OO m in acht wordt genomen
ten opzichte van de bestem-
mingen natuurgebied, kate-
gorie Ng-A en Ng-B, voor
zover deze een aaneengeslo-
ten oppervlakte hebben van
minimaal 2 ha en gekoncen-
treerde woonbebouwing;

voor vergroting van de omvang
van een niet-grondgebonden
agrarisch bedrijf, betrekking
hebbende op de bouwpercelen
voorzien van de letteraandui-
ding "NG", mits:

1e.

2e.

een afstand van minimaal
20O m in acht wordt
genomen ten opzichte van
gekoncentreerde woonbebou-
wing en de bestemmingen
natuurgebied, kategorie
Ng-A en Ng-B voor zoveÊ
deze natuurgebieden een
aaneengesloten oppervlakte
hebben van minÍmaal 2 ha;
de vrijstelling niet
eerder wordt verleend dan
nadat de Regionale fnspek-
teur van de Volksgezond-
heid voor de hygiëne van
het milíeu, Distrikt Noord
is gehoord;
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Iid 3 sub a3

d. lid 3 sub a:

uitEluitend ten behoeve van
gebouwtjes van ondergeschikte
aard en lichte konstruktie
(met uitzondering van een
romneyloods), Índien dit
noodzakelijk ís voor de
bedrij fematige bewerking en/ of
beweiding van kultuurgrond,
mits:

1. de oppervlakte van de
gebouwen per bedrijf niet
meer dan 50 m2 bedraagt;

2. de hoogte niet meer be-
draagt dan 3.5 mi

voor overschrijding van ten
hoogste één bouwgrens van een
op de plankaart aangeçteven
bouwvlak met ten hoogste 25 m,
mits:

1. een afgtand van minimaal
50 m in acht wordt genomen
ten opzichte van de direkt
naastliggende woonbebou-
wing, voor zover dit op de
plankaart door middel van
de plandeelvergroting ale
zodanig is aangegeven en
gerekend tot de grens van
deze plandeelvergroting;

2. de overgchrijding er niet
toe mag leiden dat de naar
de weg gekeerde bouwgrens
of het verlengde daarvan
wordt overschreden;

3. indien het bouwperceel ig
voorzien van de letteraan-
duiding "NG', dient een
afetand van minimaal 20O m

in acht te worden genomen
ten opzichte van de bestem-
mingen natuurgebied, kate-
gorie Ng-A en Ng-B, voor
zover deze een aaneengeelo-
ten oppervlakte hebben van
minimaal 2 ha en gekoncen-
treerde woonbebouwing;

voor een inhoud van maximaal
650 m3;

e. lid 3 sub b:



03 01 20 000 38

f. tid 3 sub b: voor de bouw van een tvreede
bedrijfswoning, welke dient te
voldoen aan de eisen geEteld
aan de eerste bedrijfswoning,
met uitzondering van de
inhoudgmaat, srelke niet meer
dan 450 m3 mag zijn en mits:

1. noodzakelijk voor een goede
agrarische bedrij f svoering;

2. het adviee is ingewonnen
van de Direkteur Landbouw,
Natuur en Openluchtrekrea-
tie.
Burgemeester en wethouderE
zijn bevoegd bij het verle-
nen van de bouwvergunning
nadere eisen te Etellen met
betrekking tot de eituering
van de tweede bedrijfswo-
ning, ten einde te bewerk-
stelligen, dat deze woning
in funktioneel en uiterlijk
opzicht zich als eenheid
blijft manifesteren met het
agrarisch bedríjf;

S. lid 3 sub d: ten behoeve van een aanbouw of
tussenlid met een platte
afdekking tot maximaal 100 m2;

h. lid 3 sub e: voor het oprichten van "plat
glas" en tunnelkaesen tot een
hoogte van 2.5 m;

lid 3 sub e: ten behoeve van andere bouw-
werken voor het opsporen van
delfstoffen en andere bodem-
schatten, mits een verklaring
van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten is afgegeven;

j. lid 3 sub e: ten behoeve van andere bouw-
werken voor bovengrondee
leidingen tot een hoogte van
maximaal 30 m, mite een
verklarinçJ van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten is
afgegeven;

ten behoeve van de bouw van
toreneilo's en andere naar de
aard daarmee gelijk te stellen
bouwwerken van geringe hori-

k. lid 3 sub f:
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zontale afmetingen tot een
hoogte van 25 m met een
doorsnede van maximaal 10 m,
mits een verklaring van geen
bezwaar van Gedeputeerde
Staten is afgegeven;

ten behoeve van bewoning ten
dienste van de hoofdwoning,
indien het bedrijfegebouw aan
de bedrijfswoning ie gebouwd;

rid 4. B: voor een niet-grondgebonden
agrarische bedrijfstak bij een
grondgebonden agrarisch
bedrijf, betrekking hebbende
op de bouwpercelen welke niet
zijn voorzien van een letter-
aanduiding, eraarvan de bebouw-
de oppervlakte meer dan 5O0 m2
mag bedragen tot maximaal
1.50O m2, met dien verstande
dat -uitgedrukt in s.b.e.'s-
het aandeel ten behoeve van
het niet-grondgebonden gedeel-
te nooit meer mag bedragen dan
het aandeel van het grondge-
bonden gedeelte van het
bedrijf en mits een afetand
van minimaal 2OO m in acht
wordt genomen ten opzichte van
gekoncentreerde woonbebouwing
en de beetemmingen natuurge-
bied, kategorie Ng-À en N9-8,
voor zover deze natuurgebieden
een aaneengesloten oppervlakte
hebben van minimaaL 2 ha. De
vrijstelling wordt niet eerder
verleend dan nadat de
Regionaal Inspekteur van de
Volksgezondheid voor de
hygiëne van het, milieu,
Distrikt Noord is gehoord;

n. lid 5 voor grasbaanraceg en/of
modelvliegtuigeport.

Een vrijstelling a1s bedoeld in lid 7 mag
slechts worden verleend, indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken.
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A. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemminçJ, voor zovet gelegen buiten de op
de plankaart aangegeven bouwvlakken, te
wijzigen ten behoeve van de vestiging van een
grondgebonden agrariech bedrijf en glaetuin-
bouwbedrijf, mits:

1. het advies is ingewonnen van de Direkteur
Landbouw, Natuur en Openluchtrekreatie;
Het advies ie uitsluitend vereigt voor de
gebieden die zijn aangeduid als "grene
gebied wijzigingsbevoegdheid ten behoeve
van bestemming natuurgebied, kategorie
Ng-A;

2. de bedrijfswoning niet eerder wordt
gebouwd dan tegelijkertijd met of na het
tot etand komen van de daarbij benodigde
bedrij fsgebouereni

3. het ter zake bepaalde in artiket 6 Iíd 3
in acht wordt genomen.

B. Burgemeester en wethoudere zijn bevoegd de
bestemming te wijzLgen ten behoeve van het
vergroten van het op de plankaart aangegeven
bouwvlak tot een gezamenlijke oppervlakte van
maximaal t ha, mite het ter zake bepaalde in
Iid 3 in acht wordt genomen.

C. Burgemeester en wethoudere zijn bevoegd de
begtemming te wLjzigen voor de aanleg van
landbouwontsluitingssregen, met inachtneming
van het ter zake bepaalde in artikel 17 en
mits de maximum verhardingsbreedte van
wegprofiel f in acht wordt genomen.

D. Burgemeeeter en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen voor het winnen van
delfstoffen en andere bodemschatten, mitg:

1. de hoogte van de andere bouwwerken maxi-
maal 8 m bedraagt, met dien verstande dat
de hoogte van een vlampijp 25 m mag
bedragen;

2. het ter zake bepaalde in artikel 14 in
acht wordt genomen.

E. Burgemeegter en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wLjzigen in de bestemming
woondoeleinden, kategorie EO, agrarische
doeleinden, kategorie AHT, alsmede in een aan
een agrarisch bedrijf verwant bedrijf,
uitsluitend ingeval van bedrijfsbeëindigLng,
mits:
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1. het ter zake bepaalde in respekt,ievelijk
de artikelen 18 en 32 in acht wordt
genomeni

2. geen inrichtingen als bedoeld in arti-
ke1 16 van de lÍet geluidhinder worden
opgericht.

F. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
begtemming te wijzigen in de bestemming
doeleinden van handel en bedrijf IT., katego-
rie B, mits:

1. het bepaalde in artikel 22 leden 2 t/m 5
in acht wordt genomeni

2. geen opelag of stalling van Etorende mate-
rialen of objekten plaatsvindt buiten de
bestaande gebouwen;

3. voor de direkte omgeving geen hinderlijke
verkeersaantrekkende aktiviteiten ont-
staan;

4. het advies is ingewonnen van de Regionaal
Inspekteur van de Volksgezondheid voor de
hygiëne van het milieu, Distrikt Noord;

5. geen inrichtingen als bedoeld in arti-
kel 16 van de Ýlet geluidhinder worden
opgericht.

c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming, voor zover op de kaart aangeduid
als "grene gebied wijzigingsbevoegdheid ten
behoeve van bestemming natuurgebied, katego-
rie Ng-B" te wijzigen in de beetemming doel-
einden van landschaps- en natuurbouw, katego-
rie Ng-B, mits het bepaalde in artikel 1O in
acht wordt genomen.

H. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming, voor zover op de kaart aangeduid
als "grens gebied wijzigingsbevoegdheid ten
behoeve van bestemming natuurgebied, katego-
rie Ng-A te wijzLgen in de bestemming doel-
einden van landschaps- en natuurbouw, katego-
rie Ng-A, mitg:

1. het bepaalde in artikel 9 in acht wordt
çlenomeni

2. de wijzigingebevoegdheid niet eerder wordt
toegepasÈ dan nadat de betreffende gronden
in eigendom zijn overgedragen aan een
natuurbeschermings instant ie.

10. Het is verboden buiten de op de plankaart aan-
gegeven bouwvlakken zonder of in afwijking van
een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning)

miranda
Doorhalen

miranda
Doorhalen
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42

van burgemeester en wethouders de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden
uit te voerens

a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen
buiten de op de plankaart aangegeven bouw-
vlakken tot een aaneengeEloten oppervlakte
van meer dan 1O0 m2 tot maximaal 5OO m2;

b. het aanleggen van nieuwe kavelontsluitingswe-
gen met een verhardingsbreedte van maximaal
3.5 m;

c. het, graven, dempen of verbreden van gloten of
veedrinkgaten;

d. het afschuiven en egaliseren van houtwallen;

e. het rooien of vellen van houtgeerasi

f. het, aanleggen van een fietspad, voetpad en
ruiterpad ten behoeve van de rekreatie;

g. het aanleggen van eenvoudige dagrekreaÈieve
voorzieningen tot een aaneengeeloten opper-
vlakte van ten hoogEte 2.50O m2;

h. het aanleggen van ondergrondse leidingen;

i. het ophogen van gronden tot O.5 m;

j. het dempen van pingo's, petgaten en dobben.
Deze vergunning wordt alleen verleend ingeval
landbouwkundige bedrijfsvoering zulks nood-
zaakt;

k. voor zover de gronden op de kaart van de
aanduiding "archeologiech waardevol terrein"
zijn voorzíen, is bovendien een aanlegvergun-
ning vereist voor¡

1. het. afgraven, ophogen, bodem verlagen,
egaliseren, diepdraineren, diepploegen of
veranderen van het bodemprofiel, een en
ander behoudens het bepaalde in de Ont-
grondingenwet of de daarop steunende
voorschrifteni

2. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper
dan 50 cm.

Alvorens de eub k bedoelde vergunning te
verlenen wordt het advies ingewonnen van het
Fries Museum.
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11. De aanlegvergunning is nÍet van toepaeeing op
werken of werkzaamheden welke:

a. het norrnale onderhoud betreffen, dan wel van
geringe betekenis moeten r.rorden geacht;
hieronder worden tevens verstaan lichte
egalisatiewerkzaamheden nodig ten behoeve van
het gebruik van meetinjekteurg en bodembemes-
ters;

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

t2. De aanlegvergunning mag slechts worden verleend
indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de doeleinden van de bestemming.

13. Burgemeeeter en wethouders kunnen bij het ver-
Ienen van de sub j bedoelde aanlegvergunning als
voorwaarde stellen dat elders op het perceel
dobben worden gerealieeerd.
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Bestemming 1.

Bepalingen
omtrent
bebouwing
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GRONDEN BESTEIÍD VOOR AGRARTSCHE DOELEINDEN, KATEGO-
RIE Ac-H (agrarisch gebied met houtwallen).

De gronden¡ op de plankaart aangesrezen voor
agrarische doeleinden, kategorie AG-H, agrarisch
gebied met houtwallen, zijn bestemd voor de
bedrijfsmatige bewerking en/of beweiding van
kultuurgrond, alsmede voor de uitoefening van
een!

a. grondgebonden agrarisch bedrijf¡

b. niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, indien
het bouwvlak van de letteraanduiding "NG' is
voorzien, met dien verstande dat de omvang
van de niet-grondgebonden agrarische be-
drijfsvoering niet meer maçl bedragen dan de
omvang van de op het tijdstip van de tervi-
sielegging van het ontwerp-plan beetaande
bebouwing;

c. glastuinbouwbedrijf ,

met de daarbij toegelaten gebousren, andere
bouwwerken en andere r.rerken, met uitzondering
van mestopslagputten buiten de op de plankaart
aangegeven bouwvlakken.

Het aanbrengen van snelgroeiende beplantingen
van tijdelijke aard, welke voldoen aan het
gestelde in de begchikking "Regeling bijdragen
aanleg snelgroeiend bos" (Stcrt. 2O7 d.d. 25 ok-
tober 1988) is op deze gronden toegeEtaan.

De gronden zijn tevens bestemd voor de opbouÝÿ,
het behoud en het herstel van de aan de gronden
eigen landschappelijke waarde.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken worden
gebouwd. fngeval sprake is van een gemeen-
schappelijke bouwgrens tugeen twee bouwvlak-
ken, dan vrel een bouwvlak direkt grenst aan
een plandeelvergroting, dient de afstand van
de gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens
minimaal 5 m te bedragen;

b. per bouwvlak mag niet meer dan één bedrijfs-
woning worden gebouwd; met uitzondering van
de op de plankaart aangegeven bouwvlakken,
welke van de aanduiding "geen bedrijfswoning
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4. etf- en perceelscheidingen
5. sleufsilo's
6. ondergrondse leidingen

45

toegeetaan" zijn voorzien. Voor toepassing
van dit lid worden de bouwvlakken welke zijn
aangepijld door middel van de aanduiding
"bijbehorend bouwperceel" als één bouwvlak
aangemerkt ; de inhoud van een vrijstaande of
aangebouwde bedrijfswoning bedraagt maximaal
500 m3;

c. de goothoogte van een bedríjfswoning mag niet
meer dan 3.5 m bedragen en de dakhelling mag
niet minder dan 30o bedragen;

d. de goothoogte en hoogte van de bedrijfegebou-
vren mogen niet meer bedragen dan respektieve-
lijk 5 m en 12 m en de dakhelling mag niet
minder dan 18o bedragen; gebourden met een
gebogen dakvorm (romneyloodsen) zijn niet
toegestaan.

op of in de gronden mogen uitsluitend andere
bouwwerken worden opgericht, die noodzakelijk
zijn voor:

1. de agrarische bedrijfsvoering, met dien
verstande dat het oprichten van tunnelkas-
sen en "plat glas" ten behoeve van de
tuinbouw buiten het bouwvlak niet is
toegestaan;

2. waterbeheersing en verkeersdoeleinden;
3. silo's uitsluitend binnen het bouwvlak¡
4. gleufsilo's;
5. erf- en perceelscheidingen;
6. openbare nutgvoorzieningen in de vorm van

ondergrondse energieleidingen;

f. de hoogte van de andere bouwwerken mag
bedragen voors

max.5.5
max. 5
max. lO
max.15
max.
max.
max.

2.5
2
5

mi
mi
mi
mi
mi
mi
mi

g. de wandhoogte van mestopslagputten bedraagt
max. 5.5 m;

A. Het is verboden de in lid 1 genoemde gebouwen
en bouwwerken te gebruiken voor:

1. een indugtrieel-, ambachtelijk- of horeca-
bedrijf, detailhandel en groothandel,
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uitgezonderd detailhandet welke in direkte
relatie staat tot het bedrijf;

2. permanente en niet-permanente bewoning,
alleen voor zover betreft andere gebousren
dan bedrijfewoningen.

B. Het ie verboden de grondgebonden agrarigche
bedrijven te gebruiken voor een niet-grondge-
bonden agrariache bedrijfstak, waarvan de
bebouwde oppervlakte meer dan 5O0 m2 be-
draagrt.

