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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  Plan

het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 met identificatienummer 
NL.IMRO.0547.BPachthoven2020-VG01  van de gemeente Leiderdorp;

1.2  Bestemmingsplan

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

1.3  De verbeelding

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke 
informatie; 

1.4  Aanbouw

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe 
verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.5  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;

1.6  Aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  Aan huis verbonden beroep

het uitoefenen van een vrij of zelfstandig beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op 
persoonlijk, zakelijk, administratief, educatief, juridisch, medisch, therapeutisch, ontwerptechnisch, 
kunstzinnig gebied, of daarmee gelijk te stellen activiteiten, waaronder een atelier, kapper, 
schoonheidsspecialiste, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de gebruik(st)er, dat niet 
krachtens een milieuwet vergunning- of meldingplichtig is en waarbij de woning in overwegende mate 
de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is;

1.8  Aan huis verbonden bedrijf

een bedrijf dat in een (gedeelte van) of bij een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het 
bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van 
goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, door de gebruik(st)er van de woning, dat 
niet krachtens een milieuwet vergunning- of meldingplichtig is en waarbij de woning in overwegende 
mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de 
woonfunctie in overeenstemming is;

1.9  Afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels

Een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening;

1.10  Agrarisch bedrijf

Een volwaardig bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van 
gewassen en/of het houden of fokken van dieren met inbegrip van akkerbouw, ambachtelijke be- en 
verwerking agrarische producten, bollenteelt, glastuinbouw, grondgebonden veehouderij, kas, 
paardenfokkerij en tuinbouw;
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1.11  Agrarisch deskundige

Een door burgemeester en wethouders aan te wijzen, maar van de gemeente onafhankelijke instelling 
of onafhankelijk persoon met een aantoonbare specifieke deskundigheid op het gebied van land- en 
tuinbouw;

1.12  Andere geluidsgevoelige gebouwen

gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;

1.13  Archeologische deskundige

professioneel archeoloog die op basis van de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of Programma's van Eisen op te 
stellen en te toetsen;

1.14  Archeologisch onderzoek

diverse vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, uitgevoerd 
volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie;

1.15  Archeologisch rapport

in rapportvorm vervat verslag van een volgens de in de archeologische beroepsgroep gebruikelijke 
normen verricht archeologisch onderzoek, op basis waarvan een conclusie kan worden getrokken over 
de aanwezigheid van archeologische waarden;

1.16  Archeologische verwachting

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van 
archeologische relicten;

1.17  Archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende archeologische 
relicten; 

1.18  Bebouwing

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

1.19  Bebouwingspercentage

een in dit plan aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag 
worden bebouwd, tenzij in dit plan anders is bepaald;

1.20  Bed & breakfast

een kleinschalige overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een 
toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van een ontbijt. Een bed & breakfast is 
gevestigd in een woning of bijbehorende gebouwen en wordt geëxploiteerd door de huurders of 
eigenaren van de betreffende woning;

1.21  Bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 
installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis 
verbonden beroepen daaronder niet begrepen;

1.22  Bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.23  Bedrijfsinstallatie

bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
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1.24  Bedrijfsmatige exploitatie

het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer c.q. exploitatie;

1.25  Bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een (dienstverlenend) bedrijf of 
instelling of ondergeschikte horeca, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke; 

1.26  Bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw 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;

1.27  Beperkt kwetsbaar object

a. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per 
hectare, dienst- en bedrijfswoningen van derden, sporthallen en -terreinen, zwembaden en 
speeltuinen;

b. kantoorgebouwen, hotels en restaurants, winkels en bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet 
onder de definitie voor kwetsbare objecten, onder c, vallen;

c. kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet onder 
de definitie voor kwetsbare objecten, onder d, vallen;

d. objecten die met de onder a en b genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de 
gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat 
daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voor 
zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn;

e. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of 
een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van de 
gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de 
gevolgen van dat ongeval;

1.28  Bestaand

a. bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het plan bestaat 
of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, 
waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels 
anders is bepaald;

b. bij gebruik: het gebruik dat op het moment van inwerkingtreding van het plan bestaat, tenzij in 
de regels anders is bepaald;

1.29  Bestaande stikstofemissie

De emissie van stikstof, uitgedrukt in mol N/hectare/jaar behorende bij het huidige, feitelijke – legale – 
aanwezige aantal dieren en de dierenverblijven ten tijde van de vaststelling van dit plan;

1.30  Bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.31  Bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.32  Bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van 
het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.33  Bijzondere woonvormen

een woonvorm, al dan niet onzelfstandig, waar een kwetsbare doelgroep wordt gehuisvest die zorg of 
ondersteuning krijgt van een door de gemeente erkende maatschappelijke of zorg organisatie; 
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1.34  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 
standplaats; 

1.35  Bouwgrens

de grens van een bouwvlak; 

1.36  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 
onderbouw en zolder; 

1.37  Bouwperceel

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

1.38  Bouwvlak

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

1.39  Bouwvlakgrens

de grens van een bouwvlak; 

1.40  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; 

1.41  Brutovloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van winkels, (ondergeschikte) horeca, dienstverlening, kantoren of bedrijven 
met inbegrip van daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten gemeten tussen de 
buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren;

1.42  Dakkapel

een constructie ter vergroting van een gebouw, welke zich tussen de dakgoot en de nok van een 
dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de 
constructie in het dakvlak is geplaatst;

1.43  Dakopbouw

een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de nok en/of de dakrand van het dak, die de 
silhouet van het oorspronkelijke dak verandert;

1.44  Detailhandel

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

1.45  Dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij afnemers rechtstreeks (al dan niet via een balie) te 
woord wordt gestaan en geholpen; 

1.46  Eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond; 
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1.47  Erftoegangsweg

een weg met een verblijfsfunctie, bestemd voor het toegankelijk maken van percelen. Binnen de 
bebouwde kom is de maximum snelheid 30 km/h;

1.48  Erker

een kleine grondgebonden uitbouw van een bouwlaag aan de voor- of zijgevel van het hoofdgebouw;

1.49  Erotisch getinte vermaaksfunctie

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

1.50  Extensief recreatief medegebruik

ondergeschikt recreatief medegebruik van gronden zoals wandelen, paardrijden, fietsen, varen, 
zwemmen en vissen;

1.51  Evenement

een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak van maximaal 7 dagen die in de openbare 
ruimte wordt gehouden;

1.52  Gebiedsontsluitingsweg

Een weg die zowel doorstroming als uitwisselen tot doel heeft met veelal een scheiding van snel- en 
langzaamverkeer (parallelle fietspaden) en gelijkvloerse kruisingen. Binnen de bebouwde kom is de 
maximum snelheid 50km/h;

1.53  Geluidsgevoelige terreinen

Geluidsgevoelige terreinen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;

1.54  Gemeentelijke archeologisch deskundige

professioneel archeoloog optredend voor de gemeente die op basis van de geldende versie van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of 
Programma's van Eisen op te stellen en te toetsen;

1.55  Gebouw

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

1.56  Gebruiken

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;

1.57  Geluidsbelasting vanwege een industrieterrein

de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt door 
de gezamenlijke inrichtingen en toestellen, aanwezig op het industrieterrein, het geluid van niet tot de 
inrichtingen behorende motorvoertuigen op het terrein daaronder niet begrepen, zoals bedoeld in de 
Wet geluidhinder;

1.58  Geluidsbelasting vanwege het wegverkeer

de gemiddelde geluidsbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode ( Lden) uitdrukt in dB op een 
bepaalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een 
combinatie van weggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;
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1.59  Grondgebonden agrarisch bedrijf

Een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt, waarbij het gebruik van 
agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf;

1.60  Huishouden

een persoon of groep personen die een (duurzame) gemeenschappelijke huishouding voert. Indien het 
huishouden uit twee of meer personen bestaat, betreft het een leefvorm of samenlevingsvorm met een 
continuïteit in de samenstelling en een onderlinge verbondenheid. Kenmerken van de continuïteit in de 
samenstelling en een onderlinge verbondenheid zijn:

voor onbepaalde tijd samenleven;

een ieder neemt deel aan het gezinsleven, bijvoorbeeld samen eten en verdeling huishoudelijke 
taken;

eigen kamer, maar gemeenschappelijk sanitair, keuken en woonkamer;

personen worden niet door instelling geplaatst, er vindt geen behandelingstraject plaats.

