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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding opstellen verzamelbestemmingsplan

Per 1 januari 2018 zijn de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 
Menterwolde samengegaan tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De gemeente 
Midden-Groningen gaat werken met het instrument 'verzamelbestemmingsplannen'. 

Een verzamelbestemmingsplan is een bestemmingsplan waarbij diverse particuliere verzoeken 
en ambtelijke aanpassingen in één bestemmingsplanprocedure worden meegenomen. Het 
gaat hierbij om niet-controversiële verzoeken die in strijd zijn met het geldende 
bestemmingsplan, ambtelijke aanpassingen en/of verwerking van verleende vergunningen. 

Het toepassen van het instrument verzamelbestemmingsplannen heeft een aantal voordelen. 
Ten eerste hoeft maar één bestemmingsplanprocedure gevoerd te worden, in plaats van voor 
ieder verzoek en/of ambtelijke wijziging een aparte procedure. Hierdoor kan er efficiënter 
gewerkt worden en kan het werk beter ingepland worden. Ten tweede kan door samenvoeging 
van diverse verzoeken en ambtelijke aanpassingen op procedurekosten worden bespaard. 
Initiatiefnemers betalen hierdoor minder leges.

Met voorliggend verzamelbestemmingsplan worden een aantal (kleine) ambtshalve 
wijzigingen/correcties doorgevoerd. Ook wordt er 1 particulier verzoek meegenomen.

1.2  Locaties in verzamelbestemmingsplan

Het plangebied bestaat uit diverse losse percelen in de gemeente Midden-Groningen. De 
verschillende percelen worden ieder apart weergegeven op de verbeelding.
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Figuur 1. Overzichtskaart

1. Oudeweg 113A - Siddeburen 
In 2017 is een vergunning verleend voor de bouw van een kapschuur bij de bedrijvigheden 
aan de Oudeweg 113A. Deze kapschuur ligt deels buiten het bouwvlak. Het bouwvlak 
wordt aangepast, zodat de kapschuur binnen het bouwvlak komt te liggen. Tevens wordt 
het bebouwingspercentage van het bouwvlak gehaald. 

2. Oudeweg 186 - Siddeburen 
In 2006 is na een calamiteit (opnieuw) een vergunning verleend voor een woonhuis met 
werkplaats en showroom voor motoren aan de Oudeweg 186 in Siddeburen. Op het 
perceel is een boerderij aanwezig waar naast een woning ook een motorzaak aanwezig is. 
Het gaat hierbij om kleinschalige detailhandel in motoren en motoronderdelen en reparatie. 
De eerdere verleende vrijstelling is per abuis niet opgenomen in het huidige 
bestemmingsplan. Met dit verzamelplan wordt dit gerepareerd. Op basis van de eerder 
verleende vergunning krijgt het perceel de bestemming 'Gemengd-2'. 

3. Hamweg/Buitenbaan - Lageland (ijsbaangebouw) 
Het gebouwtje aan de Hamweg/Lagelaan is tijdelijk vergund voor de ijsbaan, maar is 
binnen de bestemming 'Recreatie' niet toegestaan. Met dit verzamelbestemmingsplan 
worden de gronden voorzien van de juiste bestemming en bouwvlak en wordt het 
bestaande gebouw juridisch-planologisch definitief mogelijk gemaakt.

4. Hoofdweg 13-15 - Harkstede 
In 2015 is een bestemmingsplan voor deze locatie vastgesteld. In dit plan zijn drie 
bouwvlakken opgenomen waar in totaal 17 woningen mogen worden gebouwd. Binnen het 
bouwvlak dat ligt aan de Hoofdweg zijn maximum 3 woningen toegestaan. Inmiddels zijn 
de bouwplannen gewijzigd en passen deze niet meer binnen de bestaande bouwvlakken. 
Daarnaast wordt één extra woning toegevoegd. Met voorliggend verzamelplan wordt het 
bouwvlak aan de Hoofdweg gesplitst in twee bouwvlakken ten behoeve van in totaal vier 
woningen.
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5. Hoofdweg 21 - Scharmer 
Ter plaatse van de Hoofdweg 21 wordt een buskeerlus met wc en abri door het OV-bureau 
van de provincie aangelegd. Binnen de huidige bestemming 'Agrarisch' is dit niet 
toegestaan. De bestemming wordt met dit verzamelplan gewijzigd in 
'Verkeer-Verblijfsgebied'. 

6. Rijksweg Oost 113 - Sappemeer
In het bestemmingsplan Buitengebied uit 2010 en de partiële herziening in 2014 is 
verzuimd een agrarisch bouwvlak op te nemen aan de Rijksweg Oost 113 ter plaatse van 
de agrarische activiteiten. Daarnaast zijn ook de zorgactiviteiten niet in een aanduiding 
opgenomen. Dit wordt nu gerepareerd.

7. Meerweg 56B - Kropswolde (kanogebouw)
Aan de Meerweg 56B is de kanoclub gevestigd. De kanovereniging heeft concrete plannen 
voor uitbreiding van het clubgebouw. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
'Woongebieden' heeft de gemeente deze uitbreiding per abuis niet meegenomen. Met 
voorliggend verzamelbestemmingsplan wordt dit gerepareerd en wordt het bouwvlak 
aangepast.

1.3  Geldende bestemmingsplannen

Voor het verzamelplan 2018 I zijn diverse bestemmingsplannen relevant. Hieronder is per 
locatie aangegeven welk bestemmingsplan van toepassing is. In hoofdstuk 2 worden deze 
bestemmingsplannen en de verschillende locaties beschreven. 

1. Oudeweg 113A - Siddeburen

Bestemmingsplan 'Verzamelplan Gemeente Slochteren 2014', vastgesteld op 18 december 
2014.

2. Oudeweg 186 - Siddeburen

Bestemmingsplan 'Buitengebied 2012', vastgesteld op 4 april 2013.

3. Hamweg/Buitenbaan - Lageland (ijsbaangebouw)

Bestemmingsplan 'Meerstad-Midden, partiële herziening 2015', vastgesteld op 2 juli 2015.

4. Hoofdweg 13-15 - Harkstede

Bestemmingsplan 'Harkstede, Hoofdweg 13-15', vastgesteld op 17 december 2015.

5. Hoofdweg 21 - Scharmer 

Bestemmingsplan 'Harkstede - Scharmer', vastgesteld op 7 juli 2012.

6. Rijksweg Oost 113 - Sappemeer

Bestemmingsplan 'Buitengebied, partiële herziening diverse percelen', partiële herziening, 
diverse percelen, vastgesteld op 27 mei 2013.

7. Meerweg 56B - Kropswolde (kanogebouw) 

Bestemmingsplan 'Woongebieden', vastgesteld op 10 juni 2013.

1.4  Leeswijzer

Na deze inleiding worden in hoofdstuk 2 de verschillende percelen in het plangebied 
beschreven. Per perceel wordt de huidige- en de nieuwe situatie beschreven en aangegeven 
welke onderzoeken relevant zijn. In hoofdstuk 3 zijn de beleidskaders beschreven die het 
toetsingskader zijn voor de verschillende percelen. De onderzoeken die ten grondslag liggen 
aan het plan worden in hoofdstuk 4 toegelicht. Hoofdstuk 5 bevat de juridische toelichting op 
het bestemmingsplan. De hoofdstukken 6 en 7 beschrijven tot slot de financiële consequenties 
en de uitvoerbaarheid van het plan.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende locaties/ontwikkelingen in het plangebied.

2.1  Oudeweg 113A - Siddeburen

2.1.1  Bestaande situatie

De Oudeweg 113A is een bedrijfsperceel aan de rand van het bedrijventerrein Kalverkampen in 
Siddeburen. Het perceel wordt ontsloten via twee eigen ontsluitingen op de Oudeweg. Het 
gehele bedrijventerrein wordt omsloten door een brede sloot. Aan de andere zijde van de sloot 
bevindt zich een groot bosperceel. 

Het plangebied bestaat uit het perceel dat kadastraal bekend is als: voormalig gemeente 
Slochteren, sectie T, nummer 1162. Op de volgende afbeelding is het plangebied met rood 
aangegeven.

Figuur 2. Weergave huidige situatie plangebied Oudeweg 113A.

2.1.1.1  Bestemmingsplan 'Verzamelplan Gemeente Slochteren 2014'

In het plangebied is het bestemmingsplan 'Verzamelplan 2014' van toepassing. De gronden 
zijn hierin bestemd voor 'Bedrijf' en hebben een bijpassend bouwvlak. Tevens geldt een 
maximaal bebouwingspercentage van 35%. Binnen de bestemming 'Bedrijf' zijn bedrijven in de 
categorie 1, 2 en 3.1 toegestaan. Gebouwen en overkappingen mogen alleen binnen het 
bouwvlak worden gebouwd. Aan de zuidzijde van het perceel ligt de aanduiding 'geluidszone -  
weg'. 
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Figuur 3. Uitsnede bestemmingsplan

2.1.2  Nieuwe situatie

Op het perceel is een bedrijf gevestigd voor de aanleg en onderhoud van groen en terrein. In 
2017 is een vergunning verleend voor de bouw van een kapschuur en het plaatsen van een 
keerwand. Een deel van deze kapschuur, circa 140 m2 past niet binnen het huidige bouwvlak. 
De kapschuur wordt gebruikt als stalling voor landbouwmachines en als opslag voor overige 
materialen. Daarmee wordt een nette uitstraling van het perceel bewerkstelligd.

In de nieuwe situatie blijft de huidige bedrijvigheid bestaan. Om de reeds vergunde bebouwing 
ook planologisch mogelijk te maken wordt het bouwvlak vergroot met 140 m2 aan de zuidzijde 
van het perceel.

Tevens wordt op verzoek van de eigenaar het bebouwingspercentage van het bouwvlak 
gehaald. Dit past ruimtelijk gezien prima binnen de intentie en de uitstraling van het 
bedrijventerrein. De andere bouwvlakken hebben ook geen beperkende bebouwingspercentage.  

2.1.3  Relevante onderzoeken

Voor deze ontwikkeling zijn de volgende onderzoeken van toepassing:

Bedrijven en milieuzonering (4.2.2.1), Bodem (4.6.2.1) en Ecologie (4.8.2.1). 

2.2  Oudeweg 186 - Siddeburen

2.2.1  Bestaande situatie

Het perceel aan de Oudeweg 186 ligt aan de doorgaande weg tussen Siddeburen en 
Wagenborgen. In 2006 is na een calamiteit (opnieuw) een vergunning verleend voor een 
woonhuis met werkplaats en showroom voor motoren. Op het perceel is een boerderij 
aanwezig waar naast een woning kleinschalige detailhandel in motoren en dito onderdelen 
plaatsvindt.
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Het plangebied bestaat uit het perceel dat kadastraal bekend is als: voormalig gemeente 
Slochteren, sectie T, nummer 1224. Op de volgende afbeelding is het plangebied met rood 
aangegeven.

Figuur 4. Weergave huidige situatie plangebied.

2.2.1.1  Bestemmingsplan 'Buitengebied 2012'

Het perceel is opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2012'. De gronden 
hebben hierin de bestemming 'Wonen' met bijbehorend bouwvlak. Naast wonen zijn aan 
huis-verbonden-beroepen in het hoofdgebouw toegestaan. Aan de voorzijde van het perceel ligt 
de aanduiding 'geluidzone - industrie' en de 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen'. 
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Figuur 5. Uitsnede bestemmingsplan

2.2.2  Nieuwe situatie

Op het perceel staat een boerderij waarin naast een woning kleinschalige detailhandel in de 
vorm van een motorzaak aanwezig is. Dit gaat zowel om reparatie als verkoop. Hoewel deze 
activiteiten al geruime tijd aanwezig zijn, zijn de gronden in het bestemmingsplan Buitengebied 
2012 bestemd als 'Wonen'. Binnen deze bestemming is detailhandel niet toegestaan. Door 
middel van het opnemen van de enkelbestemming 'Gemengd - 2' wordt met dit 
verzamelbestemmingsplan alsnog het juiste juridische kader geboden. 

2.2.3  Relevante onderzoeken

Voor deze ontwikkeling zijn de volgende onderzoeken van toepassing:

Bedrijven en milieuzonering (4.2.2.2), Bodem (4.6.2.2) en Geluid (4.9.2.1). 

2.3  Hamweg/Buitenbaan - Lageland (ijsbaangebouw)

2.3.1  Bestaande situatie

Het perceel aan de Hamweg maakt onderdeel uit van de buurtschap Lageland. Het ligt ten 
noorden van Harkstede aan het Slochterdiep. Lageland ligt in het gebied dat bestemd is voor 
de ontwikkeling van Meerstad. Aan de oostzijde van het plangebied zijn inmiddels enkele 
woningen gebouwd.

De gronden direct naast het plangebied zijn in de huidige situatie in gebruik als natuurijsbaan. 
In het plangebied is een unit aanwezig dat door het waterschap en Arcadis gebruikt is voor het 
project Slochterdiep en omgeving. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond en wordt de 
unit niet langer gebruikt door het waterschap en Arcadis.

Het plangebied bestaat uit het perceel dat kadastraal bekend is: voormalig gemeente 
Slochteren, sectie V, perceelnummer 171. Op de volgende afbeelding is het plangebied met 
rood aangegeven.
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Figuur 6. Weergave plangebied Hamweg 4 te Lageland.

2.3.1.1  Bestemmingsplan 'Meerstad-Midden, partiële herziening 2015'

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan Meerstad-Midden, partiële herziening 2015. Deze 
partiële herziening heeft enkele wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan 
Meerstad-Midden, maar houdt dit bestemmingsplan verder gewoon in stand. Naast deze 
partiële herziening is het moederbestemmingsplan dus ook nog van kracht. Hierbinnen heeft 
het plangebied de bestemming  'Recreatieve doeleinden(IJ)'. Hiermee zijn de gronden specifiek 
bestemd voor het gebruik ten behoeve van een ijsbaan. Gebouwen zijn binnen deze 
bestemming niet toegestaan.

12  



Verzamel bestemmingsplan - 2018 I (vastgesteld)

Figuur 7. Uitsnede bestemmingsplan

2.3.2  Nieuwe situatie

De werkzaamheden van het project 'Slochterdiep en omgeving' zijn afgerond. De bestaande 
unit wordt dan ook niet langer gebruikt door het waterschap en Arcadis. De naastgelegen 
ijsvereniging heeft de wens om het gebouw in stand te houden en te gebruiken als kleedruimte, 
kantine en vergaderruimte. Hiervoor wordt met voorliggend verzamelplan het juiste juridische 
kader geboden en wordt het plangebied voorzien van de bestemming 'Recreatie - 2' met 
bouwvlak.

2.3.3  Relevante onderzoeken

Voor deze ontwikkeling zijn de volgende onderzoeken van toepassing:

Bedrijven en milieuzonering (4.2.2.3), Externe veiligheid (4.3.2.2), Geluid (4.9.2.2) en 
Archeologie (4.10.2.1).

2.4  Hoofdweg 13-15 - Harkstede

2.4.1  Huidige situatie

De percelen aan de Hoofdweg 13 en 15 liggen in het centrale dorpsdeel van Harkstede. 
Voorheen was hier de discotheek 2Brothers (voormalig Skopje) en boerderij Tepper gevestigd. 
De beide bedrijfsgebouwen hebben hun functie verloren en zijn kort na elkaar volledig door 
brand verwoest. Met als gevolg een gehavende plek in het hart van het dorp. In de 
structuurvisie Harkstede 2022 (2014) wordt aanheling zeer wenselijk geacht, bij voorkeur door 
middel van woningbouw om ook de volkshuisvestelijke doelstellingen te kunnen bereiken. 

Eigenaar en projectontwikkelaar Bun heeft op basis van die uitgangspunten een stedenbouw 
plan bedacht; een erf-gebonden oplossing met het nieuwe boerderij-wonen als inspiratie. De 
eenheden worden ondergebracht in een samenhangende gebouwenensemble van schuur, stal 
en boerderij. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is in 2015 is een nieuw 
bestemmingsplan voor deze locatie vastgesteld. In dit plan zijn drie bouwvlakken opgenomen 
waar in totaal 17 woningen mogen worden gebouwd. 

Op de volgende afbeelding is het plangebied met rood aangegeven.
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Figuur 8. Weergave huidige situatie. 

2.4.1.1  Bestemmingsplan 'Harkstede, Hoofdweg 13-15'

In het geldend bestemmingsplan 'Harkstede, Hoofdweg 13-15', zijn de gronden bestemd voor 
'Woongebied'. Hierbinnen zijn 3 bouwvlakken opgenomen, waar in totaal 17 woningen gebouwd 
mogen worden. Binnen het bouwvlak dat ligt aan de Hoofdweg zijn maximum 3 woningen 
toegestaan. Daarnaast zijn diverse milieuzones in het plangebied van toepassing. Het gehele 
plangebied ligt in een vrijwaringszone - molenbiotoop. Hierbinnen is geen hoge bebouwing of 
beplanting toegestaan die het zicht en de windvang op de molen belemmerd. Zowel de zuid- 
als noordzijde van het plangebied is voorzien van een strook met de aanduiding milieuzone - 
geluidsgevoelige functie vanwege de naastgelegen bedrijvigheid. Aan de wegzijde van het 
perceel ligt een aanduiding 'wetgevingzone - afwijkingsbevoegdheid dh' in deze gedeelten in het 
lint kan kleinschalige detailhandel bij woningen worden toegestaan. Tenslotte geldt aan de 
wegzijde de geluidzone - weg ten behoeve van de geluidbelasting van de nabijgelegen weg. 
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Figuur 9. Uitsnede huidig bestemmingsplan.  

2.4.2  Nieuwe situatie

De bouwplannen uit 2015 zijn gewijzigd en passen niet meer binnen de bestaande 
bouwvlakken. Een aanpassing van het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan is dan 
ook gewenst. Deze aanpassing is feite een verdere evoluering. In het voorliggend plan worden 
langs de Hoofdweg nu twee gebouwen (2 x 2 1̂ kappers) voorzien. Het ene gebouw vormt nu 
nog nadrukkelijker de boerderijwoning; kloeker en voornamer vormgegeven, en met een meer 
teruggetrokken positie op het erf. Het andere gebouw – veel kleiner, dichter op de weg 
geplaatst en veel ingetogener van vormgeving – wordt daarmee in feite buiten het erfconcept 
geplaatst. Dit uitgeplaatst gebouw voegt zich prima in het heersende bebouwingsritme van het 
lint.
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Figuur 10. Weergave nieuwe situatie

Het initiatief oogst waardering in de commissie van Libau. Daarnaast meldt Regio 
Groningen-Assen dat toevoeging van een eenheid op deze plek binnen de volkshuisvestelijke 
afspraken te legitimeren is. 

Met het nieuwe stedenbouwkundig plan komen aan de wegzijde 4 woningen en twee separate 
bouwvlakken. Met voorliggend verzamelbestemmingsplan wordt het huidige bouwvlak en 
maximum aantal woningen aangepast naar de nieuwe plannen. 

2.4.3  Relevante onderzoeken

Voor deze ontwikkeling zijn de volgende onderzoeken van toepassing:

Milieuhinder (4.2.2.4), Bodem (4.6.2.3), Ecologie (4.8.2.2), Geluid (4.9.2.3) en Cultuurhistorie 
(4.11.2.1).

2.5  Hoofdweg 21 - Scharmer

2.5.1  Bestaande situatie

Tot een paar jaar terug was op perceel Hoofdweg 21 een agrarisch bedrijf gevestigd. Brand 
heeft ervoor gezorgd dat een deel van de behuizing (woondeel) en erfbeplanting (beuk) verloren 
is gegaan. Door grondaankoop van de provincie Groningen kon een langdurig vervallen aanblik 
worden voorkomen. Het voorhuis en een schuur zijn inmiddels gesloopt. Een nog resterende 
schuur en de omliggende landerijen zijn doorverkocht aan de boerende buurman op perceel 
Hoofdweg 25. De landerijen en de resterende schuur worden daarmee onderdeel van het 
perceel en bebouwingsensemble Hoofdweg 25. 

Het perceel ligt aan het lint van Scharmer en is omgeven door agrarische bedrijvigheid en een 
open agrarisch landschap. De gronden zijn kadastraal bekend, voormalig gemeente 
Slochteren, sectie U, perceelnummer 3095.
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Figuur 11. Huidige situatie plangebied. 

2.5.1.1  Bestemmingsplan 'Harkstede - Scharmer'

In het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Harkstede - Scharmer' (2012). De gronden zijn 
bestemd voor agrarische doeleinden en hebben een bijpassend bouwvlak. Daarnaast ligt op het 
overgrote deel van de gronden een aanduiding ' geluidszone - weg'. Op een deel van de 
gronden is de dubbelbestemming 'Waarde  - Archeologie 3' van toepassing.
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Figuur 12. Uitsnede geldend bestemmingsplan.

2.5.2  Nieuwe situatie

Het OV-bureau Groningen-Drenthe heeft met de komst van P+R en stadswijk Meerstad 
kansen gezien voor een verdere optimalisering van het openbaar vervoer over het 
lintdorpenlandschap Duurswold. Door Qlink lijn 5 vanuit de stad Groningen in een 
halfuursdienst via Meerstad door te trekken naar Scharmer, kunnen alle ov-bewegingen van en 
naar Siddeburen plaatsvinden via Q-link 178 via Kolham/A7. Voor reizigers in het oostelijk 
lintdeel betekent dat een reistijdreductie van een kwartier. Reizigers in het westelijk lintdeel 
kunnen elk half uur van en naar de stad in plaats van één keer per uur. Deze nieuwe route 
vraagt ruimte voor een voorziening waar Q-link lijn 5 kan keren en halteren. Die voorziening is 
gedacht ter hoogte van Hoofdweg 21 te Scharmer. 

De keuze voor Hoofdweg 21 is gebaseerd op rijdtijdencalculatie, alsmede op beschikbaarheid 
en ruimtelijke inpassingsmogelijkheden. Door de sloop van gebouwen en verkoop van schuur 
en landerijen aan de buurman op nummer 25 is aan de wegzijde ruimte ontstaan om een deel 
van het perceel aan Hoofdweg 21 af te splitsen ten behoeve van een kleine uitbuiging van de 
wegstructuur.  

In de nieuwe situatie wordt het plangebied ingericht als locatie waar de bus kan keren en 
halteren. Het terrein wordt daarbij voorzien van sanitaire voorzieningen voor de buschauffeurs. 
Het aanwezige fietspad buigt in de nieuwe situatie om de voorzieningen heen om 
verkeersonveilige situatie te voorkomen. De exacte inrichting voor de voorziening is nog 
onbekend. De afgesplitste ruimte wordt toereikend geacht om het keren en halteren van Q-link 
lijn 5 op ontspannende wijze te kunnen laten inpassen. 

Hieronder een weergave van de oude en indiciatieve nieuwe situatie.
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Figuur 13. Nieuwe situatie Hoofdweg 21, Scharmer.

2.5.3  Relevante onderzoeken

Voor deze ontwikkeling zijn de volgende onderzoeken van toepassing:

Bedrijven en milieuzonering (4.2.2.5), Bodem (4.6.2.4), Luchtkwaliteit en geur (4.8.2.3) en 
Geluid (4.9.2.4).

2.6  Rijksweg Oost 113 - Sappemeer

2.6.1  Bestaande situatie

Rijksweg Oost 113 betreft een agrarisch tuinbouwperceel gelegen aan de parallelweg nabij de 
A7. De omliggende percelen zijn allen bestemd voor agrarisch doeleinden. Ter plaatse is 
agrarische tuinbouwbedrijvigheid met bijbehorende bedrijfswoning aanwezig. Daarnaast wordt 
een ondergeschikte zorgfunctie uitgeoefend op het perceel. 

De gronden zijn kadastraal bekend voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, sectie K, 
perceelnummer 318. 
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Figuur 14. Weergave huidige situatie plangebied.

2.6.1.1  Bestemmingsplan 'Buitengebied, partiële herziening diverse percelen'

Het perceel is gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan 'Buitengebied, partiële 
herziening diverse percelen'. De gronden hebben de bestemming 'Agrarisch - Tuinbouw' en zijn 
hiermee bestemd voor agrarisch tuinbouwbedrijven. De gronden zijn tevens voorzien van diverse 
aanduidingen. Ter plaatse van de huidige bebouwing ligt de aanduiding 'milieuzone - geur en 
geluidzone 50 m'. Op het gehele perceel ligt de aanduiding 'milieuzone - geur en geluidzone 
100 m'. Aan de noordzijde van het perceel ligt de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd 
dorpsgezicht' en de aanduiding 'dorpsgebied'. In het midden van het plangebied is een 
agrarisch bouwvlak aanwezig. Ter plaatse van de bebouwing aan de voorzijde van het perceel 
zijn de gronden niet voorzien van een agrarisch bouwvlak. Ook de aanwezige zorgfunctie is 
strijdig met de huidige juridische kaders.
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Figuur 15. Uitsnede geldend bestemmingsplan

2.6.2  Nieuwe situatie

De nieuwe situatie is overeenkomstig de huidige situatie, feitelijk verandert er niets. In 
voorliggend verzamelplan worden dezelfde bestemmingen opgenomen zoals in het moederplan 
'Buitengebied, herziening diverse percelen', maar worden de gronden aan de voorzijde van het 
perceel voorzien van een bouwvlak. Het bouwvlak op het midden van het perceel vervalt. De 
oppervlakte van het oude en nieuw bouwvlak is gelijk. Tevens wordt het nieuwe bouwvlak 
voorzien van een aanduiding 'maatschappelijk'. 

2.6.3  Relevante onderzoeken

Voor deze ontwikkeling zijn de volgende onderzoeken van toepassing:

Externe veiligheid (4.3.2.3), Bodem (4.6.2.5), Archeologie (4.10.2.2) en Cultuurhistorie 
(4.11.2.2).

2.7  Meerweg 56B - Kropswolde (kanogebouw)

2.7.1  Huidige situatie

Aan de Meerweg 56B is de kanovereniging Futen gevestigd. Aan de oever van het 
Zuidlaardermeer staat het clubgebouw dat in gebruik is als lesruimte, omkleedruimte, 
vergaderlocatie, stallingslocatie en ontmoetingsplaats. Het plangebied wordt omgeven door 
diverse recreatieve voorzieningen.
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Figuur 16. Weergave plangebied

2.7.1.1  Bestemmingsplan 'Woongebieden'

Het clubgebouw zelf en de omgeving daarvan is bestemd voor 'Recreatie' in het 
bestemmingsplan 'Woongebieden' (06-10-2013) en heeft een bouwvlak. Het volgende figuur 
geeft het huidige bouwvlak weer. Binnen deze bestemming zijn verschillende functies 
toegestaan, waaronder dagrecreatie, verblijfsrecreatie, recreatie, en sport. Maar ook de 
bijbehorende voorzieningen zoals sanitair, horeca, en vergaderruimtes. Gebouwen zijn alleen 
toegestaan binnen een bouwvlak. 
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Figuur 17. Uitsnede v igerend bestemmingsplan 'Woongebieden'(2013).

2.7.2  Nieuwe situatie

De kanovereniging groeit sterk waarbij de huidige clubgebouw niet meer toereikend is voor het 
aantal leden en het gebruik. Naast een grotere en betere accommodatie wenst de vereniging 
de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een keuken, kantine en sanitair. De beoogde bouwplannen 
vallen buiten het huidige bouwvlak. Met voorliggend verzamelplan wordt het bouwvlak 
aangepast aan de nieuwe plannen. Het toekomstige gebruik is wel passend binnen de huidige 
juridische kaders. 

Hieronder een weergave van de mogelijk nieuwe situatie.

Figuur 18. Indicatieve weergave nieuwe situatie.
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2.7.3  Relevante onderzoeken

Voor deze ontwikkeling zijn de volgende onderzoeken van toepassing: 

Bedrijven en milieuzonering (4.2.2.7).

Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een integraal kader voor het ruimtelijk- 
en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De structuurvisie schetst de rijksambities tot 2040 en 
formuleert doelen, belangen en opgaven tot 2028.

De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR is de 
eerste rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR 
richt het rijk zich vooral op decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van 
rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk niveau. Door urbanisatie, individualisering, 
vergrijzing en ontgroening nemen de ruimtelijke verschillen toe. Vanaf 2035 groeit de bevolking 
niet meer. De samenstelling van de bevolking, en daarmee de samenstelling van huishoudens, 
verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere het aansluiten van woon- en werklocaties op de 
(kwalitatieve) vraag en het zoveel mogelijk benutten van locaties voor transformatie en 
herstructurering.

Ook wil het Rijk ervoor zorgen dat in 2040 een veilige en gezonde leefomgeving met een goede 
milieukwaliteit wordt geboden. Dit moet voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied gelden. 
In de SVIR is verder vastgelegd dat provincies en (samenwerkende) gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor programmering van verstedelijking. (Samenwerkende) gemeenten 
zorgen voor (boven) lokale afstemming van woningbouwprogrammering die past binnen de 
provinciale kaders. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
woningbouwprogramma's. Ter versterking van het vestigingsklimaat in de stedelijke regio's 
rondom de main-, brain- en greenports geldt een gebiedsgerichte, programmatische 
urgentieaanpak. In krimpregio's wordt het interbestuurlijke programma bevolkingsdaling 
doorgezet.

Nationaal belang 13 van de SVIR van het Rijk vraagt om een zorgvuldige afweging en 
transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit moet met 
behulp van de zogeheten Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de Ladder) worden 
onderbouwd. Deze onderbouwing is opgenomen in paragraaf 4.1 Ladder voor duurzame 
verstedelijking.

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
vastgesteld dat voor een aantal onderwerpen algemene regels moeten worden gesteld. 
Hiermee wordt de doorwerking van de nationale belangen op lokaal niveau geborgd. In het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen uit de SVIR 
voorzien van juridische kaders. 

De volgende nationale belangen uit het Barro zijn van toepassing op de gemeente 
Midden-Groningen:

Waddenzee en waddengebied.
Hoofdwegen en landelijke spoorwegen.
Elektriciteitsvoorziening. 
Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
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Natuurnetwerk Nederland.

3.1.3  Conclusie

Het verzamelbestemmingsplan heeft geen betrekking op rijksbelangen. Het rijksbeleid werkt 
wel door in het beleid van lagere overheden. Het rijksbeleid werkt tevens door in de 
verschillende omgevingsaspecten die in dit bestemmingsplan zijn getoetst. Dit komt in de 
volgende paragrafen en Hoofdstuk 4 Onderzoeken aan de orde. In dit hoofdstuk wordt onder 
andere ingegaan op de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Provinciale Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie 2016 - 2020 van de provincie Groningen bevat de integrale lange 
termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. In de Omgevingsvisie zijn zoveel 
mogelijk de visies op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, landschap en 
cultureel erfgoed, natuur, verkeer en vervoer, water, milieu en gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen samengevoegd en inhoudelijk met elkaar verbonden. Er zijn ook onderdelen 
opgenomen van het provinciale beleid voor economie, energie en cultuur en welzijn, voor zover 
die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving.

Doel van de omgevingsvisie is het aantrekkelijke woon- en leefklimaat in de provincie verder 
verbeteren. Het accent in het beleid ligt op het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden, 
naast het beschermen van de karakteristieke bebouwde en onbebouwde elementen. De 
provincie wil ruimte bieden voor ondernemerschap om in te spelen op de dynamische 
ontwikkelingen. Activiteiten lopen steeds meer door elkaar heen. Dat heeft gevolgen voor het 
ruimtegebruik. Functies, als bijvoorbeeld wonen en werken, zijn steeds minder van elkaar 
gescheiden.

In de Omgevingsvisie is al het provinciale beleid dat op een of andere manier raakt aan de 
fysieke leefomgeving geformuleerd en geordend in vijf samenhangende thema's en elf 
provinciale 'belangen': 

Ruimte

1. Versterken van ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe bovenlokale ontwikkelingen;
2. Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor woningbouw, bedrijventerreinen, 

kantoorlocaties en detailhandel door het concentreren van ruimtelijke ontwikkelingen in 
stedelijke gebieden en vitale kernen;

3. Voorwaarden scheppen voor een goede infrastructuur ven ruimte voor veilige winning, 
transport en opslag van duurzame energie;

4. Zorgen voor een vitale landbouwsector in balans met de omgeving.

Natuur en landschap

5. Beschermen en versterken van de kenmerkende landschapsstructuren en het culturele 
erfgoed dat bijdraagt aan de identiteit en de variëteit van de diverse landschappen in onze 
provincie;

6. Beschermen en ontwikkelen van de biodiversiteit, zowel binnen als buiten het Nationaal 
Natuurnetwerk Nederland.

Water

7. Zorgen voor bescherming tegen wateroverlast en overstromingen
8. Zorg dragen voor de beschikbaarheid van kwalitatief en voldoende schoon water

Mobiliteit

9. Zorgen voor goede en veilige (inter)nationale, provinciale en regionale bereikbaarheid over 
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weg, water, spoor, door de lucht en digitaal

Milieu

10. Tegengaan van milieueffecten en -hinder door te sturen op de kwaliteit van water, lucht, 
geluid en bodem;

11. Streven naar een zorgvuldig gebruik van de ondergrond en een veilige winning en opslag 
van (delf)stoffen

Naast de genoemde provinciale belangen worden er in het beleid 5 specifieke opgaven 
genoemd voor specifieke onderwerpen of gebieden. De 5 opgaven zijn: 
Gaswinning, Energyport, Groei en krimp, Regio Groningen-Assen en Waddengebied. Met 
uitzondering van het laatste onderwerp zijn de andere 4 opgaven in meer of mindere mate 
relevant voor de gemeente Midden-Groningen.

3.2.2  Provinciale Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 (hierna Omgevingsverordening 
genoemd) heeft de provincie regels opgenomen om de doelstellingen aangegeven in de 
omgevingsvisie te realiseren. De Omgevingsverordening bevat dan ook regels voor de fysieke 
leefomgeving in de provincie Groningen. Deze regels richten zich op de thema's ruimtelijke 
ordening, water, infrastructuur, milieu en ontgrondingen.

De relevante bepalingen uit de Omgevingsverordening zijn integraal opgenomen in dit 
bestemmingsplan. Hieronder zijn de titels weergegeven die, al dan niet deels, betrekking op 
het onderhavig plangebied. Voor meer informatie over de inhoud van de titels wordt verwezen 
naar de Omgevingsverordening.

Titel 2.2 Zorg voor ruimtelijke kwaliteit
Titel 2.3 Bundeling van verstedelijking

3.2.3  Provinciaal buitengebied

In het provinciaal beleid wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk gebied en buitengebied. 
Binnen het stedelijk gebied laat de provincie veel ruimtelijke bevoegdheden over aan 
gemeenten. In het buitengebied ziet de provincie, in verband met taken op het gebied van 
onder meer natuur, water, landschap en erfgoed een grotere verantwoordelijkheid voor zichzelf.

In de provinciale omgevingsverordening is het provinciaal buitengebied vastgelegd. De volgende 
locaties vallen binnen het provinciaal buitengebied:

Oudeweg 186 - Siddeburen
Hoofdweg 21 - Scharmer 
Rijksweg Oost 113 - Sappemeer
Meerweg 56B - Kropswolde (kanogebouw)

De overige locaties die in dit verzamelbestemmingsplan zijn opgenomen vallen onder het 
'bebouwd gebied'.

Voor een uitgebreide planbeschrijving wordt verwezen naar  Hoofdstuk 2.  Samengevat geldt 
voor de Oudeweg 186 in Siddeburen en Rijksweg Oost 113 in Sappemeer dat de bestaande en 
vergunde situatie per abuis niet goed in de vigerende bestemmingsplannen is opgenomen. Dit 
wordt hersteld in dit verzamelbestemmingsplan. Verder biedt het verzamelplan de mogelijkheid 
om aan de Hoofdweg 21 in Scharmer  een buskeerlus met wc en abri aan te leggen. Dit 
gebeurd op initiatief van het OV-bureau van de provincie. De grond is tevens door de provincie 
aangekocht. Aan de Meerweg 56B in Kropswolde is tot slot de geplande uitbreiding van het 
clubgebouw van de kanoclub per ongelijk niet in het geldende bestemmingsplan opgenomen. 
Ook dit wordt hersteld. 

Rijksweg Oost 113 
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Aan de Rijksweg Oost 113 te Sappemeer is een agrarisch bedrijf aanwezig. Per abuis is in het 
geldende bestemmingsplan geen bijbehorend bouwvlak ter plaatse van de aanwezige 
bebouwing opgenomen. Op het middengedeelte van het perceel ligt wel een agrarisch 
bouwvlak. 