Het is verboden de in lid 1 genoemde gronden te
gebruiken voors

grasbaanraces en/of modelvliegrtuigsport;

b. het ophogen van de gronden met meer dan
0.5 m, buiten de op de plankaart aangegeven
bouwvlakken.

Het in lid 5 bepaalde is niet van toepassing
indien het betreft het. gebruik van gronden,
welke:

a. het normale onderhoud betreft, dan wel van
geringe betekenig moet worden geacht;

b. reeds rechtens in uitvoering is op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
plan.

Burgemeeater en wethoudere zijn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in¡

a. lid 1: voor het oprichten van mest-
opslagputten buiten de op de
plankaart aangegeven bouwvlak-
ken met een wandhoogte van
maximaal 5 m, met dien ver-
etande dat:

1. het verdampend oppervlak en
de inhoud respektievelijk
maximaal 75O m2 en/of
2.500 m3 bedragen;

2. burgemeester en wethouders
bevoegd zijn nadere eisen
te etellen ten aanzien van
de eituering van de mestop-
elagputten en beplanting,
ten einde een zo goed

Uitzondering
verboden ge-
bruik gronden

Vrijstel- 7.
lingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art. 15 !{.R.O.
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lid 1 sub b:

lid 3 sub a:

mogelijke landechappelijke
inpassing te verkrijgen¡

3. zwaarwegende redenen van
bedrij fstechnische aard
worden aangevoerd die
daartoe noodzaken;

4. realisering binnen het
bouwperceel op milieuhy-
giënische problemen stuit;

5. een afstand van minimaal
200 m in acht wordt genomen
ten opzichte van de bestem-
mingen natuurgebied, kate-
gorie Ng-A en Ng-B, voor
zover deze een aaneengeslo-
ten oppervlakte hebben van
minimaal 2 ha en gekoncen-
treerde woonbebouwing¡

voor vergroting van de omvang
van een niet-grondgebonden
agrarische bedrijf, betrekking
hebbende op de bouwpercelen
voorzien van de letteraandui-
ding "NG", mits:

1e.

2e.

een afgtand van minimaal
2OO m in acht wordt geno-
men ten opzichte van
gekoncentreerde woonbebou-
wing en de bestemmingen
natuurgebied, kategorie
Ng-A en Ng-B voor zover
deze natuurgebieden een
aaneengesloten oppervlakte
hebben van minimaal 2 ha;
de vrijstelling niet
eerder wordt verleend dan
nadat de Regionale Inspek-
teur van de Volksgezond-
heid voor de hygiëne van
het milieu, Dietrikt Noord
is gehoord;

uiteluitend ten behoeve van
gebouwtjeE van onderge-
gchikte aard en lichte
konstruktie (met uitzonde-
ring van een romneyloode),
indien dit noodzaketijk ie
voor de bedrijfsmatige
bewerking en/of beweiding
van kultuurgrond, mits:
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lid 3 sub a:

e. lid 3 eub b:

f. lid 3 sub b:

1. de oppervlakte van de
gebouwen per bedrijf
niet meer dan 5O m2

bedraagt¡
2. de hoogte niet meer be-

draagrt dan 3.5 mi

voor overschrijding van ten
hoogste één bouwgrene van een
op de plankaart aangegeven
bouwvlak met ten hoogste 25 m,
mits:

1. een afstand van mini¡naal
50 m in acht wordt genomen
ten opzichte van de direkt
naastliggende woonbebou-
wing, voor zover dit op de
plankaart door middel van
de plandeelvergroting ale
zodanig ie aangegeven en
gerekend tot de grens van
deze plandeelvergroting;

2. de overgchrijding er niet
toe mag leiden dat de naar
de weg gekeerde bouwgrens
of het verlengde daarvan
wordt overEchredeni

3. indien het bour,rperceel is
voorzien van de letteraan-
duiding 'NG', dient een
afstand van minimaal 200 m

in acht te worden genomen
ten opzichte van de bestem-
mingen natuurgebied Ng-A en
N9-8, voor zover deze een
aaneengesloten oppervlakte
hebben van minimaal 2 ha,
alemede gekoncentreerde
vroonbebouwing;

voor een inhoud van maximaal
650 m3;

voor de bouw van een tweede
bedrijfswoning, welke dient te
voldoen aan de eisen gesteld
aan de eerste bedrijfswoning,
met uitzondering van de
inhoudgmaat, urelke niet meer
dan 450 m3 mag zijn en mits;

1. noodzakelijk voor een goede
agrarische bedrij f svoering.
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Burgemeester en qrethouders
zijn bevoegd bij het verle-
nen van de bouwvergunning
nadere eisen te stellen met
betrekking tot de situering
van een tweede bedrijfswo-
ning, ten einde te bewerk-
stelligen dat deze woning
in funktioneel en uiterlijk
opzicht zich als eenheid
blijft manifeeteren met het
agrarisch bedrijf;

2. het advies is ingewonnen
van de Direkteur Landbouw,
Natuur en Openluchtrekrea-
tie;

S. lid 3 sub d: ten behoeve van een aanbourd of
tussenlid met een platte
afdekking tot maximaal 1OO m2¡

h. lid 3 sub e: voor het oprichten van "plat
glas" en tunnelkasgen tot een
hoogte van 2.5 mi

i. lid 3 sub e: ten behoeve van andere bouw-
werken voor het opsporen van
delfstoffen en andere bodem-
schatten, mits een verklaring
van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten is afgegeven;

j. lid 3 sub e: ten behoeve van andere bouw-
werken voor bovengrondse
Ieidingen tot ccn hoogte van
maximaal 30 m, mitg een
verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten ig
afgegeven;

k. lid 3 sub f: ten behoeve van de bouw van
toreneilo's en andere naar de
aard daarmee gelijk te gtellen
bouwwerken van geringe hori-
zontale afmetingen tot een
hoogte van 25 m met een
doorgnede van maximaal 10 m,
mitg een verklaring van geen
bezwaar van Gedeputeerde
Staten is afgegeven;
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Adviee

Toetsings-
kriterium

Ýli j zigings-
bevoegdheid
ex art.11
ýt. R.o

lid 4. A
onder 2:

ten behoeve van bewoning ten
dienste van de hoofdwoning,
indien het bedrijfegebouw aan
de bedrijfswoning ie gebouwd¡

lid 4. B: voor een niet-grondgebonden
agrarische bedrijfetak bij een
grondgebonden agrarisch
bedrijf , betrekking hebbende
op de bouwpercelen welke niet
zijn voorzien van een letter-
aanduiding, rraarvan de bebouw-
de oppervlakte meer dan 500 m2
mag bedragen tot maximaal
1.500 m2, met dien veretande
dat -uitgedrukt in s.b.e.'s-
het aandeel ten behoeve van
het niet-grondgebonden gedeel-
te nooit meer mag bedragen dan
het aandeel van het grondge-
bonden gedeelte van het
bedrijf en mite een afgtand
van minimaal 200 m in acht
wordt genomen ten opzichte van
gekoncentreerde woonbebouwing
en de bestemmingen natuurge-
bied, kategorie Ng-A en N9-8,
voor zover deze natuurgebieden
een aaneengesloten oppervlakte
hebben van minimaal 2 ha. De
vrijstelling wordt niet eerder
verleend dan nadat de Regio-
naal Inspekteur van de Volke-
gezondheid voor de hygiëne van
het milieu, Distrikt Noord is
gehoord;

n. lid 5: voor grasbaanraces en/of
modelvliegtuigsport.

Een vrijstelling als bedoeld in lid 7 mag
slechtg worden verleend, indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken.

9 A. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming, voor zoveÊ gelegen buiten de op
de plankaart aangeçteven bouwvlakken, te
wijzigen ten behoeve van de vestiging van een
grondgebonden agrarigch bedrijf en glastuin-
bouwbedrijf, mits:
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1. de bedrijfswoning niet eerder wordt
gebouwd dan tegelijkertijd met of na het
tot, stand komen van de daarbij benodigde
bedrij fsgebouwen;

2. t:et- ter zake bepaalde in artikel 7 lid 3
in acht wordt genomen.

B. Burgemeester en wethoudera zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen ten behoeve van het
vergroten van het op de plankaart aangegeven
bouwvlak tot een gezamenlijke oppervlakte van
maximaal t ha, mits het ter zake bepaalde in
Iid 3 in acht wordt genomen.

c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzLgen voor de aanleg van
landbouwontsluitingE!Ýegen, met inachtneming
van het ter zake bepaalde in artikel l-7 en
mits de maximum verhardingsbreedte van
wegprofiel f in acht wordt genomen.

D. Burgemeester en wethoudere zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen voor het winnen van
delfgtoffen en andere bodemschatten, mitg:

1. de hoogte van de andere bouwwerken maxi-
maal 8 m bedraagt, met dien verstande dat
de hoogte van een vlampijp 25 m mag
bedragen;

2. het ter zake bepaalde in artikel 14 in
acht wordt genomen.

E. Burgemeester en wethoudere zijn bevoegd de
bestemming te wijzLgen in de bestemming
woondoeleinden, kategorie EO, agrarische
doeleinden, kategorie AHT, alsmede in een aan
een agrarisch bedrijf verwant bedrijf,
uitsluitend ingeval van bedrijfsbeëindiging,
mits:

1. het ter zake bepaalde in respektievelijk
de artikelen 18 en 32 in acht wordt
genomeni

2. geen inrichtingen als bedoeld in arti-
ke1 16 van de Wet geluidhinder worden
opgericht.

F. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen in de bestemming
doeleinden van handel en bedrijf II, katego-
rie B, mits:

1. het bepaalde in artikeL 22 Leden 2 t/m 5

in acht wordt çJenomeni
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Aanlegver-
gunning

2. geen opslag of stalling van Etorende mate-
rialen of objekten plaatsvindt buiten de
beetaande gebou\deni

3. voor de direkte omgeving geen hinderlijke
verkeersaantrekkende aktiviteiten ont-
staan;

4. het advies is ingewonnen van de Regionaal
fnspekteur van de Volksgezondheid voor de
hygiëne van het milieu, Distrikt Noord;

5. geen inrichtingen als bedoeld in artikel
16 van de ÿlet geluidhinder worden opge-
richt.

c. Burgemeester en $rethoudere zijn bevoegd de
bestemming, voor zover op de kaart aangeduid
aIE "grens gebied wijzigingsbevoegdheid ten
behoeve van beetemming natuurgebied, katego-
rie Ng-B" te wijzigen in de bestemming
doeleinden van landschapcr- en natuurbouw,
kategorie Ng-B, mits het bepaalde in arti-
kel 10 in acht wordt genomen.

10. Het ig verboden buiten de op de plankaart aan-
gegeven bouwvlakken zonder of in afwijking van
een schriftelijke vergunning (aanlegvergrunning)
van burgemeester en erethouders de volgende
werken, geen bour.ÿvrerken zijnde, of werkzaamheden
uit te voeren:

a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen
tot een aaneengesloten oppervlakte van meer
dan 100 m2 tot maximaal 5O0 m2;

b. het aanleggen van nieuwe kavelontsluitingswe-
gen met een verhardingsbreedte van maximaal
3.5 m;

c. het diepploegen, egaliseren of afschuiven der
gronden;

d. het graven, dempen of verbreden van sloten of
veedrinkgateni

e. het afschuiven en egaliseren van houtsrallen;

f . het rooien of vellen van houtgeerasri

g. het aanleggen van een fietspad, voetpad en
ruiterpad ten behoeve van de rekreatie;

h. het aanleggen van eenvoudige dagrekreatieve
voorzieningen tot een aaneengesloten opper-
vlakte van ten hoogste 2.5OQ m2¡
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i. het aanleggen van ondergrondse leidingen;

j. het ophogen en afgraven van gronden tot
maximaal O.5 m;

k. het dempen van pingo's, petgaten en dobben.
Deze vergunning wordt alleen verleend ingeval
landbouwkundige bedrijfsvoering zulkg nood-
zaakt.

11. De aanlegvergunning ie niet van toepassing op
werken of werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud betreffen, dan wel van
geringe betekenis moeten s¡orden geacht;
hieronder worden teveng vergtaan lichte
egalisatiewerkzaamheden nodig ten behoeve van
het gebruik van nestinjekteure en bodembemec-
ters;

b. reeds rechtens in uitvoering zijn op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
pIan.

L2. De aanlegvergunning mag slechts worden verleend
indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de doeleinden van de beetemming.

13. Burgemeester en wethouders kunnen bij het ver-
lenen van de sub k bedoelde aanlegvergunning als
voorwaarde stellen dat elders op het perceel
dobben worden gerealiseerd.
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GRONDEN BESTEMD VOOR AGRARISCHE DOELEINDEN, KATEGO-
RIE Ac-N (agrarisch gebied van natuurwetenechappe-
fijke waarde).

1. De grondenr op de plankaart aangeurezen voor
agrarische doeleinden, kategorie Ae-N, agra-
risch gebied van natuurwetenschappelijke waarde,
zijn beetemd voor de bedrijfsmatige bewerking
en/of beweiding van kultuurgrond, alsmede voor
de uitoefening van een grondgebonden agrarisch
bedrijf, met de daarbij toegelaten gebouwen,
andere bouwwerken en andere werken, met uitzon-
dering van mestopelagputten buiten de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken.

De gronden zijn teveng bestemd voor de opbouer,
het behoud en het herstel van de aan de gronden
eigen natuurwetenechappelijke waarde.
Voor zover de gronden op de kaart van de aandui-
ding "archeologisch waardevol terrein" zLjn
voorzien, zL)n deze gronden tevens bestemd voor
de opbouw, het behoud en het hergtel van de aan
de gronden eigen kultuurhistorische waarde.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken worden
gebouwd. Ingeval eprake is van een bouwvlak
dat direkt grenst aan een plandeelvergroting
dient de afstand van de gebouwen tot de
zijdetingse perceelegrene minimaal 5 meter te
bedragen;

b. per bouwvlak mag niet meer dan één bedrijfs-
woning worden gebouwd; met uitzondering van
de op de plankaart aangegeven bouwvlakken,
welke van de aanduidingl "geen bedrijfswoning
toegestaan" zijn voorzien. Voor toepassing
van dit lid worden de bouwvlakken welke zijn
aangepijld door middel van de aanduiding
"bijbehorend bouwperceel" als één bouwvlak
aangemerkt ; de inhoud van een vrijstaande of
aangebouwde bedrijfewoning bedraagt maximaal
5OO m3.

c. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet
meer dan 3.5 m bedragen en de dakhelling nag
niet minder dan 30o bedragen;

d. de goothoogte en hoogte van de bedrijfegebou-
!ìren mogen niet meer bedragen dan reepektieve-
lijk 5 m en 12 m en de dakhelling mag niet
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Àndere bouw-
werken

Verboden ge- 4
bruik gebouwen
en bouwwerken

agrarische bedrij f svoering
waterbeheersing
verkeersdoeleinden
silo's
sleufsilo's
erf- en perceelscheidingen
ondergrondse leidingen
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niet minder dan 18" bedragen; gebour^ren met
een gebogen dakvorm (romneyloodsen) zijn niet
toegestaan;

e. op of in de gronden mogen uiteluitend andere
bouwwerken worden opgericht, die noodzakelijk
zíjn voor:

1. de agrarieche bedrijfevoering, met dien
verstande dat het oprichten van tunnelkas-
sen en "plat glas" ten behoeve van de
tuinbouw buit,en het bouwvlak niet is
toegestaan;

2. waterbeheersing en verkeersdoeleinden;
3. silo's uitsluitend binnen het bouwvlak;
4. sleufsilo's uitsluitend binnen het bouw-

vlak;
5. erf- en perceelscheidingen;
6. openbare nutsvoorzieningen in de vorm van

ondergrondse leidingen;

f. de hoogte van de andere bouwwerken mag
bedragen voor:

1

2

3
4
5

6

max. 5.5 m;
max. 5 mi
max.10 mi
max.15 mi
max. 2 mi
max. 2.5 mi
max. 5 mi

g. de wandhoogte van mestopslagputten bedraagt
max. 5.5 m.

A. Het is verboden de in lid 1 genoemde gebouwen
en bouwwerken te gebruiken voors

1. een industrieel-, ambachtelijk- of horeca-
bedrijf, detailhandel en groothandel,
uitgezonderd detailhandel welke in direkte
relatie etaat tot het bedrijf;

2. permanente en niet-permanente bewoning,
alleen voor zover betreft andere gebourden
dan bedrijfswoningen.

B. Het is verboden de grondgebonden agrarische
bedrijven te gebruiken voor een niet,-grondge-
bonden agrarische bedrijfstak.
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Verboden ge- 5.
bruik gronden

Vrijstel- 7

lingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art.15 W.R.O.

a. grasbaanraceE¡ en/of modelvliegtuigsport;

b. het aanbrengen van beplantingen;

c. het ophogen van de gronden met meer dan
O.5 m, buiten de op de plankaart aangegeven
bouwvlakken.