Kamerverhuur en bijzondere woonvormen vallen niet onder het begrip 'huishouden';

1.61  Hogere grenswaarde

een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in 
een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder;

1.62  Hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwvlak door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming, 
als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.63  Horeca

een bedrijf waar hoofdzakelijk dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt 
en/of waarin logies wordt verstrekt, zoals bijvoorbeeld een café, restaurant, hotel, pension, en naar de 
aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen bedrijven, een en ander al dan niet in combinatie met 
een vermaaksfunctie met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.64  Intensieve veehouderij

Niet-grondgebonden agrarische bedrijven die zelfstandig of als neventak ( nagenoeg) geheel in 
gebouwen varkens, pluimvee, konijnen, vleeskalveren, pelsdieren en/of overig kleinvee houden. Het 
biologisch houden van dieren conform de Landbouwkwaliteitswet, het kweken van vis en het houden 
van melkvee en overig rundvee, geiten, schapen of paarden wordt niet aangemerkt als intensieve 
veehouderij;

1.65  Inwoning

twee of meer huishoudens die één woning bewonen met gemeenschappelijk gebruik van een of 
meerdere voorzieningen of (verblijfs)ruimten van die woning en waarbij de woning één hoofdtoegang 
behoudt en de voorzieningen c.q. (verblijfs)ruimten onderling vrij toegankelijk zijn;

1.66  Kamerbewoning

het gebruik van een hoofdgebouw of met het hoofdgebouw verbonden bijbehorende bouwwerken door 
meer dan twee huishoudens;

1.67  Kampeermiddel

a. een tent, tentwagen, kampeerauto of een caravan;

b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor 
zover geen bouwwerk zijnde;

c. een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten 
dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf;
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1.68  Kampeerterrein

Terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop 
gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van 
recreatief nachtverblijf in de vorm van tenten, stacaravans of caravans dan wel naar aard daarmee 
gelijk te stellen kampeermiddelen;

1.69  Kantoor

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die 
verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bankwezen en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen instellingen/het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het afnemers 
niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen; 

1.70  Kap

een dakafdekking bestaande uit een constructie van hellende dakvlakken met een helling van maximaal 
60 graden1;

1.71  Kleinschalig kamperen

Het houden van een kampeerterrein voor ten hoogste 15 kampeermiddelen;

1.72  Kwetsbaar object

a. woningen, hieronder begrepen woonwagens en woonschepen, niet zijnde woningen als bedoeld 
bij de definitie voor beperkt kwetsbare objecten, onder 1.27a;

b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van 
minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: 

1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;

2. scholen;

3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;

c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de 
dag aanwezig zijn, zoals:

1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m2 per 
object;

2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto 
vloeroppervlak meer dan 1.000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto 
vloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 per winkel, voor zover in die complexen of in 
die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd;

d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen 
gedurende meerdere aaneengesloten dagen;

1.73  LPG-doorzet

de doorzet van LPG in m3 per jaar;

1.74  Maatschappelijke voorzieningen

culturele, educatieve, medische, sociale en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten 
behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van 
deze voorzieningen;

1.75  Maatvoeringsgrens

de grens van een maatvoeringsvlak;

1.76  Maatvoeringsvlak

een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels voor 
bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt;
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1.77  Mantelzorg

het bieden van zorg in een woning aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 
sociale vlak waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.78  Nadere eis

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d van de Wet ruimtelijke ordening;

1.79  Nevenactiviteit

een activiteit ondergeschikt aan de hoofdactiviteit in zowel omvang (m2), omzet (€ ) als de effecten op 
het woon- en leefklimaat; 

1.80  Normaal onderhoud, gebruik en beheer

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan 
van deze objecten op ten minste het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt;

1.81  Omgevingsvergunning

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

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

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

1.83  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3. onder b van de Wet ruimtelijke ordening;

1.84  Ondersteunende horeca

een horeca-activiteit die ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit, en welke:

uitsluitend open staat voor degenen die primair komen voor de hoofdactiviteit; 

waarvan de openingstijden van de horeca-activiteit zijn aangepast aan de openingstijden van 
de hoofdactiviteit en waar alleen kleine eetwaren, snacks en/of ter plaatse opgewarmde 
etenswaren al dan niet in combinatie met alcoholvrije drank worden verstrekt. Arrangementen 
met horeca mogen niet worden toegepast en aan of bij de openbare weg worden geen 
aanduidingen gegeven waaruit op te maken valt dat in de inrichting etenswaren en dranken 
tegen betaling worden verstrekt voor gebruik ter plaatse; 

1.85  Overkapping

een bouwwerk op het erf van een gebouw of standplaats, dat strekt tot vergroting van het woongenot 
van het gebouw of de standplaats en dat, voor zover gebouwd vóór (het verlengde van) de voorgevel 
van een gebouw, geen tot de constructie zelf behorende wanden heeft en, voor zover gebouwd achter 
(het verlengde van) de voorgevel van een gebouw, maximaal drie wanden heeft waarvan maximaal 
twee tot de constructie behoren;

1.86  Paardenrijbak

Een door middel van een afscheiding van een perceel afgezonderd stuk grond ingericht en bedoeld voor 
het africhten en/of trainen van paarden, het uitoefenen van de paardensport;

1.87  Paddock

Een door middel van een afscheiding van een perceel afgezonderd stuk grond ingericht en bedoeld voor 
het vrij laten loslopen van paarden meestal als uitloop van een stal; 
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1.88  Parkeerbeleid

Het parkeerbeleid van de gemeente, zoals vervat in het door het bevoegd gezag vastgestelde nota of 
notitie;

1.89  Peil

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

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

c. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest 
nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land; 

1.90  Prostitutie

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

1.91  Recreatiewoning

een gebouw of zelfstandig deel daarvan, zoals een appartement, uitsluitend bestemd om te dienen voor 
recreatief woonverblijf door een persoon, gezin of andere groep van personen, die zijn of hun vaste 
woon- of verblijfplaats elders hebben en welke maximaal 21 aaneengesloten dagen door eenzelfde 
(groep) perso(o) n(en) mag worden bewoond; onder recreatief is in ieder geval niet begrepen 
permanente bewoning door eenzelfde persoon, gezin of andere groep van personen;

1.92  Rijstrook

onderdeel van de rijbaan, begrensd door de lengtemarkering;

1.93  Ruwvoer

een uitsluitend voor diervoerdoeleinden geteeld gewas dat geen, of alleen een eenvoudige bewerkingen 
heeft ondergaan;

1.94  Seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische 
aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische 
massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet 
in combinatie met elkaar; 

1.95  Slopen

het al dan niet geheel afbreken van gebouwen en andere bouwwerken; 

1.96  Staat van Bedrijfsactiviteiten

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en 
instellingen;

1.97  Staat van Horeca-activiteiten

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van horecabedrijven;

1.98  Uitbouw

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk 
gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.99  Uitvoeren

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;
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1.100  Verkoopvloeroppervlak

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de 
detailhandel;

1.101  Volumineuze goederen

goederen die vanwege hun omvang een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling, zoals 
goederen in bouw- en doe-het-zelf producten, automobielen, motorfietsen, boten, caravans, e.d.;

1.102  Volwaardig agrarisch bedrijf

Een duurzaam agrarisch bedrijf met de omvang van ten minste één volledige arbeidskracht die binding 
heeft met het agrarische bedrijf, met een daarbij passende bedrijfsomvang;

1.103  Voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één 
naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig dient te worden aangemerkt;

1.104  Wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening;

1.105  Wonen

het gehuisvest zijn in (een) woning(en), tenzij anders bepaald;

1.106  Woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.107  Woonark

een woonboot, niet zijnde een woonschip of woonvaartuig die feitelijk niet geschikt is om mee te varen;

1.108  Woonboot

een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als of is 
bestemd tot woonverblijf, niet zijnde een object dat valt onder de Woningwet. Onder te verdelen in:

a. woonark;

b. woonschip;

c. woonvaartuig.

1.109  Woonschip

een woonboot die aan de romp en de opbouw herkenbaar is als een schip, met een (grotendeels) 
authentiek karakter;

1.110  Woonvaartuig

een woonboot met een casco dat herkenbaar is als een van origine varend schip, waaronder begrepen 
een dekschuit, met een gehele of gedeeltelijke opbouw;

1.111  Woonwagen

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

1.112  Woonwagenterrein

een terrein bestaande uit meerdere standplaatsen;
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1.113  Zaalverhuur

een inrichting ten behoeve van de verhuur van een zaalaccommodatie voor vergaderingen en 
congressen als bedoeld in categorie II van de Staat van Horeca-activiteiten, waarbij het verstrekken 
van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren en/of het verstrekken van drank voor consumptie ter 
plaatse mogelijk is evenals een incidenteel gebruik voor feesten en partijen.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  Algemeen

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1.1  De afstand tot de zijdelingse bouwvlakgrens

tussen de zijdelingse grens van het bouwvlak en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand 
het kortst is;

2.1.2  De bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.1.3  De dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.1.4  De goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel; 

2.1.5  De horizontale diepte van een gebouw

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd;

2.1.6  De inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.1.7  De oppervlakte van een bouwwerk

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; 

2.1.8  De oppervlakte van een overkapping

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch met waarden - Landschap en natuur

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschap en natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarische grondgebonden veehouderijbedrijven, met dien verstande dat:

1. ter plaatse van de aanduiding 'bijzondere vorm van agrarisch - ruwvoer - 1' tevens het 
verbouwen van ruwvoer is toegestaan;

2. ter plaatse van de aanduiding 'bijzondere vorm van agrarisch - ruwvoer - 2' tevens het 
verbouwen van ruwvoer is toegestaan tot maximaal een derde van de oppervlakte van 
de aanduiding;

b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': maximaal één bedrijfswoning per 
agrarisch bedrijf, mits deze bij het agrarische bedrijf behoort;

c. de bescherming en behoud van een houtwal ter plaatsen van de aanduiding 'houtwal';

d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning': tevens een recreatiewoning met bed 
& breakfast bestaande uit maximaal 12 bedden en 4 kamers ter plaatse;

e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - zaalverhuur' is tevens 
toegestaan:

1. zaalverhuur voor maximaal 50 personen met barfunctie waarbij het verstrekken van al 
dan niet ter plaatse bereide etenswaren en/of het verstrekken van drank voor 
consumptie ter plaatse mogelijk is evenals een incidenteel gebruik voor feesten en 
partijen; 

2. een restaurant als bedoeld in categorie I van de Staat van Horeca-activiteiten;

f. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' detailhandel van ter plaatse bewerkt 
vlees;

g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sierteelt' tevens sierteelt;

h. uitsluitende ter plaatse van de aanduiding 'bomenteelt' tevens 'bomenteelt';

i. met de daarbij behorende gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde, tuinen en erven, 
bergingen en andere nevenruimten, parkeervoorzieningen en in- en uitritten.

met daaraan ondergeschikt:

j. extensieve recreatieve voorzieningen, waaronder in elk geval wandel- en fietspaden, 
picknickplaatsen worden verstaan;

k. behoud, herstel en ontwikkeling van:

1. de aan het open landschap gebonden natuurwaarden, onder meer in de vorm van 
weidevogels en overwinterende vogels, vissen, amfibieën en oever- en waterplanten;

2. de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische patronen, onder meer in de vorm 
van openheid, kenmerkende kavelpatronen, watergangen en dijken;

l. hobbymatige agrarische activiteiten binnen en buiten het bouwvlak, waarbij het hobbymatig 
houden van paarden buiten het bouwvlak niet is toegestaan;

m. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

n. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde, tuinen en erven, bergingen 
en andere nevenruimten, parkeervoorzieningen en in- en uitritten.

3.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

3.2.1  Bedrijfsgebouwen

Voor bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

a. bedrijfsgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. de bouwhoogte bedraagt maximaal de bouwhoogte zoals is aangegeven ter plaatse van de 
aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)';
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c. indien geen bouwhoogte is aangegeven bedraagt de goothoogte niet meer dan 6 m; de 
bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 meter;

d. de bedrijfsgebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd ten behoeve van een volwaardig 
agrarisch bedrijf als bedoeld in artikel 3.1.

3.2.2  Bedrijfswoning

Voor het bouwen van de bedrijfswoning gelden de volgende regels: 

a. bedrijfswoningen dienen binnen de aanduiding 'bedrijfswoning' te worden gebouwd; 

b. de goothoogte bedraagt niet meer dan 6 m; 

c. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 meter; 

3.2.3  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning

Aan- en uitbouwen en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

a. de hoogte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer dan de 
hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m; 

b. de diepte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer dan 3,5 m; 

c. de hoogte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer dan de 
hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m. 

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste voor:

- erfafscheidingen grenzend aan openbaar gebied 1 m

- veekeringen en weiderasters 1,5 m

- overige erfafscheidingen 2 m

- lichtmasten 9 m

- vlaggenmasten 9 m

- antennemasten 12 m

- mestsilo's, (ruw)voeder- c.q. torensilo's 15 m

- overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4 m

b. mestsilo's, (ruw)voeder- c.q. torensilo's zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de 
aanduiding 'bouwvlak';

c. paardenrijbakken en paddocks zijn niet toegestaan.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Kap op vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.3 voor het bouwen van 
een kap op een aan- en uitbouw met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de hoogte van de aan- en uitbouw niet meer mag bedragen dan 6 m, met dien verstande dat 
de goothoogte in overeenstemming blijft met artikel 3.2.3;

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de privacy en bezonning van belendende 
percelen; 

c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het straat- en bebouwingsbeeld. 

3.3.2  Dakterrassen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.3 voor het realiseren 
van een dakterras, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. het dakterras mag uitsluitend worden gerealiseerd op een aan- of uitbouw aan de achterzijde 
en zijkant van de bedrijfswoning;

b. het dakterras wordt omsloten door een hekwerk waarvan de maximale bouwhoogte de 
oorspronkelijke bouwhoogte van het platte dak van het gebouw + 1,5 m bedraagt;

c. het dakterras is bereikbaar via een deur vanuit een ruimte op de 1e of 2e verdieping van de 
bedrijfswoning.
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3.3.3  Paardenrijbakken en paddocks

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.4 voor het realiseren 
van paardenrijbakken en paddocks, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. paardenrijbakken en paddocks dienen te worden gebouwd binnen een bouwvlak; 

b. de paardenrijbak wordt achter het verlengde van de voorgevel van de voorste bebouwing 
gesitueerd; 

c. paardenrijbak en paddock dienen achter de achtergevelgrens te worden gesitueerd; 

d. de oppervlakte van de paardenrijbak bedraagt maximaal 800 m2; het aantal paar-denrijbakken 
bedraagt maximaal één; 

e. de oppervlakte van een paddock bedraagt maximaal 400 m2; het aantal paddocks bedraagt 
maximaal één; 

f. de afstand van de paardenrijbak tot bouwvlakken van woningen van derden dient minimaal 25 
m te bedragen.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  strijdig gebruik

a. als strijdig gebruik wordt in ieder geval aangemerkt het gebruik als intensieve veehouderij;

b. de stikstofemissie van een agrarisch bedrijf mag niet meer bedragen dan de bestaande 
stikstofemissie.

3.4.2  Voorwaardelijke verplichting ruimtelijke maatregelen Achthovenerweg 49c

Ter plaatse van het adres Achthovenerweg 49c geldt dat het gebruik overeenkomstig dit 
bestemmingsplan uitsluitend is toegestaan, mits de ruimtelijke maatregelen overeenkomstig paragraaf 
4.3.2 van de in bijlage 3 opgenomen ruimtelijke onderbouwing binnen 2 jaar na de vaststelling van dit 
bestemmingsplan worden getroffen en in standgehouden.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Nevenactiviteiten

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 voor nevenactiviteiten, 
onder de volgende voorwaarden:

a. de nevenactiviteiten dienen binnen het bouwvlak plaats te vinden;

b. de hoofdfunctie dient agrarisch te blijven;

c. buitenopslag ten behoeve van nevenactiviteiten is niet toegestaan;

d. van de nevenactiviteit geen onevenredige verkeersaantrekkende werking uitgaat;

e. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen binnen het bouwvlak;

f. de bebouwde oppervlakte voor nevenactiviteiten bedraagt maximaal 450 m2 tenzij elders 
anders is bepaald; 

g. de nevenactiviteiten vinden plaats in bestaande bebouwing; 

h. de nevenactiviteiten vallen onder één of meerdere van de volgende activiteiten:

1. bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van: 
a. aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit; 
b. kleinschalige bedrijf tot en met categorie 2 met een maximum van 8 werkplekken; 
c. ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten; 
d. dierenasiel; 
e. hovenier; 
f. atelier; 
g. beperkte inpandige opslag van volumineuze goederen (tot maximaal 1.000 m3);

2. detailhandel ten behoeve van ter plaatse geproduceerde agrarische producten op een 
vloeroppervlak van maximaal 200 m2; 

3. recreatie bestaande uit:

a. kleinschalig kamperen, waarbij maximaal 10 kampeermiddelen zijn toegestaan, 
met dien verstande dat:

- kleinschalig kamperen uitsluitend binnen of direct aansluitend aan het 
bouwvlak (maximale kleinste afstand tot bouwvlak bedraagt 5 m) is 
toegestaan; 

- buiten de periode van 1 maart tot en met 31 oktober geen 
kampeermiddelen aanwezig mogen zijn;
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- sanitaire voorzieningen (ook als nieuwe bebouwing) uitsluitend binnen het 
bouwvlak zijn toegestaan tot een maximale oppervlakte van 6 m2 per 
eenheid;

- het terrein landschappelijk is ingepast door middel van streekeigen 
beplanting waarbij het kampeerterrein zoveel mogelijk jaarrond aan het 
zicht is onttrokken;

b. bed & breakfastvoorzieningen, met dien verstande dat maximaal 4 slaapkamers 
en 12 slaapplaatsen zijn toegestaan;

4. ondergeschikte horeca tot en met maximaal categorie 1;

5. kinderdagverblijf of zorggroepswoning tot maximaal 8 personen;

i. de nevenactiviteit past binnen het beleidskader "Behoud Agrarisch erfgoed, Polder Achthoven 
en Boterhuispolder", zoals vastgesteld op 10 oktober 2011;

j. een erfinrichtingsplan of beplantingsplan wordt overlegd, indien de noodzaak hiertoe volgt uit 
het beleidskader "Behoud Agrarisch erfgoed, Polder Achthoven en Boterhuispolder", zoals 
vastgesteld op 10 oktober 2011.

3.5.2  Afwijking houden van paarden

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.4 voor het hobbymatig 
houden van paarden buiten het bouwvlak met dien verstande dat: 

a. de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en natuur waarden niet onevenredig worden 
aangetast;

b. afrastering alleen mogelijk is als bedoeld in artikel 3.2.4.

3.5.3  Afwijking bestaande ammoniakemissie

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.4 voor een toename van 
de bestaande stikstofemissie, indien wordt aangetoond dat de als gevolg van de bij de toename van 
stikstofemissie behorende stikstofdepositie geen significante effecten heeft op een stikstofgevoelig 
habitat en/of leefgebied in Natura 2000-gebieden. 