In het voorontwerp bestemmingsplan is een agrarisch bouwvlak over de gehele oppervlakte van 
het perceel aan de Rijksweg Oost 113 opgenomen. Dit overeenkomstig de systematiek van 
omliggende agrarische percelen. 

Met de wijziging zoals opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan wordt een agrarisch 
bouwperceel toegevoegd aan het provinciale buitengebied. De bebouwingsmogelijkheden zijn 
namelijk ruimer dan in het huidige planologische regime.

Naar aanleiding van de binnengekomen reactie van de provincie wordt in het ontwerp 
bestemmingsplan dit bouwvlak afgestemd op de bestaande situatie en niet langer op de 
systematiek van naastgelegen agrarische percelen.

Het huidige bouwvlak op het perceel heeft een oppervlakte van circa 5.000 m2 en is 
onbebouwd. Dit bouwvlak wordt verschoven naar de locatie aan de wegzijde waar wel 
bebouwing aanwezig is. De oppervlakte blijft hiermee gelijk. Er is hiermee geen sprake van 
nieuw agrarisch bouwperceel zoals bedoeld in de Omgevingsverordening maar van een 
technische en niet inhoudelijke aanpassing. 

3.2.4  Conclusie

De relevante bepalingen uit de Omgevingsverordening zijn integraal opgenomen in dit 
verzamelbestemmingsplan. Het plan is in overeenstemming met het provinciale beleid uit de 
Omgevingsvisie en -verordening.

3.3  Regionaal beleid

De gemeente Midden-Groningen valt binnen twee woningmarkt regio's. De voormalige 
gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren zijn deelnemer in de Regio 
Groningen-Assen. De voormalige gemeente Menterwolde is deelnemer in de Regio 
Oost-Groningen. Voor de gemeente Midden-Groningen wordt één gezamenlijke nieuwe 
Woonvisie opgesteld. In deze Woonvisie wordt onder andere vastgelegd hoe wordt omgegaan 
met de regionale afspraken uit de twee woningmarkt regio's. Totdat de nieuwe Woonvisie wordt 
vastgesteld blijft het beleid van en de gemaakte afspraken in de voormalige gemeenten van 
kracht.

Onderstaand wordt ingegaan op de Regiovisie Groningen-Assen 2030. Het beleid uit 
Oost-Groningen wordt niet besproken, omdat de locaties die zijn meegenomen in dit 
verzamelbestemmingsplan niet binnen deze regio liggen.

3.3.1  Regiovisie Groningen-Assen 2030

De provincies Groningen en Drenthe en elf gemeenten daaruit werken sinds 1996 samen in de 
Regio Groningen-Assen. Zij zien de noodzaak om gezamenlijk op te trekken in de ruimtelijke 
ontwikkeling. De provincies en gemeenten kijken daarbij over hun grenzen heen. Het 
uitgangspunt is dat de steden niet zonder de omliggende regio kunnen, maar de omliggende 
regio ook niet zonder de steden. De regio wordt beschouwd als was zij één gemeente. Het 
collectieve belang weegt zwaarder dan de belangen van de individuen. 

De doelen van de ontwikkeling en samenwerking zijn neergelegd in de Regiovisie 
Groningen-Assen 2030 en in de daaraan gekoppelde uitvoeringsconvenant. Deze regiovisie is 
in 29 november 2004 vastgesteld. Aan de hand van de ontwikkelingsvisie wordt gericht gewerkt 
aan het creëren van kansen voor de regio. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kwaliteiten: de 
rust en de ruimte, de aantrekkelijke steden en groene dorpen, de verscheidenheid in 
landschappen en de relatief goede bereikbaarheid. Voor de uitvoering van de regiovisie zijn vier 
regionale programma's geformuleerd, te weten: Wonen, Economie, Bereikbaarheid en 
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Regionale & Innovatieve projecten.

3.3.2  Conclusie

Met dit verzamelbestemmingsplan wordt één extra woning mogelijk gemaakt aan de Hoofdweg 
13-15 in Harkstede. In het geldende bestemmingsplan zijn binnen het bouwvlak dat ligt aan de 
Hoofdweg maximum 3 woningen toegestaan. In dit verzamelplan wordt dit bouwvlak gesplitst in 
twee bouwvlakken ten behoeve van in totaal 4 woningen. Deze aanpassing past binnen de 
afspraken die gemaakt zijn met de Regio Groningen-Assen.

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Kompas gemeente Midden-Groningen

Per 1 januari 2018 zijn de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 
Menterwolde samengegaan tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. In het Kompas is de 
richting beschreven waarin de nieuwe gemeente zich wil gaan ontwikkelen. Hierbij is de 
gemeente eerst en vooral bondgenoot van inwoners, bedrijven en organisaties. Het motto is: 
minder voorschrijven, meer samenwerken. 

Het Kompas benoemt drie bouwstenen voor een gemeenschappelijke maatschappelijke 
agenda. Deze bouwstenen bevatten de gemeenschappelijke doelen waar gemeente, inwoners, 
ondernemers, organisaties en bestuur de komende jaren aan gaan werken.

Bouwsteen 1: Groots in kleinschaligheid
De gemeente zet sterk in op zelfredzame en leefbare dorpen en kernen. Hierbij zijn inwoners 
medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid. Leefbaarheid heeft sterk te maken met 'schoon,  
heel en veilig'. Gemeente en inwoners worden hierin steeds meer gelijkwaardige partners.

De nieuwe gemeente is een verband van vitale, lokale gemeenschappen die bestaan uit de 
inwoners van dorpen, kernen en wijken. Al deze gemeenschappen hebben hun eigen identiteit 
en alle dorpen en wijken zijn anders. De omstandigheden, mogelijkheden en wensen zijn op 
elke plek anders en vragen om specifieke initiatieven, arrangementen en maatregelen. Daarom 
wordt nadrukkelijk gekozen voor maatwerk. Door inwoners zelf meer verantwoordelijkheid en 
zeggenschap te geven, wordt eveneens meer ruimte gegeven aan de verschillen tussen dorpen 
en kernen.

Het maatwerk dat geleverd wordt, valt binnen een overkoepelende visie. In alle dorpen en 
wijken kunnen mensen goed en plezierig wonen. Iedere lokale gemeenschap beschikt over een 
gelegenheid of voorziening waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast zijn alle dorpen 
en kernen fysiek en digitaal goed bereikbaar. Het streven is om de voorzieningen die van 
belang zijn voor het dagelijks leven, zo dicht mogelijk bij mensen te brengen of te zorgen dat 
deze goed bereikbaar zijn. Daarbij blijven we realistisch: wie in een klein dorp woont, mag een 
bij die schaal passend aanbod van voorzieningen verwachten. Meer gemeente-brede of 
regionale voorzieningen worden geconcentreerd in de stedelijke kern van Hoogezand.

Bouwsteen 2: Ieder mens telt 
In de gemeenschap telt ieder mens: iedereen heeft betekenis voor zichzelf en zijn omgeving, 
en komt tot zijn recht om wie hij is. Het uitgangspunt is 'eigen kracht': alle inwoners - van jong 
tot oud, met of zonder beperking - nemen zelf de regie over hun leven en zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun leven. 

Voor mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn, is het soms moeilijk hun eigen kracht te 
vinden. Scholing voor kinderen is de manier om de vicieuze cirkel van maatschappelijke 
kwetsbaarheid te doorbreken. De integrale kindcentra kunnen daar goed bij helpen, maar niet 
per se en overal. Ook hier is ruimte voor verschillen en maatwerk. De sociale teams leveren 
ook maatwerk. De sociale teams spelen in individuele situaties een belangrijke rol bij het 
vinden van oplossingen. Samen met de ouders en/of gezinnen gaan zij na hoe belemmeringen 
op het gebied van geld, gezondheid, onderwijs en/of werkloosheid kunnen worden 
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weggenomen. Ze redeneren daarbij vanuit het gezin, niet vanuit de verschillende hokjes of 
budgetten bij de gemeente. Verder wil de gemeente samen met werkgevers en 
onderwijsinstellingen snel een concreet plan maken en uitvoeren om werkzoekenden 'fit' te 
maken voor werk.

Bouwsteen 3: Economie van de toekomst 
De gemeente Midden-Groningen heeft een stevige economische basis, dankzij de bedrijvigheid 
in stuwende sectoren zoals (maak-)industrie, landbouw, handel, bouw en energie. Vooral met 
de maakindustrie, met name scheepsbouw, onderscheiden wij ons regionaal. Voor de 
werkgelegenheid zijn ook de publiek gefinancierde instellingen en ondernemingen van belang. 
De maakindustrie en de landbouw kunnen worden versterkt. Nieuwe kansen bieden de 
energietransitie en de vrijetijdseconomie. De gemeente heeft weinig mogelijkheden om de 
economie en de arbeidsmarkt te veranderen; daarvoor zijn vooral partijen als onderwijs en 
bedrijfsleven aan zet. De gemeente zet zich wel samen met lokale en regionale partners in 
voor onder andere de volgende zaken:

het innoveren van de arbeidsmarkt en economie;
het creëren van nieuwe partnerschappen en allianties en bestaande allianties versterken:
excellente dienstverlening voor ondernemers en instellingen;
beschikbaarheid van snel internet;
meer regionale waarde voor de landbouw;
blijvende vernieuwing van de maakindustrie;
duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking;
energietransitie om de afhankelijkheid van fossiele energie te verkleinen;
bredere samenwerkingsverbanden;
uitwerken van de regionale agenda.

3.4.2  Harmonisatie beleid

Het beleid van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 
moet geharmoniseerd worden tot nieuw beleid voor Midden-Groningen. Hierbij vormen de 
uitgangspunten en bouwstenen uit het Kompas de basis. Het huidige beleid is (met een aantal 
uitzonderingen, waaronder bestemmingsplannen) geldig tot 1 januari 2020. Voorliggend 
bestemmingsplan wordt dan ook getoetst aan het beleid van de voormalige gemeenten, voor 
zover het relevant is voor dit verzamelbestemmingsplan.

3.4.3  Ecologische basiskaart

Ruimtelijke ontwikkelingen en werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor beschermde 
en/of bedreigde planten en dieren. De Wet natuurbescherming stelt daar regels voor. Concrete 
ontwikkelingen, werkzaamheden en beheer en onderhoud moeten daaraan getoetst worden. 
Als hulpmiddel daarbij heeft de gemeente Midden-Groningen de 'Ecologische basiskaart en 
leidraad Midden-Groningen’ opgesteld. 

De ecologische basiskaart bestaat uit meerdere kaarten, waarop onder meer de ligging van 
natuurgebieden en de populaties van soorten zijn aangegeven. In de bijbehorende leidraad is 
aangegeven wanneer bepaalde werkzaamheden op het vlak van bouwen (en slopen) en 
groenbeheer kunnen plaatsvinden.

Er is vooral gekeken buiten de reeds beschermde natuurgebieden. Binnen de natuurgebieden 
zijn de bijzondere waarden namelijk al beschermd door de planologische status van die 
gebieden. De aandacht is vooral gevestigd op bijzondere soorten en waarden uit de Wet 
natuurbescherming die voorkomen in bepaalde typen gebieden, zoals agrarische 
cultuurgronden, bosgebieden en landschapselementen. In paragraaf 4.8 Ecologie wordt per 
locatie verder ingegaan op de ecologische toetsing en verantwoording.
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Hoofdstuk 4  Onderzoeken

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de verschillende onderzoeken naar de randvoorwaarden 
voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en de bijbehorende regelingen.

4.1  Ladder voor duurzame verstedelijking

4.1.1  Inleiding

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen 
de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'. Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam 
ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving.

Op 1 juli 2017 is de nieuwe 'Ladder voor duurzame verstedelijking' in werking getreden. Deze is 
opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De Ladder houdt in dat de toelichting bij 
een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, de volgende 
onderdelen moet bevatten:

Beschrijving van de behoefte aan de ontwikkeling. 
Indien de ontwikkeling ligt buiten het bestaande stedelijk gebied moet tevens gemotiveerd 
worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan worden 
voorzien.

Beoordeeld moet worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in 
beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op 
grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of kon worden 
gerealiseerd.

4.1.2  Toetsing

Stedelijke ontwikkeling

Voordat de Ladder voor de duurzame verstedelijking wordt doorlopen, moet de vraag worden 
beantwoord of er wel sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Of er sprake is van een 
stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot 
de omgeving. 

Met voorliggend verzamelplan worden een aantal (kleine) ambtshalve wijzigingen/correcties 
doorgevoerd. Ook wordt er 1 particulier verzoek meegenomen. Deze wijzigingen zijn in aard en 
omvang zo klein dat deze niet als nieuwe stedelijke ontwikkeling zijn aan te merken. Nadere 
motivatie van de ladder is dan ook niet van toepassing. 

Behoefte

Wanneer de ladder niet van toepassing is op een plan is wel een motivering nodig waaruit blijkt 
dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. daarbij moet onder andere aandacht 
worden besteed aan de uitvoerbaarheid van het plan. In het kader van de uitvoerbaarheid moet 
aandacht worden besteed aan de behoefte. 

De ontwikkelingen/ambtshalve wijzigingen die in voorliggend verzamelplan worden 
meegenomen vloeien voort uit directe behoeftes. De ambtshalve wijzigingen betreffen met 
name correcties van eerdere bestemmingsplannen. 

4.1.3  Conclusie

De Ladder voor duurzame ontwikkeling is niet van toepassing op het plan. Daarnaast vloeien 
de meegenomen ontwikkelingen/ambtshalve wijzigingen voort uit een directe behoefte.
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4.2  Bedrijven en milieuzonering

4.2.1  Inleiding

Milieuaspecten worden in principe geregeld via de daartoe geëigende wetgeving, het 
Activiteitenbesluit en/of de Wet Milieubeheer. Daar waar het de ruimtelijke ordening raakt, 
moet met deze aspecten echter rekening worden gehouden. Het gaat dan met name om de 
situering van milieugevoelige functies (zoals woningen) ten opzichte van milieuhinderlijke 
inrichtingen (zoals bedrijven).

Om te bepalen welke afstanden dienen te worden aangehouden, wordt de VNG-brochure 
'Bedrijven en milieuzonering' gehanteerd. De VNG-brochure geeft informatie over de milieu- en 
hinderaspecten van verschillende typen bedrijven. Per type bedrijf wordt tevens een 
milieucategorie aangegeven. Uit de milieucategorie volgt een indicatie van de afstanden die 
voor dat type bedrijf worden aangehouden tot woningen of andere gevoelige objecten. Deze 
richtafstanden hebben betrekking op de aspecten geluid, stof, geur en gevaar. De gegeven 
afstanden zijn richtafstanden en geen harde eisen. Dit betekent dat afwijken van de afstanden, 
mits goed gemotiveerd, is toegestaan. De afstand wordt gerekend van de grens van de 
bestemming die milieubelastende functies toelaat tot de gevel van de milieugevoelige functies. 
Naast het omgevingstype 'rustige woonwijk' wordt het omgevingstype 'gemengd gebied' 
onderscheiden. Een gemengd gebied is een gebied met een matig tot sterke functiemenging. 
Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden met één stap terug worden gebracht. 
Daarnaast kan in sommige gevallen er uit het oogpunt van een goed woon- en leefklimaat 
aanleiding bestaan op basis van de VNG-brochure een grotere afstand aan te houden. 

De richtafstand werkt twee kanten op. Nieuwe bedrijvigheid moet voldoende afstand houden tot 
gevoelige objecten, maar nieuwe woningen moeten ook afstand houden tot bedrijvigheid. Niet 
alleen het woon- en leefklimaat telt immers. Ook de continuïteit van het bedrijf en de 
uitbreidingsmogelijkheden moeten worden gewogen.

4.2.2  Toetsing

4.2.2.1  Oudeweg 113A - Siddeburen

Volgens de VNG-brochure vallen hoveniersbedrijven en loonbedrijven met een bebouwde 
oppervlakte van 500 m2 onder milieucategorie 3.1 bedrijven. Hiervoor geldt een grootste 
richtafstand van 50 meter. De dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van 80 meter. Aan de 
richtafstand wordt dan ook voldaan.

4.2.2.2  Oudeweg 186 - Siddeburen

Aan de Oudeweg 186 vindt handel en reparatie in motoronderdelen plaats. Volgens de 
VNG-brochure zijn deze activiteiten te beschouwen als milieucategorie 2 bedrijven. Voor deze 
categorie geldt een standaard richtafstand van 30 meter. De omgeving van het plangebied kan 
echter beschouwd worden als gemengd gebied. De locatie ligt direct aan de hoofdinfrastructuur 
en het betreft hier lintbebouwing in het buitengebied waar wonen en bedrijvigheid elkaar 
afwisselen. Gemotiveerd kan de richtafstand dan met één afstandsstap verkleind worden. Met 
die reden kan voor onderhavige situatie een afstand van 10 meter worden aangehouden. Aan 
deze afstand wordt voldaan. De naastgelegen woning ligt op circa 20 meter afstand. Daar komt 
bij dat het hier gaat om en reeds vergunde situatie.

4.2.2.3  Hamweg/Buitenbaan - Lageland (ijsbaangebouw)

In de directe nabijheid van het ijsbaangebouw bevinden zich geen voor hinder gevoelige functies 
(zoals woningen) of hinderveroorzakende functies (zoals bedrijven). Op ruim 50 meter bevindt 
zich een horecagelegenheid. Dit levert geen belemmeringen op voor het voornemen.
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4.2.2.4  Hoofdweg 13-15 - Harkstede

Op een afstand van circa 40 meter, aan de Hoofdweg 11, bevindt zich een agrarisch 
loonbedrijf. Een loonbedrijf valt volgens de VNG-brochure in de milieucategorie 3.1. Hiervoor 
geldt een richtafsand van 50 meter. De omgeving van het plangebied kan beschouwd worden 
als gemengd gebied, er bevinden zich verschillende functies op korte afstand van elkaar. 
Gemotiveerd kan de richtafstand dan met één afstandsstap verkleind worden. Met die reden 
kan voor onderhavige situatie een afstand van 30 meter worden aangehouden. Aan deze 
richtafstand wordt voldaan. 

Voor de bedrijven aan Hoofdweg 19 en Hoofdweg 26 zijn binnen de bestemming 'Gemengd - 1 
bedrijven tot en met milieucategorie 2 toegestaan. Aan het Rijpmakanaal 4 is een bedrijf tot 
milieucategorie 3.1 toegestaan. Voor het moederbestemmingsplan is akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar de geluidsbelasting van omliggende bedrijvigheid. Uit dit onderzoek is naar 
voren gekomen dat diverse ontwikkelingsmogelijkheden in het plangebied zijn. Om een goed 
woon- en leefklimaat te waarborgen is een gebiedsaanduiding 'milieuzone - geluidsgevoelige 
functie' in het plangebied opgenomen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er geen 
belemmeringen zijn voor het planvoornemen.

4.2.2.5  Hoofdweg 21 - Scharmer

Een buskeerlus is niet aan te merken als hindergevoelig object. Daarentegen liggen in de 
omgeving van het plangebied wel hindergevoelige objecten, namelijk woningen. De woningen 
bevinden zich op circa 30 meter afstand tot de buskeerlus. Een buskeerlus is niet als 
categorie in de VNG-brochure opgenomen, maar zou beschouwd kunnen worden als 
autoparkeerterrein/-parkeergarage of als bus- tram of metrostation of remise. Voor de eerste 
categorie geldt een richfafstand van 30 meter. Voor de tweede categorie geldt een grootste 
richtafstand van 100 meter. De tweede categorie is echter voor het voorgenomen gebruik te 
zwaar, de locatie wordt alleen gebruikt voor het keren van bussen. De activiteit kan dan ook 
eerder beschouwd worden als een parkeerterrein. Aan de genoemde richtafstanden van 30 m 
kan worden voldaan.

4.2.2.6  Rijksweg Oost 113 - Sappemeer

Aan de Rijksweg Oost 113 bevindt zich een agrarisch tuinbouwbedrijf. Volgens de 
VNG-brochure zijn deze bedrijven te beschouwen als milieucategorie 2 bedrijven, waarvoor een 
richtafstand geldt van 30 meter. De dichtsbijzijnde woning bevindt zich aan de Rjiksweg Oost 
111, de gevel van de betreffende woning bevindt zich op circa 15 meter afstand. De nieuwe 
situatie op het perceel verandert niet ten opzichte van de huidige situatie, met het 
planvoornemen wordt alleen het juiste juridische kader geboden voor reeds bestaande 
activiteiten. Hoewel niet kan worden voldaan aan de genoemde richtafstanden verandert er 
feitelijk niets. Veronderstelt kan worden dat het aspect milieuhinder geen belemmeringen vormt 
voor het planvoornemen.

4.2.2.7  Meerweg 56B - Kropswolde (kanogebouw)

Het verenigingsgebouw aan de Meerweg is aan te merken als clubgebouw, waarvoor een 
richtafstand geldt van 30 meter. In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen 
hindergevoelige objecten (zoals woningen) aanwezig. Daarnaast is er sprake van een reeds 
bestaande situatie. 

4.2.3  Conclusie

Wat betreft het aspect milieuhinder is het verzamelbestemmingsplan uitvoerbaar.
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4.3  Externe Veiligheid

4.3.1  Inleiding

Wetgeving inrichtingen 
Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is het wettelijk kader voor risicovolle 
inrichtingen als het gaat om afstanden tot risicogevoelige objecten. Uitgangspunt is dat 
personen die ergens langdurig of permanent verblijven geen onevenredig groot risico lopen als 
er ramp gebeurt. 

Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 
Het BEVI maakt onderscheid tussen twee categorieën risicogevoelige objecten: kwetsbare 
objecten en beperkt kwetsbare objecten. Dit onderscheid is gebaseerd op maatschappelijke 
opvattingen over welke groepen mensen in het bijzonder moeten worden beschermd. 
Daarnaast spelen ook het aantal personen en de verblijfsduur een rol. 

Het BEVI geeft geen harde definities van kwetsbaar of beperkt kwetsbaar. Het noemt enkele 
categorieën kwetsbare objecten, met daarbij voorbeelden. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, kinderopvang, grote kantoren, hotels en 
winkelcomplexen en grote kampeer- en recreatieterreinen. Beperkt kwetsbare objecten zijn 
volgens het besluit in ieder geval verspreid liggende woningen, dienstwoningen van derden, 
kleinere kantoren, hotels, winkels, bedrijfsgebouwen, sporthallen, zwembaden, overige sport- 
en kampeerterreinen en objecten van hoge infrastructurele waarde zoals elektriciteitscentrales.

Plaatsgebonden risico 
Het BEVI onderscheidt twee vormen van risico: het plaatsgebonden risico en het 
groepsgebonden risico. 

Het plaatsgebonden risico (PR) is een maat voor het overlijdensrisico van één persoon op een 
bepaalde plaats in de omgeving van een ongeval. Het maakt niet uit of daar echt personen 
aanwezig zijn. Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als: de kans per jaar dat een persoon 
die onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een inrichting 
zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met een gevaarlijke 
stof. 

Het plaatsgebonden risico laat zich goed vertalen op een kaart. De verschillende punten in de 
omgeving met hetzelfde risico worden verbonden en zo ontstaat een contour. Zo wordt op de 
kaart een gebied met een bepaald risico aangegeven. Voor kwetsbare objecten geldt een 
zogenaamde grenswaarde: een kans van 10-6  per jaar. Die mag niet worden overschreden.  
Voor beperkt kwetsbare objecten is de kans van 10-6 een zogenoemde richtwaarde. Als het 
risico groter wordt, moet dat goed gemotiveerd worden.

Groepsrisico 
Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar dat een groep van bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 
personen tegelijk slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico is 
niet een vast getal, maar wordt uitgezet in een grafiek. Die geeft een curve waarin de kans op 
een bepaald aantal doden is af te lezen: zoveel kans op één dode, zoveel kans op twee doden 
en zo verder. Het groepsrisico geeft inzicht in de eventuele maatschappelijke ontwrichting. 
Daardoor kan er bewuster worden omgegaan met risico's. Het groepsrisico kan op twee 
manieren toenemen: 

door uitbreiding van risicovolle activiteiten: de kans op een ongeval neemt toe; 
door het verhogen van de personendichtheid (bijvoorbeeld door woningbouw): het aantal 
mogelijke doden neemt toe.

In beide gevallen neemt het groepsrisico toe. Daarom wordt er bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen naar het groepsrisico gekeken.

Voor het groepsrisico gelden geen harde normen, maar alleen oriënterende waarden. Als die 
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waarden worden overschreden, moet het bestuur dat motiveren. De regels daarvoor staan in 
het BEVI en de Bevb. Er moeten in ieder geval aandacht besteedt worden aan:

het aantal personen in het invloedsgebied;
het groepsrisico;
de mogelijkheden om het risico te verminderen;
de alternatieven;
de mogelijkheden om de omvang van de ramp te beperken;
de mogelijkheden tot zelfredzaamheid.

Wetgeving buisleidingen 
Sinds 1 januari 2011 geldt het Besluit externe veiligheid Buisleidingen (Bevb). Het Bevb regelt 
de taken en verantwoordelijkheden van de leidingexploitant en van de gemeente. De gemeente 
moet in bestemmingsplannen rekening houden met risicovolle buisleidingen.

De gemeente moet een ruimtelijke reservering opnemen voor het plaatsgebonden risico 
(PR). Het bestemmingsplan mag binnen de PR 10-6 risicocontour geen kwetsbare objecten 
mogelijk maken. Ook risicoverhogende objecten mogen niet. Risicoverhogende objecten 
zijn bijvoorbeeld windmolens (afvallende wieken) en hoogspanningslijnen. Beperkt 
kwetsbare objecten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. 
De gemeente moet het groepsrisico (GR) verantwoorden. Het verwachte aantal 
aanwezigen binnen het invloedsgebied van de buisleiding moet worden verantwoord. Het 
invloedsgebied bij brandbare vloeistoffen reikt tot net buiten de 10-6 contour. Voor leidingen 
met aardgas en chemicaliën moet het invloedsgebied per geval berekend worden.
De gemeente moet een ruimtelijke reservering opnemen voor belemmeringenstrook met 
aanleg vergunningstelsel: de voor onderhoud gereserveerde ruimte bedraagt ten minste 5 
meter aan beide zijden van de leiding.

Voorheen vielen de transportleidingen voor chemische stoffen (anders dan aardgas of 
aardolieproducten) nog niet onder het Bevb, maar onder de Circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen. De Circulaire is echter in 2015 vervallen. Deze types leidingen zijn vanaf dat 
moment ook onder het Bevb gaan vallen. Als de ruimtelijke inpassing van deze leidingen 
echter voldoet aan het Bevb, wordt automatisch voldaan aan de huidige Circulaire.

Wetgeving transportroutes 
Voor ruimtelijke plannen binnen het invloedsgebied (1% letaliteitsgebied) van de risicovolle 
transportassen (spoor, weg of water) is het Besluit externe veiligheid transportroutes(Bevt) van 
toepassing. 

Basisnet 
Aan het Bevt is het zogenaamde basisnet gekoppeld. Dat is bedoeld om de transportroutes 
vast te leggen. Het basisnet houdt rekening met de veiligheid, maar ook met de dynamiek van 
het transport en met toekomstige groei. In het basisnet is de grotere weg-, spoor- en 
waterinfrastructuur opgenomen. 

De provincie Groningen heeft ook al een provinciaal basisnet vastgesteld, als onderdeel van de 
Provinciale Omgevingsverordening. Het basisnet geeft aan voor welke provinciale wegen 
aspecten van externe veiligheid aan de orde zijn. Het basisnet ziet op plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico. Provincie specifiek is een extra regel voor de bescherming voor minder 
zelfredzame personen.

Binnen 30 meter van de rand van wegen en spoorwegen in het basisnet mogen geen 
nieuwe objecten of functies voor beperkt zelfredzame personen worden toegestaan 
(scholen, zorgwoningen, zorgcentra et cetera). 
In de toelichting van bestemmingsplannen moeten aandacht besteedt worden aan het 
groepsrisico binnen 200 meter van een weg uit het basisnet. Met name de risico's van een 
plasbrand (een brandende plas) en een BLEVE (gasexplosie) moeten beschouwd worden. 
In de toelichting moet ook aandacht besteedt worden aan het groepsrisico in gebieden 
binnen 1500 meter van de spoorweg Groningen-Zuidbroek.
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4.3.2  Toetsing

4.3.2.1  Oudeweg 186 - Siddeburen

Op een afstand van circa 10 meter ligt een aardgasleiding NEN 3650-leiding (N-509-97) met 
een maximale werkdruk van 40 bar. Voor deze aardgasleiding is een 'gebiedsaanduiding 
veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' opgenomen. Bescherming van kwetsbare of 
beperkt kwetsbare objecten is hiermee gewaarborgd. Feitelijk verandert het plangebied niet, de 
dichtheid van het aantal personen in het plangebieden neemt eveneens niet toe. Er zijn dan 
ook geen belemmeringen voor het voornemen.

4.3.2.2  Hamweg/Buitenbaan - Lageland (ijsbaangebouw)

Op een afstand van circa 150 meter liggen twee aardgasleidingen NEN-3650 (A-639 en A-640) 
van de Gasunie. De risicocontour van deze leidingen reikt niet verder dan de vrijwaringszone, 
zoals vastgelegd via een dubbelbestemming. Het plangebied ligt niet in deze vrijwaringszone. 
Daarnaast ligt op dezelfde afstand een K1-leiding (NM-500110) en een NEN-3650 (NM-501051) 
van de NAM.

Voor de beide aardgasleidingen geldt een PR 10-6 van 5 meter aan weerszijden van het hart 
van de buisleiding. Voor beoordeling van het groepsrisico is het van belang te weten of het 
plangebied ligt in de 1% letaliteitszone van de aardgastransportleiding. Voor de betreffende 
leidingen is deze zone 580 meter (diameter 48 mm, maximale druk 8000 kpa). Het plangebied 
ligt hiermee in de 1% letaliteitscontour van de beide leidingen. Wanneer het plangebied binnen 
de 1% letaliteitscontour ligt moet het groepsrisico worden berekend. Op basis van deze 
berekening kan worden bepaald of:

het groepsrisico lager is dan 10% van de oriëntatiewaarde;
de toename van het groepsrisico ten gevolge van het besluit minder is dan 10% van de 
oriëntatiewaarde.

Indien hier sprake van is, of het plangebied ligt buiten de 100% letaliteitscontour kan worden 
overgegaan op een beperkte verantwoording. Voor de betreffende leidingen ligt deze contour op 
220 meter. Gezien de afstand van het plangebied tot de buisleiding zou een uitgebreide 
verantwoording aan de orde zijn.

Het gaat hier echter om een bestaande situatie, het ijsbaangebouw is reeds aanwezig. Met het 
planvoornemen neemt het aantal mensen op deze locatie niet toe. Het groepsrisico is dan ook 
lager dan de 10% oriëntatiewaarde en neem ten gevolge van het besluit niet toe met meer dan 
10% van de oriëntatiewaarde. Nadere verantwoording is dan ook niet van toepassing. 

4.3.2.3  Rijksweg Oost 113 - Sappemeer

Op een afstand van circa 40 meter ligt de snelweg A7, dat onderdeel uitmaakt van het 
Basisnet. Over deze weg vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats, maar heeft geen 
plasbrandaandachtsgebied. Over deze weg worden 1.500 tankauto's per jaar vervoerd, 
stofcategorie GF3. Het risicoplafond GR ligt op een afstand van 48 meter van het hart van de 
weg. 

Voor autosnelwegen gelden geen 10-5 contouren. Wanneer het aantal GF3 transporten per jaar 
lager is dan 4000 heeft een autosnelweg geen 10-6 contour. De drempelwaarde GF3 vervoer 
voor overschrijding 10% van de oriëntatiewaarde voor een autosnelweg is op een afstand van 40 
meter tot de as van de weg en bij een dichtheid van circa 50 personen per ha voor een 
tweezijdige bebouwing, is 7.580 tankauto's (Handleiding Risicoberekeningen Bevt).    

Het planvoornemen maakt geen ontwikkelingen mogelijk die leiden tot een hogere dichtheid 
van personen in het plangebied binnen een zone van 200 meter langs de A7. Zelfredzaamheid 
en bestrijdbaarheid zijn een punt van aandacht. Een groepsrisicoverantwoording is hier niet aan 
de orde.

Daarnaast loopt langs de A7 een aardgasleiding NEN-3650 (N-508-50) met een maximale 
werkdruk van 40 bar en een uitwendige diameter van 168,0 mm. De 1% letaliteitsgrens voor 
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deze leiding ligt op 70 m. De 100%-letaliteitsgrens ligt op 50 m. De afstand van het plangebied 
tot het hart van de leiding bedraagt circa 15 m. Wanneer het plan geheel of gedeeltelijk binnen 
de 1% letaliteitscontour ligt, moet het groepsrisico worden berekend. De berekening van het 
groepsrisico is te vinden in Bijlage 1. Uit dit onderzoek komt naar voren dat feitelijk op het 
perceel niets verandert. Het betreft hier slechts een juridisch-planologische wijziging van een 
reeds bestaande situatie. Met het planvoornemen neemt het aantal mensen op deze locatie 
niet toe. Het groepsrisico is dan ook lager dan de 10% oriëntatiewaarde en neemt ten gevolge 
van het besluit niet toe met meer dan 10% van de oriëntatiewaarde. Nadere verantwoording is 
dan ook niet van toepassing.   

4.3.2.4  Overige adressen

Voor de overig adressen: Oudeweg 113A in Siddeburen, Hoofdweg 13-15 in Harkstede, 
Hoofdweg 21 in Scharmer en Meerweg 56B in Kropswolde zijn in of in de nabijheid van de 
plangebieden geen risicovolle inrichtingen aanwezig.

4.3.3  Conclusie

Het verzamelbestemmingsplan is wat betreft het aspect externe veiligheid uitvoerbaar.

4.4  Verantwoording groepsrisico

Als gevolg van de invloedsgebieden van de verschillende risicobronnen in en/of nabij de locaties 
die zijn opgenomen in het verzamelbestemmingsplan wordt het groepsrisico beoordeeld. Het 
voorontwerp verzamelplan is hiertoe toegezonden aan de Omgevingsdienst Groningen en de 
Veiligheidsregio Groningen.

4.4.1  Bestrijdbaarheid

Betreffende de beoordeling van de bestrijdbaarheid wordt gekeken naar, of het rampenscenario 
te bestrijden is, én of het gebied voldoende is ingericht om bestrijding te faciliteren. Met het 
planvoornemen worden geen grote ontwikkelingen mogelijke gemaakt waar bestrijdbaarheid 
aan de orde is. 

4.4.2  Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. Voor voorliggend plan is zelfredzaamheid niet 
aan de orde. 

4.4.3  Conclusie

Nadere verantwoording van het groepsrisico is niet noodzakelijk. De uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan wordt dan ook niet door het groepsrisico belemmerd.

4.5  Water

4.5.1  Inleiding

Het opnemen van een waterparagraaf in een bestemmingsplan is wettelijk verankerd in artikel 
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het overleg met het waterschap wordt 
gevoerd op basis van artikel 3.1.1 Bro. In die paragraaf dient te worden uiteengezet wat voor 
gevolgen het plan in kwestie heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en 
het oppervlaktewater.

Het waterbeleid, zoals opgenomen in het Nationaal Waterplan 2016-2021 geeft de hoofdlijnen, 
principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een 
vooruitblik richting 2050. Het kabinet zet hiermee in op een robuust en toekomstgericht 
inrichten van het watersysteeem, gericht op  een goede bescherming tegen overstromingen, 
het voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit en 
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een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart. 

Keur Waterschap 
Voor alle aanpassingen aan de waterhuishouding, zoals genoemd in de keur, is ook een 
watervergunning van het waterschap vereist. 
In de keur van waterschap Hunze en Aa's (2010) is ook opgenomen dat binnen het 
beheersgebied zonder vergunning van het bestuur geen verhard oppervlak mag worden 
aangebracht, voor zover dit leidt tot een versnelde afvoer richting oppervlaktewaterlichamen. 
Hierbij geldt binnen de bebouwde kom een norm van 150 m² en daarbuiten 1500 m². Bij nieuwe 
verharding met een oppervlak boven deze normen zullen compenserende maatregelen moeten 
worden genomen. 