Uitzondering 6. Het in lid 5 bepaalde ig niet van toepassing
verboden ge- indien het betreft het gebruik van gronden,
bruik gronden welke:

a. het normale onderhoud betreft, dan wel van
geringe betekenis moet worden geacht,;

b. reeds rechtene in uitvoering is op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
plan.

56

Het is verboden de in lid 1 genoemde gronden te
gebruiken voor:

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in:

a. tid 3 sub a: uitsluitend ten behoeve van
gebouwbjesr van ondergeschikte
aard en lichte konstrukt,ie
(met uitzondering van een
romneyloods), indien dit
noodzakelijk ie voor de be-
drijfematige bewerking en/of
beweiding van kultuurgrond,
mite:

1. de oppervlakte van de
gebouwen per bedrijf niet
meer dan 50 m2 bedraagt;

2. de hoogte niet meer be-
draagt dan 3.5 mi

b. lid 3 sub a: voor overechrijding van ten
hoogste één bouwgrens van een
op de plankaart aangegeven
bouwvlak met ten hoogste 25 m,
mite:

1. een afstand van minimaal
50 m in acht wordt genomen
ten opzichte van de direkt
naastliggende woonbebou-
wing, voor zover dit op de
plankaart door middel van
de plandeelvergroting als
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c. Iid 3 sub b:

d. Iid 3 sub b:

lid 3 sub d:

f. Iid 3 sub e:
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zodanig is aangegeven en
gerekend tot de grens van
deze plandeelvergroting;

2. de overschrijding er niet
toe mag leiden dat de naar
de weg gekeerde bouwgrens
of het verlengde daarvan
wordt overschreden;

voor een inhoud van maximaal
650 m3;

voor de bouw van een tweede
bedrijfswoning, welke dient te
voldoen aan de eisen gesteld
aan de eerste bedrijfswoning,
met uitzondering van de
inhoudsmaat, welke niet meer
dan 450 m3 mag zijn en mite¡

1. noodzakelijk voor een goede
agrarische bedrij f svoering;

2. het adviee is ingewonnen
van de Direkteur Landbouw,
Natuur en Openluchtrekrea-
tie.
Burgemeester en wethouders
zijn bevoegd bij het verle-
nen van de bouwvergunning
nadere eisen te stellen met
betrekking tot de situering
van de tweede bedrijfswo-
ning, ten einde te bewerk-
stelligen, dat deze woning
in funktioneel en uiterlijk
opzicht zich als eenheid
bfijft manifesteren met het
agrariech bedrijf;

ten behoeve van een aanbouw of
tussenlid met een platte
afdekking tot maximaal 10O m2;

ten behoeve van andere bouw-
werken voor het opsporen van
delfstoffen en andere bodem-
Echatten, mits een verklaring
van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten is afgegeven,
alsmede het advies ie ingewon-
nen van de Direkteur Land-
bouw, Natuur en Openluchtre-
kreatie;

Àdvies

miranda
Doorhalen

miranda
Doorhalen
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Advies

Toetsings-
krÍterium

Wijzigings- 9 À.
bevoegdheid
ex art.11 W.R.O.

j. lid 4. A
onder 2:

g. Iid 3 sub e: ten behoeve van andere bouw-
werken voor bovengrondse
leidingen tot een hoogÈe van
maximaal 30 m, mits een
verklaring van geen bezwaar
van Gedeputeerde Staten is
afgegeven, alsmede het advies
is ingewonnen van de Direk-
teur Landbouw, Natuur en Open-
luchtrekreatie;

h. lid 3 sub e: voor het oprichten van sleuf-
Eilo's buiten het bouwvlak tot
een hoogte van 2 m;

i. lid 3 sub f: ten behoeve van de bouw van
torensilo'E en andere naar de
aard daarmee gelijk te stellen
bouwwerken van geringe hori-
zontale afmetingen tot een
hoogte van 25 m met een
doorsnede van maximaal 10 m,
mits een verklaring van geen
bezwaar van Gedeputeerde
Staten is afgegeven;

ten behoeve van bewoning ten
dienete van de hoofdwoning,
indien het bedrijfegebouw aan
de bedrijfswoning is gebouwd;

Een vrijstelling als bedoeld in lid 7 nag
slechts worden verleend, indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruikemogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouvr$rerken.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wLjzigen ten behoeve van het
op de plankaart aangegeven bouwvlak tot een
gezamenlijke oppervlakte van maximaal t ha,
mits het ter zake bepaalde in lid 3 in acht
wordt genomeni

B. Burgemeeeter en wethoudere zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen voor de aanleg van
landbouwontgluitingavreçten, met inachtneming
van het ter zake bepaalde in artikel 17 en
miÈs de maximum verhardingsbreedte van
wegprofiel f in acht wordt genomen.

C. Burgemeester en wethoudere zijn bevoegd de
begtemming te wLjzigen voor het winnen van
delfstoffen en andere bodemgchatten, mitg:

miranda
Doorhalen

miranda
Doorhalen

miranda
Doorhalen
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1. de hoogte van de andere bouwwerken maxi-
maal 8 m bedraagt, met dien verstande dat
de hoogte van een vlanpijp 25 m mag
bedragen;

2. het ter zake bepaalde in artikel 14 in
acht wordt genomen.

D. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen in de best,emming
woondoeleinden, kategorie EO, agrarische
doeleinden, kategorie AHT, alsmede in een aan
een agrarísch bedrijf verwant bedrijf,
uitsluitend ingeval van bedrijfsbeëindiging,
mits:

L. het ter zake bepaalde in respektievelijk
de artikelen 18 en 32 in acht wordt
genomeni

2. geen inrichtingen als bedoeld in arti-
kel 16 van de 9let geluidhinder worden
opgericht.

E. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen in de bestemming
doeleinden van handel en bedrijf II, katego-
rie B, mits:

1. het bepaalde in artikel 22 Leden 2 L/m 5
in acht wordt çJenomeni

2. geen opslag of stalling van storende mate-
rialen of objekten plaatsvindt buiten de

bestaande gebouwen;
3. voor de direkte omgeving geen hinderlijke

verkeersaantrekkende aktiviteiten ont-
etaan;

4. het advies is ingewonnen van de Regionaal
Inspekteur van de Volkegezondheid voor de
hygiëne van het milieu, Distrikt Noord;

5. geen inrichtingen ale bedoeld in artikel
16 van de !Ýet geluidhinder worden opge-
richt.

F. Burgemeegter en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen in een bestemming als
omschreven in de artikelen 9 en/of 10, mits
het ter zake bepaalde in deze artikelen in
acht wordt genomen en de wijzigingsbevoegd-
heid niet eerder wordt verleend dan nadat de
betreffende gronden in eigendom zijn overge-
dragen aan een natuurbeschermingsinstantie.

G. Burgemeegter en wett¡ouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen in een bestemming als

miranda
Doorhalen

miranda
Doorhalen

miranda
Doorhalen

miranda
Doorhalen
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Aanleg"ver-
grunning

omgchreven in artikel 6, mits het terzake
bepaalde in dit artikel in acht wordt geno-
men.

10. Het is verboden buiten de op de plankaart aan-
gegeven bouwvlakken zonder of in afwijkíng van
een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning)
van burgemeester en wethouders de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden
uit te voeren:

a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen
tot een aaneengesloten oppervlakte van meer
dan 1OO m2 tot maximaal 5O0 m2;

b. het aanleggen van nieuwe kavelontsluitingswe-
gen met een verhardingsbreedte van maximaal
3.5 m;

c. het diepploegen der gronden;

d. het gcheuren van grasland, anders dan ter
verbetering van de graszode;

e. het egaliseren en afschuiven der gronden,
alsmede van houtwallen;

f. het graven en/of verbreden van Eloten en vee-
drinkgaten;

g. het door bemaling, afwatering, ont$ratering,
afdamming, toevloeiing of bevloeiing wijzigen
van de waterstand of waterhuighouding, met
uitzondering van werken of werkzaamheden
behorende tot het normale dagelijkse waterbe-
heer, mits vooraf een verklaring van geen
bezwaar van Gedeputeerde Staten is ontvangen
en het advies is ingewonnen van de Direkteur
Landbouw, Natuur en Openluchtrekreatie;

h. het dempen van eloten en veedrinkgaten¡

i. het rooien of vellen van houtgeerasi

j. het aanbrengen van beplantingen;

k. het aanleggen van een fietspad, voetpad en
ruiterpad ten behoeve van de rekreatie;

l. het aanleggen van eenvoudige dagrekreatieve
voorzieningen tot een aaneengesloten opper-
vlakte van ten hoogste 2.5OO m2¡

m. het aanleggen van ondergrondse leidingen;
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AdvieE

Advies

Uitzondering
aanlegrver-
gunning

Toetsing
aanlegver-
gunnl-ng
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n. het ophogen en afgraven van gronden tot
maximaal 0.5 m;

o. voor zover de gronden op de kaart van de
aanduidingt "archeologisch waardevol terrein"
zijn voorzien is in afwijking in zoverre van
het bovenstaand bovendien een aanlegvergun-
ning vereist voor:

1. het afgraven, ophogen, bodem verlagen,
egaliseren, diepdraineren, diepploegen of
veranderen van het bodemprofiel, een en
ander behoudene het bepaalde in de Ont-
grondingenwet of op de daarop steunende
voorschriften;

2. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper
dan 50 cm;

Alvorene de vergunning a1s bedoeld sub o
te verlenen wordt het advies ingewonnen van
het Frieg Museum.
Alvorens de vergunning ale bedoeld sub c, d,
m en n te verlenen wordt het advÍes ingewon-
nen van de Directeur Landbouw, Natuur en
Openluchtrekreatie.

11. De aanleg'vergunning is niet van toepassing op
werken of werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud betreffen, dan wel van
geringe betekenis moeten worden geacht;
hieronder worden tevens verstaan lichte
egalisatiewerkzaamheden, nodig ten behoeve
van het gebruik van mestinjekteure en bodem-
bemesters;

b. reeds rechtens in uitvoering zijn op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
pIan.

De aanlegvergunning, als omgchreven in lid 10
sub g ie niet van toepassing ingeval geen sprake
is van een ráraterstaatkundige eenheid.

1-2. De aanlegvergunning mag elechts worden verleend
indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de doeleinden van de bestemming.
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Artikel 9. GRONDEN BESTEI.ID VOOR DOELETNDEN VAN LANDSCHAPS- EN
NATIruRBOITÿÿ, KATEGORIE Ng-A (natuurgebied) .

Bestemming 1. De grondenr op de plankaart aangewezen voor
doeleinden van landschaps- en natuurbouw,
kategorie Ng-A, natuurgebied, zijn bestemd voor
de opbouw, het behoud en het herstel van de aan
de gronden eigen landschappelijke en natuurlijke
waarde, met de daarbij behorende andere bouwwer-
ken en andere werken, met uitzondering van
silo's en mestopslagputten.

Bepalingen 2. Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
omtrent bepalingen:
bebouwing

a. op of in de gronden zijn geen gebouÝÿen toege-
staani

b. op of in de gronden zijn uitsluitend andere
bouwwerken toegeetaan ten behoeve van de in
lid 1 omschreven bestemming¡

c. de hoogte van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 2.5 m bedragen.

Verboden ge- 3
bruik gronden

Het ie verboden de in lid 1.A' genoemde gronden
te gebruiken voor:

a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingeni

b. het aanleggen van kavel- en landbouwontslui-
tingswegen;

c. het diepploegen, egaliseren of afschuiven der
gronden;

d. het dempen van sloten en/of veedrinkgaten;

e. het aanbrengen van beplantingen;

f. het aanleggen van rdegen, fiets- en voetpaden
of ruiterpaden;

g. het aanbrengen van eenvoudige dagrekreatieve
voorzieningen tot een aaneengeeloten opper-
vlakte van ten hoogste 2.5OO m2¡

h. grasbaanraces en modelvliegrtuigsport;

i. het opsporen en winnen van delfstoffen;

j. het leggen van leidingeni
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Uitzondering
verboden ge-
bruik gronden

Àanlegver-
gunning

63

k. het ontgronden van gronden tot maximaal
O.5 m;

1. het ophogen van de gronden.

Het in lid 3 bepaalde ig niet van toepassing
indien het betreft het gebruik van gronden,
welke:

a. het normale onderhoud betreft, dan wel van
geringe betekenis moet worden geacht;

b. reeds rechtens in uitvoering is op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
plan.

Het is verboden binnen de in lid 1.4 genoemde
gronden, zonder of in afwijking van een schrif-
telijke vergunning (aanlegvergunning) van
burgemeeeter en wethouders de volgende werken,
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren:

a. het door bemaling, afwatering, ont$ratering,
afdamming, toevloeiing of bevloeiing wijzigen
van de waterstand of waterhuishouding, met
uitzondering van werken of werkzaamheden
behorende tot het normale dagelijkse waterbe-
heer, mite vooraf een verklaring van geen
bezwaar van Gedeputeerde Staten is ontvangen
en het advies is ingewonnen van de Direkteur
Landbouw, Natuur en Openluchtrekreatie.
Het advieg ig uitsluitend van toepassing op
de gronden die op de kaart zijn aangeduid als
"grens gebied $raarvoor advies Direkteur
Landbouw, Natuur en Openluchtrekreatie
vereist is";

b. het graven en/of, verbreden van sloten,
veedrinkgaten en petgaten;

c. het afschuiven en egalieeren van houtwallen;

d. het rooien of vellen van houtgevraE.

De aanlegvergunning ie niet van toepassing op
werken of vrerkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud betreffen, dan wel van
geringe betekenis moeten rárorden geacht;

b. reeds rechtens in uitvoering zijn op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
pIan.

Advies

Uitzondering 6
aanlegver-
grunning
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loetsing
aanleg'ver-
gunning
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De aanlegvergunning als omschreven in lid 5
sub b is niet van toepassing ingeval geen sprake
is van een waterstaatkundige eenheid.

7. De aanleg'vergunning mag slechts rrorden verleend
indien hierdoor geen onevenredíge afbreuk wordt
gedaan aan de doeleinden van de bestemming.
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Artikel 10. GRONDEN BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN LANDSCITAPS- EN
NÀTUURBOI'Ýÿ, KATEGORIE Ng-B (natuurgebied) .

Bestemming 1. De grondenr op de plankaart aangevrezen voor
doeleinden van landschaps- en natuurbouw,
kategorie N9-8, natuurgebied, zijn beetemd voor
de opbouw, het behoud en het herstel van de aan
de gronden eigen landschappelijke en natuur-
lijke waarde, met de daarbij behorende andere
bouwwerken en andere werken.

Bepalingen 2. Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
omtrent bepalingen:
bebouwing

a. op of in de gronden zijn geen geboueren toege-
Etaani

b. op of in de gronden zijn uitsluitend andere
bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in
Iid 1 omEchreven beetemming;

c. de hoogte van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 2.5 m bedragen.

Verboden ge-
bruik gronden

Het is verboden de in lid 1 genoemde gronden te
gebruiken voor!

a. het graven en/of verbreden van sloten;

b. het rooien of vellen van houtgeurasi

c. het aanbrengen van beplantingen;

d. het aanleggen van r.regen, fiete- en voetpaden
of ruiterpaden;

e. grasbaanracee en modelvliegtuigsport;

f. het opsporen en winnen van delfstoffen;

g. het leggen van leidingeni

h. het ontgronden van gronden tot maximaal
0.5 m;

i. het ophogen van de gronden.

Het in lid 3 bepaalde is niet van toepassing
indien het betreft het gebruik van gronden,
welke:

a. het normale onderhoud betreft, dan wel van
geringe betekenig moet worden geacht;

Uitzondering 4
verboden ge-
bruik gronden
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Aanleg'ver-
gunning

Toetsing
aanlegver-
gunning

Uitzondering 6
aanlegver-
grunning

7.

66

b. reeds reshtens in uitvoering is op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
plan.

Het is verboden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergrunning (aanlegvergunning) van
burgemeester en wethouders de volgende werken,
geen bouqrurerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren:

het aanbrengen van eenvoudige dagrekreatieve
voorzieningen tot een aaneengesloten opper-
vlakte van ten hoogste 2.5OO m2¡

De aanlegvergunning is niet van toepaesing op
werken of werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud betreffen, dan $rel van
geringe betekeniE moeten worden geacht;

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

De aanlegwergunning mag slechts worden verleend
indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de doeleinden van de bestemming.
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Artikel 11.

Bestemming

67

GRONDEN BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN LANDSCHAPS- EN
NÀTUURBO[!{, KATEGORIE W (}rater).