3.5.4  Afwijken verbouwen van ruwvoer

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 onder a voor het 
verbouwen van ruwvoer buiten de daarvoor aangewezen gebieden, met dien verstande dat:

a. de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en natuur waarden niet onevenredig worden 
aangetast;

b. de verblijfsmogelijkheden voor weidevogels niet onevenredig worden aangetast.

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

3.6.1  Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 3.1 bedoelde 
gronden, voor zover gelegen buiten een bouwvlak de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen 
van gronden;

b. het aanleggen van hoogopgaande beplanting (vanaf 3 m, 2 m voor heggen);

c. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 
andere oppervlakteverhardingen;

d. het scheuren of frezen van grasland;

e. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen;

f. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.

3.6.2  Verlening

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.6.1 mag alleen en moet worden geweigerd indien 
door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, dan wel door de daarvan 
hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de 
landschappelijke en/of natuurwaarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende 
tegemoet kan worden gekomen.
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3.6.3  Adviesaanvraag deskundige

Een omgevingsvergunning die betrekking heeft op werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.6.1 onder e 
wordt niet eerder verleend dan nadat burgemeester en wethouders daarover een advies hebben 
ingewonnen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

3.6.4  Uitzondering

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;

b. andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of 
uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende 
vergunning.

3.7  Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1  Wijzigingsbevoegdheid veranderen bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de 
in artikel 3.1 bedoelde gronden te wijzigen voor het veranderen van bouwgrenzen met inachtneming 
van de volgende voorwaarden:

a. de wijziging noodzakelijk is in verband met een doelmatige uitoefening van het agrarisch 
bedrijf;

b. bij de wijziging bij voorkeur de historische verkavelingsvorm wordt aangehouden;

c. de oppervlakte van het bouwvlak niet wordt vergroot;

d. de eventueel aanwezige cultuurhistorisch, natuurlijke en landschappelijke waarden en de 
bestaande doorzichten mogen niet onevenredig worden aangetast;

e. de aanvraag getoetst is door een agrarisch deskundige;

f. buitenopslag landschappelijk wordt ingepast;

g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van 
omliggende gronden.

3.7.2  Wijzigingsbevoegdheid 'Natuur'

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de 
in artikel 3.1 bedoelde gronden te wijzigen in de bestemming 'Natuur', met dien verstande dat:

a. deze wijziging leidt tot een versterking van de natuurwaarden binnen het gebied;

b. er geen onevenredige aantasting van de cultuurhistorische en/of landschappelijke waarden van 
het gebied plaatsvinden;

c. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en 
gebruikers van omliggende gronden.
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Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;

b. voet- en fietspaden;

c. speelvoorzieningen;

d. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

e. extensief recreatief medegebruik;

f. straatmeubilair;

g. nutsvoorzieningen;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, paden en verhardingen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwwerken geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:

a. de bouwhoogte van palen en masten bedraagt maximaal 10 m;

b. de bouwhoogte van speeltoestellen bedraagt maximaal 5 m.
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Artikel 5  Maatschappelijk

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een molen met bezoekerscentrum;

b. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

c. groenvoorzieningen;

d. straatmeubilair;

e. nutsvoorzieningen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, 
parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, tuinen en erven.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Maatschappelijke gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a. de gronden met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - molen' geheel bebouwd worden 
conform de bestaande hoogte en oppervlakte zoals aanwezig tijdens de inwerkingtreding van 
dit bestemmingsplan. 

5.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning

Aan- en uitbouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw voldoen aan de volgende kenmerken:

a. de hoogte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer dan de 
hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m; 

b. de diepte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer dan 3,5 m; 

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de in artikel 5.1 bedoelde gronden mogen erf- en terreinafscheidingen ten dienste van de 
bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen niet 
meer mag bedragen dan 2m.

5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Uitbreiding hoofdgebouw

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.1 onder a voor een 
uitbreiding bij of aan een hoofdgebouw voor zover:

a. de uitbreiding niet meer dan 10% bedraagt van het bestaande brutovloeroppervlak van het 
hoofdgebouw;

b. de voorgevelrooilijn of andere aan het openbaar gebied gelegen rooilijn niet wordt 
overschreden;

c. de op de verbeelding opgenomen goot- en bouwhoogtes voor het aangrenzende of 
bijbehorende hoofdgebouw in acht worden genomen.

5.3.2  Overige bouwwerken, geen gebouw zijnde

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.3 voor het realiseren 
van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

a. het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet onevenredig wordt aangetast;

b. het bouwwerk noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik van de gronden.

5.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden 
en bouwwerken ten behoeve van:

a. andere geluidsgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1.12; tenzij uit een specifieke 
aanduiding volgt dat dit mogelijk is;

b. kwetsbare objecten, tenzij uit een specifieke aanduiding volgt dat dit mogelijk is.
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5.5  Wijzigingsbevoegdheid

5.5.1  Maatschappelijke voorzieningen

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, het 
plan wijzigen door het toevoegen of verwijderen van aanduidingen ten behoeve van het toestaan of 
verwijderen van maatschappelijke voorzieningen die als (beperkt) kwetsbaar object zijn aangemerkt, 
mits:

a. ter plaatse aan aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd;

b. de omgevingsdienst om advies is gevraagd.
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Artikel 6  Natuur

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het behoud en herstel van de landschappelijke en natuur(wetenschappelijke)waarden;

met daaraan ondergeschikt:

b. wandel- en fietspaden;

c. agrarisch medegebruik;

d. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

e. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en werken, geen bouwwerk zijnde.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Bouwwerken, geen gebouw zijnde

De bouwhoogte voor bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt niet meer dan 2 m.

6.3  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik of het laten gebruiken van gebouwen 
en-/of onbebouwde gronden voor:

a. buitenrijbanen;

b. aanbrengen hoogopgaande beplanting (vanaf 3 m);

c. opslag buiten een bouwvlak.

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

6.4.1  Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 6.1 bedoelde 
gronden, voor zover gelegen buiten een bouwvlak de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen 
van gronden;

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 
andere oppervlakteverhardingen;

c. het scheuren of frezen van grasland;

d. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen;

e. oeverbeschoeiingen;

f. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.

6.4.2  Verlening

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd indien 
door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, dan wel door de daarvan 
hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de 
landschappelijke en/of natuurwaarden en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende 
tegemoet kan worden gekomen.

6.4.3  Adviesaanvraag deskundige

Een omgevingsvergunning die betrekking heeft op werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.4.1 onder d 
wordt niet eerder verleend dan nadat burgemeester en wethouders daarover een advies hebben 
ingewonnen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

6.4.4  Uitzondering

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. andere werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
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b. andere werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of 
uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende 
vergunning.
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Artikel 7  Tuin

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen waaronder begrepen parkeervoorzieningen ten behoeve van naastgelegen woningen;

b. de bescherming en behoud van een houtwal ter plaatsen van de aanduiding 'houtwal'.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

7.2.2  Erkers

In afwijking van artikel 7.2.1 zijn bestaande erkers toegestaan.

7.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn niet toegestaan met uitzondering van erfscheidingen;

b. de hoogte van erfscheidingen bedraagt maximaal 1 m.

7.3  Afwijken van de bouwregels

7.3.1  Erkers

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.2.1 voor nieuwe erkers 
met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de oppervlakte bedraagt maximaal 5 m2; 

b. bouwhoogte maximaal eerste bouwlaag van het aangrenzende hoofdgebouw plus 0,3 m;

c. de diepte bedraagt maximaal 1,5 m;

d. afstand tot de perceelsgrens minimaal 1 m;

e. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de privacy en bezonning van belendende 
percelen;

f. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld.

26 Bestemmingsplan Polder Achthoven 2020



Artikel 8  Verkeer

8.1  Bestemmingsomschrijving

8.1.1  Algemeen

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. erftoegangswegen;

b. ter plaatsen van Achthovenerweg gebiedsontsluitingswegen, waarbij het aantal rijstroken 
maximaal 2X1 bedraagt exclusief opstelstroken;

c. wandel- en fietspaden;

d. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;

e. straatmeubilair en afvalverzamelingsvoorzieningen;

f. nutsvoorzieningen;

g. in- en uitritten;

h. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met de daarbij behorende bouwwerken en werken, geen bouwwerk zijnde.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

8.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

a. bouwhoogte van bruggen maximaal 8 m;

b. bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor de wegaanduiding, geleiding, 
beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 10 m.
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Artikel 9  Verkeer - Langzaam verkeer

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Langzaam verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wandel- en fietspaden;

b. groen- en speelvoorzieningen;

c. straatmeubilair en afvalverzamelingsvoorzieningen;

d. nutsvoorzieningen;

e. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende bermen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.

9.2  Bouwregels

9.2.1  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

9.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

a. bouwhoogte van bruggen maximaal 3 m;

b. bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor de wegaanduiding, geleiding, 
beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 10 m.
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Artikel 10  Verkeer - Railverkeer

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor spoorwegdoeleinden met de 
daarbij behorende voorzieningen.