Daarnaast zijn er in de keur ook regels opgenomen over beschermingszone langs 
(boezem)kades en beschermings- en obstakelvrije zones langs hoofdwatergangen. De 
beschermingszones worden aangegeven of omschreven in de legger. Bij het ontbreken van een 
legger geldt als beschermingszone een strook van 5 meter, waarbij de 5 meter moet worden 
gerekend vanaf de insteek of de teen van het waterstaatswerk. Als een onderhoudsstrook 
aanwezig is dan hoort die bij het waterstaatswerk en niet bij de beschermingszone. 

Notitie Stedelijk Waterbeheer 
In 2011 heeft het waterschap Hunze en Aas de notitie Stedelijk Waterbeheer vastgesteld. 
Hierin zijn doelstellingen en aandachtspunten geformuleerd inzake het stedelijk waterbeheer, 
waarbij alle betrokken partijen hun rol moeten pakken, waaronder de gemeenten in hun 
ruimtelijke plannen. 
Dit gebeurt mede door de verplichte waterparagraaf in bestemmingsplannen, met als  
doelstelling: “Water wordt door overheden, stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars 
geaccepteerd en gehanteerd als ordenend principe. Het waterschap is de vanzelfsprekende 
wateradviseur bij locatiekeuze en inrichting.“ 

Aandachtspunten in de notitie die relevant zijn voor bestemmingsplannen zijn:

Onderwerp Probleem Oplossingsrichting

Ruimte voor water Onvoldoende inspelen op 
wateraspecten bij ruimtelijke 
plannen, wateroverlast, slechte 
waterkwaliteit in nieuwe gebieden.

Waterschap eerder betrekken, 
deskundigheid gebruiken. 

Taakverdeling Onduidelijkheid voor gemeenten 
en burgers.

Heldere afspraken, eenduidigheid, 
helder communiceren over taken en 
verwachtingen.

Watersysteem Slechte waterkwaliteit, 
wateroverlast, vervuilde 
waterbodem, weinig 
natuurvriendelijke oevers, 
verstoring watersysteem.

Duurzame inrichting, 
basisinspanning/waterkwaliteitsspoor 
intensiveren, alternatieve oplossingen, 
aanpak diffuse bronnen, 
wateroverlastmaatregelen met 
gemeente, oplossingen op maat, 
herstel watersysteem.

4.5.2  Toetsing

Het bestemmingsplan is primair conserverend van karakter, waarbij de bestaande functies 
worden bestemd. Er worden geen wezenlijke veranderingen in de waterhuishouding voorzien. 
Grootschalige ontwikkelingen zijn op grond van dit bestemmingsplan aldus niet mogelijk. 

Zowel bij de ontwikkelingen bij recht als bij de ontwikkelingen na wijziging van het 
bestemmingsplan dienen de beleidsuitgangspunten van het Waterplan (waaronder afnemen 
watertoets) te worden nagekomen. Het toevoegen van nieuwe bebouwing of verharding in de 
bebouwde kom (met een groter oppervlakte dan 150 m2) en in het buitengebied (bij een 
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oppervlakte groter dan 1.500 m2) zal dan ook gecompenseerd moeten worden met 
waterberging. 

In het gebied bevinden zich geen grondwaterbeschermingsgebieden.

Onderstaand wordt ingegaan op de percelen in het plangebied. Er is bij de volgende percelen 
geen sprake van toevoeging van bebouwing of verharding. het gaat om de gebruikswijziging van 
de bestaande bebouwing. Er zijn met betrekking tot water (en afvoer) geen aanvullende 
maatregelen nodig.

Oudeweg 113A - Siddeburen (bouwvlak o.b.v. omgevingsvergunning). Het gaat hier om een 
kleine toevoeging van het bouwvlak (140 m2). Er is voor deze kleine oppervlakte geen 
compensatie nodig in de vorm van de aanleg van waterberging; 
Oudeweg 186 - Siddeburen (wijziging gebruik o.b.v. omgevingsvergunning);
Hamweg/Buitenbaan - Lageland (wijziging bouwmogelijkheden o.b.v. 
omgevingsvergunning);
Hoofdweg 21 - Scharmer (wijziging bestemming). Hoewel de bestemming voor dit perceel 
wijzigt, worden met dit verzamelplan minder bebouwingsmogelijkheden geboden door het 
verwijderen van het bouwvlak ter plaatse. Zowel in de huidige bestemming als in de nieuwe 
bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' is het mogelijk het gehele perceel van verharding, 
met de nieuwe bestemming verandert dan ook feitelijk niets. Compensatie is dan ook niet 
noodzakelijk; 
Rijksweg Oost 113 - Sappemeer (wijziging bouwmogelijkheden o.b.v. 
omgevingsvergunning);
Meerweg 56B - Kropswolde (bouwvlak vergroting) Ook hier gaat het om een kleine 
toevoeging van het bouwvlak waarvoor geen compensatie nodig is.

Vooroverleg
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg voorgelegd aan het 
waterschap Hunze en Aa's. 

Naar aanleiding hiervan is onderstaande aanvullende tekst opgenomen. 

HOOFDWEG 13-15 
Aan de Hoofdweg 15 stond de voormalige discotheek 2Brothers. De bebouwing en verharding 
besloeg circa 2.480 m2. De boerderij aan de Hoofdweg 13 besloeg een ruimte van 1.340 m2 
aan gebouwen (verharding van oprit en terras komt hier nog bij). De totale feitelijke verharde 
oppervlakte komt hiermee neer op circa 3.820 m2 (excl. terreinverharding). 

Op de locatie aan de Hoofdweg 13-15 te Harkstede geldt op dit moment een apart 
bestemmingsplan vastgesteld op 17 december 2015. In dit bestemmingsplan zijn drie 
bouwvlakken voor in totaal 17 woningen opgenomen. Eén bouwvlak aan de wegzijde en twee 
haaks hierop op de achterzijde van het perceel. De gezamenlijke oppervlakte van deze 
bouwvlakken is circa 2.200 m2. 

De bouwplannen zijn echter gewijzigd. Aan de wegzijde zijn geen drie maar vier woningen 
beoogd. Deze drie woningen staan niet in een rij naast elkaar maar worden geclusterd per 
twee. In totaal worden er met de nieuwe plannen 18 woningen mogelijk gemaakt. Het totale 
ruimtebeslag van de bouwvlakken komt neer op 2.130 m2. Hier bovenop komen de eventuele 
verhardingen in tuinen en erven bij de woningen. Ten opzichte van de zowel feitelijke als 
planologisch-juridische situatie neemt de verharding in de nieuwe situatie (het 
ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan 2018-1) af.

In het gebied bevinden zich geen grondwaterbeschermingsgebieden. In het plangebied 
bevinden zich echter wel enkele watergangen. Wanneer aanpassingen worden gedaan aan de 
watergangen en/of schouwsloten dient rekening gehouden te worden met de keur van het 
Waterschap en de bijbehorende vergunningplicht. 

De uitgangspunten zoals genoemd in het geldend bestemmingsplan 'Harkstede 13-15' 
(17-12-2015) zijn ook in het nieuwe voornemen van toepassing. Met het planvoornemen worden 
twee watergangen gedempt. Als compensatie hiervan wordt aan de noordzijde van het gebied 
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een nieuwe grenssloot aangelegd. De bodem van de nieuwe sloot zal op circa – 3.7 m NAP 
worden aangelegd. Voor de taludhelling wordt een helling van 1:1,5 of minder steil worden 
aangehouden. Zie onderstaande afbeelding. Het plangebied wordt ingericht met halfverharding. 
Daarnaast wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

Figuur 19. Waterhuishoudelijke nieuwe situatie

De nadere afstemming tussen de ontwikkelende partij en het waterschap over de 
waterhuishouding en eventuele noodzakelijke compensatie is in de regels van dit 
bestemmingsplan geborgd door middel van een voorwaardelijke verplichting. Hiermee dient bij 
de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen te worden aangetoond dat deze nadere 
afstemming heeft plaatsgevonden en op welke wijze de eventuele compensatie invulling krijgt.  

4.5.3  Conclusie

Het verzamelbestemmingsplan is voor wat betreft het aspect water uitvoerbaar. 

4.6  Bodem

4.6.1  Inleiding

De aanwezige milieuhygiënische bodemkwaliteit behoort te passen bij het huidige of het 
toekomstige gebruik van de bodem. De bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico 
opleveren voor de gebruikers van de bodem. Bovendien mag de bodemkwaliteit niet 
verslechteren door menselijk handelen (zorgplicht).
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Informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken, bodemsaneringen en historisch verdachte 
locaties staan vermeld op de Bodeminformatiekaart (via www.provinciegroningen.nl).

Grondverzet 
Voor toepassing van grond, bouwstoffen en baggerspecie gelden de regels van het Besluit 
bodemkwaliteit. Een deel van de regels voor hergebruik van grond staan beschreven in de 
gemeentelijke de Regionale bodemkwaliteitskaart Groningen en de Regionale Nota 
bodembeheer provincie Groningen (2014).

Bodemtoets 
Bij graafwerkzaamheden, bouwactiviteiten, uitbreiding of verandering van (bedrijfs-) activiteiten 
dient de initiatiefnemer bij de gemeente na te gaan of een actueel bodemonderzoek ingediend 
moet worden of niet.

4.6.2  Toetsing

4.6.2.1  Oudeweg 113A - Siddeburen

Ten behoeve van het 'Verzamelplan Gemeente Slochteren 2014' is de bodemkwaliteit van het 
perceel beoordeeld. Hierbij is een inventarisatie gemaakt van uitgevoerde bodemonderzoeken:

Nulsituatie/BSB onderzoek door Wijnia-Van Dorsser; kenmerk 5971291.R01; 1997
Nulsituatie bestrijdingsmiddelenopslag door Tauw; projectnummer 3897389; 2001
Verkennend bodemonderzoek achterterrein door Klijn Bodemonderzoek; projectnummer 
14KL0005; 2014.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er geen sprake is van risico's voor de volksgezondheid of 
het milieu. De onderzochte grond is vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt voor het gebruik 
als bedrijventerrein, voor woningbouw en het achterterrein voor landbouw/natuur. De 
bodeminformatiekaart geeft dan ook weer dat het plangebied voldoende is 
onderzocht/gesaneerd voor het beoogde gebruik. 

4.6.2.2  Oudeweg 186 - Siddeburen

De bodeminformatiekaart geeft voor het betreffende perceel aan dat de bodem voldoende 
onderzocht/gesaneerd is. Feitelijk verandert er niets voor het perceel. Het planvoornemen 
betreft slechts een functiewijziging en is reeds in 2006 (opnieuw) vergund. Het aspect bodem 
vormt dan ook geen belemmering voor het voornemen.

4.6.2.3  Hoofdweg 13-15 - Harkstede

Ten behoeve van bestemmingsplan 'Harkstede, Hoofdweg 13-15' (vastgesteld 17-12-2015) is in 
het plangebied bodemonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er geen 
belemmeringen voor het huidige voornemen.

4.6.2.4  Hoofdweg 21 - Scharmer

De bodeminformatiekaart geeft voor het perceel aan de Hoofdweg 21 weer dat dit gebied 
voldoende is onderzocht/gesaneerd. Ten aanzien van het aspect bodemkwaliteit zijn er dan 
ook geen belemmeringen voor het voornemen. 

4.6.2.5  Rijksweg Oost 113 - Sappemeer

In 2007 is een verkennend bodemonderzoek NEN-5740 uitgevoerd. Uit dit onderzoek is naar 
voren gekomen dat aanvullend historisch onderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek moet 
aantonen of op de onderzoekslocatie activiteiten aanwezig zijn of zijn geweest die de bodem 
mogelijk hebben verontreinigd. Het voorliggende verzamelplan betreft een reparatie van het 
geldende bestemmingsplan ter plaatse. Feitelijk vinden er geen veranderingen plaats. 
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4.6.2.6  Overige adressen

Voor de adressen, Meerweg 56B - Kropswolde, en Hamweg/Buitenbaan - Lageland is geen 
bodeminformatie bekend over de bodemkwaliteit ter plaatse. Dit houdt in dat zowel geen 
informatie bekend is over eventuele bodemvervuiling of andere historische activiteiten als ook 
informatie over uitgevoerd onderzoek. Met de planvoornemens vindt op geen van alle percelen 
grondroerende werkzaamheden plaats en is het toekomstige gebruik overeenkomstig met het 
huidige gebruik. Veronderstelt kan worden dan de bodemkwaliteit geen belemmeringen vormt 
voor de planvoornemens. 

4.6.3  Conclusie

Het verzamelbestemmingsplan is wat betreft het aspect bodem uitvoerbaar.

4.7  Luchtkwaliteit en geur

4.7.1  Inleiding

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn de grenswaarden op het gebied van de 
luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk vooral de 
grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5) van belang. 
Grenswaarden ten aanzien van de jaargemiddelde concentratie betreffen 40 µg/m3 voor zowel 
NO2 als PM10 en 25 µg/m3 voor PM2,5. Projecten met een invloed van 'niet in betekenende 
mate' (nibm) op de luchtkwaliteit zijn verder vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op 
grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder 
andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:

woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;
projecten die leiden tot minder dan 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename 
van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10). Deze grens komt overeen met 1.401 auto's dan wel 
109 vrachtwagens per weekdagetmaal.

PM10 en PM2,5 zijn overigens sterk gerelateerd, aangezien PM2,5 onderdeel uitmaakt van de 
emissie van PM10. Als aan PM10 wordt voldaan, mag daarom worden aangenomen dat ook de 
grenswaarde van PM2,5 niet wordt overschreden.

4.7.2  Toetsing

De planvoornemens voor de verschillende adressen zoals meegenomen in dit 
verzamelbestemmingplan betreffen met name ambtelijke wijzigingen en blijven ruimschoots 
onder de hierboven genoemde grenzen. Dit verzamelplan leidt dan ook niet tot een 
verslechtering van de luchtkwaliteit van meer dan 3%.

4.7.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect luchtkwaliteit uitvoerbaar.

4.8  Ecologie

4.8.1  Inleiding

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De Wet 
natuurbescherming voorziet in vereenvoudigde regels ter bescherming van de natuur, 
decentralisatie van bevoegdheden naar provincies en een goede aansluiting op het 
omgevingsrecht. 

De volgende gebieden genieten bescherming op grond van de Wet natuurbescherming:

Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebied);
staatsnatuurmonumenten (gebieden in eigendom van de staat);
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beschermde natuurmonumenten (gebieden die in eigendom zijn van particulieren, 
waaronder terreinbeheerders);
Wetlands.

Ook de provincie heeft gebieden aangewezen waarbinnen beschermende regels gelden ten 
aanzien van het behoud van ecologische waarden. In de omgevingsverordening zijn voor enkele 
van deze aspecten, waaronder Natuur Netwerk Nederland en Bos- en natuurgebieden buiten 
het Natuur Netwerk Nederland, bindende regels opgenomen.

Leidraad Gemeente Midden-Groningen 
De gemeente Midden-Groningen heeft in 2017 een leidraad met bijbehorende themakaarten 
opgesteld dat als handreiking dient voor ruimtelijk beleid en inzicht geeft in de ecologische 
waarden in de gemeente Midden-Groningen. Met behulp van de leidraad kan een goed beeld 
worden verkregen van de natuurwaarden in de gemeente.  

4.8.2  Toetsing

4.8.2.1  Oudeweg 113A - Siddeburen

Ten behoeve van het Verzamelplan gemeente Slochteren 2014, is een ecologisch onderzoek in 
het plangebied uitgevoerd. Naast de algemene zorgplicht voor soorten zijn met dit ecologisch 
onderzoek geen bijzonderheden aangetroffen die de huidige ontwikkelingen kunnen 
belemmeren.

4.8.2.2  Hoofdweg 13-15 - Harkstede

Ten aanzien van bestemmingsplan 'Harkstede, Hoofdweg 13 en 15' is ecologisch onderzoek 
uitgevoerd naar mogelijke aanwezige soorten in het plangebied. Hieruit is naar voren gekomen 
dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen dienen plaats te vinden. Voor de aanwezige 
kerkuil moet ontheffing worden aangevraagd. Deze ontheffingsaanvraag wordt gezamenlijk met 
de aanvraag omgevingsvergunning bouwen ingediend. Voor de steenmarter is deze ontheffing 
niet nodig.

4.8.2.3  Hoofdweg 21 - Scharmer

Op een afstand van circa 500 meter ligt een gebied aangewezen voor NNN ambitie gebied. Dit 
gebied is nog geen NNN maar zal de komende jaren ontwikkeld worden als natuurgebied. In 
het plangebied zelf is geen vegetatie of bebouwing aanwezig waar beschermde soorten 
verblijven of aanwezig kunnen zijn.  

4.8.2.4  Overige locaties

Voor de overige locaties verandert feitelijk niets aan de bestaande situatie. De aanwezigheid 
van beschermde soorten of verblijfplaatsen hiervan komen hiermee niet in het geding. 
Daarnaast zijn in de nabijheid van deze locaties geen beschermde natuurgebieden aanwezig 
waar negatieve effecten naar aanleiding van het planvoornemen kunnen optreden.

4.8.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect ecologie uitvoerbaar.

4.9  Geluid

4.9.1  Inleiding

Wat betreft geluid zijn de regels uit de Wet geluidhinder van toepassing. In deze wet wordt 
onderscheid gemaakt in wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai.

Wegverkeerslawaai 
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering 
van wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/geldt en wegen die zijn aangeduid als 
'woonerf'. In geval van geluidgevoelige bebouwing binnen een zone dient akoestisch onderzoek 
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plaats te vinden. Bij 30 km wegen moet vooraf duidelijk aannemelijk kunnen worden gemaakt 
dat de geluidsbelasting niet hoger zal zijn dan 48 dB. Alleen indien geen twijfel bestaat over 
het beperkte aantal voertuigbewegingen over de weg is akoestisch onderzoek niet 
noodzakelijk. Behoudens situaties waarbij door burgemeester en wethouders een hogere 
waarde is vastgesteld, geldt voor geluidgevoelige bebouwing, waaronder woningen. binnen een 
zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 48 dB.

Railverkeerslawaai 
Ook hoofdstuk 7 (Zones langs spoor-, tram- en metrowegen) van de Wet geluidhinder is van 
belang. Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten een hogere waarde is 
vastgesteld, geldt voor woningen binnen een zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 
de gevel 55 dB (artikel 106 Wet geluidhinder).

Bij het voorbereiden van de vaststelling of de herziening van een bestemmingsplan dat geheel 
of gedeeltelijke betrekking heeft op grond behorende bij een zone als bedoeld in artikel 106b 
van de Wet geluidhinder, dienen burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek in te 
stellen naar:

de geluidsbelasting die door woningen, door andere geluidgevoelige gebouwen of door 
geluidgevoelige terreinen binnen de zone vanwege de spoorweg zou worden ondervonden, 
zonder de invloed van maatregelen die de geluidsoverdracht beperken;
de doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen om te voorkomen dat de 
in de toekomst vanwege de spoorweg optredende geluidsbelasting van de woningen te 
boven zou gaan.

In de nabijheid van de verschillende percelen is geen spoorlijn aanwezig die kan bijdragen aan 
eventuele geluidhinder op de perceen. 

Industrielawaai 
Zonering van industrielawaai in het kader van de Wet geluidhinder is het ruimtelijk scheiden van 
(grote) lawaaimakers enerzijds (zowel solitaire bedrijven als gevestigd op industrieterreinen) en 
woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen anderzijds.

Met zonering wordt beoogd rechtszekerheid te bieden aan zowel bedrijven als 
bewoners/gebruikers van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Bedrijven 
kunnen aan de ene kant hun geluidsproducerende activiteiten niet onbeperkt uitbreiden ter 
bescherming van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de 
zone. Aan de andere kant wordt, ter bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat 
woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen te veel oprukken naar de bedrijven toe.

In het plangebied liggen geen inrichtingen waar een geluidscontour van uitgaat 
(geluidszoneringsplichtige bedrijven). Er zijn in de directe omgeving van het plangebied geen 
inrichtingen met een geluidscontour die over (een deel van) het plangebied reikt.

4.9.2  Toetsing

4.9.2.1  Oudeweg 186 - Siddeburen

Ter plaatse van de Oudeweg 186 is een woning aanwezig. Met het planvoornemen wordt een 
reeds bestaande en vergunde ondergeschikte detailhandelsfunctie planologisch mogelijk 
gemaakt. De zuidzijde van het perceel ligt in een geluidzone - industrie. Hiervoor zijn eerder, 
conform de Wet geluidhinder, geluidzones vastgesteld. Deze geluidzone (50 dB(A)contour valt 
voor een deel binnen het plangebied. Vanuit de gebiedsaanduiding is rekening gehouden en 
afstemming bereikt is met de bepalingen uit de Wet geluidhinder. Feitelijk verandert er niets. 
Het planvoornemen wordt niet door het aspect geluid belemmerd.
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4.9.2.2  Hamweg/Buitenbaan - Lageland (ijsbaangebouw)

Het ijsbaangebouw ligt op de kruising Hamweg/Buitenbaan te Lageland. De Buitenbaan is een 
doodlopende weg waar vooralsnog alleen bestemmingsverkeer voor de naastgelegen woonwijk 
in aanbouw gebruik van maakt. De Hamweg is in de nabijheid van het plangebied aangewezen 
als weg met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Het Slochterdiep aan de overzijde van het 
water is ook aangemerkt als weg met maximumsnelheid van 30 km/uur. Afhankelijk van de 
verkeersintensiteiten kan akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn. Een ijsbaangebouw is 
echter niet te beschouwen als geluidsgevoelig object. Akoestisch onderzoek is dan ook niet 
nodig, het planvoornemen is uitvoerbaar.

4.9.2.3  Hoofdweg 13-15 - Harkstede

De ontwikkelingen aan de Hoofdweg 13-15 betreffen het verschuiven en splitsen van een 
bouwvlak en het toevoegen van 1 woning. Voor het bestemmingsplan 'Harkstede, Hoofdweg 13 
en 15' (vastgesteld op 17-12-2015) is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van dit 
onderzoek is een hogere waarde verleend voor het bouwen van de woningen nabij de 
Hoofdweg. Vanwege de verschuiving en toevoeging van een woning aan de wegzijde dient 
opnieuw een hogere waarde te worden aangevraagd. Deze procedure wordt gelijktijdig met het 
de procedure van het bestemmingsplan doorlopen. Verondersteld kan worden dat met dit 
onderzoek en de vastgestelde hogere waarden geen belemmeringen zijn voor het 
planvoornemen op deze locatie.

4.9.2.4  Hoofdweg 21 - Scharmer

Een buskeerlus is geen geluidsgevoelig object. Anderszijds kan een buskeerlus wel 
beschouwd worden als hinderveroorzakend object. Het planvoornemen kan extra geluidhinder 
vanuit de bussen veroorzaken. In de directe nabijheid van het plangebied zijn 
woningen/geluidsgevoelige objecten aanwezig. De locatie kan echter beschouwd worden als 
gewone bushalte waar bussen even stilstaan en weer doorrijden. Ten opzichte van de 
naastgelegen weg waar 60 km/uur mag worden gereden zijn de effecten van de buskeerlus 
minimaal. 

4.9.2.5  Overige adressen

Aan de Oudeweg 113A wordt uitbreiding van bedrijvigheid mogelijk gemaakt. De Oudeweg is 
een weg waarop een snelheid van maximaal 60 km/uur is toegestaan. Bedrijven zijn echter niet 
aan te merken als geluidsgevoelig object. Akoestisch onderzoek ten aanzien van 
wegverkeerslawaai is dan ook niet noodzakelijk.

Met voorliggend verzamelplan wordt het bouwvlak van het huidige verenigingsgebouw aan de 
Meerweg 56B vergroot. Ter plaatse is geen sprake van nieuwvestiging en evenmin van een 
geluidsgevoelig object. Ook de naastgelegen recreatiewoningen zijn geen geluidsgevoelige 
objecten in de zin van de Wet geluidhinder. Het planvoornemen is wat betreft het aspect geluid 
dan ook uitvoerbaar.

Het plangebied aan de Rijksweg Oost betreft een agrarisch tuinbouwbedrijf. Een agrarisch 
bedrijf en bedrijfswoning zijn niet te beschouwen als geluidsgevoelige objecten. De zorgfunctie 
die ondergeschikt op deze locatie mogelijk wordt gemaakt is eveneens niet te beschouwen als 
geluidsgevoelig.

4.9.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect geluid uitvoerbaar.
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4.10  Archeologie

4.10.1  Inleiding

Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta (Malta). Daarna heeft de 
rijksoverheid beleid ontwikkeld voor een zorgvuldige omgang met het archeologisch erfgoed. 
Het uitgangspunt is het behoud van archeologische waarden “in situ” (ter plekke; in de bodem). 

In 2007 heeft het verdrag zijn neerslag gekregen in de Nederlandse wetgeving. Op 1 september 
van dat jaar trad de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking. In 
samenhang daarmee werden ook de Monumentenwet 1988 en drie andere wetten aangepast. 

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum 
overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de 
fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 2021 
in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze 
artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. De 
kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact 
moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten 
opgegraven en elders bewaard (ex situ). 

De gemeente Midden-Groningen is gestart met een grote harmonisatie van de bescherming 
van het gemeentelijk erfgoed. In de drie voormalige gemeenten heeft in 2017 een inventarisatie 
plaatsgevonden van het gemeentelijk erfgoed. Het is de bedoeling medio 2018 meer 
gemeentelijke monumenten te selecteren en aan te wijzen, enerzijds om bijzonder waardevolle 
panden zo goed mogelijk te kunnen beschermen tegen gevolgen van de gaswinning, anderzijds 
vanwege benodigde harmonisatie van erfgoedbeleid.

Nederlandse gemeenten zijn vanwege wetgeving op het gebied van archeologische 
monumentenzorg (Wet op de archeologische monumentenzorg) verplicht om archeologische 
waarden in de ruimtelijke planprocedures te betrekken en waardevolle resten te beschermen. 
Om deze wettelijke taak goed te kunnen uitvoeren en direct mee te kunnen nemen in de 
actualisering van bestemmingsplannen is gemeentelijk archeologiebeleid, bestaande uit een 
beleidsnota en beleidskaart, opgesteld. Op de archeologische beleidskaart is aangegeven welk 
archeologisch beleid van toepassing is in het bestemmingsplan. Voor de gemeente 
Midden-Groningen is nog geen gezamenlijk archeologiebeleid, voor dit plan wordt dan ook 
teruggevallen op het archeologiebeleid van de voormalige gemeenten afzonderlijk. 

Nota archeologie beleid Hoogezand-Sappemeer
In de nota Archeologiebeleid zijn een drietal gebiedscategorieën onderscheiden waarvoor 
archeologische beschermingsregimes gelden. In alle gebiedscategorieën geldt dat 
bouwwerken en werkzaamheden (geen gebouwen zijnde) zijn toegestaan, mits daardoor de 
grond niet dieper dan 40 cm onder het maaiveld wordt geroerd. Wordt de bodem dieper 
geroerd, dan is archeologisch onderzoek nodig om te bepalen of door de bodemroering 
eventuele archeologische waarden worden aangetast. 

Nota archeologie Slochteren 
Lage verwachtingswaarde
Aan een deel van het plangebied is een lage archeologische verwachtingswaarde op basis van 
de Archeologische beleidskaart Slochteren (2013) toegekend. Dit heeft te maken met de 
bodemverstorende activiteiten in het verleden (aanwezige woonbebouwing, aanleggen 
woonwijken en sportterreinen). Dit betekent dat bij het aanvragen van een omgevingsvergunning 
geen archeologisch onderzoek is vereist. In deze gebieden zijn is ook geen 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden nodig op grond van 
archeologie. 
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Hoge verwachtingswaarde
Er zijn binnen het plangebied verschillende terreinen waar vanwege de (hoge) archeologische 
(verwachtings)waarden specifieke regels gelden voor bouwen en gebruik, in aanvulling op de 
basisbestemming. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen: AMK terreinen, borgterreinen, 
historische bebouwing en boerderijplaatsen. In de eerste twee gebieden zijn de ingrepen die 
onderzoeksplichtig zijn het kleinst (vanaf 50 m²). Bij historische kernen en bebouwing en 
boerderijplaatsen ligt de grens op 100 m². 

4.10.2  Toetsing

4.10.2.1  Hamweg/Buitenbaan - Lageland (ijsbaangebouw)

Ter plaatse van het ijsbaangebouw is de hoge archeologische verwachtingswaarde 
(archeologische beleidskaart Slochteren, 2013) van toepassing. Voor deze gebieden geldt dat 
bureauonderzoek nodig is bij ingrepen groter dan 200 m2 en dieper reiken dan 45 cm. Met het 
planvoornemen vinden geen bodemroerende werkzaamheden plaats, mogelijke archeologische 
waarden worden dan ook niet aangetast.

4.10.2.2  Rijksweg Oost 113 - Sappemeer

Het planvoornemen aan de Rijksweg Oost 113 betreft een ambtelijke wijziging. Feitelijk 
verandert er niets; er vinden geen bouw- en graafwerkzaamheden plaats. Archeologisch 
onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.

4.10.2.3  Overige adressen

Deze lage verwachtingswaarde zoals opgenomen in de Archeologische beleidskaart 
Slochteren (2013) is van toepassing voor de volgende percelen:

Harkstede, Hoofdweg 13-15;
Scharmer, nabij Hoofdweg 21;
Siddeburen, Oudeweg 113A;
Siddeburen, Oudeweg 186.

4.10.3  Conclusie

Het verzamelplan is wat betreft het aspect archeologie uitvoerbaar.

4.11  Cultuurhistorie

4.11.1  Inleiding

Ieder ruimtelijk plan moet een analyse van de overige cultuurhistorische waarden van het 
plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, dient op grond van 
voorgaande dan ook aangegeven te worden op welke wijze met deze cultuurhistorische 
waarden en in de grond aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.

4.11.2  Toetsing

In 2017 heeft de gemeente Midden-Groningen een inventarisatie uitgevoerd naar karakteristieke 
bebouwing in de gemeente. Deze karakteristieke bebouwing zal worden opgenomen in een 
nieuw op te stellen bestemmingsplan. In het plangebied van dit verzamelplan is geen 
karakteristieke bebouwing aanwezig.

4.11.2.1  Hoofdweg 13-15 - Harkstede

Ten aanzien van cultuurhistorische waarden is in het moederbestemmingsplan een uitgebreide 
beschrijving gegeven van de aanwezige waarden. Op basis hiervan is in voorliggend 
verzamelplan de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' overgenomen.
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4.11.2.2  Rijksweg Oost 113 - Sappemeer

Op de achterzijde van het perceel is de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd 
dorpsgezicht' van toepassing. De gronden zijn hier behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en) mede bestemd voor het behoud, het herstel en bescherming van 
karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende structuur en 
bebouwingsbeeld.

4.11.2.3  Overige adressen

Voor de overige adressen zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig.

4.11.3  Conclusie

Het planvoornemen is wat betreft het aspect cultuurhistorie uitvoerbaar.

4.12  Kabels en leidingen

Nabij de verschillende locaties liggen een aantal hogedrukgasleidingen. Deze zijn al 
beschreven in de paragraaf 4.3 Externe Veiligheid. Verder liggen in of nabij de locaties geen 
kabels en/of leidingen die een belemmering vormen voor de uitvoering van de plannen.

Bij de realisering van nieuwe bebouwing wordt wel geadviseerd een Klic-melding te doen, voor 
de ligging van eventuele kabels en/of leidingen (aansluitleidingen). Dit is de 
verantwoordelijkheid van de betrokken initiatiefnemer.

4.13  M.e.r.-beoordeling

4.13.1  Inleiding

In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is 
wettelijk geregeld voor welke projecten en besluiten een vorm van m.e.r.-verplichting geldt. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten, waarvoor altijd een m.e.r.-procedure 
moet worden doorlopen (m.e.r.-plicht) en activiteiten waarvoor het bevoegd gezag nader moet 
beoordelen of een m.e.r.-procedure al dan niet nodig is (m.e.r.-beoordelingsplicht). In bijlage C 
van het Besluit m.e.r. is aangegeven voor welk type activiteiten het maken van een 
milieueffectrapportage verplicht is. In bijlage D van het Besluit m.e.r. is aangegeven voor welk 
type activiteiten een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen. Hierbij zijn per type 
activiteiten drempelwaarden opgenomen. 

Wanneer ontwikkelingen onder de in lijst D opgenomen drempelwaarden blijven, moet wel 
beoordeeld worden of de geplande activiteiten geen belangrijke nadelige milieugevolgen 
hebben. Voor deze motivering/toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Uit 
de vormvrije m.e.r.-beoordeling kunnen twee conclusies volgen: belangrijke nadelige 
milieueffecten zijn uitgesloten of belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uitgesloten. In het 
eerste geval is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig, in het andere geval dient een 
m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden gevolgd.

4.13.2  Toetsing

De voorgenomen plannen zijn geen concreet benoemde activiteiten die in kolom D van het 
Besluit m.e.r. is genoemd. Er is dan ook geen sprake van het overschrijden van 
drempelwaarden in de D-lijst van het Besluit m.e.r. Voor het planvoornemen geldt daarom geen 
plan-MER-plicht en een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is ook niet aan de orde.

Verder kan op basis van voorgaande verantwoording van de omgevingsaspecten in redelijkheid 
worden aangenomen dat geen onaanvaardbare milieueffecten in het projectgebied hoeven te 
worden verwacht. 
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4.13.3  Conclusie

Voor het verzamelbestemmingsplan hoeft gezien het voorgaande geen 
m.e.r.-(beoordelings)procedure te worden doorlopen. Het plan is op dit punt uitvoerbaar.

4.14  Duurzaamheid

Met het bestemmingsplan 'Verzamelbestemmingsplan 2018-I wordt naast één verzoek van een 
particulier een aantal (kleine) ambtshalve wijzigingen/correcties doorgevoerd. Omdat het plan, 
buiten reeds bebouwde percelen, niet voorziet in nieuwe ontwikkelingen zijn er in het plan geen 
specifieke eisen met betrekking tot duurzaamheid opgenomen.

Met betrekking tot duurzaam ruimtegebruik kan bij het voorgaande worden aangesloten, omdat 
geheel nieuwe ontwikkelingen buiten de reikwijdte van het plan blijven. Bij de bouwregels voor 
zowel wonen als bedrijven wordt wel een efficiënt ruimtegebruik nagestreefd door eisen op te 
nemen voor de situering van (bij)gebouwen binnen het bouwperceel en bouwpercelen zo 
efficiënt mogelijk te bestemmen.

Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

In dit hoofdstuk wordt als eerste uitgelegd wat een bestemmingsplan is en welke systematiek 
gekozen is voor het verzamelbestemmingsplan. Hierna wordt een toelichting gegeven op de 
bestemmingen die zijn opgenomen in het plan. Hierbij moet altijd worden bedacht dat de 
regels en de verbeelding in samenhang moeten worden gelezen. Op de verbeelding zijn 
namelijk de bestemmingen, de aanduidingen en de verklaringen aangegeven die voor een 
locatie gelden.

5.1  Wat is een bestemmingsplan

In een bestemmingsplan is geregeld hoe gronden en de bouwwerken daarop gebruikt mogen 
worden, en wat en hoe er gebouwd mag worden. 

Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen: de verbeelding, de regels en de toelichting. Op 
de verbeelding is aangegeven welke bestemming een perceel heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om een woon-, bedrijfs- of verkeersbestemming. In de regels is vervolgens bepaald wat er wel 
en niet is toegestaan binnen deze bestemming. Hier staat onder andere hoe de grond gebruikt 
mag worden en of er gebouwd mag worden. Als er gebouwd mag worden, dan staan in de 
regels onder andere de goothoogte en bouwhoogte die maximaal zijn toegestaan op het 
perceel. In de toelichting zijn onder andere de aanleiding, de achtergronden en uitgevoerde 
onderzoeken beschreven. Een bestemmingsplan gaat uitdrukkelijk niet over allerlei 
uitvoeringsgerichte zaken, zoals bijvoorbeeld de inrichting van wegen en het openbaar gebied 
of de aanleg of het functionering van rioleringssystemen. 

Als een persoon of bedrijf wil gaan bouwen of verbouwen, is hier vaak een 
omgevingsvergunning voor nodig. Een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt onder 
andere getoetst aan het bestemmingsplan. Als een aanvraag past binnen de regels van het 
bestemmingsplan wordt in de meeste gevallen een omgevingsvergunning verleend.