1. De grondenr op de plankaart aangerdezen
doeleinden van landachaps- natuurbouw,
Ýÿ, zijn beetemd voor de aan- en afvoer
r.rater, met de daarbij behorende andere
ken en andere werken.

voor
kategoríe
van
bouwwer-

De gronden zijn tevens bestemd voor de opbouw,
het behoud en het herstel van de aan de gronden
eigen landschappelijke en kultuurhietorische
rá¡aafden.

Bepalingen 3. Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
omtrent bepalingen:
bebouwing

a. op de in tid L omcchreven gronden mogen geen
gebouwen worden gebouwd;

b. op de in lid 1 omschreven gronden mogen
uitsluitend andere bouwwerken worden gebouh¡d,
welke noodzakelijk zijn voor het onderhoud en
de inetandhouding van het rdater.

De hoogte van de in lid 3 bedoelde andere
bouwwerken mag niet meer dan 5 m bedragen,
gerekend ten opzichte van het aangrenzende
maaiveld.

Verboden ge-
bruik gronden

Het ie verboden de watergangen te dempen.

Àanlegver
gunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van
burgemeester en wethouders de volgende werken,
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voerenS

a. het vergraven (bochtverbetering, dan wel
rechttrekken) en verbreden van watergangen en
het wijziçten van de waterloop van watergan-
geni

b. het aanleggen van ondergrondse leidingen.

De aanlegvergunning is niet van toepassing op
werken of werkzaamheden welke:

a. het no¡male onderhoud betreffen, dan wel van
geringe betekenis moeten worden geacht;

Uitzondering 7
aanlegver-
gunning
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Toetsing
aanleg'ver-
gunning
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b. reeds rechtens in uitvoering zijn op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
plan.

De aanlegvergunning mag slechts worden verleend
indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de doeleinden van de bestemming.
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Artikel 114.

Bestemming 1.

Bepalingen
omtrent
bebouwing

Verboden ge- 3
bruik gronden

69

GRONDEN BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN KULTUURHISTORI-
SCHE, AARDÍ{ETENSCHÀPPELIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE
AARD, KATEGORIE KÀL (pingo's en dobben).

A. De gronden¡ op de plankaart aangeerezen voor
doeleinden van Kultuurhistorische, Àardweten-
schappelijke en Landschappelijke aard,
kategorie I(AL (pingo's en dobben), zj-jn
bestemd voor de opbouw, het behoud en het
herstel van de aan de gronden eigen kultuur-
historische, aardwetenschappelijke en land-
schappelijke waarde, met de daarbij behorende
andere bouwwerken en andere werken, met
uitzondering van eilo'g en mestopslagputten.

B. Voor zover het betreft begtaand agrarisch
gebruik rondom pingo'sr/dobben zijn -in
afwijking van het bovensdtaande- de gronden
uitsluitend bestemd voor agrarische doelein-
den, kategorie Ac-N, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 8.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. op of in de gronden zijn geen gebou$¡en toege-
gtaani

b. op of in de gronden zijn uitsluitend andere
bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in
Iid 1 omschreven beetemming;

c. de hoogte van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 2.5 m bedragen.

Het is verboden de in lid 1.A, genoemde gronden
te gebruiken voor:

a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingeni

b. het aanleggen van kavel- en landbouwontslui-
tingewegen;

c. het diepploegen, egaliseren of afschuiven der
gronden;

d. het dempen van sloten en/of veedrinkgateni

e. het aanbrengen van beplantingen;

f. het aanleggen van hregen, fiets- en voetpaden
of ruiterpaden;

miranda
Doorhalen

miranda
Doorhalen
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Uitzondering
verboden ge-
bruik gronden

Aanlegver-
gunning

70

g. het aanbrengen van eenvoudige dagrekreatieve
voorzieningen tot een aaneengesloten opper-
vlakte van ten hoogste 2.5OO m2¡

h. grasbaanraces en modelvliegtuigeport;

i. het opsporen en winnen van delfgtoffen;

j. het leggen van leidingeni

k. het ontgronden van gronden tot maximaal
O.5 m;

1. het ophogen van de gronden.

Het in lid 3 bepaalde is niet van toepassing
índien het betreft het gebruik van gronden,
welke:

a. het normale onderhoud betrefÈ, dan wel van
geringe betekenis moet hrorden geacht;

b. reede rechtens in uitvoering is op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
pIan.

Het is verboden binnen de in lid 1.å, genoemde
gronden, zonder of in afwijking van een gchrif-
telijke vergunning (aanlegvergunning) van
burgemeester en wethouders de volgende r^rerken,
geen bour^rvrerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren:

a. het echeuren van grasland, andere dan ter
verbetering van de graszode;

b. het door bemaling, afwatering, ontr¡ratering,
afdamming, toevloeiing of bevloeiing wijzigen
van de waterstand of waterhuishouding, met
uitzondering van werken of werkzaamheden
behorende tot het normale dagelijkse eraterbe-
heer;

c. het graven en/of verbreden van sloten,
veedrinkgaten en petgaten;

d. het afschuiven en egaliseren van houtwallen;

e. het rooien of vellen van houtgeeras.
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Uitzondering 6
aanlegver-
gunning

Toetsing
aanleg-ver-
gunning

7T

De aanlegvergunning ig niet van toepaseíng op
werken of werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud betreffen, dan vrel van
geringe betekenis moeten worden geacht;

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

De aanlegvergunning als omschreven in lid 5
sub b is niet van toepassing ingeval geen sprake
is van een wateretaatkundige eenheid.

De aanlegvergunning mag slechts worden verleend
indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de doeleinden van de bestemming.
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Artikel 118. GRONDEN BESTE¡{D VOOR DOELEINDEN VAN LANDSCHAPSBOTT!ÿ,
KATEGORIE Lb (hakhoutbosjes en heideveldjes).

Bestemming 1. De grondeDr op de plankaart aangewezen voor
doeleinden van landschapsbouw, kategorie Lb
(hakhoutbosjes en heideveldjes) zijn bestemd
voor de opbouw, het behoud en het herstel van de
aan de gronden eigen landechap¡telijke waarde,
met de daarbij behorende andere bouwwerken en
andere werken.

Bepalingen
omtrent
bebouwing

Verboden ge- 3
bruik gronden

Uitzondering 4
verboden ge-
bruik gronden

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. op of in de gronden zijn geen gebouwen toege-
staan;

b. op of in de gronden zijn uitsluitend andere
bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in
lid 1 omschreven bestemming;

c. de hoogte van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 2.5 m bedragen.

Het is verboden de in lid 1 genoemde gronden te
gebruiken voors

a. het graven en/of verbreden van sloten;

b. het rooien of vellen van houtger^rasi

c. het aanbrengen van beplantingen;

d. het aanleggen van eregen, fiets- en voetpaden
of ruiterpaden;

e. grasbaanraces en modelvliegÈuigsport;

f. het opsporen en winnen van delfstoffen;

g. het leggen van leidingeni

h. het ontgronden van gronden tot maximaal
0.5 n;

i. het ophogen van de gronden.

Het in lid 3 bepaalde is niet van toepassing
indien het betreft het gebruik van gronden,
welke:

a. het normale onderhoud betreft, dan wel van
geringe betekenis moet srorden geacht;
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Aanleg'ver-
gunning

?3

b. reeds rechtens in uitvoering is op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
plan.

Het ie verboden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergrunning (aanlegvergunning) van
burgemeester en wethouders de volgende werken,
geen bouvr!,rerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voerenS

het aanbrengen van eenvoudige dagrekreatieve
voorzíeningen tot een aaneengesloten opper-
vlakte van ten hoogete 2.5OO m2¡

De aanlegvergunning is niet van toepassing op
werken of werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud betreffen, dan rdel van
geringe betekenis moeten worden geacht;

b. reeds rechtens in uitvoering zijn op het
tijdstip van het van kracht worden van dit
pIan.

De aanlegvergunning mag slechtg worden verleend
indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de doeleinden van de bestemming.

Uitzondering 6
aanlegver-
gunning

Toetsing
aanlegver-
gunning



03 01 20 000

Artikel 12.

Bestemming

Bepalingen
omtrent
bebouwing

Vrijstel- 4.
Iingsbevoegd-
heid gebageerd
op art.15 ÿÿ.R.O.

74

GRONDEN BESTE¡{D VOOR DOELEINDEN VAN OPENBAÀR NUT,
KATEGORIE Vl (rdater).

De grondenr op de plankaart aangeÌ^rezen voor
doeleinden van openbaar nut, kategorie Ýf, zL)n
bestemd voor de aan- en afvoer van vrater en
dagrekreatie te water, met de daarbij behorende
andere bouwwerken en andere vrerken.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. op de in lid 1 omschreven gronden mogen geen
gebouwen worden gebouwd;

b. op de in lid 1 omEchreven gronden mogen
uitEluitend $rorden gebouwd:

1. andere bouwwerken, noodzakelijk zijn voor
de aanleg, het onderhoud en de instand-
houding van het water;

2. bLj het water behorende kunstwerken;
3. andere bouwwerken, noodzakelijk voor de

geleiding, beveiliging en regeling van het
verkeeri

4. erfscheidingen.

De hoogte van de in lid 2 bedoelde andere
bouwwerken mag niet meer bedragen dan:

a. genoemd gub 1 en 4 maximaal 2.5 m¡

b. genoemd sub 2 en 3 maximaal 5.5 m,

gerekend ten opzichte van het aangrenzende
maaiveld.

Burgemeester en wethoudera zLjn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in lid 2
sub b voor het aanleggen van aanlegplaatsen en
viseteigere.
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Artikel 13. GRONDEN BESTEIIID VOOR DOELEINDEN VAN OPENBAÀR NUT,
KATEGORIE V (wuiloverlaadstation) .

Bestemming De grondenr op de plankaart aangewezen voor
doeleinden van openbaar nut, kategorie V, zi.jn
bestemd voor een vuiloverlaadstation van afval,
puin en afbraakmaterialen, met de daarbij
behorende gebouwtjes, andere bouwwerken en
andere werken.

Bepalingen 2. Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
omtrent bepalingen:
bebouwing

a. op de in lid 1 omschreven gronden mogen
gebouwtjes ten behoeve van beheer en onder-
houd van deze bestemming s¡orden gebouwd,
eraarvan de hoogrte niet meer dan 3 m mag
bedragen;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwtjee
mag ten hoogste 100 m2 bedragen;

c. de hoogte van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 5.5 m bedragen, met uitzondering van
Iichtmasten tot een hoogrte van maximaal 8 m.
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Artikel 14.

Bestemming. 1

76

GRONDEN BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN OPENBAÀR NUT,
KÀTEGORIE BE, cD EN Z9l (voorzieningen ten behoeve
van de bodemexploitatie, gronddepot en zandwin-
ning).

De grondeDr op de plankaart aangeerezen voor
doeleinden van openbaar nut, kategorie BE, GD en
ZÝ1, zijn bestemd voor:

a. voorzieningen ten behoeve
van de bodemexploitatie,
in de vorm van de winning
van aardgas kategorie BE;

b. gronddepot kategorie GD;

c. zandwinning kategorie Zf{;

met de daarbij behorende gebouvÿen -geen
(dienst-)woning zijnde-, andere bouwwerken en
andere werken.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen
bedraagt ten hoogste 1OO m2;

b. de hoogte van enig gebouw mag maximaal 6 m

bedragen;

c. de hoogte van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 8 m bedragen, met uitzondering van
een vlampijp, waarvan de hoogte maximaal 25 m

mag bedragen.

Bepalingen
omtrent
bebouwing
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Artikel 15.

Bestemming 1.

Bepalingen
omtrent
bebouwing

77

GRONDEN BESTE¡{D VOOR DOELETNDEN VÀN OPENBAAR NUT,
KATEGORIE R!{ (rioolwaterzuiveringsinstallatíe) .

De gronderlr op de plankaart aangewezen voor
doeleinden van openbaar nut, kategorie RÝí, zLjn
bestemd voor een rioolwaterzuiveringeinstalla-
tie, met de daarbij behorende gebouwen, andere
bouwwerken en andere werken.

Op deze gronden zijn niet toelaatbaar inrichtin-
gen als bedoeld in artikel 16 van de !{et geluíd-
hinder.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. op de in lid 1 omschreven gronden mogen
gebouwen ten behoeve van beheer en onderhoud
worden gebouwd, Ýìraarvan de hoogte niet meer
dan5mmagbedragen;

b. de hoogte van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 5.5. m bedragen, met uitzondering
van lichtmasten tot een hoogte van maximaal
8m.
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Àrtikel 16. GRONDEN BESTEMD VOOR REKREATTEVE VOORZIENINGEN,
KÀTEGORIE S (sportterrein).

Bestemming 1. De grondenr op de plankaart aangewezen voor
rekreatieve doeleinden, kategorie S, zLjn
bestemd voor sportterrein, met de daarbij
behorende gebouwen, in de vorm van een kleedge-
bouw, kantine en berging, andere bouwwerken en
andere werken.

Bepalingen 2. Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
omtrent bepalingen:
bebouwing

a. de gezamenlijke bebouwde oppervlakte van de
gebouwen bedraagrt ten hoogst-e 25O m2¡

b. de hoogte van de gebouwen mag maximaal 3 m

bedragen;

c. de hoogte van de andere bouwwerken mag
maximaal 5.5. m bedragen, met uitzondering
van lichtmasten en erfscheidingen tot een
hoogte van reEpektievelijk 20 m en 2.5 m.
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Artikel 17.

Bepalingen
omtrent
bebouwing

79

GRONDEN BESTEMD VOOR VERKEERSDOELEINDEN,
W, OÌ^¡, F, S, EN ÿlw (weg, onverharde \deg,
EpoorrlÝeg en r.raterrÀreg) .

KATEGORTE
fietspad,

Bestemming 1. De grondenr op de plankaart aangevrezen voor
verkeersdoeleinden, kategorie !{, Oer, F, S, !ÿr¡,
zijn bestemd voor3

a. hreg
b. onverharde weg
c. fietspad
d. spoorweg
e. waterweg

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

W;
Ow;
Er.

S;
wwt

met de daarbij behorende andere bouwwerken,
andere rderken en bermen.

Op de in lid 1 omschreven gronden mogen geen
gebouvren worden gebouwd.

Op of in de gronden mogen uitsluitend andere
bouwwerken worden opgericht ten behoeve van de
in lid I omschreven bestemmingen.

De hoogte van de andere bouwwerken mag niet meer
dan 5.5 m bedragen, met dien verstande dat de
hoogte van lichtmasten en bewegwijzering maxi-
maalSmmagbedragen.

Het is verboden op de onverharde râregen gesloten
verhardingen aan te brengen.
Het is tevens verboden wijzigingen in het
profiel aan te brengen op ereçlen, voor zover deze
op de plankaart zijn voorzien van een aksent.
Het is tevens verboden de gronden te gebruiken
als verkooppunt voor motorbrandstoffen.

Andere bouw- 3.
werken

4.

Verboden ge- 5

bruik gronden
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Hoofdstuk 3.

Artikel 18.

Beetemming

Bepalingen
omtrent
bebouwing

Aantal aaneen

Afstand tot
zijdelingee
perceelgrens

80

BESTEMMINGEN PLANDEELVERGROTING EN VOORSCHRIFTEN
UET BETREKKING TOT DEZE BESTEMMINGEN.

GRONDEN BESTEMD VOOR !{OONDOELEINDEN, KATEGORIE EO
(eengezinshuizen, open bebouwing) .

1. De gronden op de plankaart aangewezen voor
woondoeleinden, kategorie EO, zijn beetemd voor
woondoeleinden, met de daarbij behorende eenge-
zinshuizen, bijgeboueren, andere bouwwerken,
andere werken en erven.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de eengezinshuizen mogen uiteluitend binnen
de op de plankaart aangegeven bouwvlakken
worden gebouvrd, met dien verstande dat de
maxi¡num bebouwde oppervlakte niet meer dan
1OO m2 en/of, de inhoud niet meer dan 450 m3
mag bedragen;

b. de eengezinshuizen worden uitsluítend vrij-
staand gebouwd, tenzij de woningen zijn
voorzien van een als zodanig op de kaart
verklaarde aanduiding; alsdan mogen de
woningen tot maximaaL 2 aaneen worden ge-
bouwd;

c. de afstand van elke niet aangebouwde gevel
van een eengezinshuig tot de zijdelingse
perceelgrens zal minimaal 3 m bedragen.