10.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, 
waarvan de hoogte maximaal 15 meter mag zijn. 
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Artikel 11  Water

11.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

b. extensief recreatief medegebruik.

11.2  Bouwregels

11.2.1  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

11.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde anders dan voor de waterwegaanduiding, geleiding 
of tolheffing, maximaal:

a. bruggen en viaducten 3 m;

b. bouwhoogte van steigers maximaal 1 m.

11.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden 
en bouwwerken als ligplaats voor woonschepen, plezier- of beroepsvaart.

11.4  Afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 11.3 voor het innemen van 
gronden als ligplaats voor woonschepen, plezier of beroepsvaart of aanmeerplekken, mits:

a. de waterbelangen niet onevenredig worden aangetast;

b. vooraf advies is ingewonnen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
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Artikel 12  Wonen

12.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen, waarbij per bouwvlak maximaal het aantal woningen zoals aangegeven met de 
aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is toegestaan; indien deze aanduiding niet is 
opgenomen is maximaal één woning per bouwvlak toegestaan;

b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - zonnepanelen' tevens 
zonnepanelen met bijbehorende voorzieningen;

c. aan huis verbonden beroep in de woning, c.q. aan- of uitbouw, mits het oppervlak niet meer 
bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van de gebouwen;

d. nutsvoorzieningen;

alsmede voor:

e. een zelfstandig kantoor ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';

f. een bed & breakfast, bestaande uit maximaal 12 bedden en 4 kamers ter plaatse van de 
aanduiding 'bed & breakfast';

g. behoud, versterking en-/of herstel van de cultuurhistorische waarden van een molen alsmede 
voor het wonen en de waterhuishouding ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - molen';

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, (voor-)tuinen, erven, bergruimte en 
parkeervoorzieningen. 

12.2  Bouwregels

12.2.1  Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

a. gebouwd binnen het bouwvlak;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' is ten hoogste de aangegeven 
maximale goothoogte toegestaan;

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is ten hoogste de aangegeven 
maximale bouwhoogte toegestaan;

d. in afwijking van het bepaalde onder b en c mogen de gronden waar geen aanduiding 'maximum 
goothoogte (m)' of 'maximum bouwhoogte (m)' is opgenomen bebouwd worden conform de 
bestaande hoogten zoals aanwezig tijdens de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan.

12.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw voldoen aan de volgende 
kenmerken:

a. de hoogte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer dan de 
hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3m; 

b. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bedraagt niet meer dan de 
hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3m en niet meer dan 3 m;

c. meer dan 50% van de in artikel 12.1 bedoelde gronden voor zover gelegen buiten het 
bouwvlak blijft onbebouwd;

d. de diepte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer dan 3,5 m; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' zijn de bestaande bijgebouwen toegestaan.

12.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn niet toegestaan met uitzondering van erfscheidingen en 
zonnepanelen met bijbehorende voorzieningen;

b. de hoogte van erfscheidingen bedraagt maximaal 2 m;

c. de hoogte van zonnepanelen en de daarbij behorende voorzieningen bedraagt maximaal 1,1 m.
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12.3  Afwijken van de bouwregels

12.3.1  Kap op vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.2.2 voor het bouwen 
van een kap op een vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw met inachtneming van de volgende 
voorwaarden:

a. de hoogte van het vrijstaande bijgebouw of aan- en uitbouw niet meer mag bedragen dan 6 m, 
met dien verstande dat de goothoogte in overeenstemming blijft met 17.2.2.a;

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de privacy en bezonning van belendende 
percelen; 

c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het straat- en bebouwingsbeeld. 

12.3.2  Dakterrassen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.2.2 voor het realiseren 
van een dakterras, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. het dakterras mag uitsluitend worden gerealiseerd op een aan- of uitbouw aan de achterzijde 
en zijkant van het hoofdgebouw;

b. het dakterras wordt omsloten door een hekwerk waarvan de maximale bouwhoogte de 
oorspronkelijke bouwhoogte van het platte dak van het gebouw + 1,5 m bedraagt;

c. het dakterras is bereikbaar via een deur vanuit een ruimte op de 1e of 2e verdieping van een 
woning;

d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de privacy en bezonning van belendende 
percelen; 

e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het straat- en bebouwingsbeeld. 

12.3.3  Dakopbouwen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.2.1 onder c voor het 
realiseren van een dakopbouw met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de dakopbouw mag uitsluitend op de hoofdwoning worden gerealiseerd;

b. de bestaande goot- of boeiboordhoogte blijft gehandhaafd;

c. de dakopbouw wordt in de vorm van een kap gerealiseerd;

d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de privacy en bezonning van belendende 
percelen; 

e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van het straat- en bebouwingsbeeld. 

12.4  Specifieke gebruiksregels

12.4.1  Verblijfsruimten

Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen geen verblijfsruimten aanwezig zijn als bedoeld in 
het Bouwbesluit.

12.4.2  Voorwaardelijke verplichting zonnepanelen

Het gebruik ten behoeve van zonnepanelen zoals bedoeld in artikel 12.1 onder b is uitsluitend 
toegestaan, mits binnen een jaar na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan aan de zijde van de 
aanduiding 'specifieke vorm van wonen - zonnepanelen' gelegen aan de Achthovenerweg een haag 
wordt geplant en in stand wordt gehouden.

12.5  Afwijken van de gebruiksregels

12.5.1  Afwijking bed & breakfast

Het bepaalde in artikel 12.4 is niet van toepassingen ter plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast'.

12.5.2  Afwijking aan huis verbonden bedrijf

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.1 voor het uitoefenen 
van een aan huis verbonden bedrijf waarbij geldt dat: 

a. bedrijven maximaal in de categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan of 
bedrijven die voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt 
gelijk kan worden gesteld met een bedrijf in de categorie 1 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten;

b. de activiteit alleen in de woning of aan- en uitbouw mag worden uitgeoefend;
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c. buitenopslag niet is toegestaan;

d. geen detailhandel of horeca is toegestaan met uitzondering van een bed & breakfast van 
maximaal 12 bedden en 4 slaapkamers;

e. er geen onevenredige toename van de verkeersbelasting in de omgeving mag optreden;

f. er geen onevenredige druk op de bestaande parkeermogelijkheden bij de woning en in de 
omgeving van de woning mag ontstaan;

g. de vloeroppervlakte van de gebouwen voor maximaal 30% gebruikt mag worden voor het aan 
huis verbonden bedrijf.

12.5.3  Afwijking aan huis verbonden beroep en bedrijf in vrijstaand bijgebouw

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 12.1 voor het uitoefenen 
van een aan huis verbonden beroep en bedrijf in een vrijstaand bijgebouw met inachtneming van de 
volgende voorwaarden:

a. het gebruik heeft slechts een beperkte ruimtelijke uitstraling;

b. de voorwaarden genoemd onder artikel 12.5.2, met uitzondering van lid b, van 
overeenkomstige toepassing zijn.
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Artikel 13  Leiding - CO2

13.1  Bestemmingsomschrijving

13.1.1  Algemeen

De voor 'Leiding - CO2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor:

a. een ondergrondse hoofdtransport CO2 ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - CO2'; 

b. het beheer en onderhoud van de leiding;

c. de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

13.1.2  Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met artikel 12) zijn op de in 
artikel 13.1.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan.

13.2  Bouwregels

13.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met artikel 12) mag alleen 
ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd. Wanneer deze dubbelbestemming geheel of 
gedeeltelijk samenvalt met één of meerdere andere dubbelbestemmingen geldt het bepaalde voor 
samenloop in artikel 31.

13.2.2  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

13.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m.

13.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 13.2 voor het bouwen 
overeenkomstig de andere bestemmingen, mits:

a. de CO2 niet wordt geschaad;

b. vooraf door het bevoegd gezag advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder;

c. geen kwetsbare objecten worden toegelaten;

d. de maximale druk op de ondergrond kleiner of gelijk is aan 2 ton/m2.

13.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden 
en bouwwerken ten behoeve van het permanent opslag van goederen.

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

13.5.1  Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 13.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen 
van gronden;

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 
andere oppervlakteverhardingen;

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen;

d. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten 
van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen;

e. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 
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straatmeubilair.

13.5.2  Weigering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 13.5.1 mag alleen en moet worden geweigerd indien 
door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan 
aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse leidingen en 
hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

13.5.3  Verlening

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de 
leidingbeheerder. 

13.5.4  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer 
betreffen;

b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van 
het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
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Artikel 14  Leiding - Gas

14.1  Bestemmingsomschrijving

14.1.1  Algemeen

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor:

a. een ondergrondse hoofdtransport gasleiding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - 
gas'; 

b. het beheer en onderhoud van de leiding;

c. de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

14.1.2  Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met artikel 12) zijn op de in 
artikel 14.1.1 bedoelde gronden geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan.

14.2  Bouwregels

14.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met artikel 12) mag alleen 
ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd. Wanneer deze dubbelbestemming geheel of 
gedeeltelijk samenvalt met één of meerdere andere dubbelbestemmingen geldt het bepaalde voor 
samenloop in artikel 31.

14.2.2  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

14.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m.

14.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 14.2 voor het bouwen 
overeenkomstig de andere bestemmingen, mits:

a. de gasleiding niet wordt geschaad;

b. vooraf door het bevoegd gezag advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder;

c. geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

14.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden 
en bouwwerken ten behoeve van het permanent opslag van goederen.