De wijze waarop een bestemmingsplan juridisch kan worden vormgegeven, wordt in grote lijnen 
bepaald door de Wet ruimtelijke ordening, evenals door het daarbij behorende Besluit 
ruimtelijke ordening.
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5.2  Systematiek verzamelbestemmingsplan

Een verzamelbestemmingsplan is een bestemmingsplan waarbij diverse particuliere verzoeken 
en ambtelijke aanpassingen in één bestemmingsplan worden meegenomen. In het 
verzamelbestemmingsplan zijn dan ook verschillende locaties opgenomen die verspreid over 
het grondgebied van de gemeente Midden-Groningen liggen. 

Bij het bepalen van de bestemmingen en regels voor de verschillende locaties is zo veel 
mogelijk aansluiting gezocht bij de bestemmingsplannen die nu gelden voor de betreffende 
locatie en/of de omgeving. In paragraaf 1.3 Geldende bestemmingsplannen is per locatie 
aangegeven welk 'moederplan' per locatie van toepassing is.

Voor een toelichting op de inleidende regels (zoals de begripsbepalingen en de wijze van 
meten), de algemene regels (zoals algemene bouw-, gebruiks- en afwijkingsregels) en de 
overgangsregels wordt verwezen naar de 'moederplannen'. In deze plannen is vaak ook een 
uitleg te vinden van de verschillende onderdelen van de bestemmingsregels. In de paragrafen 
5.3, 5.4 en 5.5 worden de bestemmingen, dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen 
toegelicht dit in het verzamelbestemmingsplan voorkomen.

5.3  Toelichting basisbestemmingen

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven over de bestemmingsregels die in het 
plangebied voorkomen.

5.3.1  Agrarisch - tuinbouw

De tuinbouw onderscheidt zich van de reguliere agrarische bestemming door drie zaken:

De aard van de producten. Tuinbouwproducten zijn in het algemeen klaar voor gebruik; ze 
hebben geen industriële bewerking nodig.
De aard van de werkmethoden. Nog steeds wordt de tuinbouw gekenmerkt door veel 
handarbeid en door behandeling van elke plant afzonderlijk. Is het onderscheid moeilijk te 
maken dan is dit tweede kenmerk eigenlijk het belangrijkst want de werkmethode geeft 
namelijk de doorslag of het gaat om akkerbouw of tuinbouw.
De zeer grote hoeveelheid arbeid en geïnvesteerd kapitaal per oppervlakte - eenheid, 
vergeleken met akkerbouw. Tuinbouw is de meest arbeidsintensieve, kapitaalintensieve en 
grondextensieve vorm van landbouw. En voor de glastuinbouw geldt dat in het kwadraat.

De bestemming Agrarisch-Tuinbouw is toegekend aan het perceel aan de Rijksweg Oost 113 
te Sappemeer. De bestemmingsregeling is gebaseerd op het moederplan 'Buitengebied 2012'.

Bouwregels - afstandseisen en bouweisen 
In het bouwvlak wordt het grotendeels aan de ondernemers overgelaten wat de meest efficiënte 
indeling van het bouwvlak is en wat waar gebouwd wordt. Wel houdt het college 
sturingsmogelijkheden door de nadere eisen en bouwregels. Met het oog op de 
landschappelijke inpassing en het waarborgen van een goed leefklimaat, worden in de regels 
minimale afstanden gegeven tussen gebouwen en andere bouwwerken en de weg of tussen 
gebouwen onderling. De maatvoering van de te onderscheiden bebouwing is gedifferentieerd. 
Hiervoor is in de bouwregels een bouwschema opgenomen.

Met een gebiedsaanduiding worden zones rondom de reeds aanwezige (woon)bebouwing 
gelegd. Binnen de zone van 50 meter mogen geen tuinbouwactiviteiten plaatsvinden in verband 
met het voorkomen van geluid en geurhinder. De VNG brochure Bedrijven en milieuzonering 
(uitgave 2009) stelt de afstand op 30 meter in verband met geluid. Maar 50 meter is een 
richtafstand uit het Besluit glastuinbouw betreffende mestopslag, zodat deze verruiming 
acceptabel wordt geacht. Binnen de 100 meter zone geldt het regime dat in verband met het 
voorkomen van geurhinder geen mestopslag- en fermentatie is toegestaan. Deze richtafstand 
is conform de VNG brochure Bedrijven en milieuzonering.
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Met de aanduiding 'Maatschappelijk' wordt geregeld dat binnen de bestemming 'Agrarisch - 
tuinbouw' ook zorgfuncties zoals dagbesteding mogelijk zijn. 

Bouwregels - ontheffing 
Mits kan worden aangetoond dat de regels een onevenredige aantasting van een efficiënte 
bedrijfsvoering met zich meebrengen, kan ontheffing worden verleend van de aan te houden 
minimale afstanden ten opzichte van de perceelsgrens en tussen bouwwerken onderling. De 
ontheffing is gekoppeld aan een aantal voorwaarden, voornamelijk bedoeld ter bescherming van 
het landschap en leefklimaat.

Gebruiksregels 
De hiervoor beschreven geur- en geluidzones van respectievelijk 50 en 100 meter zijn geregeld 
met de specifieke gebruiksregels.

Ontheffing gebruiksregels 
Hiermee wordt voorzien in ontheffingsmogelijkheden van de specifieke gebruiksregels. Ook 
hiervoor geldt dat in verband met een onevenredige aantasting van efficiënte bedrijfsvoering 
onder voorwaarden medewerking kan worden verleend. Het woon- en leefklimaat van 
omliggende woningen is daarvoor de leidraad.

Wijzigingsbevoegdheid 
De bouwruimte is dusdanig ruim door de nieuw toegekende bouwvlakken dat een 
wijzigingsbevoegdheid voor het wijzigen van grenzen niet nodig wordt geacht.

5.3.2  Recreatie

De bestemming Recreatie is toegekend aan het kanogebouw aan de Meerweg 56B, 
overeenkomstig het bestemmingsplan 'Woongebieden'. Het gebied Meerwijck is een woon- en 
recreatiegebied. De verschillende vormen van recreatie zijn voorzien van de bestemming die in 
deze paragraaf wordt beschreven. De bestemming laat veel vormen van recreatie toe. 

Bij de recreatieve functie behorende voorzieningen zijn toegestaan, zoals centrale 
voorzieningen, receptie/informatie, kantoor-, kleed- en doucheruimten, clubgebouwen, 
educatieve doeleinden en meer. Ook voorzieningen die in kwalitatief opzicht de recreatieve 
functie kunnen versterken zijn toegelaten, zoals kantine, zwembad, sauna, sportvelden en 
dergelijke. 

5.3.3  Recreatie - 2

De bestemming Recreatie - 2 is van toepassing op de gronden aan de Hamweg/Buitenbaan te 
Lageland. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de regeling zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan 'Meerstad - Midden', waarin de gronden de bestemming 'Recreatieve 
doeleinden' met aanduiding 'IJ' voor ijsbaan droegen. In het moederbestemmingsplan waren 
geen gebouwen binnen deze bestemming toegestaan. In de bestemming Recreatie - 2 zijn 
gebouwen wel toegestaan maar alleen binnen een bouwvlak en alleen met de afmetingen zoals 
het reeds bestaande gebouw omvat. 

De gronden zijn binnen deze bestemming alleen te gebruiken ten behoeve van de ijsbaan. 

5.3.4  Woongebied

Deze bestemming is gegeven aan het gehele plangebied aan de Hoofdweg 13-15 te Harkstede. 
Op deze gronden mogen woningen worden gebouwd met de daarbij bijbehorende gronden 
(tuinen en erven). Ook maakt deze bestemming de aanleg van de binnenplanse 
ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen, speelvoorzieningen en water mogelijk.

Op het perceel mogen maximaal 18 woningen worden gebouwd waarvan maximaal 2 per 
bouwvlak aan de voorzijde van het plangebied.

Bouwregels 
Bij de woonbestemmingen wordt de situering van de bebouwing bepaald door 3 vlakken die op 
de verbeelding zijn aangegeven in combinatie met de bouwregels: het bestemmingsvlak; het 
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bouwvlak waarbinnen het woongebouw c.q. hoofdgebouw moet zijn gesitueerd, zodoende wordt 
de bebouwing geconcentreerd; het bouwperceel waarbinnen alle bebouwing behorend bij het 
woongebouw c.q. hoofdgebouw is gesitueerd. 

Het bouwperceel is bedoeld om de schaal en intensiteit van de bebouwing in de hand te 
houden door een bebouwingspercentage van ten hoogste 50% voor alle bebouwing vast te 
stellen. De keuze voor een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing zorgt voor het 
onderscheid met het bestemmingsvlak. Hierdoor wordt namelijk geregeld dat binnen het 
bouwperceel slechts één (of twee) hoofdgebouw c.q. woongebouw wordt toegestaan en dat 
bijgebouwen daaraan worden gekoppeld. Om in gevallen waarbij meerdere woningen op één 
kadastraal perceel staan een juiste benadering bij bijgebouwen te hanteren, wordt de koppeling 
met een woning gelegd. De relatie tussen de grond en één bestemmingsvlak moet 
duidelijkheid bieden dat slechts gronden binnen een bestemming worden meegerekend voor de 
bouwmogelijkheden; aankoop gronden bestemd als (openbaar) groen of agrarische grond biedt 
geen extra bebouwingsmaatregelen. Daarom geldt voor het bepalen van het bouwperceel de 
ondergrond behorende bij het voorliggende plan. Daarnaast is een aanduiding 'milieuzone - 
geluidsgevoelige functie' opgenomen, waarbinnen een geluidsgevoelig object niet is 
toegestaan, zodat omliggende bedrijfsactiviteiten niet worden belemmerd en een goed woon- 
en leefklimaat is gegarandeerd.

Voor het woon- en/of hoofdgebouw zijn verschillende specifieke regels opgenomen die de 
grootte en situering bepalen.

Bijgebouwen 
Overkappingen worden onder hetzelfde regime geschaard als (vrijstaande) bijgebouwen. Dit 
omdat de ruimtelijke impact van overkappingen nauwelijks beperkter is dan die van 
(vrijstaande) bijgebouwen en onderlinge uitwisselbaarheid in toegestane oppervlakten op 
bouwpercelen te versimpelen. Bijgebouwen zijn toegestaan op een gedeelte van het 
bouwperceel. Vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen zijn toegestaan in het 
gebied tenminste 3 meter achter de voorgevel van het hoofd- of woongebouw en moeten binnen 
het bouwvlak, dan wel binnen 30 meter daar vandaan zijn gelegen.

Om de invloed van vrijstaande bijgebouwen (en vrijstaande overkappingen) op het straatbeeld te 
beperken geldt er in het gebied op minder dan 10 meter achter het voorerf een gezamenlijke 
oppervlakte van ten hoogste 30 m². In hoeksituaties wordt daarnaast de voorwaarde gesteld dat 
bijgebouwen, die buiten het bouwvlak worden gesitueerd, op tenminste 5 meter van de kant van 
de weg staan.

Om uitbreidingsmogelijkheden aan de voorgevel te regelen worden erkers en entreeportalen 
met een diepte van ten hoogste 1,50 meter, dan wel 0,75 meter en een hoogte van ten hoogste 
3 meter toegestaan. De toegestane diepte is afhankelijk van de bestemming, waarbij de 
volgende voorwaarden gelden:

daarna blijft tenminste 2 meter onbebouwd gebied tot bestemmingsgrens over, en
de uitbreiding betreft minder dan 50% van de breedte van het hoofdgebouw.

Afmetingen
De toegestane maatvoering van (vrijstaande) bijgebouwen en overkappingen is als volgt:

Goothoogte Bouwhoogte Dakhelling

Bijgebouw of 
overkapping

ten hoogste 3 m ten hoogste 5,5 m platte afdekking of meerzijdige 
kap van ten hoogste 60o

Om te voorkomen, dat belendende percelen worden geconfronteerd met relatief lange wanden 
hoger dan 3 meter (topgevels) en bescherming van woon- en/of gebruiksgenot te geven, is een 
voor bebouwing voor de zone op minder dan 3 meter van de zijdelingse perceelsgrens een 
specifieke regeling opgenomen. Voor bijgebouwen hoger dan 3 meter geldt dat de nok min of 
meer evenwijdig aan de richting van die perceelsgrens moet liggen of, als dat niet zo is een 
wolfseind aan de zijde van de perceelsgrens moet worden toegepast. Uitzondering vormen 
bijgebouwen die zich uitstrekken over beide aan elkaar grenzende bouwpercelen. Hier zijn 
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namelijk geen hinderlijke effecten voor de buren, als gevolg van de hoge topgevel, omdat die 
ook op hun eigen perceel staat.

Oppervlaktes
De toegestane gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen is afhankelijk van de grootte van het 
bouwperceel. Mits het toegestane bebouwingspercentage niet wordt overschreden is 50 m² 
aan bijgebouwen en overkappingen toegestaan. Des te groter het bouwperceel is, des meer m² 
aan (vrijstaande) bijgebouwen en overkappingen wordt toegestaan, met een maximum van 100 
m² op bouwpercelen groter dan 600 m².

Afwijken bouwregels
Afwijk ing mits positief advies door stedebouwkundige commissie 
Als gevolg van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) is het voor een aantal 
uitbreidingen of toevoeging van bijbehorende bouwwerken niet langer nodig om een 
omgevingsvergunning aan te vragen. Met name de categorie onder artikel 3 van bijlage II van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor) is relevant voor bestemmingsplannen. Deze categorie 
vergunningsvrij bouwen geldt voor het bouwen van bouwwerken, mits passend in het 
bestemmingsplan, gesitueerd op het achtererf of zijerf (mits 1 meter achter de voorgevel) en 
niet hoger dan 5 meter. Als het om een dergelijk geval gaat wordt een aanvraag niet meer 
vooraf getoetst worden door een ambtenaar of een welstandscommissie: de burger of 
ondernemer die een vergunningsvrij bouwwerk wil bouwen moet er voortaan zelf voor zorgen dat 
het aan alle regels voldoet.

Slagboomconstructie 
Vanwege de komst van de Wabo is er in nieuwe bestemmingsplannen vanaf 2010 bewust voor 
gekozen om bepaalde bouwmogelijkheden bij recht te beperken. Dit geldt voor wat betreft de 
breedte van het woongebouw of het hoofdgebouw inclusief aangebouwde bijgebouwen. De 
oppervlakte voor bijgebouwen op het zijerf is daardoor beperkt. Een deel van de 
bebouwingsruimte is 'achter de slagboom' gezet door binnenplanse afwijkingsbevoegdheden op 
te nemen om af te wijken van bouwregels. De enige afwijkingsvoorwaarde om aan die gevallen 
mee te werken is dat het college advies bij een door haar aangewezen stedebouwkundige 
commissie heeft ingewonnen, dit om te ruimtelijke kwaliteit te borgen. Wanneer het verzoek 
om af te mogen wijken door de commissie positief is beoordeeld kan de omgevingsvergunning 
voor afwijking van het bestemmingsplan worden verleend, waarna de aanvrager alsnog 
vergunningsvrij ten aanzien van bouwen de uitbreiding mag realiseren.

Relatie met vergunningsvrij bouwen 
Per 1 november 2014 zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen in bijlage II van het Bor verder 
verruimd. De mogelijkheden om op basis van artikel 2 van bijlage II zonder 
bestemmingsplantoets in het achterfgebied vergunningsvrij 'bijbehorende bouwwerken' te 
bouwen zijn aanzienlijk vergroot. Door deze verruiming is vrijwel de gehele bebouwingsruimte 
die in het bestemmingsplan bij recht voor bijgebouwen wordt geboden, vergunningsvrij zonder 
bestemmingsplan toets. Dit geldt ook voor vrijwel alle bouwmogelijkheden die in het 
bestemmingsplan vanwege invoering van de Wabo 'achter de slagboom' zijn geplaatst.

In de nieuwe regels van het Bor worden in artikel 2, bij het bepalen van de maximale 
oppervlakte die aan 'bijbehorende bouwwerken' mogelijk is, alle bestaande (al dan niet 
vergunde) bouwwerken meegeteld. Deze aanpassing betekent dat op percelen waar de 
bouwmogelijkheden voor 'bijbehorende bouwwerken' op grond van het bestemmingsplan al zijn 
benut, geen ruimte meer is voor vergunningsvrije 'bijbehorende bouwwerken'.

Toegestaan gebruik 
Binnen de bestemmingen in de hoofdgroep Wonen moet de woonfunctie de belangrijkste 
functie zijn, met dien verstande dat deze niet is toegestaan in vrijstaande bijgebouwen. Binnen 
de bestemming wonen zijn vrije beroepen bij recht toegestaan daarnaast kan een 
omgevingsvergunning voor het afwijken van de regels worden verleend voor bepaalde andere 
aan-huis-verbonden beroepen of bedrijfsactiviteiten. Deze zijn opgenomen in de bijlage op een 
limitatieve lijst. Bij de vrijstaande woningen is een bed & breakfast toegestaan, mits wordt 
voldaan aan hetgeen is gesteld in de beleidsregels recreatieve verblijfsaccommodaties. Om 
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tegemoet te komen aan de opkomst van internetverkoop wordt het in de woonbestemmingen 
toegestaan om administratieve werkzaamheden met betrekking tot internetwinkels en 
telefonische verkoop van goederen uit te voeren onder enkele voorwaarden. Paardenbakken die 
hobbymatig worden gebruikt zijn ook toegestaan binnen de bestemming Wonen. Voor een 
situering op aangrenzende (cultuur)gronden kan onder voorwaarden een omgevingsvergunning 
worden verleend.

Strijdig gebruik 
Tot een gebruik strijdig met van de woonbestemmingen wordt in ieder geval begrepen het 
gebruik ten behoeve van bewoning dan wel de mogelijkheid daartoe essentiële 
woonvoorzieningen als de al dan niet gecombineerde aanwezigheid van de een slaapkamer, 
toilet, badkamer en keuken, in vrijstaande bijgebouwen. Hiermee wordt voorkomen dat een 
zelfstandige woning op een oneigenlijke manier ontstaat.

5.3.5  Bedrijf

Deze bestemming voorziet in een regeling voor (individuele) bedrijven die niet zijn gelegen op 
een bedrijventerrein. Branches die hierbinnen vallen worden geregeld in de Staat van Bedrijven 
die in de bijlage van het bestemmingsplan is opgenomen.

Bij recht zijn bedrijven tot en met milieucategorie 3.1 toegestaan. Bestaande bedrijven die niet 
passen binnen de bestemmingsregeling worden specifiek benoemd. Daarnaast is er een 
afwijkingsbevoegdheid opgenomen bedoeld voor bedrijven die niet genoemd worden binnen de 
Staat van Bedrijven maar naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de 
aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, voor wat betreft geur, 
stof, gevaar en geluid, gelijk kunnen worden gesteld met de bedrijven welke wel zijn genoemd.

In dit plan is de bestemming gebruikt voor het perceel Oudeweg 113a in Siddeburen (Vertisol).

Op het perceel Oudeweg 113a in Siddeburen is geen bedrijfswoning toegestaan.

5.3.6  Gemengd - 2

De bestemming 'Gemengd- 2' voorziet in een bestemmingsregeling waarbij uitwisseling en 
combineren van de volgende  functies mogelijk is: wonen en lichte bedrijven. De bestemming 
wordt toegekend aan het perceel aan de Oudeweg 186 te Siddeburen. 

Binnen de bestemming 'Gemengd - 2' is in principe geen detailhandel en/of horeca toegestaan, 
met uitzondering van ondersteunende horeca en detailhandel middels een aanduiding 
'specifieke vorm van detailhandel - motorfietsen'. Detailhandel in motorfietsen en daarmee 
rechtstreeks samenhangende accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en/of materialen 
is hiermee toegestaan.

De bebouwingsmogelijkheden zijn afgestemd op de bestaande hoofdgebouwen (woning of 
indien sprake is van een boerderijvorm, de boerderij met inpandige woning). 

5.3.7  Verkeer - verblijfsgebied

De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is gericht op de verblijfsfunctie en secundair op de 
verkeersfunctie. Deze gronden hebben in principe een multifunctioneel karakter waarbij de 
inrichting gericht is op woonstraten, pleinen, fiets- en voetpaden, speel- en 
parkeervoorzieningen en daarnaast ook groen en water. Standplaatsen kunnen met een 
afwijkingsregeling worden mogelijk gemaakt. 

De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is opgenomen op het perceel aan de Hoofdweg 21 te 
Scharmer. Binnen deze bestemming zijn dan ook overige voorzieningen voor de buskeerlus 
toegestaan.
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5.4  Toelichting dubbelbestemmingen

Aan een dubbelbestemming bestaat de behoefte, wanneer een bestemming onvoldoende recht 
doet aan de functies/gebruiksdoeleinden die op de gronden toelaatbaar zijn of wanneer 
ruimtelijk relevante belangen veilig moeten worden gesteld die niet of onvoldoende met een 
bestemming kunnen worden gewaarborgd. Een dubbelbestemming heeft altijd betrekking op 
een geometrisch bepaald vlak.

In de SVBP is een drietal hoofdgroepen vastgelegd waarbij moet worden aangesloten voor het 
toekennen van een dubbelbestemming. Dit zijn de hoofdgroepen: 

Leiding: waarbinnen beschermingszones van o.a. gasleidingen en hoogspanningsleidingen 
worden geregeld. Op en binnen de beheerszone van deze leidingen mag niet gebouwd 
worden en mag niet in de bodem worden gegraven, noch beplanting worden aangebracht. 
Waarde: bijv. landschappelijke en/of archeologische waarden.
Waterstaat: bijv. waterbergingsgebieden of waterkeringen.

De bouw- c.q. gebruiksregels in de dubbelbestemming bepalen de verhouding van de 
basisbestemming ten opzichte van de dubbelbestemming.

5.4.1  Waarde - Archeologie 3

Waarde - Archeologie 3: van toepassing op gebieden met een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Voor dit bestemmingsplan is deze dubbelbestemming op het perceel aan 
de Hoofdweg 21 te Scharmer van toepassing. Bouwwerken en werken of bepaalde 
werkzaamheden met een oppervlakte groter dan 200 m² zijn verbonden aan een 
omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan.

5.4.2  Waarde - Karakteristieke bebouwing

De bebouwingslinten, anders dan het beschermd dorpsgezicht, in de gemeente geven goed 
zichtbaar en herkenbaar de veenkoloniale ontstaansgeschiedenis van het landschap weer. De 
linten hebben elk hun karakteristiek voor wat betreft de afwisseling van open en gesloten 
ruimten, de kavelstructuur, de richting van de kavels ten opzichte van de ontginningsas, de 
omvang van de bouwvolumes etc.

Door sloop kunnen deze karakteristieken aangetast worden en verloren gaan. Met name in het 
geval bestaande gebouwen worden gesloopt en niet worden vervangen.

Ter bescherming van de karakteristiek van de linten, moet worden voorkomen dat open gaten 
ontstaan in de bestaande bebouwingsstructuur. Dit gebeurt door het slopen van gebouwen 
vergunningplichtig te stellen voor zover die sloop de karakteristiek van het lint kan aantasten. 
Voorheen was deze bescherming niet mogelijk, maar met de komst van de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening is dat veranderd. Om deze bescherming mogelijk én herkenbaar te maken, 
zijn alle karakteristieke linten in de gemeente als 'Waarde - Karakteristieke bebouwing' 
bestemd. De bestemming Waarde - Karakteristieke bebouwing is van toepassing op het 
perceel aan de Rijksweg Oost 113 te Sappemeer.

5.5  Toelichting gebiedsaanduidingen

5.5.1  Algemeen

Indien een dubbelbestemming niet tot de mogelijkheden behoort en er - bijvoorbeeld op grond 
van sectorale regelgeving - toch aanleiding bestaat om extra mogelijkheden of beperkingen in 
het plan op te nemen, kan van gebiedsaanduidingen gebruik worden gemaakt. Een 
gebiedsaanduiding is een aanduiding die verwijst naar een gebied waarvoor bij de toepassing 
van het bestemmingsplan specifieke regels gelden of waar nadere afwegingen moeten worden 
gemaakt, hetzij ter beperking van de gebruiksmogelijkheden hetzij ter verruiming daarvan. 
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Gebiedsaanduidingen overlappen meestal meerdere bestemmingen. Bij gebiedsaanduidingen 
gaat het veelal om zones en (deel)gebieden die aan sectorale regelgeving zijn ontleend. In alle 
gevallen gaan gebiedsaanduidingen vergezeld van een daarop betrekking hebbende regeling 
(meestal in Hoofdstuk 3 - Algemene Regels, van de regels). Indien dit niet het geval is en de 
gebiedsaanduiding louter een informatief doel dient, dient gebruik van deze aanduiding 
achterwege te blijven. Met het oog hierop kunnen aan een gebiedsaanduiding specifieke bouw- 
of gebruiksregels worden gekoppeld. Om belangen nader te kunnen afwegen, kan een 
gebiedsaanduiding ook vergezeld gaan van een vergunningenstelsel of een afwijkings- of 
wijzigingsbevoegdheid. 

In de SVBP is een limitatieve lijst met te gebruiken gebiedsaanduidingen opgenomen. 
Onderstaande lijst is gegroepeerd naar hoofdgroepen de in een bestemmingsplan te hanteren 
gebiedsaanduidingen opgesomd. Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet voor zover 
van toepassing - van deze gebiedsaanduidingen gebruik worden gemaakt. 

In het voorliggende bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de volgende 
gebiedsaanduidingen:

5.5.2  Veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen

Langs de wegen N387, N865 en N33 is de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke 
stoffen' toegepast. De wegen zijn opgenomen in het Provinciaal Basisnet Groningen, waarin 
een borging van risico-afstanden als gevolg van transporten van gevaarlijke stoffen is 
vastgelegd. Op grond van het Basisnet geldt voor deze infrastructuur dat binnen een zone van 
30 meter geen nieuwe kwetsbare objecten worden opgericht en tevens het vestigen van nieuwe 
functies (scholen, zorgwoningen, zorgcentra, et cetera) voor beperkt zelfredzame personen 
wordt uitgesloten. Ter plaatse van de aanduiding is het niet toegestaan objecten ten behoeve 
van minder zelfredzame personen te bouwen of in gebruik te nemen. Deze gebiedsaanduiding 
is van toepassing op het perceel aan de Oudeweg 186 te Siddeburen. 

5.5.3  Milieuzone - geur- en geluidzone .50 m

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geur en geluidzone 50 m' moet een goed woon- en 
leefklimaat worden geschept en in stand worden gehouden. Binnen de zone van 50 m mogen 
geen tuinbouwactiviteiten plaatsvinden in verband met het voorkomen van geluid en geurhinder. 
VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering (2009) stelt de afstand op 30 m in verband met 
geluid. 50 m is een richtafstand uit het Besluit glastuinbouw betreffende mestopslag, zodat 
deze verruiming acceptabel wordt geacht. Deze aanduiding is van toepassing voor het perceel 
aan de Rijksweg Oost 113 te Sappemeer. 

5.5.4  Milieuzone - geurzone - 100 m

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone - 100 m' moet een goed woon- en 
leefklimaat worden geschept en in stand worden gehouden. Binnen de zone van 100 m geldt 
het regime dat in verband met het voorkomen van geurhinder geen mestopslag- en fermentatie 
is toegestaan. Deze richtafstand is conform de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering. 
Ook deze aanduiding is van toepassing voor het perceel aan de Rijksweg Oost 113 te 
Sappemeer.

5.5.5  Milieuzone - geluidsgevoelige functie

Over delen van het plangebied aan de Hoofdweg 13-15 te Harkstede loopt de milieuzone - 
geluidsgevoelige functie. Zie hiervoor ook paragraaf 4.2.2.4 van deze toelichting. Deze 
milieuzone is op de plankaart aangegeven middels de gebiedsaanduiding 'milieuzone - 
geluidsgevoelige functie'. Dit betekent dat vanuit de gebiedsaanduiding rekening is gehouden 
en afstemming is bereikt met de bepalingen uit de Wet geluidhinder.
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5.5.6  Geluidzone - weg

In de voormalige gemeente Slochteren is langs enkele wegen de gebiedsaanduiding 
'geluidzone - weg' toegepast, te weten de A7, N387 en N33. De reikwijdte van de 
gebiedsaanduiding is gelijk aan de 48 dB-contour zoals deze blijkt uit de Nota 
Wegverkeerslawaai gemeente Slochteren.

Langs andere wegen is geen toepassing gegeven aan zulke geluidzones, omdat de eerstelijns 
bebouwing aldaar met de voorzijde is gericht op de betreffende wegen. In die gevallen kan door 
de bouwgrens parallel aan de weg te leggen worden voorkomen dat woningen en andere 
geluidsgevoelige objecten dichter op de weg worden gebouwd dan in de huidige situatie. Met 
andere woorden: woningen mogen niet dichter op de weg worden gebouwd dan de kortste 
afstand tussen gevel en weg, tenzij de geluidbelasting lager is dan de voorkeurswaarde of de 
vastgestelde hogere waarde.

Indien de weg, waarvan de geluidzone tot de woningen of andere geluidsgevoelige objecten 
reikt, aan de achterzijde ligt, is beperking van het bouwvlak een minder praktisch instrument 
om te voorkomen dat wordt uitgebreid in de richting van de betreffende weg. Daarom wordt daar 
een 'geluidzone - weg' toegepast, waardoor het mogelijk is om geluidsgevoelige ruimten in/bij 
woningen of andere geluidsgevoelige objecten uit te breiden mits blijkt dat:

de uitbreiding niet tot gevolg heeft dat de geluidbelasting door wegverkeerslawaai niet 
groter is dan de geldende voorkeursgrenswaarde of;
de afstand van de woning tot de weg na uitbreiding niet afneemt of;
de uitbreiding niet tot gevolg heeft dat de geluidbelasting door wegverkeerslawaai niet 
groter is dan de vastgestelde hogere waarde.

Indien bovengenoemde 3 voorwaarden niet van toepassing zijn, kunnen burgemeester en 
wethouders een omgevingsvergunning verlenen om de geluidsgevoelige ruimten uit te breiden, 
mits hiervoor reeds een hogere waarde is vastgesteld.

De aanduiding is van toepassing voor de plangebieden aan de Oudeweg 113A te Siddeburen, 
en Hoofdweg 21 te Scharmer.

5.5.7  Geluidzone- industrie

Over delen van het plangebied loopt de geluidzone van industrieterreinen. Daarvoor zijn eerder, 
conform de Wet geluidhinder, geluidzones vastgesteld. Deze geluidzone (de 48 c.q. 50 
dB-contour) valt voor een deel binnen het plangebied en is op de plankaart aangegeven middels 
de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie'. Dit betekent dat vanuit de gebiedsaanduiding 
rekening is gehouden en afstemming is bereikt met de bepalingen uit de Wet geluidhinder. 
Deze aanduiding is van toepassing op het perceel aan de Oudeweg 186 te Siddeburen. 

5.5.8  Vrijwaringszone- molenbiotoop

De molenbeschermingszone rondom een molen heeft als doel het gebied binnen de 
invloedssfeer van de molen te vrijwaren van hoge bebouwing en beplanting om de windvang en 
het zicht op de molen te behouden. 
Bij het toepassen van de molenbeschermingszone wordt gewerkt met een formule, op basis 
waarvan de toegestane bouwhoogte kan worden berekend. De aanduiding is van toepassing op 
de gronden aan de Hoofdweg 13-15 te Harkstede.

5.5.8.1  Biotoopformule

Bij de bouw van bouwwerken op de gronden die zijn aangeduid als molenbeschermingszone 
dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:

binnen 100 meter mag de bouwhoogte maximaal de hoogte van de stelling of belt 
bedragen;
in het gebied tussen 100 en 400 van de voet van de molen geldt als maximum bouwhoogte 
de uitkomst van de volgende formule (afstand tot de molen / n) + (0,2 * askophoogte).

Er wordt een uitzondering gemaakt voor bestaande bouwwerken en de gronden binnen de 
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molenbeschermingszone waar een andere maximum bouwhoogte is toegestaan op grond van 
de Toetsingskaart molenbiotoop. Hier is een afwijkende bouwhoogte mogelijk omdat dit 
situaties betreft waar de vrije windvang en/of het zicht op de molen reeds is beperkt door 
bestaande bebouwing. Uit een inventarisatie van bestaande hogere bebouwing (bouwhoogte 
minimaal 7 meter) en situaties direct in het verlengde van deze bebouwing (verder afgaand van 
de molen) zijn de oranje aangeduide percelen voortgekomen. Voor deze situaties is binnen de 
bouwvlakken een bouwhoogte toegestaan van ten hoogste 7 meter. Voor percelen binnen de 
molenbeschermingszone die niet oranje zijn aangeduid, geldt de regeling van biotoopformule.

Er is in de regels een afwijkingsmogelijkheid voor hogere bebouwing dan de biotoopformule (en 
de aanduiding op de toetsingskaart) aangeeft. Bij deze afweging wordt het advies van een 
molendeskundige betrokken.

Toelichting formule: 
De waarde 'n' staat voor ruwheidscategorie. Voor open gebied bedraagt deze waarde 140; voor 
ruw en gesloten (stedelijk) gebied bedraagt de waarde 75 respectievelijk 50. 

De askophoogte is de hoogte waarop de wieken zijn bevestigd, gemeten vanaf het peil van 
waaraf de hoogte van de in de aanhef van artikel 1.2 bedoelde bouwwerken wordt gemeten. Bij 
de aanwezigheid van een stelling of belt wordt deze hoogte meegeteld. De askophoogte kan 
op de volgende manier worden bepaald (voorbeeld op basis van de molen in Harkstede): de 
helft van de vlucht (20.60 m / 2 = 10.30 m) + stellinghoogte (= 5.50 m), totaal = 15.80 m (dit is 
de askophoogte).

5.5.8.2  Molens in of nabij het plangebied

Binnen het plangebied zijn geen molens. Wel reikt de molenbiotoop van Stel's meuln in 
Harkstede tot binnen het plangebied aan de Hoofdweg 13-15 te Harkstede.

De molen in Harkstede staat door de naoorlogse dorpsuitbreidingen tegenwoordig midden in 
het dorp. Vanwege de omringende bebouwing en beplanting is de huidige molenbiotoop als 
matig van kwaliteit. Binnen 100 meter rondom de molen is de bestaande bebouwing namelijk 
hoger dan de biotoopregeling aangeeft: de bouwhoogte is hoger dan de stellinghoogte van 5,5 
meter. Het gaat voornamelijk om woningen tot 7 meter hoog, maar ook enkele hogere 
objecten. De bijgebouwen, standaard toegestaan tot 5,5 meter, hebben geen invloed. Ook de 
zone tussen 200 en 400 meter is niet optimaal. De biotoopformule geeft een bouwhoogte 
tussen 7,20 meter en 11,20 meter (bij ruwheidscategorie 50). 

Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk die een onevenredige 
aantasting van de molenbiotoop veroorzaken. Bij nieuwe ontwikkelingen binnen het gebied dat 
aangeduid is als 'vrijwaringszone - molenbiotoop' zal worden getoetst aan de regels in de 
algemene aanduidingsregels. Indien nodig kan daarbij ook gebruik worden gemaakt van de 
afwijkingsbevoegdheid. Bij het bepalen van de ruwheidsfactor in de vrijwaringszone van de 
verschillende molens is rekening gehouden met het de aanwezige elementen en structuren die 
het zicht op de molen en de windvang al belemmeren. 

5.5.9  Wetgevingzone - afwijk ingsgebied - detailhandel

In delen van het lint aan de Harkstede (binnen bestaand bebouwd gebied) waar sprake is van 
functiemenging is een aanduiding weergegeven om een omgevingsvergunning (voor het afwijken 
van de bestemmingsregels) te kunnen verlenen voor kleinschalige detailhandel bij woningen. 
De regeling sluit aan bij verschillende verzoeken van (aspirant) ondernemers in het lint. Door de 
strikte voorwaarden, waardoor de activiteit ondergeschikt blijft aan de woonfunctie, kan de 
kleinschaligheid worden gewaarborgd en wordt er geen afbreuk gedaan aan de bestaande 
detailhandelstructuur in de kernen.

De voorwaarden van de beleidsregels aan-huis-verbonden beroep zijn hierbij grotendeels van 
toepassing, met een aantal afwijkingen:

de maximum oppervlakte is vastgelegd op 30 m²;
het verbod op detailhandel is losgelaten;
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de limitatieve lijst met activiteiten is niet van toepassing voor detailhandel.

De regel kan worden toegepast bij woningen langs het lint in het plangebied aan de Hoofdweg 
13-15 te Harkstede.

