
vi . voor zover de locatie is gelegen in een rijksbuffer
zone, zoals aangeduid op kaart 4, moeten voor 
het toelaten van landgoederen aanwijzingen z i jn 
gegeven in dc provinciale structuurvisie o f in een 
intergemeentelijke structuurvisie. 

c vrijkomende agrarische bebouwing 
Niet-agrarische functies (waaronder woningen) 
in vrijkomende agrarische bebouwing, 
waarbij moet worden voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 

i . de nieuwe functie brengt ui t mi l ieuhygiënisch 
oogpunt geen belemmeringen met zich mee voor 
dc bedrijfsvoering van de omliggende agrarische 
bedrijven; 

i i . de nieuwe functie heeft niet meer dan een poten-
f~"N. tieel geringe vcrkeersaantrekkende werking; 

i i i . ytle nieuwe functie wordt gehuisvest in de 
bestaande bebouwing (uitgezonderd in kassen); 

iv. indien sprake is van een zorgfunctie is gehele o f 
gedeeltelijke herbouw en beperkte ui tbreiding 
van de bebouwing binnen het voormalige bouw
perceel toegestaan en 

v. bcdrijfsfuncties worden beperkt tot de categorie 
1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten of 
categorie 3 als de activiteit voor wat betreft aard 
en schaal is gelijk te stellen aan categorie 2. 

d. noodzakelijke bebouwing 
Nieuwe bebouwing en de daarbij behorende 
voorzieningen voor natuurbeheer, waterbeheer, 
veiligheid, hulpdiensten, de levering van gas, 
water of elektriciteit. Daarbij moet voor het 
oprichten van nieuwe bebouwing voor hulp
diensten (zoals brandweerkazernes en 
ambulanceposten) worden aangetoond dat 
er geen goede alternatieve locatie beschikbaar 
is binnen dc bebouwingscontour. 

e. wetgebonden voorzieningen 
Nieuwe bebouwing voor weggebonden voor
zieningen langs rijks- en provinciale wegen, 
voor zover dc locatie niet is gelegen i n een 
rijksbufferzone, zoals aangeduid op kaart 4. 

ƒ bebouwing op het strand 
Nieuwe bebouwing op dc gronden die op kaart 1 
behorende bij deze verordening z i jn aangewezen 
voor strandbebouwing, waarbij moet worden 
voldaan aan dc volgende voorwaarden: 

i . de bebouwing ondersteunt het recreatieve 
karakter van de kust; 

i i . de bebouwing i.s gemakkelijk verwijderbaar; 

i i i . de bebouwing vormt geen belemmering voor het 
onderhoud, de veiligheid o f de versterking van 
de aanwezige waterkeringen. Hierbij is advies 
nodig van de beheerder van de waterkering. 

g. kleinschalige bebouwing voor recreatie 
Nieuwe kleinschalige bebouwing, uitgezonderd 
recreatiewoningen, passend bij en onder
steunend aan de recreatieve functie van het 
gebied. Bijvoorbeeld een restaurant, een café, 
een bed & breakfast, een manege, een centrum 
voor natuureducatie, een golfchibgebouw of 
voorzieningen bi j een camping. 

ft. recreatiewoningen 
Nieuwe recreatiewoningen en de bijbehorende 
gemeenschappelijke voorzieningen als onderdeel 
van een complex van recreatiewoningen, binnen 
de op kaart 1 aangegeven gebieden voor vcrblijfs-
recreatie, onder de voorwaarde van goede land
schappelijke inpassing. 
Voor de op de kaart 1 aangegeven gebieden 
voor verblijfsrecreatie op de Kop van Goeree 
z i jn aanvullend de toetsingscriteria voor extra 
ruimtebehoefte ui t het voormalige streekplan 
Zuid-Holland Zuid (Provinciale Staten, 17 mei 
2000) van toepassing. In beginsel dient het 
aantal verblijfscenheden (recreatiewoningen en 
stacaravans) in deze gebieden gel i jk te bl i jven 
(peildatum 1 januar i 1999). 

i. functies en bebouwing passend bij stedelijk groen 
buiten de bebouwingscontour 
Nieuwe functies passend bi j stedelijk groen 
buiten de bebouwingscontour, zoals sportvelden, 
volkstuinen en begraafplaatsen, binnen de op 
kaart 1 daarvoor aangewezen gebieden, waarbij 
gebouwen z i jn toegestaan die in relatie staan 
tot de functie met een omvang en verschijnings
vorm die passen in de omgeving. 

j. glastuinbouwgerelateerde bedrijven en functies in het 
glastuinbouwbedrijvengebied 
Binnen de begrenzing van het 'glastuinbouwbe
drijvengebied', zoals aangegeven op kaart 2, is 
naast glastuinbouw dc vestiging o f ui tbreiding 
mogelijk van bedrijven en andere functies die 
een directe binding hebben met dc glastuinbouw 
en noodzakelijk z i jn voor het functioneren 
van de glastuinbouw, zoals transportbedrijven, 
verpakkings- en verwerkingsbedrijven en kennis
insti tuten. De vestiging is alleen mogeli jk als 
sprake is van intensief 'ruimtegebruik en het 
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