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

14.5.1  Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 14.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen 
van gronden;

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 
andere oppervlakteverhardingen;

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen;

d. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten 
van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen;

e. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 
straatmeubilair.
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14.5.2  Weigering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 14.5.1 mag alleen en moet worden geweigerd indien 
door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan 
aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse leidingen en 
hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

14.5.3  Verlening

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de 
leidingbeheerder. 

14.5.4  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer 
betreffen;

b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van 
het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
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Artikel 15  Leiding - Hoogspanning

15.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor:

a. een ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn 
leiding - hoogspanning';

b. het beheer en onderhoud van de verbinding;

c. de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

15.2  Bouwregels

15.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met artikel 12) mag alleen 
ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd. Wanneer deze dubbelbestemming geheel of 
gedeeltelijk samenvalt met één of meerdere andere dubbelbestemmingen geldt het bepaalde voor 
samenloop in artikel 31.

15.2.2  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

15.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m.

15.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 15.2 voor het bouwen 
overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van de kabelbeheerder. 

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

15.4.1  Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 15.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen 
van gronden;

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 
andere oppervlakteverhardingen;

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen;

d. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten 
van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen;

e. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 
straatmeubilair.

15.4.2  Weigering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 15.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd indien 
door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan 
aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse kabel en hieraan 
door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

15.4.3  Advies

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de 
leidingbeheerder. 

15.4.4  Uitzondering

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:
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a. die verband houden met de aanleg van de hoogspanningsverbinding;

b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer 
betreffen;

c. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van 
het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
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Artikel 16  Leiding - Hoogspanningsverbinding

16.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

a. een bovengrondse hoogspanningsverbinding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - 
hoogspanningsverbinding';

b. het beheer en onderhoud van de verbinding;

c. de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

16.2  Bouwregels

16.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met artikel 12) mag alleen 
ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd. Wanneer deze dubbelbestemming geheel of 
gedeeltelijk samenvalt met één of meerdere andere dubbelbestemmingen geldt het bepaalde voor 
samenloop in artikel 31.

16.2.2  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

16.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:

a. de bouwhoogte van hoogspanningsmasten bedraagt maximaal: 55 m;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal: 2 m.

16.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 16.2 voor het bouwen 
overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van de leidingbeheerder. 

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

16.4.1  Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 16.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het wijzigen van het maaiveldniveau;

b. het aanbrengen van hoogopgaande beplantingen, het bebossen en aanplanten van gronden;

c. het plaatsen van onroerende objecten, geen bebouwing zijnde, zoals lichtmasten, wegwijzers 
en ander hoog straatmeubilair.

16.4.2  Advies leidingbeheerder

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de 
leidingbeheerder.

16.4.3  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer 
betreffen;

b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van 
het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
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Artikel 17  Leiding - Water

17.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor:

a. een ondergrondse drinkwaterleiding ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - water';

b. het beheer en onderhoud van de leiding;

c. de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde.

17.2  Bouwregels

17.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met artikel 12) mag alleen 
ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd. Wanneer deze dubbelbestemming geheel of 
gedeeltelijk samenvalt met één of meerdere andere dubbelbestemmingen geldt het bepaalde voor 
samenloop in artikel 31.

17.2.2  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

17.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m.

17.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 17.2 voor het bouwen 
overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van de leidingbeheerder. 

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

17.4.1  Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 17.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen 
van gronden;

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 
andere oppervlakteverhardingen;

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen;

d. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten 
van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen;

e. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 
straatmeubilair.

17.4.2  Weigering

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 17.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd indien 
door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan 
aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de veiligheid van de ondergrondse leidingen en 
hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

17.4.3  Advies

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de 
waterbeheerder. 

17.4.4  Uitzondering

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer 
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betreffen;

b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van 
het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.
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Artikel 18  Waarde - Archeologie

18.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de 
bescherming van het aangewezen beschermd archeologisch monument in de zin van artikel 3 van de 
Erfgoedwet.

18.2  Bouwregels

18.2.1  Toegestaan

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met artikel 12) mogen ten 
behoeve van de in artikel 18.1 bedoelde bestemming uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde worden gebouwd die voor aanvullend of definitief archeologisch onderzoek (opgraven) 
noodzakelijk zijn. Wanneer deze dubbelbestemming geheel of gedeeltelijk samenvalt met één of 
meerdere andere dubbelbestemmingen geldt het bepaalde voor samenloop in artikel 31.

18.2.2  Tevens toegestaan

Tevens mogen op deze gronden gebouwen/bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht voor 
de primaire bestemming(en) als bedoeld in het betreffende bestemmingsplan, vooraf in acht zijn 
genomen. Wanneer deze dubbelbestemming geheel of gedeeltelijk samenvalt met één of meerdere 
andere dubbelbestemmingen geldt het bepaalde voor samenloop in artikel 31.
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Artikel 19  Waarde - Archeologie hoge trefkans

19.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie hoge trefkans' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de 
bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

19.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met artikel 12) mag alleen 
worden gebouwd ten behoeve van aanvullend of definitief archeologisch onderzoek. Wanneer deze 
dubbelbestemming geheel of gedeeltelijk samenvalt met één of meerdere andere dubbelbestemmingen 
geldt het bepaalde voor samenloop in artikel 31.

19.3  Afwijken van de bouwregels

19.3.1  Afwijking

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 19.2 ten behoeve van 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van andere, voor deze gronden 
geldende bestemmingen, mits is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten 
niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.

19.3.2  Uitzonderingen

Afwijking als bedoeld in artikel 19.3.1 is niet vereist, indien:

a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 
betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn;

b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de 
oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut;

c. het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 100 m2.

19.3.3  Advies archeologisch deskundige

Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een afwijking als bedoeld in 
artikel 19.3.1, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te 
stellen voorwaarden.

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

19.4.1  Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 19.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;

b. het bodemverlagen of afgraven van gronden;

c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,30 m vanaf maaiveld;

d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;

e. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het 
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

f. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport- energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies.

19.4.2  Verlening

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 19.4.1 wordt slechts verleend, indien door de werken 
en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de 
archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

19.4.3  Adviesaanvraag deskundige

Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een afwijking als bedoeld in 
artikel 19.4.1, winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te 
stellen voorwaarden.

44 Bestemmingsplan Polder Achthoven 2020



19.4.4  Uitzonderingen

Het in artikel 19.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing, indien:

a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;

b. er sprake is van bodemingrepen kleiner dan 100 m2;

c. op basis van bureauonderzoek, inventariserend of aanvullend archeologisch vooronderzoek is 
aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten 
aanwezig zijn;

d. de werken en werkzaamheden

1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een 
ontgrondingvergunning;

e. de werken en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek zijn gericht.
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Artikel 20  Waarde - Archeologie lage trefkans

20.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie lage trefkans' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de 
bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

20.2  Bouwregels

20.2.1  Eisen bij omgevingsvergunning

In geval van een aanvraag van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a van 
de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, betreffende de gronden als bedoeld in artikel 20.1 kan in 
het belang van de archeologische monumentenzorg bij het indienen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning worden bepaald dat, alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, door de 
aanvrager een archeologisch rapport wordt overlegd waarin de archeologische waarde van de gronden 
die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 
voldoende mate zijn vastgesteld.

20.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien uit het archeologisch rapport, zoals bepaald in artikel 20.2.1, blijkt dat de archeologische 
waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, 
kunnen burgemeester en wethouders een of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de 
bouwvergunning:

a. het treffen van technische maatregelen, waardoor monumenten in de bodem kunnen worden 
behouden;

b. het doen van opgravingen; of;

c. de activiteit die tot bodemverstoring leidt, laten begeleiden door een deskundige op het terrein 
van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij 
de vergunning te stellen kwalificaties.

20.2.3  Uitzondering

het bepaalde in artikel 20.2.1 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op een of 
meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, 
voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de bestaande fundering;

b. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 1000 m2;

c. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m en zonder 
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.
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Artikel 21  Waarde - Archeologie middelhoge trefkans

21.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie middelhoge trefkans' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de 
bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

21.2  Bouwregels

21.2.1  Eisen bij omgevingsvergunning

In geval van een aanvraag van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a van 
de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, betreffende de gronden als bedoeld in artikel 21.1 kan in 
het belang van de archeologische monumentenzorg bij het indienen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning worden bepaald dat, alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, door de 
aanvrager een archeologisch rapport wordt overlegd waarin de archeologische waarde van de gronden 
die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 
voldoende mate zijn vastgesteld.

21.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien uit het archeologisch rapport, zoals bepaald in artikel 21.2.1, blijkt dat de archeologische 
waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, 
kunnen burgemeester en wethouders een of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de 
bouwvergunning:

a. het treffen van technische maatregelen, waardoor monumenten in de bodem kunnen worden 
behouden;

b. het doen van opgravingen; of;

c. de activiteit die tot bodemverstoring leidt, laten begeleiden door een deskundige op het terrein 
van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij 
de vergunning te stellen kwalificaties.