5.5.10  Overige zone - dorpsgebied

De gebiedsaanduiding 'overige zone - dorpsgebied' is overgenomen uit het oorspronkelijke 
bestemmingsplan Buitengebied, zoals vastgesteld in 2010. Met deze aanduiding wordt een 
onderscheid gemaakt tussen bebouwd gebied en het buitengebied en vindt hiermee aansluiting 
op het beleid van de Provincie Groningen. Met deze aanduiding zijn meerdere 
bebouwingslinten in het buitengebied als 'dorpsgebied' aangeduid. Hierbij is gekozen voor een 
globale, ruimere begrenzing dan de begrenzing zoals opgenomen in het provinciale beleid. 
Binnen deze begrenzing is meer ruimte voor nieuwe bebouwing dan er buiten. De begrenzing 
sluit echter niet 1 op 1 aan bij het provinciale beleid. 

Deze constructie heeft tot gevolg dat een nieuwe ontwikkeling binnen de aanduiding 
'dorpsgebied' niet zondermeer met slechts een ontheffing uit dit bestemmingsplan mogelijk kan 
worden gemaakt. Er zal ook gekeken moeten worden of de betreffende locatie voldoet aan de 
provinciale begrenzing en in voorkomend geval zal eerst ontheffing van de POV moeten worden 
aangevraagd voordat de binnenplanse ontheffing kan worden verleend.

Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

6.1  Algemeen

Dit plan heeft primair het doel de bestaande situatie te actualiseren. De kosten voor het 
opstellen van dit plan komen voor rekening van de gemeente. In het plan wordt een aantal 
(kleinschalige) ontwikkelingsmogelijkheden geboden. Deze ontwikkelingen kunnen 
hoofdzakelijk mogelijk worden gemaakt door middel van het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het afwijken van de bestemmingsregels of het toepassen van een 
wijzigingsbevoegdheid. Het betreft in de meeste gevallen particulier initiatief waaraan in 
beginsel geen kosten voor de gemeente zijn verbonden, afgezien van kosten van het ambtelijk 
apparaat voor de begeleiding en toetsing van aanvragen. Deze laatste kosten worden door 
middel van leges gedekt.

6.2  Exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 van de Wro kan de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan 
ook een exploitatieplan vaststellen. Dit is niet noodzakelijk indien: 

de kosten van de grondexploitatie voor de gronden in het plan op een andere manier zijn 
verzekerd;
het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 
onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en
het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, 
tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.

Het voorliggende bestemmingsplan heeft hoofdzakelijk betrekking op de bestaande situatie in 
het plangebied van Verzamelplan 2018-I en omvat dan ook grotendeels een regeling die 
conserverend van karakter is. In een aantal gevallen wordt voortgeborduurd op besluitvorming in 
het verleden, waarbij de economische uitvoerbaarheid al aan de orde is geweest. 

Weliswaar zijn ook nieuwe ontwikkelingen voorzien, doch deze zijn veelal nog niet op hun 
financiële merites te beoordelen (het betreft dan zaken die via flexibiliteitsbepalingen te zijner 
tijd mogelijk worden gemaakt). Verder gaat het om particuliere initiatieven, waarvan de 
economische uitvoerbaarheid in handen ligt van de initiatiefnemers. 
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Daarom is het weergeven van de economische uitvoerbaarheid in de vorm van een 
exploitatieplan niet noodzakelijk.

6.3  Planschade

In artikel 6.1 Wro is bepaald dat burgemeester en wethouders een belanghebbende die als 
gevolg van een bepaling van een bestemmingsplan (of een ander ruimtelijk besluit) schade lijdt, 
in de vorm van inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, op zijn 
verzoek een tegemoetkoming in de schade toekennen.  Daarbij geldt dat de schade 
redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en dat een tegemoetkoming 
op een andere wijze niet is verzekerd. Binnen het normale maatschappelijke risico vallende 
schade blijft voor rekening van de aanvrager. Daarnaast wordt ook een waardevermindering van 
maximaal 2% ontstaan door een verandering in het planologisch regime binnen het normale 
maatschappelijke risico gerekend. 

Het voorliggende bestemmingsplan is een actualisering van de bestaande situatie waarin niet 
wordt voorzien in planologische wijzigingen die het normale maatschappelijk  risico zoals 
hiervoor genoemde overschrijden.

Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Vooroverleg

Het voorontwerp verzamelbestemmingsplan wordt op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan de volgende instanties:

Provincie Groningen; 
Waterschap Hunze en Aa's; 
Veiligheidsregio Groningen;
Omgevingsdienst Groningen; 
Tennet; 
Gasunie; 
NAM;
Enexis B.V.

Ingekomen overlegreacties kunnen leiden tot een inhoudelijke aanpassing van het 
verzamelbestemmingsplan. Ingekomen overlegreacties en eventuele inhoudelijke aanpassingen 
worden benoemd in de 'Nota van overlegreacties'. Deze nota is als bijlage aan deze toelichting 
toegevoegd.

7.2  Inspraak

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht niet om een voorontwerp bestemmingsplan ter 
inzage te leggen voor inspraak. Om betrokkenen in een vroeg stadium bij de planvorming te 
betrekken en eventuele onjuistheden uit het plan te halen wordt het voorontwerp 
verzamelbestemmingsplan wel ter inzage gelegd. 

Het voorontwerp verzamelbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze 
periode kan iedereen het plan bekijken, vragen stellen en een inspraakreactie indienen. 
Ingekomen inspraakreacties kunnen leiden tot een inhoudelijke aanpassing van het 
bestemmingsplan. Ingekomen inspraakreacties en eventuele inhoudelijke aanpassingen 
worden benoemd in de 'Nota van inspraakreacties'. Deze nota is als bijlage aan deze 
toelichting toegevoegd.
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7.3  Zienswijzen

Het ontwerp verzamelbestemmingsplan is op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kon iedereen het plan 
bekijken, vragen stellen en een zienswijze indienen. In deze periode zijn twee reacties 
ontvangen: een schriftelijke reactie van het waterschap Hunze en Aa's (bijgevoegd als  Bijlage 
3) en een mondelinge reactie van het steunpunt externe veiligheid. In deze paragraaf wordt 
ingegaan op de ingekomen reacties.      

Reactie waterschap 
Het waterschap vraagt om afspraken over goede waterhuishouding m.b.t. de planologische 
aanpassing in Harkstede (Hoofdweg 13-15) vast te leggen. Het waterschap had graag gezien 
dat deze afspraken al in het ontwerpbestemmingsplan waren benoemd. 

Beantwoording gemeente: 
In de tekst van de toelichting is aandacht besteed aan de waterhuishoudkundige situatie van 
de ontwikkeling aan de Hoofdweg 13-15 te Harkstede. Ook is benoemd dat er een extra 
watergang wordt gerealiseerd. Met betrekking tot verharding en bebouwing geldt dat er in ieder 
geval minder bebouwing en verharding wordt gerealiseerd dan aanwezig was bij de oude 
situatie. Waterschap en ontwikkelaar zullen onderlinge afspraken maken hoe één en ander 
qua waterhuishouding zal worden uitgevoerd (waterhuishoudkundig plan). Deze afspraken 
waren nog niet afgerond in september 2018, toen het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage 
lag. Met die reden is in de regels behorende bij dit plan een voorwaardelijke verplichting 
opgenomen waarin bij de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen aangetoond dient te 
worden dat afstemming met het Waterschap over eventuele compensatiemaatregelen heeft 
plaatsgevonden. Waar nodig kunnen nadere eisen in de omgevingsvergunning over deze 
compensatie worden opgenomen.  

Conclusie 
De reactie van het waterschap is gegrond. De toelichting en regels zijn aangepast naar 
aanleiding van de opmerkingen.  

Reactie Steunpunt externe veiligheid
Er is een mondelinge reactie ontvangen van het steunpunt externe veiligheid. Het steunpunt 
geeft aan dat een aanvulling nodig is in de toelichting met betrekking tot externe veiligheid. Er 
is een berekening van het groepsrisico (externe veiligheid) nodig aangaande Rijksweg Oost 
113 Sappemeer. Deze berekening is slechts een extra onderbouwing van het genoemde in 
paragraaf 4.3.2.3, en veranderd niets aan de conclusie over de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan.      

Beantwoording gemeente: 
In de toelichting heeft een aanpassing plaatsgevonden in paragraaf 4.3.2.3. De berekening 
groepsrisico is als Bijlage 1 toegevoegd.

Conclusie 
De mondelinge reactie van het Steunpunt externe veiligheid is gegrond. De toelichting is 
inhoudelijk aangepast.    
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7.4  Vaststelling

Nadat het ontwerp verzamelbestemmingsplan zes weken ter inzage heeft gelegen besluit de 
gemeenteraad over de vaststelling van het plan. Het vastgestelde verzamelbestemmingsplan 
wordt vervolgens zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden 
die op tijd een zienswijze hebben ingediend beroep instellen tegen het vastgestelde plan.

Het vastgestelde verzamelbestemmingsplan treedt in werking nadat het vastgestelde plan zes 
weken ter inzage heeft gelegen. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het 
verzamelbestemmingsplan niet, tenzij hier een specifiek verzoek voor wordt ingediend.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Onderzoek groepsrisico 
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Bijlage 2  Nota Inspraak en overleg
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Bijlage 3  Reactie waterschap
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Regels

Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan Verzamel bestemmingsplan - 2018 I met identificatienummer 
NL.IMRO.1952.bpmigverzamel2018I-va01 van de gemeente Midden-Groningen;

1.2  aan- of uitbouw

Een onderdeel van een gebouw dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm.

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aanleggen van vaartuigen

het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op de oever, aan de 
oeverbescherming, aan of op een natuurlijke oever of een voor dit doel aangebrachte 
voorziening of aan een ander vaartuig, gedurende de tijd die daadwerkelijk gebruikt wordt voor 
een bedrijfsmatig of recreatief verblijf op of in de omgeving van het vaartuig;

1.6  aanlegplaats

een plaats die bestemd is voor het aanleggen van vaartuigen;

1.7  aanpijling

een blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig opgenomen aanduiding, die 
aangeeft welke bestemming/ aanduiding van toepassing is op de aangepijlde gronden;

1.8  achtererf

gedeelte van het erf dat achter de achtergevel van het woongebouw c.q. hoofdgebouw of het 
verlengde daarvan is gelegen;

1.9  additionele voorzieningen

gebouwde of ongebouwde voorzieningen en functies, die een onderdeel vormen van en 
ondergeschikt zijn aan een bestemming of functie, hieronder onder meer begrepen 
ontsluitingsstructuren;

1.10  afhankelijke woonruimte

een vrijstaand bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met het woongebouw 
c.q. hoofdgebouw en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg 
gehuisvest is;
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1.11  agrarisch bedrijf

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

1.12  agrarische activiteiten

Het voortbrengen van producten door het telen van gewassen en het fokken van dieren en/of 
het houden van dieren.

1.13  agrarische nevenactiviteit

Een bedrijfsmatige activiteit die voorziet in een aanvulling op het inkomen van de agrariër, maar 
die in meerdere opzichten (ruimtelijk, functioneel en economisch) ondergeschikt blijft aan het 
aanwezige hoofdberoepsbedrijf;

1.14  ambachtelijke bedrijvigheid

het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of 
herstellen en het installeren van goederen die verband houden met het ambacht; 

1.15  ander bouwwerk

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.16  archeologisch onderzoek

een rapport als bedoeld in het tweede lid van artikel 39, het eerste lid van artikel 40, dan wel 
het eerste lid van artikel 41 van de Monumentenwet 1988 (Stb. 2007, 293), voldoenend aan de 
regels gesteld krachtens artikel 43 van die wet; 

1.17  archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de culturele 
overblijfselen uit oude tijden; 

1.18  atelier

werkruimte van een kunstenaar of ambachtsman en/of ruimte voor het tentoonstellen van 
kunst, inclusief galerie, en het (laten) uitvoeren van kunstzinnige activiteiten;

1.19  basisbestemming

een bestemming die samenvalt met één of meer op dezelfde gronden liggende 
dubbelbestemmingen; 

1.20  bassin

een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water; 

1.21  bebouwing:

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

1.22  bebouwingspercentage

het op de verbeelding en/of in de planregels aangegeven percentage gemeten over dat deel van 
het bouwperceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd;

1.23  bed & breakfast

het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot 
recreatief verblijf en ontbijt aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben in een woning, 
geen meervoudige woning zijnde;
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1.24  bedrijf

elke vorm van activiteit of organisatie waarbij of waarin personen voor zichzelf, voor derden of in 
dienst van derden, structureel en/of met een zekere regelmaat inkomensvormende activiteiten 
verrichten of activiteiten die in de regel inkomensvormend zijn, ongeacht of dit gebeurt binnen 
een private, publieke, commerciële, maatschappelijke of anders gerichte organisatie, ongeacht 
of de activiteiten al dan niet in loondienst worden verricht en ongeacht of daarmee een volledig 
inkomen wordt verworven. Als één bedrijf kunnen worden aangemerkt meerdere op één locatie 
gehuisveste bedrijven die functioneel en organisatorisch zeer nauw verbonden zijn en die zich 
ruimtelijk gezien als één geheel manifesteren; 

1.25  bedrijf of beroep aan huis

een dienstverlenend bedrijf of beroep, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning 
in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling 
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.26  bedrijfsgebouw

een gebouw, dat hoofdzakelijk dient voor de uitoefening van een bedrijf, met inbegrip van een 
eventuele in dat gebouw ingebouwde bedrijfswoning; 

1.27  bedrijfswoning

een woning in of bij een bedrijfsgebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw 
of het terrein noodzakelijk is; 

1.28  beleidsregels aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven

beleidsregels aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven vastgesteld door burgemeester en 
wethouders van Slochteren op 7 april 2009 als weergegeven in Bijlage 8;

1.29  beleidsregels kamperen

beleidsregels kamperen gemeente Slochteren vastgesteld door burgemeester en wethouders 
van Slochteren op 16 augustus 2011 als weergegeven in Bijlage 9;

1.30  beleidsregels recreatieve verblijfsaccommodaties

beleidsregels recreatieve verblijfsaccommodaties vastgesteld door burgemeester en 
wethouders van Slochteren op 7 april 2009 als weergegeven in Bijlage 6;

1.31  beperkt kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde voor 
het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden; 

1.32  bestaand

hetgeen op het tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan bestaat, krachtens een 
voor dat tijdstip reeds verleende vergunning in uitvoering is, of in uitvoering kan worden 
genomen, dan wel waarvoor de vergunning nadien moest worden verleend.

1.33  bestaand bouwwerk

legale bouwwerken die bestaan ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit 
plan;
niet legale bouwwerken die bestaan ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van 
dit plan en die bestonden en zoals zij bestonden op 20 april 2000;
bouwwerken die kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning waarvoor de 
aanvraag is ingediend voor de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan; 

1.34  bestaand gebruik

gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van de betreffende gebruiksbepaling; 
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1.35  bestaande afwijk ing

de mate waarin een bestaand bouwwerk afwijkt van het plan; 

1.36  bestaande maatvoering

maatvoering van een bouwwerk die bestaat ten tijde van de terinzagelegging van het 
ontwerp van dit plan;
maatvoering van een bouwwerk die kan worden gerealiseerd krachtens een 
omgevingsvergunning waarvoor de aanvraag is ingediend voor de terinzagelegging van het 
ontwerp van dit plan;

1.37  bestaande vrijkomende gebouwen

Gebouwen die hun oorspronkelijke functie hebben verloren of dreigen te verliezen, en behouden 
dienen te worden met het oog op verbetering van de leefbaarheid van het platteland, handhaving 
van het cultureel erfgoed en bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van het landschap. 

1.38  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.39  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende 
bijlagen;

1.40  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.41  bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.42  bijbehorende gronden

niet bebouwde delen van een bouwperceel (zoals tuinen en erven).

1.43  bijbehorende voorzieningen

gebouwde of ongebouwde voorzieningen en functies die een onderdeel vormen van en 
ondergeschikt zijn aan een bestemming of functie. Hieronder vallen onder meer 
ontsluitingsstructuren;

1.44  bijgebouw

een al dan niet vrijstaand (onderdeel van een) gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 
worden van het woongebouw c.q. hoofdgebouw, dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is 
aan het woongebouw c.q. hoofdgebouw en dat behoort bij een op hetzelfde bouwperceel  
gelegen woongebouw c.q. hoofdgebouw;  

1.45  bijzondere bouwlaag

kelder, souterrain, dakterras, zolder of dakopbouw;

1.46  bijzondere woonvorm

een voorziening voor de huisvesting van personen, die bij hun normale dagelijkse functioneren, 
huishoudelijke-, sociale-, sociaal-medische- en/of medische begeleiding en/of verzorging 
behoeven;
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1.47  biomassavergisting

Het opwekken van energie op een tuinbouwbedrijf of agrarisch bedrijf (biogaswinning). In geval 
van het agrarisch bedrijf vindt de activiteit plaats waarbij hetzij voor minimaal 50% gebruik 
wordt gemaakt van mest of co-substraten afkomstig van dit bedrijf, hetzij het product 
waaronder restproduct voor minimaal 50% wordt gebruikt op dit bedrijf. In het geval van het 
tuinbouwbedrijf geldt dat de producten waaronder de restproducten van de installatie in de 
glastuinbouw wordt toegepast.

1.48  boogstal

Bouwwerk vergelijkbaar met een serrestal echter zonder tunnelframes. De stal is opgebouwd 
uit een onderbouw en bovenbouw met een kolomloze boogvormige overspanning.

1.49  boomkwekerij

een bedrijfsactiviteit gericht op het voortbrengen van beplantingsgewassen, zoals bos- en 
haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen, rozenstruiken, sierconiferen, overige 
sierheesters, een en ander in de vorm van vollegrondsteelt dan wel containerteelt; 

1.50  boomteelt

de teelt van boomkwekerijgewassen;

1.51  bos

een min of meer natuurlijke levensgemeenschap van planten en/of dieren, waarin 
boomvormende soorten aspect-bepalend zijn, met een oppervlakte van groter dan 10 are;

1.52  bosbouw

het ontwikkelen c.q. permanent in stand houden van een min of meer natuurlijke 
levensgemeenschap van planten en/of dieren, waarin boomvormende soorten aspect-bepalend 
zijn, met een oppervlakte van groter dan 10 are; 

1.53  botenhuis

vorm van recreatiewoning, geheel of gedeeltelijk liggend in het water, waarin de onderste 
verdieping is bestemd voor de stalling van een boot of boten. 

1.54  bouwen

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

1.55  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.56  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 
uitsluiting van een bijzondere bouwlaag; 

1.57  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

1.58  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel; 
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1.59  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.60  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.61  camper

een motorvoertuig, ingericht voor het vervoeren van personen en kamperen c.q. buitenshuis 
verblijven met de mogelijkheid tot overnachten; 

1.62  camperplaats

een kampeerterrein dat uitsluitend wordt gebruikt door campers; 

1.63  caravan

een mobiel kampeermiddel op wielen, dat mede gelet op de afmetingen en vormgeving 
bestemd is om zelfstandig op de openbare weg als een aanhanger van een motorvoertuig te 
worden voortbewogen; 

1.64  chalet

een gebouw van ten hoogste 50 m², bestaande uit een lichte constructie en uit lichte 
materialen, niet zijnde een stacaravan, dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor 
recreatief dag- en/of nachtverblijf. Doordat hij door zijn plaatsing direct of indirect met de grond 
is verbonden, dan wel direct of indirect steun vindt in of op de grond is hij als bouwwerk aan te 
merken.

1.65  civieltechnisch werk

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele 
doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, 
dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening; 

1.66  cultuurgrond

grasland en akkerbouwgronden, met uitzondering van gronden die worden gebruikt ten behoeve 
van kwekerijen, boomkwekerijen, houtteelt en bosbouw; 

1.67  cultuurhistorische waarde

Belang in geschiedkundig opzicht met betrekking tot het ontstaan van het gebied, zoals 
ondermeer tot uitdrukking komt in het kavelpatroon, de waterhuishouding, de beplanting en de 
(voormalige) bebouwing.

1.68  dagrecreatie

recreatief verblijf buiten het hoofdverblijf zonder dat er een overnachting mee gepaard gaat; 

1.69  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of een overkapping; 

1.70  dakopbouw

een gedeelte van een gebouw van beperkte omvang op het platte deel van het dak van de 
hoofdbebouwing, niet zijnde een bouwlaag;
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1.71  detailhandel

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

1.72  detailhandel - motorfietsen

detailhandel in motorfietsen en daarmee rechtstreeks samenhangende accessoires, 
onderhoudsmiddelen, onderdelen en/of materialen.

1.73  dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, 
waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een 
garagebedrijf en een seksinrichting.

1.74  dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling

Een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van 
economisch-administratieve en maatschappelijke diensten aan derden.

1.75  dorpsgebied

Een geometrisch bepaald vlak dat één gebied vormt vanuit stedenbouwkundig, landschappelijk 
en cultuurhistorisch oogpunt.

1.76  ecologische waarden

de aan een gebied toegekende waarden die verband houden met de samenhang van dieren en 
planten en hun leefomgeving en/of tussen dieren en planten onderling; 

1.77  eerste bouwlaag

De bouwlaag op de begane grond.

1.78  erf

het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw; 

1.79  erfbeplanting

afschermende of maskerende (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het 
bestemmingsvlak of bouwperceel van een bedrijf, een woning of een terrein met een andere 
functie;

1.80  erotisch getinte vermaaksfunctie

een vermaaksfunctie, die is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of 
vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en 
een seksautomatenhal; 

1.81  essentiële woonvoorzieningen

de voorzieningen die ten minste nodig zijn om een woning zelfstandig te kunnen bewonen: een 
privé woon- en/of slaapvertrek, een keuken of kookhoek, een toilet en een bad- en/of 
douchegelegenheid; 
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1.82  evenement

voor publiek toegankelijke incidentele of periodieke verrichting op, in ieder geval, het gebied van 
kunst, ontwikkeling, ontspanning, sport of vermaak, alsmede grootschalige 
herdenkingsplechtigheden, tentoonstellingen, optochten, kermissen, circussen, filmopnamen 
en feesten; 

1.83  extensieve dagrecreatie

recreatief medegebruik van gronden zoals wandelen, fietsen, varen, paardrijden, zwemmen en 
vissen; onder extensieve dagrecreatie vallen geen gemotoriseerde sporten; 

1.84  extensieve recreatie en toeristische activiteiten

Dagrecreatie gericht op landschapsbeleving waarvoor een zeer gering voorzieningenniveau is 
benodigd.

1.85  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

1.86  geluidsbelasting vanwege een industrieterrein

De etmaalwaarde van het equivalenten geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, 
veroorzaakt door de gezamenlijke inrichtingen aanwezig op het industrieterrein, zoals bedoeld 
in de Wet geluidhinder.

1.87  geluidsbelasting vanwege een weg

De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, 
veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie 
van weggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

1.88  geluidsgevoelig gebouw

gebouw dat dient ter bewoning of een ander geluidsgevoelig als bedoeld in de Wet 
geluidhinder, c.q. het Besluit geluidhinder; 

1.89  geluidsgevoelig object

geluidsgevoelig gebouw, geluidsgevoelige ruimte of geluidsgevoelig terrein als bedoeld in de 
Wet geluidhinder; 

1.90  geluidsgevoelige ruimte

geluidsgevoelige ruimte als bedoeld in de Wet geluidhinder; 

1.91  geluidsreducerende maatregelen

fysieke en niet-fysieke maatregelen gericht op het reduceren van de geluidsbelasting vanwege 
industrie-, bedrijfs of wegverkeerslawaai op geluidsgevoelige objecten, of maatregelen die daar 
niet specifiek op gericht zijn doch wel tevens een geluidsreducerende uitwerking hebben, zoals 
bijvoorbeeld verkeersmaatregelen, het aanbrengen van geluidsarm asfalt, geluidswallen of 
-schermen of de aanleg van nieuwe wegen elders die tot gevolg hebben dat de verkeers- en de 
geluidsbelasting afneemt; 

1.92  geluidszoneringsplichtige inrichting

een inrichting waarvoor ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 
bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 
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1.93  geurgevoelig object

gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt 
voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee 
vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

1.94  gevellijn

de denkbeeldige lijn op een bouw

1.95  goot, druiplijn, boeiboord

de laagste snijlijn van gevel- naar dakvlak;

1.96  hindergevoelig gebouw

geluidsgevoelig gebouw en/of geurgevoelig object;

1.97  hindergevoelig object

hindergevoelige functie en/of hindergevoelig gebouw; 

1.98  hindergevoelige functie

geluidgevoelige functie en/of geurgevoelige functie;

1.99  hogere grenswaarde

een maximum waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en 
die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, c.q. het 
Besluit geluidhinder; 

1.100  hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de 
bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken.

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 
de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of 
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.101  hoofdverblijf

de plaats waar een persoon gedurende een jaar het merendeel van de nachten doorbrengt en 
waar het sociale leven van deze persoon zich afspeelt; 

1.102  horecabedrijf

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 
verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt en/of waarin zaalruimte wordt 
verhuurd en ter plaatse beschikbaar wordt gesteld, één en ander al dan niet in combinatie met 
een vermaaksfunctie, met uitzondering van een seksinrichting; 

1.103  houtteelt

het bedrijfsmatig voortbrengen van hout en bosproducten op gronden die hiervoor tijdelijk 
(maximaal 40 jaar) worden gebruikt, voorzover de Boswet niet van toepassing is; 

1.104  huishouden

één persoon, een gezin of een hiermee gelijk te stellen groep van personen van beperkte 
omvang, die bij verblijf in een woning of een recreatiewoning de daar aanwezige essentiële 
woonvoorzieningen deelt; 
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1.105  kampeermiddel

onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, één en ander voor 
zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan 
wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief verblijf; 

1.106  kampeerstandplaats

een plaats op een kampeerterrein bestemd voor het plaatsen van een kampeermiddel; 

1.107  kampeerterrein

een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht en blijkens die inrichting bestemd, om 
daarop gelegenheid te geven tot het houden van recreatief nachtverblijf in kampeermiddelen 
en/of trekkershutten en/of het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen het houden 
van recreatief nachtverblijf in kampeermiddelen en/of trekkershutten; 

1.108  kantine

een restauratieve voorziening ten dienste van een bedrijf, instelling of vereniging, gericht op het 
verstrekken van (eenvoudige) spijzen en dranken aan de reguliere gebruikers van dat bedrijf of 
die instelling dan wel vereniging; 

1.109  kantoor

een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige dan wel 
financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al dan 
niet met een (publieksgerichte) baliefunctie; 

1.110  kap

constructie ter afdekking van een gebouw of overkapping waarop de dakbedekking rust, niet 
zijnde een muur, met tenminste één hellend vlak van tenminste 15°;

1.111  kas

Een bouwwerk, niet zijnde een tunnelkas of een naar de aard daarmee vergelijkbaar bouwwerk, 
waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander licht doorlatend 
materiaal, dienend tot het kweken van groente, vruchten, bloemen, bomen, struiken of planten.

1.112  kelder

bijzondere bouwlaag waarbij de vloer van de bovengelegen bouwlaag onder dan wel gelijk aan 
het peil is gelegen; 

1.113  kunstobject

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, bestemd ter voortbrenging van de beeldende kunsten; 

1.114  kwekerij

een bedrijfsactiviteit gericht op het voortbrengen van een of meer soorten gewassen door 
middel van vollegrondsteelt, containerteelt en/of anderszins, waarbij per geteelde gewassoort 
een beperkte oppervlakte geteeld wordt en waarbij gewasbewerkingen en 
oogstwerkzaamheden slechts in beperkte mate gemechaniseerd worden uitgevoerd; 

1.115  kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde voor 
het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen 
moet worden; 
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1.116  landschappelijke waarde

De aan een gebied toegekende waarde, wat betreft het waarneembare deel van het 
aardoppervlak, welke waarde wordt bepaald door de herkenbaarheid en identiteit van de 
onderlinge samenhang en beïnvloeding van niet-levende en levende natuur.

1.117  legaal bouwwerk

bouwwerk dat is opgericht met inachtneming van het bepaalde in of krachtens de 
Woningwet;
bouwwerk dat oorspronkelijk niet is opgericht met inachtneming van het ten tijde van de 
oprichting bepaalde in of krachtens de Woningwet, maar die ingevolge het Besluit 
omgevingsrecht (Stb. 143, 25 maart 2010) zonder omgevingsvergunning zou kunnen 
worden opgericht;

1.118  lessenaarsdak

dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak;

1.119  manege

Een bedrijf met een publieksgericht karakter, gericht op het bieden van gelegenheid aan 
derden tot het berijden en verzorgen van paarden en/of pony's. De bedrijfsactiviteiten bestaan 
uit instrueren, verhuren van paarden en/of pony's, het organiseren van wedstrijden en/of andere 
evenementen, alsmede het exploiteren van pensionstalling, horeca (kantine, foyer en 
dergelijke), logies en/of verenigingsaccommodatie. Daarnaast kunnen de bedrijfsactiviteiten 
bestaan uit het houden, weiden, stallen, africhten, trainen en/of berijden van paarden en/of 
pony's, alsmede de handel in paarden en/of pony's.

1.120  mantelzorg

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

1.121  meervoudige woning

een woning bestemd dan wel geschikt voor bewoning door meer dan één huishouden, vanwege 
het in meervoud aanwezig zijn van alle essentiële woonvoorzieningen, waarbij de essentiële 
woonvoorzieningen voor een huishouden niet behoeven te worden gedeeld met een ander 
huishouden, zich niet in één ruimte bevinden met essentiële woonvoorzieningen van een ander 
huishouden en vanuit de woning bereikbaar zijn zonder privé-vertrekken van een ander 
huishouden te moeten doorkruisen; 

1.122  meerzijdige kap

een kap bestaande uit meer dan één hellend dakvlak;

1.123  mestopslag

Opslag van mest voor een agrarisch bedrijf, in een bouwwerk zoals een mestbassin of opslag 
anders dan in een bouwwerk (mestzak en daarmee gelijk te stellen voorzieningen).

1.124  mini-camping

een kampeerterrein waarop tijdens de periode tussen 15 maart en 31 oktober ten hoogste 15 
kampeerstandplaatsen voor mobiel kampeermiddelen aanwezig zijn; 

1.125  mobiel kampeermiddel

tent, tentwagen, camper of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of 
gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor ingevolge 
artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een 
omgevingsvergunning vereist is, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen 
geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt 
voor recreatief verblijf; 
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1.126  natuur(wetenschappelijke) waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de geologische bodemkundige en 
biologische elementen, voorkomend in dat gebied; 

1.127  nevenactiviteiten

Aan de agrarische hoofdactiviteit ondergeschikte activiteiten die niet rechtstreeks de 
uitoefening van de agrarische bedrijfsvoering betreffen.

1.128  nissenhut

Loods (ook bekend als romneyloods) met een halfcirkelvormige doorsnede, opgebouwd uit 
metalen spanten met een T- of buisprofiel en afgedekt met dunne staalplaten op gordingen. 
Gebouwtype dat demontabel en verplaatsbaar is.

1.129  normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, 
waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming; 

1.130  nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie; 

1.131  objecten ten behoeve van minder zelfredzame personen

objecten zoals basisscholen en scholen voor bijzonder onderwijs, zorginstellingen, 
verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen, kinderdagopvang, aanleunwoningen bij 
zorginstellingen of bij bejaardenhuizen, sociale werkplaatsen, cellencomplexen of daarmee 
gelijkgestelde inrichtingen;

1.132  ondergeschikte bouwonderdelen

a. balkons, entreeportalen en ingangspartijen, erkers, galerijen, luifels, en veranda's, alle 
samen over maximaal de halve gevelbreedte;

b. funderingen, hellingbanen, stoepen, stoeptreden, plinten, alle niet hoger dan 1 meter;
c. liftschachten, trappen(huizen), schoorstenen en ventilatiekanalen, alle samen over 

maximaal een kwart van de gevelbreedte;
d. gevel- en kroonlijsten, gevelversieringen, kozijnen, pilasters, en overstekende daken;

en naar aard en omvang hiermee gelijk te stellen bouwonderdelen.

1.133  ondergeschikte functie

een functie die qua omvang en uitstraling ondergeschikt is aan een op dezelfde plaats 
voorkomende (hoofd)functie, maar indien dat in de doeleindenomschrijving niet expliciet is 
aangegeven aan die functie niet ten dienste hoeft te staan c.q. daar functioneel mee verbonden 
hoeft te zijn;  

1.134  ondersteunende horeca

het als nevenactiviteit verkopen van dranken en spijzen voor consumptie ter plaatse van een 
openbaar toegankelijk commercieel bedrijf of commerciële instelling, geen horecagelegenheid 
zijnde;

1.135  overbouwde oppervlakte

wordt gemeten door de som van de neergeslagen oppervlakte van de gedeelten van een 
bouwwerk, dat zich geheel boven het niveau van het maaiveld bevindt en daar niet mee gelijk 
ligt. Dakoverstekken, luifels, balkons e.d. die niet meer oversteken dan 0,5 meter worden niet 
meegeteld;
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1.136  overig aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

het beroepsmatig uitoefenen van dienstverlenende bedrijvigheid gericht op 
consumentverzorging dan wel ambachtelijke bedrijvigheid gericht op consumentverzorging, 
geheel of overwegend door middel van handwerk, waarbij door zijn beperkte omvang in een 
woning en daarbij behorende bijgebouwen door een bewoner van het perceel; 

1.137  overkapping

elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een voor mensen toegankelijke oppervlakte overdekt 
en geheel of gedeeltelijk door ten hoogste één wand is omsloten; 

1.138  pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid 
die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.139  permanente bewoning

De huisvesting van één of meerdere personen, in een gebouw waarin het hoofdverblijf is 
ondergebracht en dat is bestemd om het hele jaar te worden bewoond.

het gebruik van een gebouw, kampeermiddel, voer- of vaartuig als hoofdverblijf; 

1.140  plaatselijke verhogingen

Afzuig-/luchtbehandelingsinstallaties, luchtkokers, liftkokers, lichtkappen/-koepels, 
meetapparatuur, schoorstenen, en zend-/ontvangstinstallaties en naar aard en omvang 
hiermee gelijk te stellen bouwonderdelen bovenop een bouwwerk.

1.141  plaatsgebonden kampeermiddel

een bouwwerk dat langer dan 8 maanden op een kampeerterrein is geplaatst of niet langer te 
verplaatsen is dat geheel of ten dele wordt gebruikt of kan worden gebruikt voor recreatief 
verblijf; waaronder in ieder geval worden gerekend: een chalet, stacaravan, tenthuisje en 
trekkershut;

1.142  plangebied

Het gebied waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft.

1.143  planregels

De in de Wet ruimtelijke ordening, in het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening en in de 
Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP2012) bedoelde regels van dit 
bestemmingsplan die bepaald gebruik en bebouwing van het plangebied toelaten.

1.144  platte afdekking

een horizontale afdekking of een afdekking onder een hoek van maximaal 5 graden met het 
horizontale vlak; 

1.145  productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie; 

1.146  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding;

1.147  prostitutiebedrijf

zie seksinrichting;
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1.148  reclame-uiting

een op enige wijze met een bouwwerk verbonden zijnde, openbare aanprijzing om de afzet of 
het gebruik van goederen of diensten te bevorderen. Onder aanprijzing wordt mede begrepen 
de naam van de verkoper, dienstverlener et cetera;

1.149  reclameobject

bouwwerk of werk opgericht en/of in stand gehouden met het doel te functioneren als of als 
drager van reclame-uiting(en);

1.150  recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve medegebruik is toegestaan;

1.151  recreatief verblijf

het kortdurend recreatief verblijf van één of meerdere personen met of zonder overnachting die 
elders hun hoofdverblijf hebben, waarmee in ieder geval geen sprake is van permanente 
bewoning;

1.152  recreatievaartuig

een vaartuig, bestemd of in gebruik voor recreatief verblijf;

1.153  recreatieve bewoning

bewoning door een huishouden gedurende een gedeelte van het kalenderjaar in het kader van 
weekend- en/of recreatief verblijf; 

1.154  recreatiewoning

Een gebouw, waaronder een botenhuis, dat geen woonkeet, geen caravan of bouwsel op 
wielen is, bestemd voor tijdelijk recreatief verblijf door een persoon, een (deel van een) gezin of 
een daarmee gelijk te stellen groep mensen, dat niet fungeert als Permanente bewoning: of 
hoofdwoonverblijf.