Indien in beetaande situaties de afstand tot
de zijdelingse perceelgrens minder is dan
voorgeschreven, mag deze maat als minimum
maat worden beschourârdi

Perceelbreedte d. de perceelbreedte zal minimaal 10 m bedragen;

Goothoogte e. de goothoogte van elk eengezinehuie zal
maximaal 3.5 n bedragen;

Dakhelling f. de dakhelling van elk eengezinehuig zal
mini¡naal 30" en maximaal 5Oo bedragen;

g. de bijgebouwen mogen zoweL op de gronden,
aangegeven met de aanduiding Eo, als binnen
het bouwvlak worden gebouwd;

Bijgebouwen
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h. de afstand van een bijgebouw tot de lijn van
de aan de weg- of voetpadzijde gelegen gevel
van het hoofdgebourd mag niet minder dan 4 m

bedragen, tenzij de plankaart uitgaat van een
andere maatvoering;

i. de afstand van een voor besroning bestemd
aangebouwd bijgebouw tot de perceelgrens mag
niet minder bedragen dan die welke is voorge-
schreven voor het hoofdgebouw; in afwijking
hiervan mag in bestaande situaties, $¡aar het
hoofdgebour^r reedE dichter bij de perceelgrens
Etaat, deze afstand worden aangehouden;

j. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebou-
v¡en -een hobbykas tot een maximum oppervlakte
van 1O m2 niet meegeteld- bedraagt, voor
zovet gelegen buiten het bouwvlak, ten
hoogste 50 m2, met dien verstande dat niet
meer dan 40t van de oppervlakte van de buiten
het bouwvlak gelegen gronden, r^raarop bijge-
bouwen zijn toegeEtaan, met bijgebouwen
(inclueief de voor de oppervlakte buiten
beschouwing gelaten oppervlakte van een
hobbykae) mag worden bebouwd;

k. de gezamenlijke oppervlakte van de aangebouÌir-
de bijgebourÀ¡en bedraagt, ongeacht of deze
binnen dan wel buiten het bouwvlak worden
gebouwd, ten hoogete 1OO* van de oppervlakte
van het hoofdgebouw;

l. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw
mag niet meer bedragen dan 2.5 m¡ de goot-
hoogte van een aangebouwd bijgebouw mag ten
hoogete gefijk zijn aan de hoogte van de
eerete bouwlaag van het hoofdgebouw;

m. de dakhelling van zoweL vrijetaande alg
aangebouwde bijgebou!ìren dient minimaal 15" en
maximaal 5Oo te bedragen, met dien verstande
dat van een aangebouwd bijgebouw maxi¡naal
20 m2 plat mag worden afgedekt;

n. de hoogte van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 5.5 m bedragen, met dÍen verstande
dat de hoogte van erfgcheidingen niet meer
dan 2.5 m mag bedragen;

o. de gezamenlijke oppervlakte van de andere
bouwwerken bedraagt ten hoogste 25 m2.
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Verboden ge- 3.
bruik gronden
en bouwwerken

Vrijstel- 4
Iingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art.15 ÿl.R.o.

a. lid 2 sub a,
dre enf:

Het is verboden de gronden en bouwwerken te ge-
bruiken voor een winkel, bedrijfs- en/of de
daarbij benodigde opelagruimte.
Het is tevens verboden de bijgebousren geheel of
gedeeltelijk te gebruiken voor r^roonruimte,
uitsluitend indien het vrijstaande bijgebouwen
betreft.
Het is tevens verboden de aangebouwde bijgebou-
wen geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor
woonruimte, anders dan ten behoeve van de
bewoning van het hoofdgebouw.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in:

b. lid 2 sub e¡

c. lid 2 sub f¡

d. lid 2 eub j:

voor een afwijkende inhoud,
oppervlaktemaat, goothoogte,
perceelbreedte en dakhelling,
overeenkomstig de bestaande
situaÈie, uitsluitend voor
bestaande gebourden en mitg de
bestaande afwijking niet wordt
vergroot;

tot een maxi¡num van 5.5 m voor
ten hoogste 308 van de totale
gootlengte van het eengezins-
huis;

met dien veretande dat maxi-
maal 25t van het hoofdgebouw
plat nag erorden afgedekt;

- tot een oppervlakte van
maximaal 1O0 m2, mits de in
lid2eubjenkgenoemde
percenÈagee in acht worden
genomeni

- tot een oppervlakte van
15O m2, mitE:
1. de perceelsoppervlakte

minimaal 75O m2 bedraagt;
2.deintid2subjenk

genoemde percentageE in
acht vrarden genomeni

- tot een oppervlakte van
maximaal 2OO m2, mits:
1. de perceeleoppervlakte

minimaal 2.000 m2 bedraagt;
2.d.eintid2subjenk

genoemde percentages in
acht worden genomeni
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Toeteings-
kriterium,

83

3. een verklaring van geen
bezwaar van Gedeputeerde
Staten ie ontvangen;

- tot een oppervlakte van
maxi¡naal 2OO m2, uitsluitend
voor zover de plankaart is
voorzien van de aanduiding
"siervogelkwekerij toege-
gtaan" i

tid 2 sub l! voor een goothoogÈe van 3.5 m

uitsluitend voor vrijstaande
bijgebouwen;

g. lid 2 sub m: voor het plat afdekken van
bijgebouwen, mits een in
stedebousrkundig opzicht
verantwoorde verhouding bfijft
bestaan tussen de hoofd- en
bijgebouwen.

De in lid 4 genoemde vrijstellingen mogen
slechts erorden verleend, indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en
bouwwerken.

Burgemeester en wethouders zLjn bevoegd nadere
eisen te etellen omtrent:

a. de situering en afmetingen van de aangebouwde
bijgebouwen, ten einde een uit stedebouvrkun-
dig oogpunt verantwoorde samenhang met de op
het bouwperceel gelegen gebousren te verkrij-
geni

b. de situering en afmetingen van de vrijstaande
bijgebouwen, ten einde een uit stedebouwkun-
dig oogpunt verantwoorde indeling van het erf
te verkrijgen.

A. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming van de op de plankaart als zodanig
aançtegeven eengezinghuizen te wijzigen in de
bestemming doeleinden van handel en bedrijf
If, kategorie B (bedrijf), mits:

1. het ter zake bepaalde in artikeL 22 Le-
den 2 t/m 5 in acht wordt genomeni

2. geen opslagplaats of stalling van gtorende
materialen of objekten plaatsvindt buiten
de bestaande gebouwen;

Nadere eisen 6
gebaseerd op
art.15 Ýl.R.o.

Ýfi j zigings- 7

bevoegdheid ex
art.11 !{.R.o.
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3. voor de direkte eroonomgeving geen hinder-
lijke, verkeersaantrekkende aktiviteiten
ontstaan;

4. het advies is ingewonnen van de Regionaal
fnspekteur van de Volksgezondheid voor de
hygiëne van het milieu, Distríkt Noord;

5. geen inrichtíngen als bedoeld in arti-
kel 16 van de !{et geluidhinder worden
opgericht.

B. Burgemeeeter en wethoudere zijn bevoegd de
bestemming woondoeleinden, voor zover op de
plankaart plandeelvergrotingen voorzien van
een als zodanig verklaarde aanduiding, te
wijzigen in de begtemming agrarische doelein-
den, kategorie AHT, alsmede in een aan een
agrarisch bedrijf verwant bedrijf, mite het
ter zake bepaalde in artiket 32 in acht wordt
çJenomen.

c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wLjzigen in de beetemming
woondoeleinden, kategorie T (tuin), ingeval
wijzigingen worden aangebracht in de situe-
ring van het bouwvlak, echter binnen de
begrenzing van de plandeelvergroting.
Burgemeester en wethouderE kunnen nadere
eisen stellen aan de stedebouwkundige inpas-
sing van de woning.
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Artikel- 19.

Bestemming

Vrijstel- 4
lingsbevoegd-
heid geba-
geers op
art.15 !{.R.o.

Toetsings-
kriterium

!Ýi j zigings- 6
bevoegdheid
gebaseerd op
art.11 I{.R.O.

GRONDEN BESTEMD VOOR ÿTOONDOELEINDEN, KÀTEGORTE T
(tuin).

1. De gronden op de plankaart aangevrezen voor
Ýýoondoeleinden, kategorie T, zijn bestemd voor
tuin met de daarbij behorende andere bouwwerken
en andere werken.

Op de in lid 1 omschreven gronden mogen geen
gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd.

Het bepaalde in lid 2 geldt niet voor erfschei-
dingen, rdaarvan de hoogte niet meer dan 1 m zal
bedragen.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in Lid 2¡

a. ten behoeve van andere bouwwerken als per-
gola's, luifels, pilasters, erkere, balkong
en entreepartijen, met dien verstande dat de
hoogte niet meer dan 2.5 m zal bedragen;

b. ten behoeve van bijgebouwen indien bebouwing
op het voor bijgebouwen in aanmerking komende
terrein uit een oogpunt van een goed woonmi-
lieu niet wenselijk ie en een goede land-
echappelijke inpaseing gewaarborgd blijft.
Burgemeester en r.rethouders kunnen met het oog
hierop nadere eigen stellen ten aanzien van
de situering van de gebouwen.

De in lid 4 genoemde vrijstellingen mogen
slechtg worden verleend indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruikemogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken, en het uitzicht op hoeken van
straten niet wordt belemmerd.

Burgemeester en wethoudere zijn bevoegd de be-
st,emming te wijzLgen in de beetemming woondoel-
einden, kategorie EO, ingeval wijzigingen worden
aangebracht in de situering van het bouwvlak,
echter binnen de begrenzing van de plandeelver-
groting en mits de afstand van een woning tot
een perceelgrens minimaal 3 m bedraagt.
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen
stellen aan de stedebouwkundige inpassing van de
woning.
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Àrtikel 20. GRONDEN BESTEMD VOOR BIJZONDERE DOELETNDEN, KATEGO-
RfE SK EN R (sociaal-kulturele en religieuze voor-
zieningen).

Bestemming 1. De gronden op de plankaart aangeqrezen voor
bijzondere doeleinden, kategorie SK en R, zi'jn
bestemd voors

a. sociaal-kulturele voorzieningen kategorie SK;
b. religieuze voorzieningen kategorie R¡

met de daarbij behorende gebourden, dienstwoning,
andere bouwwerken, andere werken en erven.

Bepalingen
omtrent
bebouwing

Verboden ge- 3
bruik gronden

2. Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken worden
gebouwd;

b. per bouwvlak mag één dienstwoning worden
gebouwd; de inhoud en bebouwde oppervlakte
van een vrijstaande of aangebousrde dienstwo-
ning bedraagt maximaal respektievetijk 450 m3
en 10O m2.
voor zover het bouwvlak is voorzien van een
ale zodanig op de kaart verklaarde aandui-
ding, mogen per bouwvlak twee dienstÝroningen
vrorden gebouwd;

c. de goothoogte mag bedragen voor gebourdens

1. hoofdgebou$rens max. 6.5 m;
2. diengtwoning: max. 3.5 m;

d. de dakhelling van de gebouwen moet minimaal
20o bedragen;

e. de onderlinge afstand van de vrijstaande
gebouwen mag niet minder dan 3 m bedragenr;

f. de hoogte van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 5.5 m bedragen, met dien verstande
dat de hoogte van erfscheidingen niet meer
dan 2.5 m mag bedragen.

Het is verboden de in lid 1 genoemde gronden en
bouwwerken te gebruiken als of ten behoeve van
een winkel, kantoor, magazL)n, Ehor^rroom, indue-
trieel- of a¡nbachtelijk bedrijf of horecabe-
drij f.

Uitzondering 4. Het bepaalde in lid 3 met betrekking tot het
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verboden ge-
bruik gronden

Vrijstel- 5

lingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art.15 ÿl.R.o.

tid 2 sub b,
en d:

87

horecabedrijf íe niet van toepaseing indien het
horecabedrijf in direkte relatie etaat tot de
betreffende in lid 1 vermelde beetemmingen.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in:

Toetsings-
kriterium

voor een afwijkende inhoud,
oppervlaktemaat, goothoogte en
dakhellinç¡, overeenkomstig de
bestaande situatie, uitslui-
tend voor bestaande gebouwen
en mitg de beetaande afwijking
niet wordt vergroot.

De in lid 5 genoemde vrijstellingen mogen
slechtE worden verleend indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken.

Burgemeester en wethoudera zLjn bevoegd de be-
stemming te wijzigen in de bestemmíng woondoel-
einden, kategorie EO, mite het ter zake bepaalde
in artikel 18 in acht wordt genomen.

!Ýi j zigings- 7
bevoegdheid
gebaseerd op
art.11 W.R.O.
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Àrtikel 21.

Bestemming

Bepalingen 2

omtrent
bebouwing

Verboden ge-
bruik gronden

Uitzondering 4
verboden ge-
bruik gronden

Vrijstel- 5

lingebevoegd-
heid geba-
seerd op

1. bedrijfsgebouwen:
2. bedrijfswoningen:

GRONDEN BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN HANDEL EN
BEDRTJF I, KATEGORTE H (horecabedrijf).

De gronden op de plankaart aangeerezen voor
doeleinden van handel en bedrijf I, kategorie H,
zijn bestemd voor horecabedrì'jf, in de vorm van
een hotel, restaurant en caf,ê, met de daarbij
behorende gebouwen, bedrijfswoning, andere
bouwwerken, andere werken en erven.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken worden
gebouwd;

b. per bouwvlak mag één bedrijfswoning rárorden
gebouwd; de inhoud en bebouwde oppervlakte
van een vrijstaande of aangebouwde bedrijfs-
woning bedraagt maximaal respektievelijk
45O m3 en 1O0 m2;

c. de goothoogte mag bedragen voor:

max.
max.

6.5
3.5

mi
mi

d. de dakhelling van de gebouwen moet minimaal
2oo bedragen;

e. de onderlinge afstand van de vrijstaande
gebouwen mag niet minder dan 3 m bedragen;

f. de hoogte van de andere bour¡urerken mag niet
meer dan 5.5 m bedragen, met dien verstande
dat de hoogte van erfscheidingen niet meer
dan 2.5 m mag bedragen.

Het is verboden de in lid 1 genoemde gronden te
gebruiken als of ten behoeve van een winkel,
kantoor, magazijn, showroom, industrieel of
ambachtelijk bedrijf.

Het bepaalde in lid 3 met betrekking tot een
winkel is niet van toepassing indien de winkel
in direkte relatie staat tot een horecabedrijf.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in lid 2
sub b, c en d voor een afwijkende inhoud, op-
pervlaktemaat, goothoogte en dakhelling, over-
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art. 15 ÿ1. R. o.

Toetsings-
kriterium

Ý9ij zigings- 7
bevoegdheid
gebaseerd op
art.11 !{.R.O.
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eenkomstig de bestaande eituatie, uitsluitend
voor bestaande gebouwen en mits de bestaande
afwijking niet, wordt vergroot.

6. De in lid 5 genoemde vrijstellingen mogen
slechts worden verleend indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken.

A. Burgemeester en r^rethouders zijn bevoegd de
bester¡ming te wijzigen, uitsluitend ingeval
van bedrijfsbeëindiging, ten behoeve van de
bestemming woondoeleinden, kategorie EO,
agrarische doeleinden, kategorie AHT, alsmede
in een aan een agrarisch bedrijf verwant
bedrijf, mits:

1. het ter zake bepaalde in respektievelijk
de artikelen 18 en 32 in acht wordt
genomeni

2. geen inrichtingen als bedoeld in arti-
kel 16 van de Ýlet geluidhinder worden
opgericht.

B. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming van de op de plankaart ale zodanig
aangegeven bedrijven te wijzigen in de
bestemming doeleinden van handel en bedrijf
rI, kategorie B (bedrijf), mits:

1. het bepaalde in artikel 22 leden 2 t/m 5
in acht wordt genomeni

2. geen opslagplaate of stalling van storen-
de materialen of objekten plaatsvinden
buiten de beetaande gebouwen;

3. voor de direkte r,Ýoonomgeving geen hinder-
lijke, verkeerEaantrekkende aktiviteiten
ontstaan;

4. het advieg is ingewonnen van de Regionaal
fnepekteur van de Volksgezondheid voor de
hygiëne van het milieu, Dietrikt Noord;

5. geen inrichtingen ale bedoeld in arti-
kel 16 van de }Iet geluidhinder h¡orden
opgericht.
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Artikel 22

Bestemming

Bepalingen
omtrent
bebouwing

GRONDEN BESTEI{D VOOR DOELETNDEN VAN HANDEL EN

BEDRTJF II, KATEGORIE B (bedrijf).