21.2.3  Uitzondering

het bepaalde in artikel 21.2.1 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op een of 
meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, 
voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de bestaande fundering;

b. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2;

c. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m en zonder 
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.
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Artikel 22  Waarde - Cultuurhistorie

22.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, naast voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, herstel van de cultuurhistorische waarden van het 
gebied en zijn bebouwing.

22.2  Bouwregels

Op en onder de in artikel 22.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd in aanvulling op het 
bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en), met dien verstande dat de hoofdvorm van 
de bouwwerken, gevelindeling, (goot-)hoogte, dakhelling en nokrichting, zoals die bestond op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan gehandhaafd dient te worden.

22.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 22.2, met dien verstande 
dat hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in de toelichting weergegeven 
cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied; een omgevingsvergunning wordt niet eerder 
verleend dan nadat advies is verkregen van de deskundige, omtrent de vraag of de cultuurhistorische 
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden.

22.4  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

22.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning één of meer gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, of onderdelen daarvan te slopen.

22.4.2  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien:

a. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan cultuurhistorische waarden van het 
gebied;

b. 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 de karakteristieke 
hoofdvorm plaatsvindt;

c. het aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerken een ander bouwwerk kan of 
zal worden gebouwd.

22.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de 
gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' wijzigen door de gronden met de 
dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' te verkleinen, te verwijderen of te vergroten, dan wel 
nieuwe gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' toe te voegen, indien uit nader 
onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen cultuurhistorische waarden aanwezig zijn.
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Artikel 23  Waterstaat - Waterkering

23.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor: 

de bescherming, het onderhoud en de verbetering van de waterkering, met bijbehorende bouwwerken 
geen gebouwen zijnde zoals duikers, keerwanden en merktekens.

23.2  Bouwregels

23.2.1  Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (artikel 3 tot en met artikel 12) mag alleen 
ten behoeve van deze bestemming worden gebouwd.

23.2.2  Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

23.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 3 m.

23.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 23.2 voor het bouwen 
overeenkomstig de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van de beheerder van de 
waterkering. 

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

23.4.1  Omgevingsvergunningplichtige werken

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 23.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen 
van gronden;

b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 
andere oppervlakteverhardingen;

c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen;

d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of 
communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;

e. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten 
van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen.

23.4.2  Advies beheerder waterkering

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de beheerder 
van de waterkering.

23.4.3  Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en 
beheer betreffen;

b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het van kracht 
worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 24  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 25  Algemene bouwregels

25.1  Overschrijding bouwgrenzen

25.1.1  Ondergeschikte bouwdelen

De in deze regels opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwgrenzen zijn niet van toepassing voor 
wat betreft overschrijdingen met betrekking tot:

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen, voor zover zij de grens van een weg 
niet overschrijden;

b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van 
ventilatiekanalen en schoorstenen, indien de overschrijding van de voorgevelbouwgrens niet 
meer dan 12 cm bedraagt;

c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, balkons, galerijen en 
luifels, mits zij de bouwgrens met niet meer dan 50 cm overschrijden en niet lager zijn 
aangebracht dan:

1. 4,20 m boven een rijweg of boven een strook ter breedte van 1,50 m langs een rijweg;

2. 2,20 m boven een voetpad, voor zover dit voetpad geen deel uitmaakt van de onder 1 
genoemde strook;

d. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouwgrens met 
niet meer dan 1 m overschrijden;

e. goten en ondergrondse afvoerleidingen en inrichtingen voor de verzameling van water en 
rioolstoffen;

f. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen in geen 
enkele stand de voorgevelbouwgrens met meer dan 1 m overschrijden en niet lager zijn 
geplaatst dan 4,20 m boven de hoogte van een weg.

25.1.2  

De in deze regels opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwhoogten zijn niet van toepassing voor 
wat betreft overschrijdingen met betrekking tot bouwhoogte t.b.v. ventilatiekanalen, schoorstenen, 
noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties:

a. ventilatiekanalen en schoorstenen welke de maximale bouwhoogte met maximaal 1 meter 
overschrijden;

b. dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties mogen niet 
hoger zijn dan 3,50 m en mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 40% van de 
vloeroppervlakte van de bovenste laag van het gebouw, waarop zij worden geplaatst.

25.2  Ondergronds bouwen

25.2.1  Ondergrondse bouw

De regels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van gebouwen zijn in geval 
van ondergrondse bouw van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat deze uitsluitend is 
toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. ondergrondse bouw is uitsluitend toegestaan onder de oppervlakte van bestaande, 
bovengronds gelegen gebouwen;

b. gebouwd mag worden tussen peil en 3,5 m onder peil.

25.2.2  Afwijking ondergrondse bouw

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 25.2.1 onder a ten 
behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van bestaande, bovengronds gelegen 
gebouwen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de hoogte van kelders bedraagt ten hoogste 0,1 m beneden peil;

b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 m, met 
dien verstande dat in geval van kelderbouw in belendende percelen in de zijperceelgrens mag 
worden gebouwd;

c. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel.
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25.3  Bestaande maatvoering

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van bouwwerken, 
die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen meer bedraagt dan 
in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, 
oppervlakte en/of inhoud in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

25.4  Bestaande afstanden

In die gevallen dat de bestaande afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van bouwwerken, 
die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen minder bedraagt dan 
in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt die afstand in afwijking 
daarvan als minimaal toegestaan.
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Artikel 26  Algemene gebruiksregels

26.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval begrepen:

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering 
van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik 
onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik 
voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van 
prostitutie;

d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een casino of speelhal;

e. vrijstaande bijbehorende bouwwerken, bedrijfsgebouwen, garageboxen en/of andere niet voor 
bewoning bestemde gebouwen te gebruiken als woning met uitzondering van het gebruik als 
mantelzorg als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, Bijlage II, art.2.22;

f. het gebruik van bedrijfswoningen, dienstwoningen, woningen en/of wooneenheden anders dan 
voor één huishouden of voor kamerbewoning;

g. een gebruik van gronden en bouwwerken als staan- of ligplaats voor onderkomens;

h. een gebruik van gronden en bouwwerken als opslagplaats voor gerede of ongerede goederen, 
waaronder niet verstaan wordt het opslaan van bouwmaterialen en andere hulpmaterialen voor 
het bouwen ten behoeve van de uitvoering van werken ter plaatse, voor de duur van de 
uitvoering;

i. een gebruik van gronden en bouwwerken voor boogkassen, die hoger zijn dan 1 m;

j. een gebruik van gronden, voor zover gelegen buiten bouwvlakken, voor opslag van goederen;

k. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen met uitzondering van een 
verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg;

l. vuurwerkbedrijven;

tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van 
de gronden.

26.2  Afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 26.1 ten behoeve van 
het omzetten van (een deel van) een bestaande woning dan wel bijgebouw in 1 of meer onzelfstandige 
wooneenheden ten behoeven van een bijzondere woonvorm, mits een goed woon- en leefklimaat wordt 
geborgd. Waarbij:

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet 
onevenredig worden geschaad;

b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.
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Artikel 27  Algemene aanduidingsregels

27.1  Geluidzone - industrie Barre Polder

27.1.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie Barre Polder' zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de 
geluidsruimte in verband met de nabijheid van een in richting als bedoeld in artikel 41, lid 3 van de Wet 
geluidhinder.

27.1.2  Bouwregels

a. in afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen mogen geen nieuwe 
woningen en andere geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd;

b. in afwijking van sub a zijn nieuwe woningen en andere geluidgevoelige toegestaan voor zover 
deze voldoen aan de waarde (dB[A]) als bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder.

27.1.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 27.1.2 en worden 
toegestaan dat nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen mogen worden gebouwd, mits de 
geluidbelasting vanwege het industrielawaai niet hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde dan wel 
de maximaal te verlenen hogere waarde als bedoeld in de Wgh.

27.1.4  Specifieke gebruiksregels

a. tot een gebruik, strijdig met deze aanduiding, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van 
gronden voor geluidgevoelige terreinen;

b. in afwijking van sub a is een gebruik van gronden voor geluidgevoelige terreinen toegestaan 
voor zover deze voldoen aan de waarde (dB[A]) als bedoeld in artikel 40 van de Wet 
geluidhinder.

27.1.5  Afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 27.1.4 en worden 
toegestaan dat gronden worden gebruikt voor geluidgevoelige terreinen, mits de geluidbelasting 
vanwege het industrielawaai niet hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde dan wel de maximaal te 
verlenen hogere waarde als bedoeld in de Wgh.

27.2  Geluidszone - industrie Oosthoek

27.2.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie Oosthoek' zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de 
geluidsruimte in verband met de nabijheid van een in richting als bedoeld in artikel 41, lid 3 van de Wet 
geluidhinder.

27.2.2  Bouwregels

a. in afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen mogen geen nieuwe 
woningen en andere geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd;

b. in afwijking van sub a zijn nieuwe woningen en andere geluidgevoelige toegestaan voor zover 
deze voldoen aan de waarde (dB[A]) als bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder.

27.2.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 27.2.2 en worden 
toegestaan dat nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen mogen worden gebouwd, mits de 
geluidbelasting vanwege het industrielawaai niet hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde dan wel 
de maximaal te verlenen hogere waarde als bedoeld in de Wgh.