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat naar de aard en inrichting is bestemd voor 
recreatieve bewoning, daaronder niet begrepen trekkershutten, chalets of stacaravans;

1.155  risicovolle inrichting

een inrichting, waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, 
richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het 
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.156  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, prostitutie wordt verricht, dan wel een erotisch getinte vermaaksfunctie 
aanwezig is. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een erotische 
massagesalon, sekstheater, bordeel of een parenclub, of een daarmee gelijk te stellen bedrijf, 
al dan niet in combinatie met elkaar;

1.157  serrestal

Een foliestal met boogconstructie en tunnelframes met dakbedekking bestaande uit één of 
twee lagen kunststof folie met daaroverheen een schaduwdoek. De gevels bestaan uit een lage 
keerwand met daarboven een windbreekgaas of een ventilatiegordijn.

1.158  silo

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de opslag van goederen, waaronder 
mest;
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1.159  souterrain

bijzondere bouwlaag waarvan de vloer onder het gemiddelde aangrenzende straatpeil is 
gelegen en waarbij de vloer van de bovengelegen bouwlaag maximaal 1,5 meter boven het peil 
is gelegen;

1.160  stacaravan

een verblijf van ten hoogste 40 m² dat gedurende langere tijd op een kampeerterrein op 
dezelfde plaats blijft staan en op het terrein op het eigen onderstel verplaatst kan worden en 
als één geheel over de openbare weg vervoerd mag worden. Een stacaravan onderscheidt zich 
van een mobiel kampeermiddel doordat het gedurende een periode van meer dan 8 maanden 
tijd op eenzelfde kampeerstandplaats blijft staan;

1.161  standplaats

een standplaats als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening;

1.162  statische opslag

opslag en/of stalling van goederen die geen regelmatige verplaatsing behoeven, zonder dat 
deze ter plaatse worden bewerkt, verwerkt, gerepareerd of verhandeld. 

1.163  stedebouwkundige commissie

een onafhankelijke commissie met specifieke deskundigheid op het terrein van stedebouw en 
architectuur, bestaande uit tenminste één persoon;

1.164  straatmeubilair

bouwwerken ten behoeve van de aankleding van het openbaar gebied, zoals verkeersgeleiders, 
verkeersborden, brandkranen, lichtmasten, zitbanken, bloembakken, papier-, glas- en andere 
inzamelbakken, kunstwerken, speeltoestellen alsmede telefooncellen, abri's en bouwwerken 
voor kleinschalige (< 50 m³) nutsvoorzieningen; 

1.165  strijdig evenement

een evenement dat vanwege duur, frequentie, aard en/of omvang niet past binnen de ter 
plaatse geldende bestemming(en);

1.166  teeltondersteunende kas

een verplaatsbaar bouwwerk van lichte constructie in, op of boven de grond dat door agrarische 
bedrijven en kwekerijen met plantaardige teelten wordt gebruikt om de volgende doelen na te 
streven:

verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -verlating of 
het voorkomen van schade door vorst; 

1.167  teeltondersteunende voorzieningen

voorzieningen in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten 
worden gebruikt om de volgende doelen na te streven:

verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -verlating, terugdringing 
van onkruidgroei en beperking van vraatschade; 
verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen verhoogd te telen; 
het bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming, terugdringing 
onkruidbestrijding, effectief omgaan met water) of 
het voorkomen van schade door vorst.

1.168  tenthuisje

een gebouw met een oppervlakte van ten hoogste 30 m², bestaande uit een lichte constructie 
en lichte materialen, zoals tentdoek, niet zijnde een mobiel kampeermiddel of een stacaravan, 
dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor recreatief verblijf;
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1.169  terugkerend evenement

een met een zekere regelmaat of in een bepaald patroon terugkerend evenement;

1.170  theeschenkerij

Een aan de bestemming ondergeschikte galerie en horecabedrijf waar bedrijfsmatig dranken 
en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt. De activiteiten zijn vooral gericht op 
tuinrecreatie en het overdag verstrekken van in hoofdzaak alcoholvrije dranken en eenvoudige 
etenswaren aan met name bezoekers van de bestemming en/of passerende recreanten.

1.171  theetuin

een aan de hoofdfunctie ondergeschikt horecabedrijf dat slechts beperkt is tot het verstrekken 
van alcoholvrije dranken en het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide klein en 
koude etenswaren. Een theeschenkerij (inpandig) wordt gelijk geschaard aan een theetuin;

1.172  torensilo

een bouwwerk ten behoeve van opslag van (ruw)voer of kunstmest;

1.173  trekkershut

een gebouw met een oppervlakte van ten hoogste 30 m², bestaande uit een lichte constructie 
en lichte materialen, niet zijnde een mobiel kampeermiddel of een stacaravan, dat naar de aard 
en de inrichting is bedoeld voor recreatief verblijf ;

1.174  tuinbouwbedrijf

en bedrijf dat overwegend of alleen is gericht op het voortbrengen van producten door het telen 
en kweken van tuinbouwgewassen, op open grond of in kassen, waarbij gebruik gemaakt kan 
worden van biomassavergisting.

1.175  tuinbouwgewassen

Groenten, vruchten, bloemen, sierplanten, bomen niet zijnde bosbouw, bollen of zaden.

1.176  tuinrecreatie

Het in ondergeschikte mate aan de bestemming openstellen van een erf voor publiek voor 
dagrecreatie in de vorm van een showtuin, theeschenkerij, beeldentuin en daarmee te 
vergelijken activiteiten.

1.177  tunnelkas

Elke constructie van hout, metaal of ander materiaal, welke met plastic of in gebruik daarmee 
overeenstemmend materiaal is afgedekt en dient als teeltondersteuning voor bedekte teelten.

1.178  volkstuin

een perceel grond dat zich niet in de onmiddellijke nabijheid van de woning van de gebruiker 
bevindt, waarop de gebruiker gewassen teelt voor eigen gebruik; 

1.179  voorerf

gedeelte van het erf voor de voorgevel van het woongebouw c.q. hoofdgebouw of het verlengde 
daarvan;

1.180  voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, of indien een perceel met meerdere zijden 
aan een weg grenst, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van 
het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;

1.181  voorgevelrooilijn

De evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke;
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langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels 
van de bestaande bebouwing, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels 
van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn 
overeenkomstig de richting van de weg heeft;
langs een wegzijde zonder een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de 
voorgevels van de bestaande bebouwing, en waarlangs mag worden gebouwd, gelegen is 
op 10 meter uit de as van de weg bij een wegbreedte tot 10 meter, of gelegen is op 15 
meter uit de as van de weg bij een wegbreedte vanaf 10 meter.

1.182  voorkeursgrenswaarde

de maximum waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit 
de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder;

1.183  vrij beroep

de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, 
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen 
gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen wordt 
uitgeoefend door een bewoner van het perceel, waaronder niet wordt begrepen de uitoefening 
van detailhandel;

1.184  vrijloopstal

Traditionele veestal, boog- of serrestal zonder ligboxen met een gecombineerd lig- en 
loopoppervlak.

1.185  vrijstaand woongebouw

woongebouw dat niet met een ander woongebouw of ander gebouw op een aangrenzend 
bouwperceel verbonden is;

1.186  wellness

het bedrijfsmatig exploiteren van gebouwen met bijbehorende voorzieningen, waarbij de 
mogelijkheid wordt geboden om zowel actief als passief te werken aan de gezondheid en het 
welzijn van de mens. Onder bijbehorende voorzieningen wordt in ieder geval begrepen de 
detailhandel in wellnessgerelateerde producten;

1.187  werk

een werk, geen bouwwerk zijnde; 

1.188  winkel

Een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden 
gebruikt voor de detailhandel.

1.189  wolfseind

afgeknot dakschild op de kop van een zadeldak;

1.190  wonen

Permanente huisvesting van één of meerdere personen behorende tot één afzonderlijk 
huishouden in een woning.

1.191  woning

een complex van ruimten, blijkens zijn indeling geschikt en bestemd voor de huisvesting van 
één afzonderlijk huishouden (niet-meervoudige woning);

1.192  woonboerderij

één gebouw dat bestaat uit een (voormalige) agrarische bedrijfswoning met de in hetzelfde 
gebouw opgenomen (voormalige )agrarische bedrijfsruimten;
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1.193  woongebouw

een gebouw of een complex van aan elkaar verbonden gebouwen waarin tenminste één woning 
is gelegen;

1.194  woonwagen

een voor permanente bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een 
woonwagenstandplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst;

1.195  woonwagenstandplaats

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn 
die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten 
kunnen worden aangesloten;

1.196  zadeldak

een dak bestaande uit twee schuine tegenoverliggende dakvlakken die in de nok 
samenkomen;

1.197  zakelijke dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten in een kantoorachtige omgeving op administratief, 
financieel en juridisch gebied, op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie en 
daarmee naar de aard vergelijkbare vormen van dienstverlening;

1.198  zijgevel

de naar de zijdelingse perceelsgrens gekeerde gevel van een gebouw;

1.199  zolder

een ruimte onder de nok van een kap met een grootste hoogte van ten hoogste 1,50 m;

1.200  zoneplichtige weg

een weg die een zone heeft conform artikel 74 van de Wet geluidhinder;

1.201  zorgboerderij

het bieden van de mogelijkheid tot zorg aan personen, door middel van een aan het agrarisch 
gebruik verbonden werkgemeenschap van sociaal therapeutische aard en in de vorm van 
dagopvang.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de afstand tot de perceelsgrens

wordt gemeten over de afstand vanaf enig punt van het gebouw tot de perceelsgrens waar die 
het kortst is;

2.2  de afstand tussen gebouwen

wordt gemeten de afstand vanaf enig punt van een gebouw tot enig punt van een ander gebouw 
waar die het kortst is;

2.3  de breedte van een gebouw

wordt gemeten tussen de buitenkanten van twee tegenover elkaar gelegen zijgevels van 
hetzelfde gebouw, op dat punt waar de zijgevels het verst van elkaar staan;

2.4  de bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte gemeten aan de binnenzijde van die ruimte(n) binnen een functie die 
wordt/worden gebruikt voor een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, 
inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

2.5  de (bouw)hoogte van een bouwwerk

wordt gemeten vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals 
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.6  de dakhelling

wordt gemeten langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.7  de goothoogte van een bouwwerk

wordt gemeten vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, druiplijn, boeiboord  of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.8  de horecavloeroppervlakte

wordt gemeten als de bedrijfsvloeroppervlakte voorzover het ruimten betreffen, die worden 
gebruikt voor de verstrekking van dranken, etenswaren of logies, exclusief toilet-, keuken-, 
entree-, opslag- en administratieruimten, e.d.;

2.9  de horizontale diepte van een gebouw

wordt gemeten over de kortste afstand van de buitenkant van de naar de weg gekeerde gevel 
tot aan de buitenkant van de tegenoverliggende gevel die het verst van de weg is gelegen;

2.10  de inhoud van een bouwwerk:

wordt gemeten tussen de onderzijde van de beganegrondvloer, de buitenzijde van de gevels 
(en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.11  de oppervlakte van het bebouwde erf

de oppervlakte van de figuur die het complex met alle gebouwen, overkappingen, silo's en 
bassins op het bouwperceel -zowel binnen als buiten het bouwvlak- omsluit, en die wordt 
gevormd door op elkaar aansluitende strakke en rechte lijnen te trekken rond het complex, op 
zodanige wijze dat de kleinste omtrek ontstaat;
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2.12  de oppervlakte van een bouwwerk

wordt gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse 
van het bouwwerk. Ondergrondse bouwwerken die meer dan 1 meter buiten het buitenwerk van 
het bovengronds gelegen gebouw worden gerealiseerd tellen mee in de oppervlakteregeling 
voor bebouwing;

2.13  overbouwde oppervlakte

wordt gemeten door de som te nemen van de neergeslagen oppervlakten van de gedeelten van 
een bouwwerk, die zich geheel boven het niveau van het maaiveld bevinden en daar niet mee 
gelijk liggen. Dakoverstekken, luifels, balkons e.d. die niet meer oversteken dan 0,5 meter 
worden niet meegeteld; 

2.14  de verkoopvloeroppervlakte

de bedrijfsvloeroppervlakte van de voor het publiek zichtbare en toegankelijke besloten 
winkelruimte ten behoeve van detailhandel, exclusief toilet-, keuken-, entree-, opslag- en 
administratieruimten e.d.;

2.15  geluidsbelasting

de geluidsbelasting van een geluidsgevoelig gebouw wordt bepaald op de naar de geluidsbron 
gekeerde gevel(s) van een geluidsgevoelig gebouw zoals bedoeld in de Wet geluidhinder of op 
de grens of grenzen van het terrein, voorzover (dat deel van) het terrein ingevolge het 
bestemmingsplan ook als geluidsgevoelig object gebruikt mag worden;

2.16  het peil

de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang tot het plangebied.

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang tot het perceel direct aan de 
weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang tot het perceel niet direct 
aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing 
van de bouw;

c. als in of op het water wordt gebouwd: het gemiddelde waterniveau gedurende een jaar ten 
opzichte van NAP; tevens de waterstand die zoveel mogelijk wordt gehandhaafd en die 
wordt vastgelegd in een peilbesluit;

2.17  resterende bebouwingsruimte

de oppervlakte van het gedeelte van een krachtens het plan toegelaten overbouwde oppervlak 
voor een bebouwingssoort, voorzover dat toegelaten oppervlak nog niet door aanwezige 
bebouwing van die soort is ingenomen.

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - Tuinbouw

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Tuinbouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijfswoning;
b. zorgboerderij uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
c. instandhouden en scheppen van een goed woon- en leefklimaat, ter plaatse van de 

aanduidingen 'milieuzone - geur en geluid zone 50 meter' en 'milieuzone - geurzone 100 
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meter';
d. tuinbouw, tuinbouwbedrijven;
e. agrarische activiteiten.

en daaraan ondergeschikt:

f. bedrijf of beroep aan huis, verbonden aan de bedrijfswoning;
g. groenvoorzieningen;
h. nutsvoorzieningen;
i. parkeervoorzieningen, paden en wegen;
j. productiegebonden detailhandel;
k. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
l. water, -partijen en -lopen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken -uitgezonderd de bouwwerken als bedoeld in artikel 3.2.3 en 
3.2.4 geldt dat dit alleen is toegelaten in een bouwvlak en uitsluitend ten behoeve van een 
tuinbouwbedrijf. 

3.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. kassen zijn toegelaten tot een hoogte van 9 meter;
b. overige bedrijfsbouwwerken zijn toegelaten tot een bouwhoogte van 14 meter; 
c. bedrijfsgebouwen, kassen en overige gebouwen alsmede bassins zijn alleen toegelaten op 

een afstand groter dan 15 meter vanaf de naar de weg gekeerde perceelsgrens en op een 
afstand groter dan 4 meter vanaf de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning;

d. bedrijfswoningen zijn toegelaten:
1. één per bouwvlak;
2. tot een oppervlak van 150 m2;
3. tot een bouwhoogte van 8,5 meter en tot een goothoogte van 4,5 meter;
4. alleen op een afstand groter dan 4 meter vanaf de naar de weg gekeerde 

perceelsgrens;
e. bijgebouwen bij een bedrijfswoning zijn toegelaten tot een oppervlak van 50 m2, tot een 

bouwhoogte van 5,5 meter en tot een goothoogte van 3 meter;
f. gebouwen voor verkeers- en nutsdoeleinden zijn toegelaten tot een oppervlak van 20 m2, 

en tot een bouwhoogte van 3 meter;
g. het bouwen van nissenhutten is niet toegelaten;
h. het bouwen van serre-, vrijloop- en boogstallen is niet toegelaten;
i. gebouwen zijn toegelaten tot de daarvoor in deze bouwregels genoemde hoogten, 

uitgezonderd plaatselijke verhogingen. Plaatselijke verhogingen zijn toegelaten tot ten 
hoogste 10% van de oppervlakte van het betreffende gebouw, en tot ten hoogste een kwart 
van de maximale hoogte van het betreffende gebouw met een maximum van 3 meter.

3.2.3  Erf- of perceelafscheidingen

Erf- of perceelafscheidingen zijn toegelaten tot 1 meter hoogte, of tot 2 meter mits gebouwd:

a. op een erf of perceel waarop reeds een gebouw staat, en
b. meer dan 1 meter achter de voorgevelrooilijn, en
c. meer dan 1 meter van de weg of het openbaar groen.

3.2.4  Licht-, reclame- en vlaggenmasten

Licht-, reclame- en vlaggenmasten zijn toegelaten tot 6 meter hoogte.

3.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

het straat- en bebouwingsbeeld, en
de aanwezige cultuurhistorische, landschaps- en natuurwaarden, en
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de woonsituatie, en
de verkeersveiligheid, en
de sociale veiligheid, en
de milieusituatie, en
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 

met een omgevingsvergunning afwijken van:

1. de op de plankaart of in de planregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot 
ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages,

uitgezonderd de hoogte van windturbines en reclamemasten,
behalve waarvoor hiernavolgend andere maten en percentages genoemd worden; 

2. de planregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, als een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft;

3. het bepaalde in 3.2.2 onder c en onder d4 als een efficiënte kavelindeling en/of 
bedrijfsvoering dit vereist, en toestaan dat kleinere afstanden worden aangehouden;

4. het bepaalde in 3.2.2 onder d3 en een goothoogte tot 6 meter toestaan.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Bedrijf of beroep aan huis

Voor aan de bedrijfswoning verbonden bedrijven en beroepen gelden de volgende regels:

a. de woonfunctie blijft de hoofdfunctie, zowel in omvang als in uitstraling, vooral aan de naar 
de weg gekeerde zijde(n) van het perceel;

b. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner(s);
c. de activiteit mag geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de woning en 

omgeving, en mag geen noemenswaardige hinder veroorzaken of afbreuk doen aan de 
gebruiksmogelijkheden en privacy van omliggende gronden en bouwwerken;

d. de activiteit wordt in de gebouwen uitgeoefend;
e. de activiteit mag niet meer ruimte gebruiken dan 40% van de totale oppervlakte van de 

gebouwen en niet meer dan 50 m2;
f. alleen productiegebonden detailhandel is toegelaten;
g. de activiteit is alleen toegelaten als zij milieuhygiënisch passend is;
h. de activiteit is alleen toegelaten als in de parkeerbehoefte voorzien wordt op het eigen erf;
i. reclame-uitingen en etalages zijn niet toegelaten.

3.4.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.2 onder b. van de 
Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a. ter plaatse van de aanduidingen 'milieuzone - geur en geluid zone 50 meter' en 'milieuzone 
- geurzone 100 meter': biomassavergisting, opslag van vaste mest, afgedragen gewas of 
gebruikt substraatmateriaal en mestfermentatie;

b. het gebruik van andere gebouwen dan de bedrijfswoning en haar bijgebouwen voor 
bewoning;

c. het gebruik van bijgebouwen van de bedrijfswoning voor zelfstandige bewoning;
d. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
e. het gebruik van gronden voor houtteelt, boomkwekerijen, boomgaarden en de aanleg van 

bos;
f. het gebruik van gronden buiten het bouwvlak voor mestopslag, tenzij het bestaande opslag 

is;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken als manege;
h. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;
i. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders 

dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten, werken 
en werkzaamheden;

j. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik 
onttrokken) vaar-, vlieg- of voertuigen;

k. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel (anders dan 3.4.1 onder e 
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toelaat), een horecabedrijf en/of seksinrichting.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

het straat- en bebouwingsbeeld, en
de aanwezige cultuurhistorische, landschaps- en natuurwaarden, en
de woonsituatie, en
de verkeersveiligheid, en
de sociale veiligheid, en
de milieusituatie, en
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, 

met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in 3.4.2 onder a en ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone 100 
meter' en opslag van vaste mest, afgedragen gewas of gebruikt substraatmateriaal en 
mestfermentatie toestaan;

b. het bepaalde in 3.4.2 onder b en c en toestaan dat een bedrijfswoning door meer dan één 
afzonderlijke huishouding wordt gebruikt en vrijstaande bijgebouwen voor zelfstandige 
bewoning worden gebruikt, mits:
1. dit gebruik voor mantelzorg nodig is en die zorgbehoefte overtuigend is aangetoond;
2. voor de mantelzorg niet meer dan 60 m2 wordt gebruikt;
3. voor de mantelzorg gebruikte vrijstaande bijgebouwen een ruimtelijke eenheid vormen 

met de woning;
4. voor de mantelzorg gebruikte gebouwen op niet meer dan 10 meter van de 

dichtstbijzijnde zij- of achtergevel van de woning liggen en niet voor de (verlengde) 
voorgevel van de woning;

5. het gebruik direct na beëindiging van de mantelzorg in overeenstemming met de regels 
van dit bestemmingsplan wordt gebracht.

c. het bepaalde in 3.4.2 onder k en detailhandel toestaan, in de vorm van het inpandig 
aanbieden en verkopen van streekeigen producten tot een vloeroppervlak van 120 m2.
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Artikel 4  Bedrijf

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven die zijn genoemd in de bij de regels behorende Bijlage 3 Staat van Bedrijven: 
Bedrijf onder de milieucategorieën categorieën 1, 2 en 3.1, hieronder niet inbegrepen 
geluidszoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen;

met daaraan ondergeschikt:

kantines voorzover die dienen ten behoeve van de doeleinden genoemd onder 4.1 sub a;
groenvoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
water;
verhardingen;
parkeervoorzieningen; 

met de bijbehorende tuinen, erven en additionele voorzieningen. 

4.2  Bouwregels

Bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de 
volgende bepalingen, waarbij bestaande bouwwerken zijn toegestaan:

4.2.1  Bouwwerken beperking

Zie Artikel 16.

4.2.2  Gebouwen en overkappingen algemeen

a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak;
b. indien een relatie is aangegeven tussen twee of meer bouwvlakken, is er sprake van een 

gekoppeld bouwvlak en zijn hierop de bepalingen met betrekking tot een enkel bouwvlak 
van toepassing;

c. als op de verbeelding een relatie is aangegeven tussen twee of meer bouwvlakken, gelden 
die bouwvlakken als één bouwvlak;

4.2.3  Maatvoering gebouwen en overkappingen

a. de goot- en bouwhoogte en dakhelling van gebouwen en overkappingen mogen niet meer 
c.q. minder bedragen dan in het volgende bouwschema is bepaald, tenzij op de 
verbeelding anders is aangeduid:

Type gebouw Goothoogte (in 
meter)

Bouwhoogte (in 
meter)

Kap en dakhelling

Bedrijfsgebouwen en 
overkappingen

ten hoogste 4,50 ten hoogste 10 tenminste 15° en ten 
hoogste 60°

Overkappingen ten hoogste 5 ten hoogste 5 -

4.2.4  Bouwwerken anders dan gebouwen en overkappingen

Voor bouwwerken anders dan gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. voor de bouwhoogte en situering geldt hetgeen in het volgende bouwschema is bepaald, 
tenzij op de verbeelding anders is aangeduid:

Functie van een bouwwerk Maximum bouwhoogte (in meter)

Voor de voorgevel Overig

Erf- en terreinafscheidingen 2 2
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Palen en masten, niet zijnde reclamemasten 8 8

Reclamemasten 6 6

Overige bouwwerken 1 5

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met inachtneming van 4.3.2  omgevingsvergunning verlenen voor het 
afwijken van:

a. 4.2.3 sub a voor een goothoogte van een bedrijfsgebouw tot ten hoogste 7 meter;
b. 4.2.3 sub a voor een bouwhoogte van een bedrijfsgebouw tot ten hoogste 14 meter;  
c. 4.2.2 sub a voor het bouwen voor bedrijven die niet zijn genoemd in de Bijlage 3 Staat van 

Bedrijven: Bedrijf en waarvoor op grond van 4.5.1 sub a een omgevingsvergunning kan 
worden verleend;

d. 4.2.2 sub a en 4.2.4 sub a en toestaan dat een bedrijfsgebouw en/of overkapping 
gedeeltelijk buiten een bouwvlak wordt gebouwd, mits:
1. de oppervlakte van (een gedeelte van) het gebouw of de overkapping buiten het 

bouwvlak ten hoogste 200 m² bedraagt;
2. de hoogte van het bedrijfsgebouw of de overkapping buiten het bouwvlak ten hoogste 3 

meter bedraagt;
e. 4.2.4 sub b en toestaan dat de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten hoogste 

10 meter mag bedragen, reclamemasten daarvan uitgezonderd;
f. 4.2.3 sub a en toestaan dat een bedrijfswoning (gedeeltelijk) wordt afgedekt met een 

lessenaarsdak of platte afdekking.

4.3.2  Afwijk ingsvoorwaarden

a. Bij de toepassing van de onder 4.3.1 sub a tot en met f genoemde afwijkingsregels zijn de 
voorwaarden zoals genoemd in 17.2 sub c van toepassing;

b. Bij de toepassing van de onder 4.3.1 sub g en h genoemde afwijkingsregels vraagt het 
bevoegd gezag ten aanzien van de stedebouwkundige en architectonische eigenschappen 
van de betreffende bebouwing respectievelijk de inpassing in de omgeving vooraf advies 
aan een stedebouwkundige commissie.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Toegestaan gebruik

Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:

a. gebruik van gebouwen ten behoeve van productiegebonden detailhandel, met een 
verkoopvloeroppervlak van ten hoogste 60 m². 

4.4.2  Strijdig gebruik

Het volgende gebruik is in ieder geval strijdig met deze bestemming:

a. het uitoefenen van detailhandel, met uitzondering van het gestelde in 4.4.1.

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met inachtneming van 4.5.2, een omgevingsvergunning verlenen voor 
het afwijken van:

a. 4.1 voor de vestiging van bedrijven die niet zijn genoemd in Bijlage 3 Staat van Bedrijven: 
Bedrijf, mits deze bedrijven naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de 
aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, voor wat betreft 
geur, stof, gevaar en geluid, gelijk kunnen worden gesteld met de bedrijven welke wel zijn 
genoemd;

b. 4.1 voor de vestiging van bedrijven van 1 (stap van een) milieucategorie hoger dan de 
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categorie die op grond van het bestemmingsplan is toegestaan, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bestaande woon- en leefklimaat in 

de directe omgeving;
2. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen en/of risicovolle inrichtingen betreft.

4.5.2  afwijk ingsvoorwaarden

bij de toepassing van de onder 4.5.1 genoemde afwijkingsregels zijn de voorwaarden als 
genoemd in  17.2 eveneens van toepassing.
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Artikel 5  Gemengd - 2 

5.1  Bestemmingsomschrijving

Gronden met de bestemming 'Gemengd - 2' zijn bestemd voor:

a. wonen, al dan niet in combinatie met een vrij beroep als opgenomen in Bijlage 4 Lijst vrije 
beroepen of een overig aan-huis-verbonden beroep of bedrijf als opgenomen in Bijlage 5 
Lijst overige aan huis verbonden beroepen en/of;

b. detailhandel in motorfietsen met een oppervlakte van ten hoogste 300 m2 
verkoopvloeroppervlak, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 
motorfietsen';

c. bedrijven onder de milieucategorieën 1 en 2 die zijn genoemd in de bij de regels behorende 
Bijlage 2 Staat van Bedrijven: Gemengd, hieronder niet begrepen geluidszoneringsplichtige 
inrichtingen en risicovolle inrichtingen;

met daaraan ondergeschikt:

groenvoorzieningen; 
nutsvoorzieningen;
water;
verhardingen;
parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende tuinen, erven en additionele voorzieningen;

5.2  Bouwregels

Bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de 
volgende bepalingen, waarbij bestaande bouwwerken zijn toegestaan:

5.2.1  Bouwwerken beperking

Zie Artikel 16.

5.2.2  Bouwwerken algemeen

a. Per bouwvlak is ten hoogste 1 (bedrijfs)woning toegestaan, tenzij de aanduiding 'maximum 
aantal wooneenheden' op de verbeelding is opgenomen. De aanduiding vermeldt dan het 
maximaal aantal woningen;

b. Als de verbeelding een relatie aangeeft tussen twee of meer bouwvlakken, gelden die 
bouwvlakken voor de regels als één bouwvlak;

c. de afstand tussen gebouwen en/of overkappingen op een bouwperceel bedraagt tenminste 
1 meter, tenzij de gebouwen en/of overkappingen aaneen worden gebouwd. 

5.2.3  Hoofdgebouwen

Voor wat betreft hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen en woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. als in een bouwgrens een 'gevellijn' is aangeduid wordt tenminste 50% van de naar de weg 

gekeerde gevels van het hoofdgebouw in de 'gevellijn' gebouwd waarbij de betreffende gevel 
als voorgevel moet worden beschouwd;

c. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 
meter bedragen;

d. de horizontale diepte en breedte van een hoofdgebouw mogen niet minder dan 5 meter 
bedragen;

e. de horizontale diepte en breedte van een hoofdgebouw inclusief eventuele aangebouwde 
bijgebouwen mogen niet meer dan 25 respectievelijk 10 meter bedragen;

f. de goot- en bouwhoogte en dakhelling van gebouwen en overkappingen mogen niet meer 
c.q. minder bedragen dan in het volgende bouwschema is bepaald, tenzij ter plaatse 
anders is aangeduid, met dien verstande dat:
1. bij een platte afdekking de hoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte;
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2. topgevels, lijstgevels, dakkapellen en schoorstenen hiervan zijn uitgezonderd. 

Goothoogte (in meter) Bouwhoogte (in meter) Dakhelling

ten hoogste 3 ten hoogste 10 tenminste 30° en ten 
hoogste 60° 

g. het hoofdgebouw mag niet plat worden afgedekt of met een lessenaarsdak, tenzij ter 
plaatse de aanduiding "specifieke bouwaanduiding lessenaarskap" of "plat dak" geldt, 
alwaar een hoofdgebouw met een lessenaarsdak, respectievelijk een platte afdekking mag 
worden afgedekt;

h. de oppervlakte van de (bedrijfs)woning inclusief bijbehorende aan-, uit- en bijgebouwen 
bedraagt ten hoogste 300 m².

5.2.4  Bijgebouwen en overkappingen

Voor wat betreft bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. bijgebouwen en overkappingen mogen worden uitsluitend worden gebouwd binnen het 
bouwvlak en/of ten hoogste 25 meter daarbuiten, mits:
1. bijgebouwen en overkappingen tenminste 3 meter achter het voorerf worden gebouwd;
2. de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen 

op minder dan 10 meter achter het voorerf ten hoogste 30 m² bedraagt;
3. de afstand van een aangebouwd bijgebouw tot de perceelsgrens die het verst van de 

weg ligt of in voorkomend geval, het verst van de op het bouwperceel aangeduide 
gevellijn ligt, ten minste 7,50 meter bedraagt;

4. voor zover gelegen buiten het bouwvlak mogen bijgebouwen en overkappingen op 
hoeksituaties uitsluitend worden gebouwd:

tenminste 5 meter vanaf de kant van de rijbaan zoals die blijkt uit de bij het plan 
behorende ondergrond;
tenminste 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van het om de hoek 
gelegen hoofdgebouw op het belendende perceel;

b. op het voorerf mogen erkers, entreeportalen en vergelijkbare bouwwerken worden gebouwd, 
mits:
1. de afstand van de voorgevel van de erker, entreeportaal of vergelijkbaar bouwwerk tot 

de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 1,50 meter bedraagt, mits de 
horizontale diepte van het bestemmingsvlak dat na de uitbreiding onbebouwd blijft, niet 
minder dan 2 meter zal bedragen;

2. de breedte ten hoogste 50% van de breedte van het bijbehorende hoofdgebouw 
bedraagt;

3. de overbouwde oppervlakte van het gebouw moet passen binnen de overbouwde 
oppervlakte genoemd in 5.2.4 sub d;

4. de hoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;
c. de goot- en bouwhoogte en dakhelling van bijgebouwen en overkappingen mogen niet meer 

c.q. minder bedragen dan in het volgende bouwschema is bepaald, met dien verstande 
dat:
1. bij een platte afdekking de hoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte;
2. als bebouwing met een bouwhoogte van meer dan 3 meter, op minder dan 3 meter van 

de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd, de volgende voorwaarden gelden:
de nokrichting mag niet meer dan 30° afwijken van de zijdelingse perceelsgrens, 
tenzij sprake is van bijgebouwen op twee aangrenzende bouwpercelen die met 
elkaar zijn verbonden of sprake is van een wolfseind dat gericht is op de 
zijdelingse perceelsgrens en; 
als het gebouw 1 hellend dakvlak heeft, moet de lage gootlijn op de 
dichtstbijzijnde perceelsgrens zijn gericht; 

Goothoogte (in 
meter)

Bouwhoogte 
(in meter)

Dakhelling
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Bijgebouw of 
overkapping

ten hoogste 3 ten hoogste 5,50 platte afdekking of meerzijdige 
kap waarbij tenminste 50% van 
het dak is afgedekt met 
hellende dakvlakken van ten 
minste 30° en ten hoogste 60°

d. de gezamenlijke overbouwde oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen mag niet 
meer bedragen dan in onderstaand bouwschema per categorie bouwpercelen is genoemd:

Oppervlakte bouwperceel in m2 Ten hoogste toegestane oppervlakte in 
m2

Totale oppervlakte bijgebouwen + 
overkappingen

kleiner dan 200 50

200-600 75

600-1000 100

groter dan 1000 150

5.2.5  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van 
overkappingen, gelden de volgende regels, waarbij bestaande afwijkingen zijn toegestaan:

a. de gezamenlijke oppervlakte mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 100 m², met 
dien verstande dat overkappingen tot de ten hoogste toegestane oppervlakte onder 5.2.4 
sub d worden geschaard; 

b. de maatvoering mag niet meer bedragen dan zoals in het volgende bouwschema is 
bepaald:

Type bouwwerk Maximum bouwhoogte (in meter)

voorerf overig

Erf- en terrein afscheidingen 1 2

Palen en masten, niet zijnde 
reclamemasten

8 8

Overkappingen n.v.t zie 5.2.4 sub d

Overige bouwwerken 1 5

5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met inachtneming van 5.3.2 een omgevingsvergunning verlenen voor 
het afwijken van:

a. het bepaalde in 5.2.3 sub a en d voor het bouwen buiten het bouwvlak en/of op minder dan 
3 meter uit perceelsgrens, voorzover het gaat om een uitbreiding van het hoofdgebouw 
binnen het gebied op minder dan 3 meter van de zijdelingse perceelsgrens, mits:
1. het betreffende gedeelte van het hoofdgebouw op tenminste 3 meter achter het voorerf 

wordt gebouwd;
2. de maatvoering van de bebouwing, met uitzondering van de bouwhoogte, ter plaatse 

voldoet aan het bepaalde in 5.2.4 sub c;
b. het bepaalde in 5.2.3 sub c voor het bouwen op ten hoogste 3 meter achter de gevellijn of;

1. ten hoogste 10 meter achter de gevellijn onder voorwaarde dat de situering van 
kwetsbare objecten en/of geluidsgevoelige gebouwen deze afwijking vereisen;

103  



Verzamel bestemmingsplan - 2018 I (vastgesteld)

c. het bepaalde in 5.2.3 sub e en toestaan dat de breedte van een hoofdgebouw inclusief 
eventueel aangebouwde bijgebouwen ten hoogste 15 meter bedraagt; 

d. het bepaalde in 5.2.3 sub f en toestaan dat de goothoogte van een hoofdgebouw ten 
hoogste 4,50 meter bedraagt;

e. het bepaalde in 5.2.4 sub a, onder 2  en dat de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande 
bijgebouwen op minder dan 10 meter achter het voorerf ten hoogste 50 m² bedraagt;

f. het bepaalde in 5.2.3 sub g en toestaan dat een hoofdgebouw gedeeltelijk wordt afgedekt 
met een lessenaarsdak of platte afdekking.

5.3.2  Afwijk ingsvoorwaarden

a. Bij de toepassing van de onder 5.3.1 sub a en b genoemde afwijkingsregels zijn de 
voorwaarden zoals genoemd in 17.2 sub c van toepassing. 

b. Bij de toepassing van de onder  5.3.1 sub c tot en met f genoemde afwijkingsregels vraagt 
het bevoegd gezag over de stedenbouwkundige en architectonische eigenschappen van de 
betreffende bebouwing respectievelijk de inpassing in de omgeving vooraf advies aan een 
stedebouwkundige commissie. 

