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• een agrarische functie gaat voor op overige 
functies (geen hinder voor de agrarische functie); 
• niet-agrarische functies zijn in 
bebouwingsoppervlak ondergeschikt aan de 
agrarische functie en worden ondergebracht in 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing met een 
maximum van 450 m2 niet-agrarisch 
bedrijfsoppervlak; 
• alleen de woning en de bedrijfsgebouwen op 
het oorspronkelijke erf komen in aanmerking voor 
een nieuwe functie (overige bouwwerken zoals 
silo’s en mestopslagplaatsen niet); 
• sloop van niet monumentale of niet 
karakteristieke bedrijfsbebouwing is wenselijk, 
waarbij vervangende nieuwbouw aan bebouwd 
oppervlak niet meer dan één derde van het te 
slopen oppervlak mag krijgen met een maximum 
van 300 m2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• de verkeersaantrekkende werking van niet-
agrarische bestemmingen is zeer beperkt; 
• in verband met de te behouden en versterken 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
van het gebied is te denken aan de volgende 
nieuwe functies met beperkte verkeersaantrek-
kende werking en hinder (zie voor een overzicht 
van mogelijke bestemmingen de lijst die is 
opgenomen in de bijlage):  
- wonen, waarbij karakteristieke erfbebouwing als 
boerderijen met behoud van het oorspronkelijke 
bebouwingskarakter en erfinrichting opgeplitst 
kunnen worden in meerdere woningen of in 
Polder Achthoven in een groeps(zorg)woning  
- werken met kleinschalige functies als 
dienstverlenende bedrijven in en verkoop aan 
huis vanuit de bestaande bebouwing tot 
maximaal 8 werkplekken  
- in Polder Achthoven is zorg met kleinschalige 
functies als dagverblijven voor kinderen (met een 
maximum van 30 kinderen verdeeld over twee 
groepen) of psychiatrische patiënten (maximaal 8 
personen) onder te brengen in de bestaande 
bebouwing  
- recreatie zoals een kampeerboerderij met een 
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maximum van 10 staanplaatsen (geen nieuwe 
bebouwing met uitzondering van sanitair tot een 
oppervlak van 6 m2), recreatieverblijven met 
hoogstens 4 eenheden (met een bezetting van 
niet meer dan 12 personen) tot een maximum 
van 300 m2 ondergebracht in één volume danwel 
een kleinschalige voorziening in horecacategorie 
1 ten behoeve van dagrecreatie. 
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