1. De gronden op de plankaart aangeetezen voor
doeleinden van handel en bedrijf LI, katego-
rie B, zijn bestemd voor bedrijven, zoaLs deze
worden uitgeoefend op het tijdetip van de
tervisielegging van het ontwerp-plan, overeen-
komstig de bij dit artikel behorende lijet' met
de daarbij behorende gronden' bedrijfegebouwen'
bedrijfewoningen, andere bouwwerken en andere
werken.
op deze gronden zijn niet toelaatbaar inrichtin-
gen als bedoeld in artikel 16 van de Wet geluid-
hinder.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de gebouwen mogen uiteluitend binnen de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken worden
gebouwd;

b. naast het hoofdgebouw mogen maximaal 3 be-
drijfegeboueren met een gezamenlijke opper-
vlakte van 50 m2 worden gebouwd;

c. per bouwvlak mag één bedrijfewoning worden
gebouwd; de inhoud en bebouwde oppervlakte
van een vrijstaande of aangebouwde dienstwo-
ning bedraagt maximaal respektievelijk 450 m3

en 1OO m2.

d. de goothoogte mag bedragen voors

1. bedrijfsgebouwen:
2. bedrijfswoningen:

max. 6.5 m;
max. 3.5 m;

e. de dakhelling van de gebouwen moet minimaal
2Oo bedragen;

f. de onderlinge afstand van de vrijstaande
gebouwen mag niet minder dan 3 m bedragen;

g. de afetand van de gebouwen tot de perceel-
grene bedraagt minimaal 3 m.
lndlen ln bestaande Eituaties de atstand tot
de zijdelingse perceelgrens minder is dan
voorgeschrevenr mag deze maat als mini¡num
maat worden beschouwd;

h. voor zover de gronden blijkens de bijlage
mogen worden gebruikt voor houtbouwbedrijf,
zijn de gronden tevens beetemd als stallinge-
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Verboden ge- 3
bruik gronden
en bouwwerken

Vrijstel- 4.
lingsbevoegd-
heid geba-
eeerd op
art.15 w.R.o.
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ruimte voor showmodellen, voor zover op de
plankaart aangegeven, tot een maximum aantal
van 8 en een oppervlakte van maximaal 40 m2
per showmodel;

i. de hoogÈe van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 5.5 m bedragen, met dien veretande
dat de hoogte van erfEcheidingen niet meer
dan 2.5 m mag bedragen;

j. de gezamenlijke oppervlakte van de andere
bouwwerken bedraagt ten hoogste 25 m2.

Het is verboden de gronden en bouwwerken te
gebruiken voor de uitoefeninçt van detailhandel,
garagebedrijven of aan garagebedrijven verhrante
bedrijvigheid.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in:

Iid 2 eub a
en b:

b. lid 2 Eub b
c, d en e3

lid 1 en
lid 3:

- tot een oppervlakte van
maximaal 1OO m2;
- tot een oppervlakte van
maxi¡naal 150 m2, mitg de
perceeloppervlakte minimaal
750 m2 bedraagrt;
- tot een oppervlakte van
maximaal 2OO m2, mits de
perceeloppervlakte minimaal
2.0O0 m2 bedraagt;
' tot maxi¡naal 108 van de
perceeloppervlakte, met een
maximum van 400 m2;

voor een afwijkende inhoud,
oppervlaktemaat, goothoogrte en
dakhelling overeenkomstig de
bestaande situatieg, uitslui-
tend voor begtaande gebouwen
en mits de bestaande afwijking
niet wordt vergroot;

voor het gebruik en het bouwen
ten behoeve van detailhandel
in:

1. goederen, die ter plaatse
worden hersteld of geprodu-
ceerd;

2. goederen, r.raarvan de ver-
koop, gelet op de aard
daarvan, geschiedt zordel
ter plaatEre rdaar het be-
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Toetsinge-
kriterium

drijf wordt uitgeoefend,
als in rechtetreeks verband
met de uitoefening van dat
bedrijf en die een onderge-
schikt bestanddeel van de
totale bedrij f suitoefening
uitmaakt.

De in lid 4 genoemde vrijstellingen mogen
slechtg worden verleend indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken.

A. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzLgen, uiteluitend ingeval
van bedrijfsbeëindiging, ten behoeve van de
beetemming woondoeleinden, kategorie EO,
agrarische doeleinden, kategorie AHT, alsmede
in een aan een agrarisch bedrijf verwant
bedrijf, mits:

1. het ter zake bepaalde in respektievelijk
de artikelen 18 en 32 in acht wordÈ
genomeni

2. geen inrichtingen ale bedoeld in arti-
keI 16 van de Wet geluidhinder worden
opgericht.

B. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming van de op de plankaart als zodanig
aangegeven bedrijven, zoals die voorkomen op
de bijgevoegde lijst, te wijzigen in een
ander op de lijst voorkomend bedrijf, mits:

1. het bepaalde ín lid 2 t/m 5 in acht wordt
genomeni

2. geen opslag of stalling van storende
materialen of objekten plaatsvindt buiten
de bestaande gebouwen;

3. voor de direkte woonomgeving geen hinder-
ItJke vêfkeêfgââûtfêkke¡rdè aktiviteiten
ontstaan;

4. het advieE is ingewonnen van de Regionale
fnspecteur van de Volksgezondheid voor de
hygiëne van het milieu, Dietrict Noord;

5. geen inrichtingen als bedoeld in arti-
kel 16 van de llet geluidhinder r¡rorden
opgericht.

ÝÝij zigings- 6
bevoegdheid
gebaseerd op
art.11 w.R.o.
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Doeleinden van handel en bedrijf, Í.T.t kategorie B (bedrijf) ie
de onderstaande panden van toepassing.

voor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
o

10.
11.
12.
13.
1-4.
15.
16.
t7.
18.
19.
20.
27.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Reahel 15Ã' Augustinusga
Reahel 21 Aug'ustinusga
It Jachtfjild s
Spekloane 33
oost 18
WeEt- 24
!Ýest 80
Tille ÿlei 15a
Llrbse Wei 36
De Kromelle 5

Monnikeweg 2

Betonwei 224
De Rysloane I
Lytse I{ei 55
Opperkoatsterwei 6
De Ketting 6
rr súd 19
rr súd 21
Egypte 15
De ÿledze 21
De Ýledze 34
Mounewei 55
Mounewei 57
Optwizel 91
!{edzebuorren 53
Tejerkebuorren 25
Tsjerkebuorren 30
Tsjerkebuorren 32
Tsjerkebuorren 50
!{yldpaed Oast 23
!{yldpaed oast 20

Aannemer
Botenbouwer
Rietdekker
Tentenverhuur
Transportbedrij f
Aannemer
Houtbouwbedrij f
Rietdekker
Dierenpension
Aannemer
Botenreparatie
Glashandel
Houtbouwbedrij f
Groothandel in tenten
Houtbouwbedrijf
Tonmakerij
sRv
Aannemer
Poelier
Poelier
Poelier
Schildersbedrij f
Botenbouwer
Ýlegenbouwer/ Ioonbedri j f
Schoorsteenveger
Traneportbedrij f
Houtbouwbedrij f
Houtbouwbedrij f
Aannemer
Houtbouwbedrij f
Bakkerij

Boelenslaan
Boelenslaan
Buitenpost
Buitenpoet
Buitenpost
Drogeham
Drogeham
Drogeham
Gerkesklooster
Harkema
Harkema
Harkema
Kootgtertille
Surhuisterveen
Surhuizum
Surhuizum
Twij zel
Twijzet
Twijzel
Twij zel
Twijzel
lwij zel
Twij zel
Twij zel
Twij zel
Twij zel
Twijzel
Twij zelerheide
lwij zelerheide
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Artikel 23.

Bestemming

Bepalingen
omtrent
bebouwing

GRONDEN BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN HANDEL EN
BEDRTJF Ir, KATEGORTE cAR (garagebedrijf), KATEGO-
RrE A (autosloperij) EN KATEGORIE M (meubelmake-
rii).

1. De gronden op de plankaart aangeh¡ezen voor
doeleinden van handel en bedrijf IJ, katego-
rie cAR, kategorie A en kategorie M, zí)n
respektievelijk bestemd voor een garagebedrijf,
een autoeloperij in de vorm van een sloop- en
opslagrterrein van voertuigen en een meubelmake-
rij, met de daarbij behorende gronden, bedrijfs-
gebouwen, bedrijfswoning, andere bouwwerken,
andere werken en erven.
Op deze gronden zijn niet toelaatbaar inrichtin-
gen als bedoeld in artikel 16 van de ÿlet geluid-
hinder.

A. Ten aanzien van de bebouwing voor de bestem-
ming garagebedrijf en meubelmakerij gelden de
volgende bepalingen:

a. de gebouhren mogen uitsluitend binnen de op
de plankaart aangegeven bouwvlakken rdorden
gebouwd;

b. per bouwvlak mag één bedrijfswoning worden
gebouwd, met uitzondering van een autoelo-
perij, rrraar geen bedrijfswoning is toege-
staan. De inhoud en bebourdde oppervlakte
van een vrijetaande of aangebouwde diengt-
woning bedraagt maximaal respektievetijk
450 m3 en 100 m2;

c. de goothoogte mag bedragen voors

1. bedrijfegebouwen:
2. bedrijfswoningen:

max.
max.

6.5
3.5

mi
mi

d. de dakhelling van de gebouwen moet mini-
maal 2Oo bedragen;

e. de onderlinge afstand van de vrijstaande
gebouwen mag niet minder dan 3 m bedragen;

f. de hoogte van de andere bouwwerken mag
niet meer dan 5.5 m bedragen, met dien
verEtande dat de hoogte van erfscheidingen
niet meer dan 2.5 m mag bedragen;

g. de gezamenlijke oppervlakte van de andere
bouwwerken bedraagt ten hoogste 25 m2.
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Verboden ge- 3
bruik gronden
en bouwwerken

Verboden ge- 3
bruik gronden
en bouwwerken

Vrij stel-
lingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art.15 ÿÿ.R.o.

Iid 1 en
lid 3.A:

95

B. Ten aanzien van de bebouwing voor de beetem-
ming autosloperij gelden de volgende bepalin-
gen:

a. de gezamenlijke bebouwde oppervlakte van
de gebouwen bedraagt ten hoogste 25O m2¡

b. de goot,hoogte van de bedrijfsgebouwen mag
niet meer bedragen dan 3 m en de dakhel-
ling mag niet minder dan 18o bedragen;

c. de hoogte van de andere bouwwerken mag
niet meer dan 5.5 m bedragen, met dien
verstande dat de hoogte van erfecheidingen
niet meer dan 2.5 m mag bedragen;

d. de gezamenlijke oppervlakte van de andere
bouwwerken bedraagt ten hoogste 25 m2.

A. Het is verboden de in lid 1 genoemde gronden
en bouwwerken te gebruiken voor de uitoefe-
ning van detailhandel en groothandel, alEmede
als opslagplaats voor L.P.c., uitgezonderd
indien de plankaart ig voorzien van de
aanduiding "L.P.G. toegegtaan".

B. Het is verboden de in lid 1 omechreven gron-
den en bouwwerken, beetemd als autosloperij,
te gebruiken voor:

1. een indust,rieel- of horecabedrijf, detail-
handel en groothandel, uitgezonderd
detailhandel welke in direkte relatie
staat tot het bedrijf;

2. permanente en niet-permanente bewoning.

4. Burgemeester en wethoudere zijn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in¡

voor het gebruik en het bouwen
ten behoeve van detailhandel
in:
1. goederen die ter plaatse

worden hersteld en geprodu-
ceerd;

2. goederen, rrÿaarvan de ver-
koop, gelet op de aard
daarvan, geschiedt zoweL
ter plaatee eraar het be-
drijf wordt uitgeoefend,
als in rechtetreeks verband
met de uitoefening van dat
bedrijf en die een onderge-
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Toetsings-
kriterium

b. lid 2 sub b,
cend:
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schikt begt,anddeel van de
totale bedrij f suitoefening
uitmaakt;

voor een afwijkende inhoud,
oppervlaktemaat, goot-
hoogrte en dakhelling,
overeenkomstig de bestaande
situatie, uitsluitend voor
beetaande gebouwen en mits
de bestaande afwijking niet
wordt vergroot.

E De in lid 4 genoemde vrijstellingen mogen
slechts !Ýorden verleend indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken.

BurgemeeEter en wethouders zj-jn bevoegd de be-
stemmingen te wijzigen, uitsluitend ingeval van
bedrijfsbeëindiging, ten behoeve van de begtem-
ming r.roondoeleinden, kategorie EO, agrarieche
doeleinden, kategorie AHT, alsmede in een aan
een agrarisch bedrijf verwant bedrijf, mits:

1. het ter zake bepaalde in respektievelijk de
artikelen 18 en 32 in acht wordt genomen;

2. geen inrichtingen als bedoeld in artikel 16
van de Ýlet geluidhinder worden opgericht.

Wijzigings- 6
bevoegdheid
gebaseerd op
art.11 Ý{.R.O.
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Artikel 24.

Bestemming

Bepalingen
omtrent
bebouwing

Verboden ge- 3
bruik gronden
en bouwwerken

1. bedrijfsgebouwen:
2. bedrijfswoningen:

max. 6. 5 m;
max. 3.5 m;

97

GRONDEN BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN TTANDEL EN
BEDRTJF rr, KATEGORTE rB (industrieel bedrijf).

1. De gronden op de plankaart aangeerezen voor
doeleinden van handel en bedrijf fI, katego-
rie IB, zijn bestemd voor industriële bedrijven,
met de daarbij behorende gronden, bedrijfsgebou-
wen, bedrijfswoning, andere bouwwerken en andere
werken.
Op deze gronden zijn niet toelaatbaar inricht,in-
gen als bedoeld in artikel 16 van de ÿlet geluid-
hinder.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken worden
gebouwd;

b. per bouwvlak mag één bedrijfswoning worden
gebouwd; de inhoud en bebouwde oppervlakte
van een vrijstaande of aangebouwde bedrijfs-
woning bedraagt maximaal respektievelijk
45O m3 en 1OO m2.

c. de goothoogte mag bedragen voor:

d. de dakhelling van de gebouwen moet minimaal
2Oo bedragen;

e. de onderlinge afstand van de vrijstaande
gebou!ÿen mag niet minder dan 3 m bedragen;

f. de hoogrte van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 5.5 m bedragen, met dien verstande
dat de hoogte van erfscheidingen niet meer
dan 2.5 m mag bedragen.

Het is verboden de gronden en bouvrhrerken te
gebruiken voor de uitoefening van detailhandel.

Vri j st,el- 4
lingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art.15 ÿ¡.R.O.

a. lid 2 sub b,
cend:

Burgemeester en wethoudera zL)n bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in;

voor een afwijkende inhoud,
oppervlaktemaat, goothoogte en
dakhellinÿr ov€r€€nkomstig de
bestaande situatie, uitElui-
tend voor bestaande gebouwen
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Toetsings-
kriterium
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en mits de bestaande afwijking
niet wordt vergroot;

b. lid 1 en
en lid 3:

voor het gebruik en het bouwen
ten behoeve van detailhandel
in:

goederen, die ter plaatse
worden hergteld of geprodu-
ceerd¡
goederen, s¡aarvan de ver-
koop, gelet op de aard
daarvan, geschiedt zordel
ter plaatEe sraar het be-
drijf wordt uitgeoefend,
ale in rechtstreeks verband
met de uitoefening van dat
bedrijf en die een onderge-
echikt begtanddeel van de
totale bedrij f auitoefening
uitmaakt.

De in lid 4 genoemde vrijetellingen mogen
slechts worden verleend indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken.
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Àrtikel 25.

Beetemming

Bepalíngen 2
omtrent
bebouwing

Verboden ge- 3
bruik gronden
en bouwwerken

Vrijstel- 4
Iingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art.15 Ýl.R.o.

J.. bedrijfsgebouwen:
2. bedrijfswoningen:

max.
max.

voor een afwijkende inhoud,
oppervlaktemaat, goothoogte en
dakhelling, overeenkomstig de
bestaande situatie, uitelui-
tend voor bestaande gebouwen
en mits de begtaande afwijking
niet wordt vergroot.
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GRONDEN BESTEMD VOOR REKREATIEVE DOELEINDEN, KATE-
GORIE M (manege).

De gronden op de plankaart aange$rezen voor
rekreatieve doeleinden, kategorie l!, zLjn
bestemd voor een maneçJe, met de daarbij behoren-
de gronden, bedrijfsgebouwen, bedrijfswoning,
andere bouwwerken en andere r^rerken.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken worden
gebouwd;

b. per bouwvlak mag één bedrijfswoning worden
gebouwd; de inhoud en bebouwde oppervlakte
van een vrijstaande of aangebouwde bedrijfs-
woning bedraagt maximaal respektievelijk
45O m3 en 10O m2;

c. de goothoogte mag bedragen voor:

6.5 m;
3.5 m;

d. de dakhelling van de gebouwen moet minimaal
20" bedragen;

e. de onderlinge afEtand van de vrijstaande
gebouwen mag niet minder dan 3 m bedragen;

f. de hoogte van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 5.5 m bedragen, met dien vergtande
dat de hoogte van erfgcheidingen niet meer
dan 2.5 m mag bedragen.