5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Toegestaan gebruik

a. gebruik van het hoofdgebouw voor het uitoefenen van een bed & breakfast wordt als 
gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits wordt voldaan aan hetgeen is 
gesteld in Bijlage 6 Beleidsregels recreatieve verblijfsaccommodaties.

b. gebruik van het hoofdgebouw voor het uitoefenen van administratieve werkzaamheden met 
betrekking tot internetwinkels en telefonische verkoop van goederen wordt als gebruik 
overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits:
1. klanten niet op het perceel komen;
2. geen buitenopslag van goederen, die verband houden met de internetwinkel, 

plaatsvindt;
3. verkeersbewegingen vergelijkbaar zijn met die voor een woonfunctie;

c. gebruik van de gronden ten behoeve van de stalling van ten hoogste 1 toercaravan en/of 
boot op de bijbehorende gronden wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming 
aangemerkt;

d. gebruik van de gronden ten behoeve van productiegebonden detailhandel met een 
verkoopvloeroppervlak van ten hoogste 60 m² wordt als gebruik overeenkomstig de 
bestemming aangemerkt. 

5.4.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning, dan wel de mogelijkheid hiertoe 
door het aanwezig hebben van de benodigde essentiële woonvoorzieningen; 

b. het uitoefenen van een horecabedrijf, met uitzondering van het gestelde in 5.4.1 sub d en 
het exploiteren van een theetuin;

c. de opslag van aan hun gebruik onttrokken voer- of vaartuigen, werktuigen of machines of 
onderdelen daarvan, verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen, bagger en grond, afval, puin, 
grind of brandstoffen, anders dan in verband met normaal onderhoud of ter verwezenlijking 
van de bestemming;

d. het hebben van reclame-uitingen die geen betrekking hebben op de op het perceel 
plaatsvindende niet wederrechtelijke activiteiten;

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag, kan met inachtneming van 5.5.2, een omgevingsvergunning verlenen voor 
het afwijken van:

a. het bepaalde in 5.1 voor de vestiging van bedrijven die niet zijn genoemd in Bijlage 2 Staat 
van Bedrijven: Gemengd, mits deze bedrijven naar aard en effecten op het woon- en 
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leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, 
voor wat betreft geur, stof, gevaar en geluid, gelijk kunnen worden gesteld met de bedrijven 
welke wel zijn genoemd; 

5.5.2  Afwijk ingsvoorwaarden

Bij de toepassing van de onder 5.5.1 genoemde afwijkingsregels zijn de voorwaarden zoals 
genoemd in 17.2 sub c eveneens van toepassing. 
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Artikel 6  Recreatie

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor de hoofdfuncties:

a. dagrecreatie;
b. verblijfsrecreatie;
c. volkstuin;
d. recreatie;
e. botenhuis;
f. strand;
g. sport;
h. sportveld;
i. sportcentrum;
j. sporthal;
k. sportschool;
l. sportzaal;
m. tennisbaan;
n. speelterrein, kinderboerderij;
o. zwembad;

en voor de ondergeschikte functies:

p. groen, groenvoorziening;
q. nutsvoorziening;
r. additionele voorzieningen; 
s. wellness;
t. fysiotherapie, schoonheidsspecialiste en daaraan gelijk te stellen functies;  
u. verkeer, pad, parkeren, erf en tuin;
v. kunstwerken;
w. vijver, water;
x. een bestaande bedrijfswoning.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen zijn alleen toegelaten binnen een bouwvlak, uitgezonderd ondergeschikte 
bouwonderdelen. Ondergeschikte bouwonderdelen mogen de grenzen van het bouwvlak 
met ten hoogste 1 meter overschrijden;
1. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' zijn gebouwen toegelaten tot 

een bouwhoogte niet hoger dan is aangegeven. Van deze hoogtebeperking zijn 
uitgezonderd: 
1. plaatselijke verhogingen, deze zijn toegelaten tot ten hoogste 10% van de 
oppervlakte van het betreffende gebouw, en tot ten hoogste een kwart van de 
maximale hoogte van het betreffende gebouw met een maximum van 3 meter; 
2. waar de bestaande eerder toegelaten bouwhoogte groter is, daar geldt die hoogte 
als maximum.

6.2.2  Licht- en vlaggenmasten

Licht- en vlaggenmasten zijn toegelaten tot 6 meter hoogte.

6.2.3  Overige andere bouwwerken

Overige andere bouwwerken zijn toegelaten tot 3 meter hoogte.
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6.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits hierbij

geen sprake is van verslechtering van de samenhang van het straat- en bebouwingsbeeld, 
en
sprake is van een goede woonsituatie (lichttoetreding, uitzicht en privacy), en
sprake is van een sociaal en verkeersveilige invulling, en
geen sprake is van verslechtering van de milieusituatie, en
geen sprake is van een onevenredige beperking van de gebruiksmogelijkheden van de 
omliggende percelen,

met een omgevingsvergunning afwijken van:

a. de op de plankaart of in de planregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten 
hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages, behalve waarvoor hiernavolgend 
andere maten en percentages genoemd worden;

b. de planregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, als een meetverschil 
daartoe aanleiding geeft;

c. het bepaalde in 6.2.3 en toestaan dat overige andere bouwwerken worden opgericht tot 
een hoogte van 5 meter.

6.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 7.2 onder b van de 
Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen; 
b. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders 

dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten, werken 
en werkzaamheden;

c. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik 
onttrokken) vaar-, vlieg- of voertuigen;

d. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen anders dan toegestaan;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel en een horecabedrijf anders dan 

toegestaan en/of seksinrichting;
f. het gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning.
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Artikel 7  Recreatie - 2

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - 2, aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. ijsbanen
b. waterhuishoudkundige doeleinden
c. de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden;

met de daarbij behorende additionele voorzieningen. 

7.2  Bouwregels

7.2.1  Gebouwen

a. gebouwen en bouwwerken zijn alleen toegestaan ten behoeve van de in de 
bestemmingsomschrijving genoemde doeleinden;

b. hoofdgebouwen zijn alleen binnen een bouwvlak toegestaan; 
c. voor het bouwen van hoofdgebouwen geldt een maximale oppervlakte tot 50 m2;
d. de maximale bouwhoogte van hoofdgebouwen is 5,5 m. 
e. er zijn geen recreatiewoonverblijven toegestaan;

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. gebouwen zijn alleen binnen een bouwvlak toegestaan;
b. de maatvoering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan in 

het volgende bouwschema is bepaald:

functie van een bouwwerk maximale oppervlakte 
in m2

maximale hoogte in 
meters

overkapping 30 5,50

erf- en terreinafscheidingen - 2

reclameobjecten - 1,30

palen en masten - 10

overige bouwwerken, geen gebouw 
zijnde

- 2

7.2.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, 
ten behoeve van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. het landschapsbeeld;
c. de verkeersveiligheid;
d. de sociale veiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden en bouwwerken.

7.3  Gebruiksregels

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of laten gebruiken op een wijze of tot 
een doel, strijdig met deze bestemming (gebruiksverbod).

7.3.1  specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van bijgebouwen voor (recreatieve)bewoning;
b. het gebruik van de gronden als woonwagenstandplaats;
c. het gebruik van gronden, bouwwerken, voertuigen, vaartuigen, kampeermiddelen en andere 

al dan niet drijvende constructies ten behoeve van een seksinrichting. 
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d. de opslag van aan hun gebruik onttrokken voer- of vaartuigen, werktuigen of machines of 
onderdelen daarvan, brandstoffen, verpakkingsmaterialen, afbraak- en bouwmaterialen, 
afval, schroot, bagger en grondspecie, grind, puin of vuilstortingen, anders dan in verband 
met normaal onderhoud of ter verwezenlijking van de bestemming. 

7.3.2  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het gebruiksverbod, indien strikte 
toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke 
beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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Artikel 8  Verkeer - Verblijfsgebied

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met een verblijfsfunctie;
b. pleinen;
c. fiets- en/of voetpaden;
d. groenvoorzieningen en bermen;
e. parkeervoorzieningen;
f. water;

met daaraan ondergeschikt:

nutsvoorzieningen; 
speel- en verblijfsvoorzieningen;

met de daarbij behorende additionele voorzieningen , waaronder abri's, sanitaire voorzieningen, 
fietsenstallingen, straatmeubilair, kunstobjecten en geluidsreducerende maatregelen;  

en tevens voor:

8.2  Bouwregels

Bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de 
volgende bepalingen, waarbij bestaande bouwwerken zijn toegestaan: 

8.2.1  Bouwwerken beperking

Zie 16.1.3.

8.2.2  Gebouwen algemeen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen en overkappingen worden opgericht met 
uitzondering van:

a. abri's, fietsenstallingen en gebouwen voor nuts- of sanitaire voorzieningen met een 
oppervlakte van ten hoogste 30 m² en een bouwhoogte van ten hoogste 3 meter.

8.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. voor de bouwhoogte en situering geldt hetgeen in het volgende bouwschema is bepaald, 
tenzij ter plaatse anders is aangeduid:

Type bouwwerk Maximum bouwhoogte (in meter)

Kunstobjecten en bouwwerken voor 
verlichting, geleiding, beveiliging en regeling 
van het verkeer

12

Palen en masten, niet zijnde 
reclamemasten

8

Overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, niet zijnde een reclamemast

5

8.3  Specifieke gebruiksregels

8.3.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval gerekend:
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a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatie;
b. de opslag van aan hun gebruik onttrokken voer- of vaartuigen, werktuigen of machines of 

onderdelen daarvan, verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen, bagger en grondspecie, afval, 
puin, grind of brandstoffen, anders dan in verband met normaal onderhoud of ter 
verwezenlijking van de bestemming.
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Artikel 9  Woongebied

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, al dan niet in combinatie met een vrij beroep als opgenomen in de Lijst vrije 
beroepen;

b. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geluidsgevoelige functie' is een geluidsgevoelig 
object niet toegestaan;

met daaraan ondergeschikt:

groenvoorzieningen; 
nutsvoorzieningen;
speelvoorzieningen;
water;
parkeervoorzieningen; 

met de daarbij behorende wegen, verhardingen, inritten, tuinen, erven en additionele 
voorzieningen.

9.2  Bouwregels

Bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de 
volgende bepalingen, waarbij bestaande bouwwerken zijn toegestaan.

9.2.1  Voorwaardelijke verplichting

Een omgevingsvergunning voor het bouwen waarbij het verhard oppervlak toeneemt met: 

1. meer dan 150 m2 in de bebouwde kom,

wordt verleend wanneer aantoonbaar afstemming met Waterschap Hunze en Aa's over het 
bouwplan inzake de toename van het verhard oppervlak en de te nemen 
compensatiemaatregelen daarvan heeft plaatsgevonden en de te nemen 
compensatiemaatregelen als afgestemd met het Waterschap Hunze en Aa's krachtens 
voorschrift aan de omgevingsvergunning voldoende zijn verzekerd. 

9.2.2  Bouwwerken beperking

Zie Artikel 16.

9.2.3  Bouwwerken algemeen

a. op de percelen met de bestemming Woongebied mag alleen worden gebouwd indien dit 
geen negatieve hydrologische gevolgen heeft voor het plangebied en de omliggende 
gronden;

b. het aantal woningen mag in totaal niet meer bedragen dan 18;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woningen 

niet meer bedragen dan 2 woningen;
d. het bebouwingspercentage mag ten hoogste 50% bedragen;
e. de afstand tussen gebouwen en/of overkappingen op een bouwperceel bedraagt ten minste 

1 meter, tenzij de gebouwen en/of overkappingen aaneen worden gebouwd.

9.2.4  Hoofdgebouwen

Voor wat betreft hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het  bouwvlak worden gebouwd;
b. de horizontale diepte en de breedte van een hoofdgebouw mogen niet minder dan 5 meter 

bedragen;
c. de horizontale diepte van een hoofdgebouw inclusief eventuele aangebouwde bijgebouwen 

mag niet meer dan 15 meter bedragen;
d. de goot- en bouwhoogte en dakhelling van gebouwen en overkappingen mogen niet meer 
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c.q. minder bedragen dan in het volgende bouwschema is bepaald, tenzij ter plaatse 
anders is aangeduid, met dien verstande dat:
1. bij een platte afdekking de hoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte;
2. topgevels, lijstgevels, dakkapellen en schoorstenen hiervan zijn uitgezonderd;

Goothoogte (in meter) Bouwhoogte (in meter) Dakhelling

ten hoogste 4,5 ten hoogste 10 ten minste 30o en ten hoogste 60o

e. het hoofdgebouw mag niet plat worden afgedekt of met een lessenaarsdak;
f. de overbouwde oppervlakte van het hoofdgebouw mag ten hoogste 125 m² bedragen.

9.2.5  Bijgebouwen en overkappingen

Voor wat betreft bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en/of binnen een 
afstand van ten hoogste 25 meter buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
1. bijgebouwen en overkappingen ten minste 3 meter achter het voorerf worden gebouwd;
2. de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen 

op minder dan 10 meter achter het voorerf ten hoogste 30 m² bedraagt;
b. op het voorerf mogen erkers, entreeportalen en vergelijkbare bouwwerken worden gebouwd, 

mits:
1. de afstand van de voorgevel van de erker, entreeportaal of vergelijkbaar bouwwerk tot 

de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 0,75 meter bedraagt;
2. de breedte ten hoogste 50% van de breedte van het bijbehorende hoofdgebouw 

bedraagt;
3. de overbouwde oppervlakte van het gebouw moet passen binnen de overbouwde 

oppervlakte genoemd in 9.2.5 sub d;
4. de hoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;

c. de goot- en bouwhoogte en dakhelling van bijgebouwen en overkappingen mogen niet meer 
c.q. minder bedragen dan in het volgende bouwschema is bepaald, met dien verstande 
dat:
1. bij een platte afdekking de hoogte niet meer mag bedragen dan de goothoogte;
2. voorzover bebouwing met een bouwhoogte van meer dan 3 meter, op minder dan 3 

meter van de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd, de volgende voorwaarden 
gelden:

de nokrichting mag niet meer dan 30° afwijken ten opzichte van de zijdelingse 
perceelsgrens, tenzij sprake is van bijgebouwen op twee aangrenzende 
bouwpercelen die met elkaar zijn verbonden of sprake is van een wolfseind dat 
gericht is op de zijdelingse perceelsgrens en; 
indien het gebouw van 1 hellend dakvlak is voorzien, moet de lage gootlijn op de 
dichtstbijzijnde perceelsgrens zijn gericht;

Goothoogte 
(in meter)

Bouwhoogte (in 
meter)

Dakhelling

Bijgebouw of 
overkapping 

ten hoogste 3 ten hoogste 5,50 platte afdekking of meerzijdige 
kap waarbij ten minste 50% 
van het dak is afgedekt met 
hellende dakvlakken van ten 
minste 30° en ten hoogste 60°

d. de gezamenlijke overbouwde oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen mag niet 
meer bedragen dan in onderstaand bouwschema per categorie bouwpercelen is genoemd:

Oppervlakte bouwperceel in m2 Ten hoogste toegestane oppervlakte in m2

Totale oppervlakte bijgebouwen + overkappingen

kleiner dan 250 50

250-260 75

groter dan 600 100
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9.2.6  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van 
overkappingen, gelden de volgende regels, waarbij bestaande afwijkingen zijn toegestaan;

a. de gezamenlijke oppervlakte mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 100 m², met 
dien verstande dat overkappingen tot de ten hoogste toegestane oppervlakte onder 9.2.5 
sub d worden geschaard; 

b. de maatvoering mag niet meer bedragen dan zoals in het volgende bouwschema is 
bepaald:

Type bouwwerk Maximum bouwhoogte (in meter)

voorerf overig

Erf- en terreinafscheidingen 1 2

Palen en masten, niet zijnde reclamemasten 8 8

Overkappingen n.v.t. zie 9.2.5 sub d

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 1 5

9.3  Afwijken van de bouwregels

9.3.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met inachtneming van 9.3.2 een omgevingsvergunning verlenen voor 
het afwijken van:

a. het bepaalde in 9.2.4 sub d en toestaan dat de goothoogte van een hoofdgebouw ten 
hoogste 6 meter bedraagt.

9.3.2  Afwijk ingsvoorwaarden

Bij de toepassing van de onder 9.3.1 genoemde afwijkingsregel zijn de voorwaarden als 
genoemd in 17.2 van toepassing

9.4  Specifieke gebruiksregels

9.4.1  Toegestaan gebruik

a. Gebruik van de gronden en gebouwen voor het uitoefenen van administratieve 
werkzaamheden met betrekking tot internetwinkels en telefonische verkoop van goederen 
wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits:
1. klanten niet op het perceel komen om goederen te kopen;
2. geen buitenopslag van goederen, die verband houden met de internetwinkel, 

plaatsvindt;
3. verkeersbewegingen vergelijkbaar zijn met die voor een woonfunctie.

b. Gebruik van de bijbehorende gronden voor de stalling van ten hoogste 1 toercaravan en/of 
boot wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt.

9.4.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning, dan wel de mogelijkheid hiertoe 
door het aanwezig hebben van de benodigde essentiële woonvoorzieningen;

b. het uitoefenen van een horecabedrijf;
c. het gebruik van gronden als kampeerstandplaats;
d. de opslag van aan hun gebruik onttrokken voer- of vaartuigen, werktuigen of machines of 

onderdelen daarvan, verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen, bagger en grondspecie, afval, 
puin, grind of brandstoffen, anders dan in verband met normaal onderhoud of ter 
verwezenlijking van de bestemming;

e. het gebruik van de gronden voor gemotoriseerde sporten;
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f. het hebben van reclame-uitingen die geen betrekking hebben op de op het perceel 
plaatsvindende niet wederrechtelijke activiteiten. 

9.5  Afwijken van de gebruiksregels

9.5.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan met inachtneming van 9.5.2 een omgevingsvergunning verlenen voor 
het afwijken van:

a. het bepaalde in 9.1 sub a ten behoeve van het uitoefenen van een overig 
aan-huis-verbonden beroep of bedrijf, mits wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in 
beleidsregels aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven.

9.5.2  Afwijk ingsvoorwaarden

Bij de toepassing van de onder 9.5.1 genoemde afwijkingsregels zijn de voorwaarden zoals 
genoemd in 17.2 sub c eveneens van toepassing.
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Artikel 10  Waarde - Archeologie - 3

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie - 3 aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
basisbestemming(en) en eventuele dubbelbestemmingen, mede bestemd voor: 

a. de bescherming en veiligstelling van archeologische (verwachtings)waarden;

met daarbij behorende  additionele voorzieningen.

10.2  Bouwregels

a. Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 200 m2, moet alvorens een 
omgevingsvergunning voor activiteiten wordt verleend, door de aanvrager een rapport wordt 
overlegd waarin, naar oordeel van het bevoegd gezag:
1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden 

verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden 

bewaard en/of gedocumenteerd.
b. Indien uit het in 10.2 sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 

gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kan het 
bevoegd gezag één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de 
omgevingsvergunning:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg 
die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties;

c. Indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de vergunning voorwaarden te verbinden  
als bedoeld in 10.2 sub b, wordt een archeologische deskundige om advies gevraagd.

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

10.3.1  Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor Waarde - Archeologie - 3 aangewezen gronden zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen gebouwen zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden over een oppervlakte groter 
dan 200 m2;

b. het mengen, diepploegen, ontginnen van gronden over een oppervlakte groter dan 200 m2 
en dieper dan 40 cm;

c. het graven of dempen van watergangen;
d. het dempen van kolken;
e. het aanbrengen van systematische drainage in agrarische percelen dieper dan 40 cm, 

uitgezonderd sleufloos draineren;
f. het graven van sleuven breder dan 50 cm en dieper dan 100 cm ten behoeve van het 

aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en 
funderingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;

g. het permanent verlagen van het waterpeil.

10.3.2  Voorwaarden vergunning

Een vergunning als bedoeld in 10.3.1 wordt slechts verleend indien:

a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond 
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dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;
b. op basis van het archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 

aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet 
onevenredig worden geschaad, of:

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg 
die voldoet aan het door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties;

d. indien het bevoegd gezag voornemens is om aan de vergunning voorwaarden te 
verbinden als bedoeld in 10.3.2 sub c, wordt een archeologisch deskundige om advies 
gevraagd.

10.3.3  Uitzondering vergunningplicht

Het verbod als bedoeld in 10.3.1 is niet van toepassing op werken, geen gebouwen zijnde of 
werkzaamheden die:

a. het normaal (agrarisch) onderhoud betreffen;
b. die op basis van het voorheen geldende plan niet vergunnigsplichting waren en die regels in 

uitvoering ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een ten tijde van de inwerkingtreding van het plan 

reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden;

d. die in het kader van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
e. worden uitgevoerd ten behoeve van vergunningsplichtige bouwactiviteiten.

10.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen op basis van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
één of meer bestemmingsvlakken met dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 3 geheel of 
gedeeltelijk laten vervallen, indien:

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

b. uit nader archeologisch onderzoek zodanig geringe archeologische waarden zijn gebleken 
dat bescherming daarvan in het bestemmingsplan redelijkerwijs niet langer noodzakelijk is;

c. ingevolge de regels bij deze bestemming vergunde activiteiten hebben plaatsgevonden 
waardoor de archeologische waarden ter plaatse zijn opgeheven of niet langer 
bescherming behoeven.  
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Artikel 11  Waarde - Karakteristieke bebouwing

11.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Karakteristieke bebouwing' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en 
bescherming van de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende 
structuur en bebouwingsbeeld zoals omschreven in de bij deze planregels behorende bijlage 
11 .

11.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de andere voorkomende bestemming(en) mag alleen worden 
gebouwd als dat verenigbaar is met het beheer, de ontwikkeling en het behoud van de 
karakteristieke waarden zoals omschreven in de bij deze planregels behorende bijlage 11, 
mits:

a. geen wezenlijke veranderingen worden aangebracht in het bebouwingsbeeld;
b. het bebouwing betreft die is toegelaten (inclusief afwijkingsmogelijkheden) door de andere 

voorkomende bestemming(en).

11.3  Ontheffing van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het karakteristieke 
bebouwingsbeeld zoals omschreven in de bij deze planregels behorende bijlage 11, afwijken 
met een omgevingsvergunning van het bepaalde in 11.2 en wezenlijke veranderingen in het 
bebouwingsbeeld toestaan.

11.4  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

11.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag 
een gebouw geheel of gedeeltelijk te slopen.

11.4.2  Uitzondering

Het onder het 11.4.1 genoemde verbod geldt niet voor het slopen van:

a. bouwwerken ingevolge een aanschrijving van het bevoegd gezag op basis van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht;

b. bouwwerken waarvoor een tijdelijke omgevingsvergunning is verleend;
c. sloopwerken op basis van een verleende omgevingsvergunning die reeds is verleend vóór 

terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan.

11.4.3  Voorwaarden

De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als:

a. een volgens de bouwverordening benodigde vergunning voor het slopen kan worden 
verleend;

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het karakteristiek ruimtelijke en 
bebouwingsbeeld zoals omschreven in de bij deze planregels behorende bijlage 11;

c. het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek 
vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van het 
karakteristieke bebouwingsbeeld zoals omschreven in de bij deze planregels behorende 
bijlage 11;

d. het karakteristieke bebouwingsbeeld zoals beschreven in de bij deze planregels behorende 
bijlage 11 in redelijkheid niet te handhaven is.
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Artikel 12  Waterstaat - Waterkering

12.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor boezemkaden met beschermingszone. 

12.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de andere voorkomende bestemming(en), gelden voor het 
bouwen de volgende regels:

a. alleen bouwwerken voor waterberging en waterkering zijn toegelaten;
b. bouwwerken zijn toegelaten tot een hoogte van 5 meter en elk tot een oppervlak van 20 

m2;
c. bouwwerken zijn alleen toegelaten als is voldaan aan de regels in de keur van het 

waterschap, of daarvoor ontheffing van die regels is verkregen.

12.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 12.1 en 
bebouwing voor de andere voorkomende bestemming(en) toestaan.

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

12.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag 
de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het afgraven of ophogen van gronden;het aanbrengen van gesloten verharding;
b. het planten van diepwortelende of hoogopgaande beplanting;
c. het permanent opslaan van goederen en/of afvalstoffen;
d. het aanleggen, dempen of vergraven van watergangen.

12.4.2  Uitzondering

Het onder 12.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;
c. waarvoor vergunning is verleend vóór de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.

12.4.3  Voorwaarden

De in 12.4 genoemde vergunning mag alleen worden verleend, als:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een veilig en zeker functioneren van de 
boezemkade;

b. werken of werkzaamheden geen gevaar voor personen en/of goederen opleveren;
c. werken of werkzaamheden geen ernstige hinder voor de scheepvaart opleveren;
d. voldaan wordt aan de regels in de Waterwet, en ontheffing van die regels en is verkregen.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 13  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 14  Algemene bouwregels

14.1  Algemeen

a. De in Hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwgrenzen zijn niet van 
toepassing voor wat betreft overschrijdingen van bouwgrenzen en/of bouwperceelgrenzen 
met betrekking tot:
1. stoepen, stoeptreden en toegangsbruggen;
2. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden 

van ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de naar de weg 
gekeerde bouwgrens niet meer dan 0,5 meter bedraagt;

3. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, toegangen, portieken, hellingbanen, 
buitentrappen, erkers, balkons, galerijen en luifels, mits zij de bouwgrens met niet 
meer dan 0,5 meter overschrijden met dien verstande dat een bouwperceelgrens niet 
mag worden overschreden;

4. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen 
in geen enkele stand de voorgevel met meer dan 1 meter overschrijden.

b. De in Hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen ten aanzien van maatvoering van bouwwerken 
binnen een bouwvlak zijn niet van toepassing voor wat betreft overschrijdingen van de 
toegestane hoogte met betrekking tot: 
1. vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een gebouw, 

mogen de voor dat gebouw toegestane maximum hoogte met niet meer dan 5 meter 
overschrijden;

2. Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties 
mogen niet hoger zijn dan 3,50 meter en mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 
een derde van de oppervlakte van het dak, waarop zij worden geplaatst.

c. De in Hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen ten aanzien situering, oppervlakte, hoogte en 
inhoud van bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn niet van toepassing voor 
bergbezinkbassins (dan wel andere waterstaatkundige werken) ten behoeve van de opvang 
van water (waaronder rioolwater) welke mogen worden gebouwd en aangelegd zowel 
boven- als ondergronds.

14.2  Ondergronds bouwen

14.2.1  Bouwregels

a. Ondergrondse bouwwerken mogen worden gerealiseerd binnen de bouwvlakken en binnen 
de direct omringende erven waar de bijgebouwen mogen worden opgericht, enkel onder de 
gebouwen die daar zijn of worden opgericht; 

b. indien in de bestemming is aangegeven dat ondergronds dan wel bovengronds bouwen niet 
is toegestaan, mag niet ondergronds worden gebouwd, dit geldt niet voor het bepaalde in 
14.1 onder c.

c. Het bepaalde onder a geldt niet voor:
a. de bergbezinkbassins als bedoeld in 14.1 onder c;
b. aardwarmtewisselaarinstallaties;
c. ondergrondse afvalcontainers.

14.2.2  Afwijk ingsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van :

a. 14.2.1 sub a voor ondergrondse bouwwerken die gedeeltelijk uitsteken buiten een 
bovenliggend bovengronds gebouw of bouwwerk, als aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:
1. het ondergrondse bouwwerk ligt volledig beneden peil;
2. het ondergrondse bouwwerk ligt ten hoogste 1 meter buiten het bovengrondse 

bouwwerk (beide buitenwerks gemeten);
3. het ondergrondse bouwwerk ligt ten minste 1 meter van de zijdelingse perceelsgrens 

en de openbare weg;
4. als ondergrondse bouwwerken in belendende percelen tegen elkaar worden gebouwd 
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mag echter tot in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd;
5. ondergrondse bouwwerken mogen alleen worden voorzien van een dakraam of 

lichtkoepel als dat niet leidt tot:
onevenredige aantasting van de samenhang in het straat- en gevelbeeld;
een onevenredige beperking van de privacy op en de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden;
onveilige situaties voor gebruikers van belendende percelen of de openbare weg

b. 14.2.1 sub a, als ook afwijking is of wordt verleend van de regel die ter plaatse 
bouwwerken in de weg staat. 
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Artikel 15  Algemene gebruiksregels

15.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met het bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden als woonwagenstandplaats;
b. het gebruik van gronden, bouwwerken, voertuigen, vaartuigen en andere al dan niet 

drijvende constructies ten behoeve van een seksinrichting.
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Artikel 16  Algemene aanduidingsregels

16.1  Gebiedsaanduidingen

16.1.1  milieuzone - geluidsgevoelige functie

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'milieuzone - geluidsgevoelige functie' gelden de 
volgende regels:

a. binnen de gebiedsaanduiding 'milieuzone - geluidsgevoelige functie' mogen geen nieuwe 
geluidsgevoelige objecten worden opgericht;

b. het bevoegd gezag is bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van 
het bepaalde in 16.1.1 sub a ten behoeve van de bouw of uitbreiding van een woning of 
ander geluidsgevoelig object, mits de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige 
objecten niet hoger wordt dan een verkregen hogere grenswaarde.

16.1.2  geluidzone - industrie

a. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' mogen in afwijking van Hoofdstuk 2 
geen nieuwe woningen worden gebouwd, geluidsgevoelige ruimtes worden ingericht of 
gronden in gebruik worden genomen waardoor die aangemerkt kunnen worden als een 
geluidsgevoelig object, tenzij:
1. de geluidsgevoelige ruimten binnen de contouren van een bestaand woongebouw of 

hoofdgebouw of de contouren van bestaande geluidsgevoelige ruimten in een ander 
geluidsgevoelig object worden gerealiseerd of;

2. zodanig dat de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein op de gevels van de 
woning of de geluidsgevoelige ruimte niet hoger zal zijn dan geldende 
voorkeursgrenswaarde of;

3. zodanig dat de geluidsbelasting vanwege een gezoneerd industrieterrein op de gevels 
van de woning of de geluidsgevoelige ruimte niet hoger zal zijn dan een vastgestelde 
hogere grenswaarde of Maximaal Toelaatbare Gevelbelasting.

b. Het bevoegd gezag is bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van 
het bepaalde in 16.1.2 sub a ten behoeve van de bouw of uitbreiding van een woning of 
ander geluidsgevoelig object, met inachtneming van het volgende:
1. de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige objecten zal niet hoger worden 

dan een verkregen hogere grenswaarde.

16.1.3  geluidzone - weg

a. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - weg' mogen in afwijking van Hoofdstuk 2 geen 
nieuwe woningen worden gebouwd, geluidsgevoelige ruimtes worden ingericht of gronden 
in gebruik worden genomen waardoor die aangemerkt kunnen worden als een 
geluidsgevoelig object, tenzij:
1. de geluidsgevoelige ruimten in de woningen of andere geluidsgevoelig objecten 

zodanig worden vernieuwd, veranderd of vergroot dat daarbij de afstand tot de weg niet 
wordt verkleind;

2. zodanig dat de geluidsbelasting vanwege een weg op de gevels van de woning of de 
geluidsgevoelige ruimte niet hoger zal zijn dan geldende voorkeursgrenswaarde of;

3. zodanig dat de geluidsbelasting vanwege een weg op de woning of de geluidsgevoelige 
ruimte niet hoger zal zijn dan een vastgestelde hogere grenswaarde.

b. Het bevoegd gezag is bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van 
het bepaalde in 16.1.3 sub a ten behoeve de bouw of uitbreiding van een woning of ander 
geluidsgevoelig object, met inachtneming van het volgende:
1. de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige objecten vanwege het 

wegverkeerslawaai zal niet hoger zijn dan de verkregen hogere grenswaarde.
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16.1.4  veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' is het in afwijking 
van Hoofdstuk 2 niet toegestaan objecten ten behoeve van minder zelfredzame personen te 
bouwen of in gebruik te nemen, in verband met het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico 
voor kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten.

16.1.5  vrijwaringszone - molenbiotoop

Ter plaatse van de aanduiding “vrijwaringszone – molenbiotoop” gelden nadere regels voor het 
beschermen van de functie van de in dit gebied voorkomende molen als werktuig, onder andere 
gelet op de windvang en van de waarde als landschapsbepalend element. 

a. Bij de bouw van bouwwerken op de in lid 16.1.5 bedoelde gronden dienen de volgende 
bepalingen in acht genomen te worden:
1. voor zover een bouwwerk minder dan 100 meter van de voet van de molen is 

gesitueerd, mag de bouwhoogte maximaal de hoogte van de stelling of belt bedragen, 
zoals aangegeven in onderstaande tabel;

2. voor zover een bouwwerk op meer dan 100 meter en minder dan 400 meter van de voet 
van de molen is gesitueerd, geldt als maximum bouwhoogte de uitkomst van de 
volgende formule (afstand tot de molen / n) + (0,2 * askophoogte). Bij een uitkomst 
lager dan de stellinghoogte geldt de stellinghoogte als maximum bouwhoogte.

Molen Type Stelling- of 
belthoogte 
(in meter)

Vlucht 
(in meter)

Ruwheids- 
categorie

Askophoogte 
(in meter)

M5 Stel's Molen 
Harkstede

stellingmolen 5,50 20,60 50 15,80

b. Het bepaalde onder a. geldt niet voor bestaande bouwwerken en situaties waar de vrije 
windvang en/of het zicht op de molen reeds is beperkt door bestaande bebouwing;

c. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 
gestelde in lid 16.1.5 sub a voor het bouwen van bouwwerken met een grotere maximum 
hoogte, mits:
1. de maximum hoogte niet meer bedraagt dan volgens de voor de betreffende gronden 

aangegeven bestemmingen is toegestaan en:
2. aangetoond is door een (molen)deskundige dat de windbelemmering niet dusdanig 

wijzigt dat de betreffende molen onvoldoende kan functioneren of anderszins blijvend 
onevenredig in zijn waarde wordt geschaad;

d. Het is verboden op de in 16.1.5 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit 
te voeren:
1. het ophogen van gronden hoger dan de hoogte die op grond van het bepaalde in 16.1.5 

sub a is toegestaan voor bouwwerken;
2. het beplanten met bomen, heesters en andere hoog opgaande beplanting met een 

hoogte die hoger is dan op grond van het bepaalde in 16.1.5 sub a is toegestaan voor 
bouwwerken.

e. Het in 16.1.5 sub c genoemde verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden:
1. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het plan een omgevingsvergunning is 

verleend;
2. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering 

waren;
3. welke het normale onderhoud, beheer en gebruik van de grond betreffen.

f. De in 16.1.5 sub c bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien en voor 
zover door de werken en werkzaamheden, dan wel door de daarvan (in)direct te verwachten 
gevolgen, de belangen van de molen niet onevenredig worden aangetast. Hierover dient 
tevoren advies te zijn ingewonnen bij een (molen)deskundige.

16.1.6  wetgevingzone - afwijk ingsgebied - dh

a. Ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - afwijkingsgebied - dh' kan het bevoegd 
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gezag een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de bepalingen in Hoofdstuk 
2 voor het uitoefenen van kleinschalige detailhandel, mits voldaan wordt aan de volgende 
voorwaarden:
1. de bestemming ter plaatse is: 'Woongebied,
2. gebruik vindt plaats binnen een bouwperceel;
3. er wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in de Bijlage 8 Beleidsregels aan huis 

verbonden beroepen en bedrijven met dien verstande dat:
in totaal maximaal 40% van het grondgebonden oppervlak van de woning, maar 
nooit meer dan 30 m², mag worden gebruikt voor detailhandel;
het verbod op detailhandel niet van toepassing is;
de limitatieve lijst met activiteiten niet van toepassing is;
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Artikel 17  Algemene afwijkingsregels

17.1  Afwijk ingsbevoegdheid

Voorzover het niet op grond van een andere bepaling van de planregels kan worden 
toegestaan, kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van 
de bepalingen in Hoofdstuk 2 voor:

a. het afwijken van de voorgeschreven maten, afmetingen en percentages met ten hoogste 
10% van de voorgeschreven maten, afmetingen en percentages, slechts indien:
1. tijdens of na realisatie van een bouwwerk blijkt dat het bouwwerk niet voldoet aan de 

voorgeschreven maten, afmetingen of percentages;
2. na vaststelling van het plan gewijzigde bouwregelgeving hiertoe noodzaak geeft;

b. de maten en eigenschappen van gebouwen:
1. ten behoeve van de onderlinge architectonische afstemming van op hetzelfde 

bouwperceel gelegen gebouwen, mits:
de hoogte van bijgebouwen niet meer gaat bedragen dan de hoogte van het 
hoofdgebouw of woongebouw;
de voor gebouwen toegestane oppervlakte niet wordt overschreden;

c. de hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde in verband met het 
bouwen op een hoger peil:
1. met ten hoogste 1 meter;
2. teneinde de hoogte van de begane grondvloer in overeenstemming te brengen met 

omringende bebouwing;
3. teneinde voldoende drooglegging te creëren ten opzichte van de grondwaterspiegel;

d. de maximum (goot)hoogte van gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 
dakopbouwen, schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan eenderde van de oppervlakte van het 

dak bedraagt;
2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximum (bouw)hoogte van het betreffende 

gebouw bedraagt;
e. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

1. tot een hoogte van ten hoogste 40 meter voor sirenemasten en/of antennemasten ten 
behoeve van commerciële mobiele telecommunicatie, tenzij de gronden ter plaatse 
onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur;

2. tot een hoogte van ten hoogste 10 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, niet zijnde een reclamemast;

f. bouwen in afwijking van de plaats en de richting van bebouwings- en bestemmingsgrenzen:
1. tot ten hoogste 1,50 meter:

in verband met afwijkingen van de verbeelding ten opzichte van de feitelijke situatie 
of anderszins een meetverschil of de situatie ter plekke daartoe aanleiding geeft;

2. ten behoeve van stoepen, toegangen, portieken, hellingbanen, buitentrappen, erkers, 
balkons, galerijen, luifels, lift- en trappenhuizen alsmede naar de aard vergelijkbare 
delen van bouwwerken;

g. het oprichten van bouwwerken van openbaar nut, zoals abri's, telefooncellen, schuilhutten, 
transformatorhuisjes, gasreduceerstations, onder- en bovengrondse verzamelcontainers 
voor afval, flessen, oud papier e.d., en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen en 
bouwwerken:
1. tot een maximum inhoud van 200 m³ en 50 m³ voor schuilhutten en abri's;
2. tot een hoogte van ten hoogste 4 meter;

h. het oprichten van kleine, niet voor bewoning bestemde, gebouwtjes voor zakelijke 
doeleinden, zoals kiosken en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen gebouwtjes 
tot een maximum inhoud van 50 m³; 

i. het realiseren van voorzieningen ten behoeve van de verkeers- en waterinfrastructuur en de 
waterhuishouding;

j. het realiseren van visstoepen, tewaterlaatplaatsen voor vaartuigen, waterinnamepunten ten 
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behoeve van brandweer en landbouw en daarmee gelijk te stellen voorzieningen;
k. het oprichten van geluidwerende voorzieningen met een hoogte van ten hoogste 4 meter;
l. het oprichten van gedenktekens, beeldhouwwerken en andere kunstobjecten, allen geen 

gebouw zijnde, tot een hoogte van ten hoogste 6 meter;
m. geringe aanpassingen van het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen 

onderling:
1. indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geven;
2. voorzover de aanpassing niet buiten de betreffende bestemming wordt uitgevoerd en 

niet leidt tot overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dan wel de hogere 
grenswaarde op enig geluidsgevoelig object;

3. voorzover de aanpassing niet leidt tot een afwijking van het 'dwarsprofiel' dat ter 
plaatse is aangegeven;

n. het innemen van een standplaats zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening;
o. het houden van terugkerende strijdige evenementen, onder de volgende voorwaarden:

1. een evenement mag per keer niet langer duren dan 2 weken;
2. op een locatie mogen ten hoogste 6 evenementen per kalenderjaar plaatsvinden, met 

een gezamenlijke duur van niet meer dan 30 dagen;
3. de opbouw en de afbraak van eventuele tijdelijke bouwwerken ten behoeve van een 

evenement moet plaatsvinden in een periode van niet meer dan 30 dagen;
4. het evenement mag niet tot gevolg hebben dat de gronden en/of opstallen na afloop 

van het evenement ongeschikt zijn voor gebruik conform de geldende bestemming;
p. het gebruik van gronden als tijdelijk kampeerterrein voor mobiele kampeermiddelen ten 

behoeve van een evenement, dan wel ten behoeve van een groep met een 
gemeenschappelijk doel ten tijde van dit kamperen, zoals een schoolkamp, een 
familiekamp of een sport- of verenigingskamp, onder de volgende voorwaarden:
1. het kamperen, vindt verdeeld over ten hoogste 2 perioden, gedurende ten hoogste 10 

al dan niet aaneengesloten dagen per jaar plaats; 
2. de in sub 1 genoemde periode(n) vindt/vinden plaats in de periode van 15 maart tot en 

met 31 oktober;
3. buiten de in sub 1 genoemde kampeerperiode mogen geen kampeermiddelen op de 

gronden aanwezig zijn;
4. de afwijkingsbevoegdheid wordt niet toegepast op gronden die zijn voorzien van de 

bestemming “Natuur” of een bestemming van een gelijke strekking;
q. het exploiteren van een mini-camping, mits wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in de 

beleidsregels kamperen;
r. voor ondergrondse bouwwerken die minder dan 1 meter buiten het buitenwerk van het 

bovengronds gelegen gebouw worden gerealiseerd kan het bevoegd gezag een 
omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van 14.2.1 verlenen ten behoeve van 
ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van bovengronds gelegen gebouwen, met 
inachtneming van de volgende voorwaarden:
1. de kelder volledig is gelegen beneden peil;
2. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 

meter, met dien verstande dat in geval van kelderbouw in belendende percelen in de 
zijdelingse perceelgrens mag worden gebouwd;

3. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel.

17.2  Voorwaarden aan de omgevingsvergunning

a. Het bevoegd gezag kan bij de verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in 17.1 
voorwaarden stellen ten aanzien van de afmetingen en situering van bouwwerken teneinde 
een ruimtelijk verantwoorde plaatsing ten opzichte van de omgeving te waarborgen. 

b. Het bevoegd gezag kan bij de verlening van de omgevingsvergunning als bedoeld in 17.1 
sub q de voorwaarde stellen om afschermende beplantingsranden met inheemse soorten 
aan te brengen.

c. Bij de toepassing van de in dit plan genoemde afwijkingsregels dient in ieder geval in acht 
te worden genomen dat:
1. het verlenen van  de omgevingsvergunning niet leidt tot aantasting van de samenhang 

in het straat- en bebouwingsbeeld;
2. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot verkeersonveilige situaties;
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3. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot een ruimtelijke situatie die 
onoverzichtelijk en niet sociaal controleerbaar is;

4. het verlenen van de omgevingsvergunning niet leidt tot beperking van de 
gebruiksmogelijkheden op aangrenzende gronden en/of binnen andere bestemmingen. 
Van belang daarbij kunnen zijn de bezonningssituatie, lichttoetreding, zichtlijnen of 
mogelijkheden tot voortzetting c.q. uitbreiding van een bestaand bedrijf;

5. bij het verlenen van de omgevingsvergunning rekening wordt gehouden met de 
milieu-aspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende 
werking.
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Artikel 18  Algemene wijzigingsregels

18.1  Wijzigingsbevoegdheid

18.1.1  Verwijderen gebiedsaanduiding

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en een gebiedsaanduiding als bedoeld 
in 16.1.2 geluidzone - industrie, 16.1.3 geluidzone - weg, 16.1.5 vrijwaringszone - 
molenbiotoop, geheel of gedeeltelijk van de verbeelding verwijderen indien blijkt dat in de 
werkelijke situatie de betreffende aanduiding geen planologische relevantie meer heeft.

18.2  Voorwaarden aan de wijziging

Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheden in dit plan vindt een evenredige 
belangenafweging plaats waarbij in ieder geval betrokken worden:

a. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden 
kunnen worden geschaad;

b. de mate waarin de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de toelaatbaarheid 
op het gebied van milieu, externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie;

c. de mate waarin de landschappelijke inpasbaarheid is aangetoond;
d. de mate waarin de verkeerssituatie wordt beïnvloed, waaronder begrepen de gevolgen voor 

de infrastructuur. 

18.3  Procedureregels

Bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheden wordt artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke 
ordening in acht genomen.

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 19  Overgangsrecht

19.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning en afwijkt van 
het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

19.2  Omgevingsvergunning voor afwijken

Eenmalig kan een omgevingsvergunning worden verleend voor het afwijken van 19.1 voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met ten hoogste 10 %.

19.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

19.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, 
daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
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19.4  Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

19.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 19.4, te veranderen 
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering 
de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

19.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in het 19.4, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten.

19.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

19.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 20  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Verzamel bestemmingsplan - 2018 I.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Bedrijvenlijst woongebieden
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Staat van bedrijfsactiviteiten (Bedrijvenlijst)  
Bestemmingsplan Woongebieden

SBI-CODE 
1993
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

0112 013 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2

0112 0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C 10 30 2

0112 011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C 10 30 2

014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2

0142 0162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2

15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2

1584 10821 3
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 
200 m² 30 10 30 10 30 2

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2
1593 t/m 
1595

1102 t/m 
1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

20 16 -
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK 
E.D.

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2

22 18 -
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN 
MEDIA

221 181 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1

2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1

2223 1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2

2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2

2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2

223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2

26 23 -
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 
GIPSPRODUKTEN

262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS



31 26, 27, 33 -
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN 
BENODIGDH.

316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2

33 26, 32, 33 -
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 30 0 30 0 30 2

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2

3661.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2

50 45, 47 -
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 
504

451, 452, 
454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1

5020.5 45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2

503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2

5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2

5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2

5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2

5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2

519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2

60 49 - VERVOER OVER LAND

6022 493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2

61, 62 50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 10 1

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2



6322, 6323 5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1

633 791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1

634 5229 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1

642 61 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1

71 77 -
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2

74

63, 69 t/m 
71, 73, 74, 
77, 78, 80 
t/m 82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

7481.3 742203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2

7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1

75 84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN

75 84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10 0 10 1

91 94 - DIVERSE ORGANISATIES

9111 941, 942 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10 0 10 1

92 59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

921, 922
591, 592, 
601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2

Gebruikte afkortingen:
R risico (Besluit externe veilighied inrichtingen mogelijk van toepassing)

C continue

D divers

Z zonering op basis van de Wet Geluidhinder

cat categorie

e.d. en dergelijke

kl. klasse

n.e.g. nergens anders genoemd

o.c. opslag capacitiet



p.c. productie capaciteit

p.o. productie oppervlak

b.o. bedrijfsoppervlak

v.c. verwerkingscapaciteit

u uur

d dag

w week

j jaar

< kleiner dan

> groter dan

<= kleiner dan of is gelijk aan 

>= groter dan of is gelijk aan
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW   

014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:   

014 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² 2 

014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m² 2 

        

20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.   

203, 204, 
205 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 3.1 

205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken  2 

     

22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA   

221   Uitgeverijen (kantoren) 1 

2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 

2223 A Grafische afwerking 1 

2223 B Binderijen 2 

2224   Grafische reproduktie en zetten 2 

2225   Overige grafische activiteiten 2 

223   Reproduktiebedrijven opgenomen media 1 

     

30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS   

30 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 

     

33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN   

33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 2 

     

36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.   

361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 1 

362   Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 

3663.1   Sociale werkvoorziening 2 

     

45 - BOUWNIJVERHEID   

45 3 Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. < 1000 m2 2 

    

52 - REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN   

527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 

    

63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER   

6322, 6323   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 

633   Reisorganisaties 1 

634   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 

6312  Opslaggebouwen (alleen statische opslag) 2 

     

65, 66, 67 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN   

65, 66, 67 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 1 

     

70 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED   



 

 
 

 2 

70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 1 

72 -     

72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE   

72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 

73 -     

73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK   

732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 

74 -     

74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING   

74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 

7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1 

     

75 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN   

75 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 1 

     

85 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG   

8512, 8513   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 1 

8514, 8515   Consultatiebureaus 1 

     

91 - DIVERSE ORGANISATIES   

9111   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 1 

     

92 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE   

9234   Muziek- en balletscholen 2 

9251, 9252   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 1 

926 0 Schietinrichtingen:   

926 2 - binnenbanen: boogbanen 1 

926 F Sportscholen, gymnastiekzalen 2 

     

93 - OVERIGE DIENSTVERLENING   

9301.3 A Wasverzendinrichtingen 2 

9301.3 B Wasserettes, wassalons 1 

9302   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 

9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1 
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Staat van Bedrijven - Bedrijf 10 januari 2013

SBI-2008 OMSCHRIJVING
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14

Dienstverlening t.b.v. de 

landbouw:

016 1

- algemeen (o.a. loonbedrijven en 

mechanisatiebedrijven): b.o. > 

500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1

016 2

- algemeen (o.a. loonbedrijven): 

b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

016 3

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1

016 4

- plantsoenendiensten en 

hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 

m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

0162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1

021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1

0311 Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

0312 Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C 10 50 3.1 1 G 1

032 1

- oester-, mossel- en 

schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C 0 100 3.2 1 G 1

032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1

089 Turfwinningbedrijven 50 50 100 C 10 100 3.2 2 G 2

0893 Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C 30 100 3.2 2 G 1 B

101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2 2 G 1

101 4

- vleeswaren- en 

vleesconservenfabrieken: p.o. > 

1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

101 5

- vleeswaren- en 

vleesconservenfabrieken: p.o. <= 

1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1

101 6

- vleeswaren- en 

vleesconservenfabrieken: p.o. <= 

200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1

101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 1 G 1

108 8

- vervaardiging van snacks en 

vervaardiging van kant-en-klaar-

maaltijden met p.o. < 2.000 m² 50 0 50 10 50 3.1 2 G 1

102 5

- verwerken anderszins: p.o. <= 

1000 m² 100 10 50 30 100 3.2 1 G 1

102 6

- verwerken anderszins: p.o. <= 

300 m² 50 10 30 10 50 3.1 1 G 1

1031 2

- vervaardiging van snacks met 

p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 1

1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2 1 G 1

1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2

1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2

1051 3

- melkprodukten fabrieken v.c. < 

55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 1

1052 1

Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 

200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2

1052 2

- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 

200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1

V
E

R
K

E
E

R

       AFSTANDEN IN METERS            INDICES



1071 1

- v.c. < 7500 kg meel/week, bij 

gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1

1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2 2 G 2

1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2 2 G 2

10821 2

- cacao- en chocoladefabrieken 

vervaardigen van chocoladewerken 

met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2 2 G 2

10821 3

- cacao- en chocoladefabrieken 

vervaardigen van chocoladewerken 

met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

10821 5

- Suikerwerkfabrieken zonder 

suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2 2 G 2

10821 6

- suikerwerkfabrieken zonder 

suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 2

1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2 2 G 1

1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2 2 G 2
1102 t/m 

1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1

1107

Mineraalwater- en 

frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2 3 G 2

131

Bewerken en spinnen van 

textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 2 G 1

132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2 2 G 1

133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1 2 G 2 B

139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1

139, 143

Vervaardiging van gebreide en 

gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2

141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1 1 G 1

141

Vervaardiging van kleding en -

toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2

142, 151

Bereiden en verven van bont; 

vervaardiging van artikelen van 

bont 50 10 10 10 50 3.1 1 G 1 B L

151

Lederwarenfabrieken (excl. kleding 

en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1 2 G 2

152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1

16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2

16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

1621

Fineer- en 

plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2 3 G 2 B

162 0

Timmerwerkfabrieken, 

vervaardiging overige artikelen van 

hout 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2

162 1

Timmerwerkfabrieken, 

vervaardiging overige artikelen van 

hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1

162902

Kurkwaren-, riet- en 

vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1

1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1 1 G 2

172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2

17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2

581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2 3 G 2 B L



1812

Drukkerijen (vlak- en rotatie-

diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2 3 G 2 B

18129

Kleine drukkerijen en 

kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B

1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1

1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1

1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B

1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B

182

Reproduktiebedrijven opgenomen 

media 0 0 10 0 10 1 1 G 1

19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B L

2120 1

- formulering en afvullen 

geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2 G 1 B L

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1

2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2 3 G 2 B L

205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2 3 G 2 B L

205903 A

Chemische 

kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1 3 G 2 B

221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1 1 G 1

2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2 1 G 2

222 3

- productie van 

verpakkingsmateriaal en 

assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1

231 1

- glas en glasprodukten, p.c. < 

5.000 t/j 30 30 100 30 100 3.2 1 G 1 L

231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1

232, 234 1

- vermogen elektrische ovens 

totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L

232, 234 2

- vermogen elektrische ovens 

totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 L

23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2 2 G 2

2362

Mineraalgebonden 

bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2 2 G 2

2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 10 100 3.2 3 G 2

2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2

237 1

- zonder breken, zeven en drogen: 

p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2 1 G 2

237 2

- zonder breken, zeven en drogen: 

p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1

2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2

2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2 2 G 2

251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1

255, 331 B

Smederijen, lasinrichtingen, 

bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

255, 331 B1

Smederijen, lasinrichtingen, 

bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 

m2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2 1 G 2 B

2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B L

2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2 2 G 2 B L

2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

2561, 3311 5

- mechanische 

oppervlaktebehandeling (slijpen, 

polijsten) 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B



2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B

2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2 1 G 1 B L

2561, 3311 9

- galvaniseren (vernikkelen, 

verchromen, verzinken, 

verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B

2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2 1 G 2 B

2562, 3311 2

Overige metaalbewerkende 

industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B

259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

259, 331 B

Overige metaalwarenfabrieken 

n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B

27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 1 B

26, 28, 33 A

Kantoormachines- en 

computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1

272

Accumulatoren- en 

batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B L

293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1

261, 263, 

264, 331

Vervaardiging van audio-, video- 

en telecom-apparatuur e.d. incl. 

reparatie 30 0 50 30 50 D 3.1 2 G 1 B

2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B

26, 32, 33 A

Fabrieken voor medische en 

optische apparaten en 

instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 1 G 1

293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2

301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2 2 G 1 B

302, 317 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B

309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B

3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B

9524 2

Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 

m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1

321

Fabricage van munten, sieraden 

e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B

322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2

323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2

32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1

32999

Vervaardiging van overige 

goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1 2 G 2

35 B1

- covergisting, verbranding en 

vergassing van mest, slib, GFT en 

reststromen voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L

35 B2

- vergisting, verbranding en 

vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L

35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B

35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1 B

35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 1 P 2 B

35 D4

- gasdrukregel- en meetruimten 

(kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1

35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2 1 P 2

35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1



36 A2

- bereiding met chloorbleekloog 

e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1 1 G 2

36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1

36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2 1 P 1

41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²10 30 100 10 100 3.2 2 G 2 B

41, 42, 43 1

- bouwbedrijven algemeen: b.o. 

<= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

41, 42, 43 2

Aannemersbedrijven met 

werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B

41, 42, 43 3

- aannemersbedrijven met 

werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B

451, 452, 454

Reparatie- en servicebedrijven 

(auto's en motorfietsen) 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B

45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2 1 G 1

45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1

45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L

45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1

453

Handel in auto- en 

motorfietsonderdelen en -

accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1

473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30 50 R 50 3.1 3 P 1 B

473 3 - zonder LPG 30 0 30 10 30 2 3 P 1 B

461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

4621 0

Grth in akkerbouwprodukten en 

veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 2

4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1

4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2 2 G 1

4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 2 G 1

46217, 4631

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit 

en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1

4632, 4633

Grth in vlees, vleeswaren, 

zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1

4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1

4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1

4636

Grth in suiker, chocolade en 

suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1

4637

Grth in koffie, thee, cacao en 

specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1

4638, 4639

Grth in overige voedings- en 

genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

464, 46733

Grth in overige 

consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1

46499 1

- consumentenvuurwerk, verpakt, 

opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2 2 G 1

46499 2

- consumentenvuurwerk, verpakt, 

opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1 2 G 1

46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2 2 G 1

46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 2 P 2

46713

Grth minerale olieprodukten (excl. 

brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2 2 G 2 B

46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2

4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1 2 G 2

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1

46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2

46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 1 G 1

4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1 2 G 2

4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 1 G 1

46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2 2 G 2 B



46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1

4676 Grth in overige intermediaire goederen10 10 30 10 30 2 2 G 2

4677 1

- overige groothandel in afval en 

schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1 2 G 2 B

466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2

466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1

466, 469

Overige grth (bedrijfsmeubels, 

emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 2 G 1

4791 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1 2 G 1

952

Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 

auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1

5629 Kantines 10 0 10 C 10 10 D 1 1 P 1

562 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/P 1

491, 492 1 - stations 0 0 100 C 50 R 100 D 3.2 3 P 2

493

Bus-, tram- en metrostations en -

remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2 2 P 2

493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2 2 G 1

494 0

Goederenwegvervoerbedrijven 

(zonder schoonmaken tanks): b.o. 

> 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2 3 G 1

494 1

- Goederenwegvervoerbedrijven 

(zonder schoonmaken tanks) b.o. 

<= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

495

Pomp- en compressorstations van 

pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B

50, 51 A

Vervoersbedrijven (uitsluitend 

kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

52242 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B
52102, 

52109 A

Distributiecentra, pak- en 

koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 2

52109 B

Opslaggebouwen (verhuur 

opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

5221 1

Autoparkeerterreinen, 

parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L

5221 2

Stalling van vrachtwagens (met 

koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2 2 G 1

5222

Overige dienstverlening t.b.v. 

vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1

5229

Expediteurs, cargadoors 

(kantoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1

531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

61 B3

- GSM en UMTS-steunzenders 

(indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

64, 65, 66 A

Banken, verzekeringsbedrijven, 

beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

41, 68 A

Verhuur van en handel in 

onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1

7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1

7712, 7739

Verhuurbedrijven voor 

transportmiddelen (excl. 

personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1

773

Verhuurbedrijven voor machines 

en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1 B

772

Verhuurbedrijven voor roerende 

goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2



62 A

Computerservice- en 

informatietechnologie-bureau's 

e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1

58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1

721

Natuurwetenschappelijk speur- en 

ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1

722

Maatschappij- en 

geesteswetenschappelijk 

onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1
63, 

69tm71, 

73, 74, 

77, 78, 

80tm82 A

Overige zakelijke dienstverlening: 

kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1

812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 1 P 1 B

74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B

82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1

84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

8425 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1
8621, 

8622, 

8623

Artsenpraktijken, klinieken en 

dagverblijven 0 0 10 0 10 1 2 P 1

8691, 8692 Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 1 P 1

3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1

381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.50 30 50 10 50 3.1 2 G 1

381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots)30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 1 B

382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2 1 G 1 B L

382 A4

- pathogeen afvalverbranding 

(voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1 1 G 2 L

382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2 1 G 2 B L

382 A7

- verwerking fotochemisch en 

galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L

382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2 2 G 2 B

941, 942

Bedrijfs- en 

werknemersorganisaties 

(kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

94991 B Hondendressuurterreinen 0 0 50 0 50 3.1 1 P 1

591, 592, 

601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1

96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2 G 1 L

96012

Chemische wasserijen en 

ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L

96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1

96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9602

Kappersbedrijven en 

schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1

9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10 0 10 1 2 P 1

96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10 0 10 1 2 P 1

96032 3 - crematoria 100 10 30 10 100 3.2 2 P 2 L

9313, 9604

Fitnesscentra, badhuizen en sauna-

baden 10 0 30 C 0 30 2 1 P 1

9609 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 100 3.2 1 P 1

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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Bijlage 4  Lijst vrije beroepen

1. advocaat 
2. accountant-administratieconsulent
3. acupuncturist 
4. alternatieve genezer 
5. bouwkundig architect 
6. belastingconsulent 
7. dierenarts (kleine huisdieren) 
8. fysiotherapeut 
9. gerechtsdeurwaarder 
10. grafisch ontwerper/ webdesigner 
11. huidtherapeut 
12. huisarts 
13. interieurarchitect 
14. juridisch adviseur 
15. kunstschilder/kunstenaar 
16. logopedist 
17. makelaar 
18. medisch specialist 
19. notaris 
20. oefentherapeut Cesar/Mensendieck 
21. organisatieadviseur 
22. orthopedagoog 
23. psycholoog 
24. raadgevend adviseur 
25. redacteur 
26. registeraccountant 
27. stedenbouwkundige 
28. tandarts 
29. tandarts-specialist 
30. (al dan niet beëdigd) tolk-vertaler 
31. tuin- en landschapsarchitect 
32. verloskundigenpraktijk 
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Bijlage 5  Lijst overige aan huis verbonden beroepen

1. autorijschool (geen theorie) 
2. bloemschikker 
3. computerservice (o.a. systeembouw/-analyse) 
4. decorateur 
5. fietsenreparateur (verkoop niet inbegrepen)
6. fotograaf 
7. goud- en zilversmid
8. glazenwasser 
9. hoedenmaker 
10. hondentrimmer 
11. instrumentenmaker 
12. kaarsenmaker 
13. kapper 
14. klompenmaker 
15. klussenbedrijf (geen be- en verwerkende activiteiten op het perceel)
16. koeriersdienst (eigen rijder: ten hoogste 1 auto)
17. lijstenmaker 
18. loodgieter 
19. meubelmaker 
20. muziekinstrumentenmaker 
21. nagelstudio/pedicure/manicure 
22. pottenbakker 
23. prothesemaker 
24. reisorganisatie (geen reisbureau met etalagefunctie) 
25. reparatie van kleine consumentenartikelen (antiek/radio's-tv's/horloges etc.) 
26. schoonheidsspecialist 
27. schilder
28. traiteur 
29. taxibedrijf (eigen rijder: ten hoogste 1 auto)
30. tussenpersoon/commissionair
31. zadelmaker 
32. hobbymatige activiteiten die qua aard en omvang vergelijkbaar zijn met bovengenoemde 

activiteiten (uitgezonderd agrarische activiteiten)
33. hobbymatige exposities en musea.
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Bijlage 6  Beleidsregels recreatieve verblijfsaccommodaties
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Bijlage 7  Beleidsregels theetuinen & verbreding agrarische bedrijven
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Bijlage 8  Beleidsregels aan huis verbonden beroepen en bedrijven
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Bijlage 9  Beleidsregels kamperen
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Bijlage 10  Lijst vrije beroepen
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Harkstede, Hoofdweg 1315

Bijlage 1  Lijst vrije beroepen

1. advocaat 
2. accountant-administratieconsulent
3. acupuncturist 
4. alternatieve genezer 
5. bouwkundig architect 
6. belastingconsulent 
7. dierenarts (kleine huisdieren) 
8. fysiotherapeut 
9. gerechtsdeurwaarder 
10. grafisch ontwerper/ webdesigner 
11. huidtherapeut 
12. huisarts 
13. interieurarchitect 
14. juridisch adviseur 
15. kunstschilder/kunstenaar 
16. logopedist 
17. makelaar 
18. medisch specialist 
19. notaris 
20. oefentherapeut Cesar/Mensendieck 
21. organisatieadviseur 
22. orthopedagoog 
23. psycholoog 
24. raadgevend adviseur 
25. redacteur 
26. registeraccountant 
27. stedenbouwkundige 
28. tandarts 
29. tandarts-specialist 
30. (al dan niet beëdigd) tolk-vertaler 
31. tuin- en landschapsarchitect 
32. verloskundigenpraktijk 
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Bijlage 11  Te beschermen waarden karakteristieke (lint)bebouwing

De verschillende linten hebben elk hun eigen kenmerken. Een aantal stedenbouwkundige 
parameters bepaalt de verschijningsvorm van het lint. De linten hebben elk hun eigen definitie 
van:

Maat en schaal. Hoe het lint in het landschap is gesitueerd, de maat van de ontginningsas 
tot de achterweg en tot het volgende lint. 
Dichtheid. De verhouding tussen open en dicht in het lintkavelstructuur.
De manier waarop de kavels ten opzichte van elkaar georganiseerd zijn en het daarbij 
horende waterregiem: de waterstructuur en de onderlinge afstand van de sloten.
Korrelgrootte. Het voorkomen van kleine en grotere bouwvolumes in het lint en de manier 
waarop ze ten opzichte van elkaar geplaatst zijn. 
Richting. De richting van de kavels ten opzichte van de ontginningsas. In geval van niet 
haakse richting is het relevant of de positie van huizen ontleend is aan de ontginningsas of 
aan de kavelrichting.
Profiel. Het straatprofiel inclusief de waterverbinding, met daarin het onderscheid naar 
openbaar privé, de afstand van woningen tot de ontginningsas, beplanting en het 
microreliëf.

De in de regels opgenomen bescherming is gebaseerd op de aspecten dichtheid en 
korrelgrootte. Door middel van het vergunnen of weigeren van sloop wordt dit aspect versterkt of 
behouden. Het bebouwingspercentage (de dichtheid) wordt per lint benoemd met een korte 
omschrijving. De korrelgrootte is het voorkomen van kleine en grotere bouwvolumes in het lint 
en de manier waarop ze ten opzichte van elkaar geplaatst zijn. De grootte varieert van zeer 
klein (xs: extra small) tot zeer groot (xl: extra large).

Het dichtheidspercentage met de genoemde korrelgrootte moet bij benadering in acht worden 
genomen bij het beoordelen van een aanvraag om een sloopvergunning.

Kropswolde-Wolfsbarge

De verhouding tussen open en dicht in het lint, de kavelstructuur, bedraagt 20%. De 
korrelgrootte varieert van M tot L.

Het lint Kropswolde-Wolfsbarge wordt gevormd door oude nederzettingen aan de rand van het 
veengebied. De naam Kropswolde komt al voor in een oorkonde uit het jaar 1049. De oude 
ontginningen uit het moeras ten oosten van het Zuidlaardermeer zijn verricht door het 
vrouwenklooster van Essen of Yesse nabij Haren. Het dorp Wolfsbarge stamt uit ongeveer 
dezelfde periode. In 1 50 verwerft de abdij van Aduard grond nabij Wolfsbarge voor de aanleg 
van een kloosterkolonie. In de 15e eeuw vormen de dorpen een kolonie van turfgravers uit de 
stad Groningen. Over de Hunze wordt turf naar de stad vervoerd. De vaart op de Hunze wordt 
beheerst door het Schuitenschuiversgilde; opgericht met als doel turf uit het gebied van 
Kropswolde, Wolfsbarge en Westerbroek te vervoeren. Pas nadat het gilde niet langer vanaf 
eind 17e eeuw de vaarroute van de Hunze onderhoudt verslechtert de vaarroute en neemt vanaf 
de 19e eeuw de ontginning van het veen af. Tot in de 20e eeuw is er voldoende restveen om tot 
turf te verwerken. Na de vervening worden de dalgronden voor akkerbouw gebruik genomen.

Het weglint Kropswolde-Wolfsbarge kent net als de linten in het voormalige veengebied een 
oriëntatie van woningen en boerderijen haaks op de bebouwing. Daarnaast zijn er oostelijk 
achter het lint enkele boerderijen vrij in het landschap gelegen.

 

Enkellint Achterdiep 

De verhouding tussen open en dicht in het lint, de kavelstructuur, bedraagt 40%. De 
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korrelgrootte varieert van XS tot S.

Ten noorden van het Winschoterdiep ligt een van de weinige enkellinten in het veenkoloniale 
landschap. Het parallel aan het Winschoterdiep lopende Achterdiep is oorspronkelijk 
overgegaan in het Noordbroeksterdiep tot aan Noordbroek. Over het diep zijn nog een aantal 
hoogholtjes (hoge vaste voetbrug) te vinden. Afgesneden linten haaks op het Achterdiep 
Verlengde Herenweg, Laveiweg en Jagerswijk. Het zijn linten met bebouwing, die wat 
compacter is dan het lint van het Achterdiep. De woningen zijn over het algemeen wat kleiner 
en er is een wat grotere diversiteit. De linten worden doorsneden en fysiek afgesneden van 
Sappemeer door de aanleg van het nieuwe Winschoterdiep en door de aanleg van de A7. Het 
laatste lint, Jagerswijk, vormt een buurtje tussen Sappemeer en Achterdiep. Het buurtje wordt 
tegenwoordig in tweeën gedeeld door het verlegde Winschoterdiep. Karakteristiek is dat de 
huizen veel minder het verschil tussen kleine huizen en grote boerderijen kennen, zoals in de 
Compagnielinten.

Lint Borgercompagnie

De verhouding tussen open en dicht in het lint, de kavelstructuur, bedraagt 25%. De 
korrelgrootte varieert van M tot L. 

Borgercompagnie is een karakteristiek veenkoloniaal lintdorp, dat in de 17e eeuw is ontstaan 
toen borgers (burgers) uit de stad Groningen hier een veenkolonie stichten. Langs het in 1647 
gegraven diep staan aan weerszijden boerderijen en huizen. Vlak voor de kruising met de 
Veendammerweg is er aan de oneven kant een uitloper richting de Langeleegte. Na de 
vervening werd het Borgercompagniesterdiep niet goed onderhouden tot het rond 1880 
onbevaarbaar was. Daarom werd in dat jaar een speciaal waterschap opgericht, genaamd 
Kanaalwaterschap voor Borger- en Tripscompagnie voor het onderhoud van sluizen, bruggen en 
kanaalpanden. In het noordelijk deel en het zuidelijk deel van het lint maakt het water 
onderdeel uit van het profiel. Het middengedeelte van het diep is in de jaren 70 gedempt. 
Daarop is na de reconstructie in de loop van de jaren 90 een weg ontstaan met diverse 
verkeersremmende maatregelen. Hierdoor mist het profiel de helderheid die elders wel 
aanwezig is. 

Lint Kalkwijk-Lula

De verhouding tussen open en dicht in het lint, de kavelstructuur, bedraagt 25%. De 
korrelgrootte varieert van M tot L.

De naam Kalkwijk geeft al aan dat het lint van oorsprong aan een wijk gesticht is. De Kalkwijk 
werd in de zeventiende eeuw gegraven door de Friesche Compagnie. In het verlengde van 
Kalkwijk ligt de buurtschap Lula. In de venen werkten arbeiders uit vele windstreken. In Lula 
waren dat voor een groot deel Zwitserse Doopsgezinden die hun eigen land ontvlucht waren. 
Inmiddels is de wijk gedempt en ligt de bebouwing aan een weg. Een continue laanprofiel met 
brede bermen zorgt echter wel voor voldoende helderheid in het lint. Het lint is niet dicht 
bebouwd; langs de weg staan aantal imposante boerderijen. De kaveldiepte van het erf, zo'n 70 
meter, is bijna overal aanwezig. Dat verandert in Hoogezand, waar het noordelijke gedeelte het 
karakter van een straat krijgt. 

 

Lint Kiel-Windeweer

De verhouding tussen open en dicht in het lint, de kavelstructuur, bedraagt 25%. De 
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korrelgrootte varieert van M tot L.

De naam Kiel-Windeweer is gevormd door een samenvoeging van de namen van de plaatsen 
De Kiel en Windeweer, die tegen elkaar aan gegroeid zijn. Kiel-Windeweer is ongeveer 100 
meter breed en zes kilometer lang. De plaats is ontstaan door de bebouwing die langs het 
Kielsterachterdiep is gevormd. Dat kanaal, een zijkanaal van het Winschoterdiep, was 
oorspronkelijk de belangrijkste transportroute van en naar het dorp. Alleen waar de 
Zuidlaarderweg het kanaal kruist, is het dorp iets breder. Het lint is een van de gaafste linten, 
relatief dicht bebouwd met diverse woningtypen langs het lint en met kenmerkende bruggen.

Lint Tripscompagnie

De verhouding tussen open en dicht in het lint, de kavelstructuur, bedraagt 25%. De 
korrelgrootte varieert van M tot L.

Het lintdorp is ontstaan langs het Tripcompagniesterdiep dat in 1640 gegraven is in opdracht 
van Adriaan Trip om de omliggende venen te kunnen ontginnen. Na de vervening is akkerbouw 
belangrijk geworden. Veel boerderijen in dorp zijn van het Oldambtster type. Begin 19e eeuw is 
de aardappelmeelfabriek l'Esperance in het dorp gevestigd. In Tripscompagnie wordt door 
Nedmag magnesiumzouten gewonnen voor industriële doeleinden. De vrije ruimte achter het 
lint is veel minder aanwezig is dan bij de andere compagnielinten. Het lint Nieuwe Compagnie 
ligt even ten westen van Kiel-Windeweer. Het diep waaraan de streek lag is deels gedempt. De 
naam Nieuwe Compagnie en de andere maatvoering als de overige compagnielinten houdt niet 
in dat het lint van een later datum stamt. Het verwijst naar de Nieuwe Friesche Compagnie, die 
hier in 1647 is begonnen met het ontginnen van het veengebied. Het lint is vrij dun bebouwd 
met enkele boerderijen. Centraal in Nieuwe Compagnie staat de voormalige 
aardappelmeelfabriek De Toekomst uit 1900. Deze ligt langs de Leinewijk die haaks staat op 
het oude diep. De Leinewijk maakt onderdeel uit van een nieuw vaarcircuit waarmee het 
Zuidlaardermeer verbonden wordt met het Stadskanaal bij Bareveld.

Overige linten

De verhouding tussen open en dicht in het lint, de kavelstructuur, bedraagt 25%. De 
korrelgrootte varieert van M tot L. 
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