Het is verboden de in lid l- genoemde gronden en
bouwwerken te gebruiken ten behoeve van een
horecabedrijf, tenzij dit in direkte relatie
staat tot de manege.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in:

líd 2 sub b,
cend:
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Toetsings-
kriterium

lfi j zigings- 6
bevoegdheid
gebaseerd op
art.11 !V.R.O.
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De in lid 4 genoemde vrijstellingen mogen
slechtg worden verleend indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken.

A. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzigen in de bestemming
woondoeleinden, kategorie EO, agrarigche
doeleinden, kategorie AHT, alEmede in een aan
een agrarisch bedrijf verwant bedrijf,
uitsluitend ingeval van bedrijfebeëindiging,
mits:

1. het ter zake bepaalde in respektievelijk
de artikelen 18 en 32 in acht wordt
genomeni

2. geen inrichtingen als bedoeld in arti-
kel 16 van de Ýfet geluidhinder worden
opgericht.

B. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
bestemming te wijzLgen in de bestemming
doeleinden van handel en bedrijf Í.f, katego-
rie B, mits:

1. het bepaalde in artikel 22 leden 2 t/m 5
in acht wordt genomeni

2. geen opelag of gtalling van storende
materialen of objekten plaatsvindt buiten
de bestaande gebouwen;

3. voor de direkte omgeving geen hinderlijke
verkeersaantrekkende aktiviteiten ont-
staan;

4. het advies is ingewonnen van de Regionaal
fnspekteur van de Volksgezondheid voor de
hygiëne van het milieu, Digtrikt Noord;

5. geen inrichtingen als bedoeld in arti-
kel 16 van de Ýlet geluidhinder worden
opgericht.
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Artikel 26.

Bestemming

Bepalingen
omtrent
bebouwing

Verboden ge- 3
bruik gronden
en bouwwerken
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GRONDEN BESTEI,ÍD VOOR RSKREATTEVE DOELEII{DEN, KATE-
GORIE ZW (zomer'¡roning).

De gronden op de plankaart aangerrezen voor
rekreatieve doeleinden, kategorie Zgl, zijn
bestemd voor een zomerwoning, met de daarbij
behorende gebouhren, andere bouq¡v¡erken en andere
I^¡efken.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de zomerwoning mag uiteluitend binnen het op
de plankaart aangegeven bouwvlak worden
gebouwd;

b. de maxi¡nale goothoogte van een zomenÿoning
bedraagt 3 m;

c. de dakhelling van een zomerhroning dient mini-
maal 20" te bedragen;

d. de hoogte van de andere bouwwerken bedraagt
maximaal 5.5 m, met dien verstande dat de
hoogte van perceel- en erfgcheidingen maxi-
maal 2.5 m mag bedragen;

e. de gezamenlijke oppervlakte van de andere
bouwwerken bedraagt ten hoogste 10 m2.

Het is verboden de bouwwerken te gebruiken ten
behoeve van permanente bewoning.
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Artikel 27.

Bestemming

LO2

GRONDEN BESTEMD VOOR DOELETNDEN VAN OPENBAAR NUT,
KÀTEGORIE T, GD, R EN SS (transformatoretation,
gasdrukregelstation, rioolgemaal en schakelstati-
on).

1. De gronden op de plankaart aangehrezen voor
doeleinden van openbaar nut zijn begtemd voors

met de daarbij behorende gebouwen, andere
bouwwerken en andere werken.

Bepalingen 2. Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
omtrent bepalingen:
bebouwing

a. de gebouwen mogen uiteluitend binnen de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken worden
gebouwd;

b. de goothoogte van de gebouwen maçJ maximaal
5 m bedragen;

c. uitsluitend op de gronden als bedoeld in
Iid 1 sub d mag ten hoogte één bedrijfswoning
worden gebouwd¡ de inhoud en bebouwde opper-
vlakte van een vrijstaande of aangebouwde
bedrijfswoning bedraagt maximaal respektieve-
Iíjk 450 m3 en 10O m2;

d. de goothoogte van de bedrijfswoning bedraagt
maxi¡naal 3.5 m en de dakhelling minimaaL 20"¡

e. de hoogte van de andere bouwwerken bedraagt:

a. transformatorstation
b. gasdrukregeletation
c. rioolgemaal
d. schakelstation

voor de gronden als bedoeld
in lid 1 eub a t/m c:
voor de gronden als bedoeld
in lid 1 eub d:

kategorie T
kategorie GD

kategorie R
kategorie SS

max. 5.5 m;

max. 15 m.
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Artikel 28.

Bestemming

Bepalingen
omtrent
bebouwing

Verboden ge- 3
bruik gronden

103

GRONDEN BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN OPENBAAR NUT,
KATEGORIE G (groenvoorzieningen) .

De gronden op de plankaart aangenezen voor
doeleinden van openbaar nut, kategorie G, zj-jn
beetemd voor groenvoorzieningen met de daarbij
behorende andere bouwwerken en andere werken.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. op of in de gronden mogen geen gebouwen
vrorden gebouwd;

b. op of in de in tid 1 omschreven gronden mogen
uitgluitend andere bouwwerken worden gebouwd,
welke noodzakelijk zijn voor de inrichting
van de gronden, dan wel ten behoeve van de
beveiliging, geleiding of regeling van het
verkeer;

c. de hoogte van de in lid 2 gub b bedoelde
andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan
5.5 m en van lantaarnpalen niet meer dan 8 m.

Het is verboden de in lid 1 genoemde gronden te
gebruiken voor het aanleggen van cregen en
parkeergelegenheden, met uitzondering van
verharde doorgteken en inritten ten behoeve van
de toegang naar gebouwen en terreinen en met
uitzondering van het (incidenteel) gebruik als
parkeerterrein.
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Artikel 29. GRONDEN BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN OPENBAÀR NUT,
KATEGORIE S (schutstat).

Bestemming 1. De gronden op de plankaart aangerrezen voor
doeleinden van openbaar nut, kategorie S, zLjn
bestemd voor een schutstal met de daarbij
behorende gebouwen, andere bouwwerken en andere
werken.

Bepalingen 2. Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
omtrent bepalingen:
bebouwing

a. de gebouhren mogen uitgluitend binnen het op
de plankaart aangegeven bouwvlak worden
gebouwd;

b. de goothoogte van elk gebour.r mag niet meer
dan 3 m bedragen.
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Artikel 30.

Bestemming

Bepalingen
omtrent
bebouwing

10s

GRONDEN BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN OPENBAAR NUT,
KÀTEGORIE O (opslagterrein).

1. De gronden op de plankaart aange\dezen voor
doeleinden van openbaar nut, kategorie O, zLjn
bestemd voor opslagterrein met de daarbij
behorende gebouwen, andere bouwwerken en andere
werken.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het op
de plankaart aangegeven bouwvlak worden
gebouwd;

b. de goothoogte van elk gebousr mag niet meer
dan 3 m bedragen;

c. de hoogte van de andere bouwwerken bedraagt
maxi¡naal 5.5 m, met dien vergtande dat de
hoogte van perceelscheidingen maximaal 2.5 m
mag bedragen.
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Artikel 31.

Bestemming 1.

Bepalingen
omtrent
bebouwing

106

GRONDEN BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN OPENBAAR NUT,
KATEGORTE B (begraafplaats).

De gronden op de plankaart aangerárezen voor
doeleinden van openbaar nut, kategorie B, zijn
bestemd voor een begraafplaats met de daarbij
behorende gebour^ren, andere bouwwerken en andere
werken.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. als gebouwen mogen uiteluitend gebouwen ten
behoeve van beheer en toezicht, alsmede een
aula worden gebouwd, met inachtneming van een
minimum afgtand tot de perceelgrens van 5 m;

b. de hoogÈe van elk gebouw mag niet meer dan
5 m bedragen;

c. de hoogte van de andere bouwwerken bedraagt
maximaal 5.5 m, met dien verstande dat de
hoogte van perceelscheidingen maximaal 2.5 m

mag bedragen.
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Artikel 32.

Bestemming 1

Bepalingen
omtrent
bebouwing

agrarisch hulp en
toeleveringsbedrij f
kwekerij
wormenkwekerij
entrainement
dierenartspraktijk
keuringsdienst
dekstation

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

to7

GRONDEN BESTEMD VOOR AGRARISCTÍE DOELEINDEN, KATEGO-
RfE AHT, K, ÿÿK, E, D, KD EN DS (agrarisch hulp- en
toeleveringebedrijf , kwekerij, wormenkwekerij,
entrainement, dierenartspraktijk, keuringsdienst en
dekstation).

De gronden op de plankaart aangehrezen voor
agrarische doeleinden zijn bestemd voors

a

b
c
d
e
f
s

AHT
K
WK

E

D

KD

DS,

met de daarbij behorende bedrijfsgebouwen, be-
drijfswoning, andere bouwwerken en andere
I^tefken.

Ten aanzien van de bebouwing gelden de volgende
bepalingen:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de
plankaart aangegeven bouwvlakken worden
gebouwd;

b. per bouwvlak mag één bedrijfswoning worden
gebouwd; de inhoud en bebour^rde oppervlakte
van een vrijstaande of aangebouwde bedrijfs-
woning bedraagt maximaal reepektievelijk
45O m3 en 100 m2.

c. de goothoogte mag bedragen voors

1. bedrijfegebouwen: max. 6.5 m;
2. bedrijfswoningen: max. 3.5 m;

d. de dakhelling van de gebouwen moet minimaal
2o" bedragen;

e. de onderlinge afstand van de vrijetaande
gebouwen mag niet minder dan 3 m bedragen;

f. de hoogte van de andere bouwwerken mag niet
meer dan 5.5 m bedragen en van lantaarnpalen
niet meer dan 8 m, met dien verstande dat de
hoogte van erfscheidingen niet meer dan 2.5 m

mag bedragen;

g. de gezamenlijke oppervlakte van de andere
bouwwerken bedraagt ten hoogste 25 m2.
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Verboden ge- 3
bruik gronden
en bouwwerken

108

Het is verboden de gronden en bouwwerken te
gebruiken voor de uitoefening van detailhandel.

Vrijstel- 4
lingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art.15 Ýl.R.o.

Toetsings-
kriterium

Wijzigings- 6
bevoegdheid
gebaeeerd op
art.11 W.R.O.

b. lid 1 en
en lid 3:

lid 2 eub b,
cend:

Burgemeeeter en wethoudera zLjn bevoegd vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in;

voor een afwijkende inhoud,
oppervlaktemaat, goothoogte en
dakhelling, overeenkomstig de
begtaande situatie, uitglui-
tend voor begtaande gebouwen
en mits de begtaande afwijking
niet wordt vergroot;

voor het gebruik en het bouwen
ten behoeve van detailhandel
in:

1. goederen, die ter plaatse
worden hersteld of geprodu-
ceerd;

2. goederen, rdaarvan de ver-
koop, gelet op de aard
daarvan, geechiedt zoerel
ter plaatse vraar het be-
drijf wordt uitgeoefend,
als in rechtetreeks verband
met de uitoefening van dat
bedrijf en die een onderge-
schikt bestanddeel van de
totale bedrij f suitoefening
uitmaakt.

De in lid 4 genoemde vrijetellingen mogen
slechts worden verleend indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken.

À. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
best,emming te wijzigen, uitsluitend ingeval
van bedrijfsbeëindiging, ten behoeve van de
bestemming woondoeleinden, kategorie Eo,
agrarische doeleinden, kategorie AHT, algmede
in een aan een agrarisch bedrijf verqrant
bcdri'i f, mitsr

1. het, ter zake bepaalde in reepektievelijk
de artikelen 18 en 32 in acht wordt
genomeni

2. geen inrichtingen als bedoeld in arti-
kel 16 van de f{et geluidhinder worden
opgericht.
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B. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de
beetemming van de op de plankaart als zodanig
aangegeven bedrijven te wijzigen in de
bestemming bedrijfedoeleinden fI, kategorie B
(bedrijf), mits:

1. het bepaalde in artikel 22 leden 2 t/m 5
in acht wordt çJenomeni

2. geen opelagplaate of stalling van storen-
de materialen of objekten plaatsvinden
buiten de bestaande gebouwen;

3. voor de direkte sroonomgeving geen hinder-
lijke, verkeersaantrekkende aktiviteiten
ontstaan;

4. het advies is ingewonnen van de Regionaal
Inspekteur van de Volksgezondheid voor de
hygiëne van het milieu, Distrikt Noord;

5. geen inrichtingen als bedoeld in arti-
kel 16 van de }let geluidhinder worden
opgericht.
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Artikel 33. GRONDEN BESTEMD VOOR VERKEERSDOELEINDEN, KATEGO-
RIE ÿ¡, Ohr, P EN VB (weg, parkeerterrein en verkoop-
punt voor motorbrandstoffen) .

Bestemming 1. De gronden op de plankaart aançJer.rezen voor
verkeersdoeleinden, kategorie W, fu, P en VB
zijn bestemd voor:

a. sreg
b. onverharde weg
c. parkeerterrein
d. verkooppunt voor

motorbrandstoffen kategorie VB

met de daarbij behorende andere bouwwerken,
andere werken en bermen.

op de in lid 1 omechreven gronden mogen geen
gebou!'ren rárorden gebouwd, met uitzondering van
een bedieningshuisje, uitsluitend voor de in
lid 1 sub d omschreven gronden, waarvan de
bebouwde oppervlakte maximaaL 25 m2 bedraagrt.

op of in de gronden mogen uitsluitend andere
bouwwerken worden opgericht ten behoeve van de
in lid 1 omschreven bestemmingen.

De hoogte van de andere bouwwerken mag niet meer
dan 5.5 m bedragen, met dien vergtande dat de
hoogte van lichtmasten en bewegwijzering maxi-
maalSmmagbedragen.

Het is verboden de gronden ale bedoeld in lid 1
sub a en b te gebruiken als verkooppunt voor
motorbrandstoffen.
Het ie tevens verboden op de onverharde wegen
gesloten verhardingen aan te brengen.

kategorie W

kategorie Ow

kategorie P

Bepalingen
omtrent
bebouwing

Andere bouw- 3
werken

Verboden ge-
bruik gronden
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HoofdstuK 4. AT.GEMENE BEPALINGEN.

ALGEMENE VRTJSTELLINGSBEVOEGDHEID, GEBASEERD OP
ARTTKEL 15 VAN DE !ÝET OP DE RUT¡{TELTJKE ORDENING.

Ingeval niet op grond van enige bepaling genoemd
onder hoofdstuk 2 en 3 van deze voorgchriften
vrijstelling kan worden verkregen, zLjn burge-
meester en wethouders bevoegd vrijetelling te
verlenen van de desbetreffende bepalingen in het
plan en toe te staan dat:

a. van de voorgegchreven maten ten aanzien van
gevelbreedte, perceelgrensafstand, goothoog-
te, dakhelling, bebouwde oppervlakte en
inhoud met ten hoogste 10t wordt afgeweken;

b. niet voor bewoning beetemde bouwwerken van
openbaar nut, zoale wachthuisjes (abri'e),
telefooncellen, transformatorstations,
fietEenstallingen, weegbruggen en dienstge-
bouwtjes voor onderhoud of gebruik van
openbaar groen, ráregen of speelplaatsen en
naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwwerken worden gebouwd, voor zover deze
gebouwtjeE geen grotere hoogt,e hebben dan 3 m

en geen grotere oppervlakte hebben dan 10 m2;
bedraagt de oppervlakte meer dan 10 m2, doch
maxi:naal 20 m2, dan dient, alvorens de
vrijstelling te verlenen, een verklaring van
geen bezwaar door Gedeputeerde Staten te zijn
ontvangen;

c. van de voorgeschreven maten ten aanzien van
de hoogte van antennemasten mag worden
afgeweken voor zover de hoogte meer dan 5.5 m

en niet meer dan 12 m bedraagt;

d. van de voorgeschreven maten ten aanzien van
de hoogte van antennemasten mag worden
afgeweken voor zover de hoogte meer dan 12 m

en niet meer dan 25 m bedraagt.
Alvorene de vrijstelling te verlenen r.rordt
het advieE ingevronnen van het Hoofd Direktie
Telekommunikatie der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie;

e. windmolens mogen worden opgericht, met dien
verstande dat de hoogte tot de rotoras niet
meer dan 25 m mag bedragen en de windmolens
uitsluitend binnen de op de plankaart aange-
geven bouwvlakken, deel uitmakende van de
bestemmingen als bedoeLd in de artikelen 3,
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4, 6, 7, I en 2L t/m 25 en 32 mogen worden
opgericht. Voor wat betreft de bestemming als
bedoeld in artikel I dient het advies te
worden ingewonnen van de Direkteur Landbouw,
Natuur en Openluchtrekreatie en een verkla-
ring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
te zijn ontvangen.
ÿlindmolens mogen ook vrorden opgericht binnen
de gronden voorzien van de aanduiding EO, als
bedoeld in artikel 18, uitgezonderd de
woningen welke worden gerekend tot de gekon-
centreerde woonbebouwing;

f. de sub e genoemde vrijstellingsbevoegdheid
kan worden uitgebreid ten behoeve van windmo-
Iens, uitsluitend voor de bestemmingen a1e
bedoeld sub e, r^raarvan de hoogte tot de
rotoras meer dan 25 m bedraagt, nadat Gedepu-
teerde Staten een verklaring van çJeen bezwaar
hebben afgegeven.

De in lid 1 genoemde vrijstellingen mogen
slechtg worden verleend indien hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
en bouwwerken. Voor het bepaalde in lid 1 sub d
t/m f geldt bovendien dat de vrijstelling niet
za1 worden verleend indien het bouwwerk uit
landschappelijk oogpunt niet in redelijke
relatie staat tot in de direkte omgeving be-
st,aande vertikale elementen.
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Artikel 35.
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REGELING VAN DE GEBOttÝtEN LANGS DE WEGEN, IíATERLOPEN
EN BINNEN DE LETDINGENSTROOK.

Met betrekking tot de afstand van de gebouwen
tot, de asr van de op de kaart geklassificeerde
Ì.¡egen gelden in afwijking van het bepaalde in de
voorafgaande artikelen de navolgende bepaling:

bij weggedeelten, geklassicifeerd met a, 1e orde
volgens het provinciaal verkeerE- en vervoers-
plan, 2e orde volgens het provinciaal verkeers-
en vervoerEplan, b, c, d, e en f, dient de
afstand der gebouwen uit de as van de Ýregge-
deelten te bedragen
- klaseifikatie A

en 1e orde minimaal 1OO m

- klagsifikatie 2e orde
enb

- klassifikatÍe c en d
- klassifikatie e en f

minimaal
minimaal
minimaal

60m
30m
15m

Het bovenstaande ie niet van toepaseing op
bestaande bebouwing en bebou\ding die mogelijk is
krachtene de op de plankaart aangegeven bouw-
vlakken.

2. Met betrekking tot de afstand van de niet voor
bewoning begtemde gebouwen tot op de kaart als
zodanig bestemde spooreregen geldt -onverminderd
het bepaalde in de Spoorwegwet- dat de mini¡num
afstand van enig gebouw tot de bovenkant van het
talud van de spoo¡ihreg 50 m dient te bedragen.
Het bovenstaande is niet van toepaesing op
bestaande bebouwing en bebouwing die mogelijk is
krachtens de op de plankaart aangegeven bouw-
vlakken.

Met betrekking tot de afetand van de gebouwen
lange het Prinsee Margrietkanaal geldt, behou-
dens voor gebouwen die door hun aard aan het
water zijn gebonden, een minimum afstand van
30 m en 10 m voor water met vooral een af- en
aanvoerfunktie, tot de waterlijn op 15 cm +
F.Z.P.

voor zover de gronden op de belemmeringenkaart
81 Oc-5a zijn voorzien van de aanduiding "gas-
transportleiding" gelden in afwijking van het
bepaalde in de voorafgaande artikelen de volgen-
de bepalingen:

a. binnen een afstand van respektievelijk 4 m en
5 m ter weerszijden van de op de belemmerin-
genkaart aangegeven gastransportleidingen,
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Vrijstel- 7
lingsbevoegd-
heid geba-
seerd op
art . 15 t¡í. R. O.
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eraarvan de druk respektievelijk 40 bar en
60 bar bedraagt, mag geen bebouwing worden
opgericht.
Burgemeeeter en wethoudere zLjn bevoegd
vrijstelling van dit verbod te verlenen voor
het oprichten van niet voor bewoning bestemde
gebouwen, met inachtneming van de bebouwings-
bepalingen r.relke op deze gronden van toepae-
sing zijn.

b. op een afstand van meer dan respektievelijk
4 m en 5 m tot maximaal 50 m ter weerszijden
van de op de belemmeringenkaart aangegeven
gastranaportleidingen mogclr¡ voor bewoning
bestemde gebouwen eerst worden gebouwd nadat
het advies is ingevronnen van de Regionaal
Inspekteur van de Volksgezondheid voor de
hygiëne van het milieu, Distrikt Noord.

Onverminderd het in lid 1 bepaalde, dient voor
de bouw van een geluidgevoelig objekt (bijvoor-
beeld een t\Àreede agrarische bedrijfswoning) op
een bouwperceel, dat geheel en gedeeltelijk valt
binnen het gebied gelegen tussen een weg en de
op de geluidhinderkaart aangegeven 50 dB(A)-
isofoon dan wel tuEEen de spoorbaan en de
60 dB(A)-isofoon niet de naar de weg toegekeerde
bouwgrene te worden aangehouden, maar moet de op
de geluidhinderkaart aangegeven 50 dB(A)-igofoon
respektievelijk 60 dB(A)-isofoon als bouwgrens
worden beschouwd.
Indien Gedeputeerde Staten voor de bewuste
bouwmogelijkheid ontheffing hebben verleend, dan
dient in tegenstelling tot het bovengtaande, de
op de geluidhinderkaart aangegeven 55 dB(A)-
isofoon respektievelijk 70 dB(A)-isofoon (Epoor-
weglawaai) als bouwgrene te worden aangemerkt.

Onve¡minderd het in lid 1 bepaalde mogen geen
geluidgevoelige objekten -anders dan overeenkom'
stig het gestelde in de door Gedeputeerde Staten
respektievelijk de Kroon goedgekeurde raadgbe-
sluiten- worden opgericht binnen de gebieden die
blijkens de geluidhinderkaart worden bestreken
door de geluidzoneg industrielawaai.

BurgemeeEter en wethoudere zijn bevoegd
vrijstelling te verlenen van de in het eerete
Iid genoemde afstanden, mits dit in overleg
geechiedt met de wegbeheerder.
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Toetsings-
kriterium

11s

8. De in tid 6 genoemde vrijstelling mag elechts
worden verleend indien geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de verkeergveiligheid ter
plaatse.

Àrtikel 36. HOOGSPANNTNGSIÍASTEN.

Voor zover op de belemmeringenkaart nr. 81 Oc-5a
het tracé ie aangegeven, mogen hoogepanningsmasten
worden opgericht tot een hoogte van maximaal 30 m.
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ATtiKeI 37. VERHOUDTNG TUSSEN BESTEMMINGSPLAN EN KAMPEER!{ET.

1. Kamperen bii de boer lartikel 23 wan de l(amrreer-
!'tet ) .

De bestemmingen agrarische doeleinden, voor
zovet gelegen binnen de op de plankaart aangege-
ven bouwvlakken, verzetten zich niet tegen het
rekreatieve gebruik a1s bedoeld in artikel 21
van de Ka¡npeervret, met dien verstande dat
gedurende de periode van 15 maart tot 31 oktober
het aantal kampeermiddelen niet meer dan vijf
per bourdvlak mag bedragen.

Alvorens de vergunning te verlenen dient te
hrorden aangetoond dat de kampeermiddelen vol-
doende aan het oog worden onttrokken en dat de
kampeerders gebruik zullen maken van dezelfde
in- en uitrit als de bewonerg van de eergte
bedrijfswoning.

Clubs/qroepen (artikel 22 lid a van de Kanpeer-
wetl.

Uitsluitend de bestemmingen agrarieche doelein-
den, kategorie Ac-N en doeleinden van land-
schape- en natuurbouw, kategorie NG-A verzetten
zich tegen het rekreatieve gebruik als bedoeld
in artikel 22 LLd a van de Ka¡npeerwet.

lid b van de Kampeerwetl

Alle in het plan voorkomende bestemmingen
verzetten zich wel tegen het rekreatieve gebruik
als bedoeld in artikel 22 LLd b van de Kampeer-
wet.

Kampeerboerderii/kamphuis (artikel 22 lid c van
de Kampeervret).

Uitsluitend de bestemmingen agrarische doelein-
den, kategorie AG-N en doeleinden van land-
schaps- en natuurbouw, kategorie NG-A verzetten
zich tegen het rekreatieve gebruik als bedoeld
in artikeL 22 Lid c van de Kampeerwet.

Kampeerwet)

Alle in het plan voorkomende bestemmíngen
verzetten zich tegen het rekreatieve gebruik als
bedoeld in artikeL 22 LLd d van de Kampeerwet.
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6. Drie kampeermiddelen qedurende 72 uur (artikel

ÀIle in het plan voorkomende beEt,emmingen
verzetten zich tegen het rekreatieve gebruik als
bedoeld in artikel 27 lid 3 van de Kampee¡í.ret,
tenzij het betreft incidentele verblijfsrekrea-
tie welke verbonden is aan de vaarrekreatie in
de vorm van kamperen in tenten binnen een zone
van 25 m langs de bestemming water met een aan-
en afvoerfunktie, alg bedoeld in artikel 12.
Voor de bestemmingen agrarieche doeleinden,
kategorie AG-N en doeleinden van landschaps- en
natuurbouw, kategorie Ng-A en Ng-B ie deze vorm
van verblijfsrekreatie niet toegeetaan.

Voor eiqen qebruik op eioen orond (artikel 27
lid 4 van de Kampeerwet).

Het bestemmingsplan verzet zich tegen het
rekreatieve gebruik als bedoeld in artikel 27
tid 4 van de Kanpeenret.
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Artikel 38.
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BEVOEGDIIETD TOT EET STELLEN VAN NADERE ETSEN,
GEBASEERD OP ARTIKEL 15 VAN DE ÝIET OP DE RUIIIITELI\'-
KE ORDENTNG.

Burgemeester en wethouders zLjn bevoegd bij het
verlenen van bouwvergunningen nadere eisen te
stellen omtrent plaatsing van gebouwen ten opzichte
van de grenzen van de bouwvlakken en ten opzichte
van elkaar, echter binnen de bepalingen, welke in
deze voorschriften ten aanzien van plaats en afme-
tingen zijn geeteld.
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ÀTtíKel 39. ALGEMENE GEBRUIKSBEPALING MET BETREKKING TOT TTET

GEBRUIK VAN GRONDEN, ANDERS DAN VOOR BEBOI'WTNG.

Onverminderd hetgeen reeds is bepaald ten
aanzien van het gebruik van gronden en bouwwer-
ken in hoofdstuk 2 en 3, is het verboden de
gronden en bouwwerken te gebruiken op een wí-jze
of tot een doel, strijdig met de bij dit plan
aan deze gronden en bouwwerken gegeven beetem-
ming.

Burgemeeater en wethouderg verlenen vrijstelling
van het bepaalde in lid 1, alsmede van het
bepaalde in artikel 3, leden 3 en 4, 4 leden 4
en 5, 5 lid 6, 6 leden 4 en 5, 7 leden 4 en 5, 8
Ieden 4 en 5, 9 lid 3, 10 lid 3, L1 lid 5, 11À
lid 3, 11B lid 3, 17 tid 5, 18 lid 3, 20 lid 3,
21 lid 3, 22 LLd 3, 23, tid 3, 24 Li.d 3, 25
lid 3, 26 lid 3, 28 lid 3, 32 lid 3, 33 lid 5 en
43 LLd 2, indien strikte toepaseing leidt tot
een beperking van het meest doelmatige gebruik,
die niet door dringende redenen wordt gerecht-
vaardigd.

Als strijdig gebruik, als bedoeld in lid 1,
wordt in elk geval beschour.rd het gebruik van de
gronden voor het aanleggen en/of inrichten van
terreinen of het uitvoeren van andere werkzaam-
heden ten behoeve van het doen van onderzoekin-
gen in bodemlagen, dieper dan 25 m ter verkrij-
ging van gegevens over het opslaan, deponeren,
dumpen, Iozen of gtorten van al dan niet afge-
dankte of aan hun oorspronkelijk gebruik ont-
trokken voorrârerpen, stoffen of produkten.
Het bepaalde in lid 2 is niet van toepaesing op
dit artikellid.

4. Als strijdig gebruík, alg bedoeld in lid 1,
wordt in elk geval beechouwd het gebruik van de
gronden voor het opslaan, deponeren, lozen of
storten van aI dan niet afgedankte, aan hun
oorepronkelijk gebruik onttrokken voo¡ih¡erpen,
stoffen, produkten, machines, voer-, vaar- of
vliegtuigen, dan wel het aanleggen of inrichten
van opslag-, stort- of bergplaatsen daarvoor.
Het bepaalde in lid 2 ig niet van toepaesing op
dit artikellid.
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Artikel 4O. BESCHRTJVING IN HOOFDLIJNEN.

Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid,
als bedoeld in de artikelen 3 lid 5 sub m, 4
Iid 7 sub m, 6 lid 7 sub m en 7 lid 7 Eub m
(vergroting niet-grondgebonden agrariscbe
bedrijfstak van 5OO tot 1.5OO n2) geldt de
volgende beschrijving in hoofdlijnen:

als toetsingskriterium geldt dat het aandeel gua
standaard bedrijfseenheden ten behoeve van het
niet-grondgebonden gedeelte niet meer mag
bedragen dan het aandeel van het grondgebonden
gedeelte van het bedrijf.

2. Bij toepaseing van de wijzigingsbevoegdheid, a1s
bedoeld in de artikelen 3 lid 7.A, 4 lid 9.4, 6
lid 9.4 en 7 lid 9.4 (vestiging grondgebonden en
uiet-grondgebonden agrarisch bedrijf) geldt de
volgende beschrijving in hoofdlijnen:

de vestiging dan wel verplaatsing van dergelij-
ke bedrijven is uitsluitend toegestaan, indien
het een agrarische bedrijfsomvang heeft van ten
minste één arbeidskracht (reëel agrarisch
bedrijf).

Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid,
bedoeld in de artikelen 3 lid 7.8, 4 lid 9.8,
Iid 9.8, 7 lid 9.8 (vergroting bouwvlak) en 8
tid 9.4 geldt de volgende beschrijving in
hoofdlijnen;

aIs
6

bij vergroting van het bouwblok dient te worden
aangetoond dat de vergroting uit een oogpunt van
doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Bij toepaseing van de wijzigingsbevoegdheid, als
bedoeld in de artikelen 3 lid 7.e, 4 lid 9.F, 6
lid 9.F, 7 lid 9.F en I lid 9.8 (bedrijfsbeëin-
diging agrarische bedrijven in bedrijfsdoeleia-
den) geldt de volgende beschrijving in hoofdlij-
nens

als toetsingskriterium geldt dat uitsluitend
kleinschaliqe bedrijven (tot circa 400 m2
bedrijfsvloeroppervlakte) zíjn toegeetaan.

5. Bij toepassing van de aanlegvergunningen, als
bedoeld in artikel 6 lid 10 leden d en e en 7
lid 10 leden e en f (afscbuiven/egaliseren
houtwallenr/rooiea en vellen vaa boutgerrras) geldt
de volgende beschrijving in hoofdlijnen:
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Bij het verlenen van de aanlegvergunningen, voor
het afechuiven en egaliseren van houtwallen
geldt als toetsingekriterium dat deze werkzaam-
heden eerst aanvaardbaar zj-jn, voor zover deze
passend binnen de beheersmaatregelen voor
houtsingels, zoalg verwoord in paragraaf 6.2 van
het landgchapsbeheereplan gemeente Achtkarspe-
len, in welk geval een herplantplicht geenszins
is uitgeeloten. DaarnaaEt dient bij het verlenen
van de aanlegvergunning voor het vellen en
rooien van houtgerdas een afweging te worden
gemaakt tussen het belang welke gediend ie met
de landschap van houtwallen en die van elzenein-
ge1s, waarbij, ingeval van een keuze mogelijk-
heid, dan het belang dat gediend is met de
handhaving van de houtwallen, de voorkeur wordt
gegeven.

6. Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid, als
bedoeld in artikel I lid 9 Eub f (veraaderen Acl{
bestenming in natuurgebieden) geldt de volgende
beschrijving in hoofdlijnen:

AIs uitgangspunt geldt dat de wÍjzigingsbevoegd-
heid níet eerder zal Ì.¡orden toegepast dan nadat
de regervaatevorming in het kader van de ReIa-
tienota is gerealigeerd.
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Artikel 41.
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ALGEMENE Ý{IJZIGINGSBEVOEGD¡IEID, GEBASEERD Op ARTI-
KEL 11 VAN DE !ÝET OP DE RUI!,ÍTELIJKE ORDENING.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de beetem-
mingen van de gronden, voor zover gelegen ter
weerszijde van het Prinses Margrietkanaal over een
afstand van 30 m tot de waterlijn op 15 cm + F2P te
wijzigen in de beetemrìing wateriereg, met inachtne-
ming van het ter zake bepaalde in artikel 17.

Burgemeeeter en wethouders zijn bevoegd de bestem-
mingen van de gronden, voor zover gelegen ter
weerszijde van de spoorweg Groningen-Leeurdarden
over een afetand van 3O m te wijzigen in de begtem-
ming spoofüreg, met inachtneming van het ter zake
bepaalde in artikel 17.