27.2.4  Specifieke gebruiksregels

a. tot een gebruik, strijdig met deze aanduiding, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van 
gronden voor geluidgevoelige terreinen;

b. in afwijking van sub a is een gebruik van gronden voor geluidgevoelige terreinen toegestaan 
voor zover deze voldoen aan de waarde (dB[A]) als bedoeld in artikel 40 van de Wet 
geluidhinder.

54 Bestemmingsplan Polder Achthoven 2020



27.2.5  Afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 27.2.4  en worden 
toegestaan dat gronden worden gebruikt voor geluidgevoelige terreinen, mits de geluidbelasting 
vanwege het industrielawaai niet hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde dan wel de maximaal te 
verlenen hogere waarde als bedoeld in de Wgh.

27.3  overige zone - kasteelbiotoop

27.3.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - kasteelbiotoop' zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming van de kasteelbiotoop als 
landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol element. 

27.3.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de in hoofdstuk 2 bedoelde bestemming mogen geen gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht.

27.3.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 27.2.2 voor het bouwen 
overeenkomstig het bepaalde in de andere bestemmingen, mits advies is verkregen van een 
archeologisch deskundige.

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

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 27.2.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen van gronden;

b. het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur;

c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting.

27.3.5  Verlening omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van een 
archeologisch deskundige.

27.3.6  Uitzonderingen omgevingsvergunning

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en 
beheer betreffen;

b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het van kracht 
worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.

27.4  overige zone - landgoedbiotoop

27.4.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - landgoedbiotoop' zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming van de landgoedbiotoop als 
landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol element. 

27.4.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de in hoofdstuk 2 bedoelde bestemming mogen geen gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht.

27.4.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 27.3.2 voor het bouwen 
overeenkomstig het bepaalde in de andere bestemmingen, mits:

a. een positief advies is verkregen van een archeologisch of cultuurhistorisch deskundige;

b. aan-, en uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen niet buiten het bouwvlak worden 
gebouwd.
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27.4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 27.3.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen van gronden;

b. het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur;

c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting.

27.4.5  Verlening omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van een 
archeologisch deskundige.

27.4.6  Uitzonderingen omgevingsvergunning

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en 
beheer betreffen;

b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het van kracht 
worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip verleende vergunning.

27.5  overige zone - ondergronds railverkeer

27.5.1  Aanduidingsomschrijving

a. de gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - ondergrond railverkeer' zijn bestemd 
voor spoorwegdoeleinden met de daarbij behorende ondergrondse en bovengrondse 
voorzieningen en kunstwerken, alsmede voor de bescherming daarvan;

b. binnen de gebieden met deze bestemming zijn alle andere bestemmingen ondergeschikt aan de 
bestemming ondergrondse verkeersdoeleinden railverkeer, met uitzondering van de 
bestemming waterstaatsdoeleinden, die primair is ten opzichte van de bestemming 
ondergrondse verkeersdoeleinden railverkeer;

c. al hetgeen in deze regels omtrent de ondergeschikte bestemmingen, binnen de gebieden met 
de bestemming ondergrondse verkeersdoeleinden railverkeer is toegestaan, is uitsluitend 
toelaatbaar indien en voor zover zulks, gehoord de beheerder van de ondergrondse spoorlijn, 
verenigbaar is met het belang van de ondergrondse spoorlijn. 

27.5.2  Bouwregels

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de in artikel 27.4.1 genoemde 
bestemming worden gebouwd in het bijzonder een spoortunnel alsmede andere voor het 
spoorwegverkeer noodzakelijke ondergrondse en bovengrondse bouwwerken, waarvan de 
hoogte niet meer dan 15 m mag zijn; 

b. op deze gronden mag niet worden gebouwd ten dienste van een ondergeschikte bestemming, 
behoudens het bepaalde in lid a. 

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

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 27.4.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen van oppervlakteverhardingen met een grotere oppervlakte dan 50 m2; 

b. het afgraven of ophogen, het ontginnen of bodem verlagen van gronden met meer dan 0,30 
meter, waaronder ook begrepen wordt woelen en draineren; 

c. het planten van bomen en andere houtgewassen; 

d. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse leidingen, constructies of apparatuur, met 
uitzondering van eenvoudige recreatieve of verkeerskundige voorzieningen; 

e. het (ver)graven, verbreden en/of dempen van sloten en andere waterpartijen, het door 
afwateren, ontwateren of afdammen wijzigen van de grondwaterstand, voor zover de Keur van 
het waterschap niet van toepassing is; 

f. het indrijven van voorwerpen in de bodem. 

27.5.4  Verbod

Het verbod in artikel 27.4.3 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden, die: 

a. normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming betreffen; 

b. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
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27.5.5  Advies

De werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 27.4.3 zijn slechts toelaatbaar, indien de belangen 
van de spoorweg daardoor niet worden of kunnen worden geschaad. Daartoe winnen Burgemeester en 
Wethouders schriftelijk advies in bij de beheerder van de spoorweg.

27.6  overige zone - weidevogelleefgebied

27.6.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - weidevogelleefgebied' zijn, naast voor de 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het leefklimaat van de 
weidevogels.

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

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 27.5.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting met een hoogte 
die hoger is dan 3 m;

b. verstorende activiteiten, buiten de huidige agrarische activiteiten;

c. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 
andere oppervlakteverhardingen;

d. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige 
waterpartijen met peilverlaging tot gevolg.

27.6.3  Verlening omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 27.5.2 wordt niet eerder verleend dan nadat is 
aangetoond dat de gebruikswaarde als weidevogelleefgebied niet onevenredig wordt aangetast.

27.6.4  Uitzonderingen omgevingsvergunning

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. andere-werken die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;

b. andere-werken die op het moment van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of 
uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende 
vergunning.

27.7  vrijwaringszone - molenbiotoop

27.7.1  Aanduidingomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming van de functie van de molen als 
werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element. 

27.7.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de in hoofdstuk 2 bedoelde bestemmingen mogen:

a. binnen een afstand van 100 m van de molen, bouwwerken niet worden gebouwd voor zover de 
bouwhoogte hoger is dan de hoogte van het onderste punt van de verticaal staande molenwiek;

b. binnen een afstand va 100 m tot 400 m van de molen, bouwwerken niet worden gebouwd voor 
zover de bouwhoogte hoger is dan de hoogte van het onderste punt van de verticaal staande 
molenwiek vermeerderd met 1/50. 

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

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 27.6.1 bedoelde 
gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen van gronden hoger dan de hoogte die op grond van het bepaalde in artikel 27.6.2 
is toegestaan voor bouwwerken;

b. het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur met een hoogte die 
hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel 27.6.2 is toegestaan voor bouwwerken;

c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting met een hoogte 
die hoger is dan op grond van het bepaalde in artikel 27.6.2 is toegestaan voor bouwwerken.
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27.7.4  Verlening omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van de beheerder 
van de molen. 

27.7.5  Uitzonderingen omgevingsvergunning

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en 
beheer betreffen;

b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het van kracht 
worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat 
tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.

27.8  vrijwaringszone - provinciale vaarweg

27.8.1  Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - provinciale vaarweg' zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een provinciale vaarweg.

27.8.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen mogen geen nieuwe bouwwerken 
worden gebouwd.

27.8.3  Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 27.7.2 en kan worden 
voorzien in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, mits rekening wordt gehouden met het voorkomen van 
belemmeringen voor:

a. de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige navigatieapparatuur voor de 
scheepvaart;

b. het contact van de scheepvaart met bedienings- en begeleidingsobjecten;

c. de toegankelijkheid van de provinciale vaarweg voor hulpdiensten vanaf de wal, en

d. het uitvoeren van beheer en onderhoud aan de provinciale vaarweg.

27.8.4  Advies vaarwegbeheerder

Voor de beoordeling of sprake is van belemmeringen als bedoeld in het artikel 27.7.3 wordt advies 
gevraagd aan de vaarwegbeheerder.
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Artikel 28  Algemene afwijkingsregels

28.1  Algemene afwijking

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages 
en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de 
goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;

b. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is 
toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het 
terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;

c. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve 
van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m;

d. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen, zijnde, behoudens 
erf- en perceelsscheidingen, wordt vergroot tot maximaal 6 m.

28.2  Voorwaarden afwijking

Afwijking als bedoeld in artikel 28.1 is slechts toegestaan, mits:

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet 
onevenredig worden geschaad;

b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden 
geschaad;

c. het bouwwerk nodig is voor een doelmatig gebruik van de gronden.
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Artikel 29  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe 
veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van 
de volgende voorwaarden:

a. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven;

b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen 
niet onevenredig worden geschaad;

c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig 
worden geschaad.
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Artikel 30  Overige regels

30.1  Parkeren

a. tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van 
gronden en bouwwerken, anders dan bestaand gebruik, zonder dat op het desbetreffende 
bouwperceel voldoende parkeerplaatsen ten dienste van de zich daar bevindende functies zijn 
aangelegd en in stand worden gehouden;

b. een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een gebouw bedoeld voor wonen 
of een ander soort verblijf van mensen op een bouwperceel wordt slechts verleend, indien is 
aangetoond dat voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn dan wel zullen worden aangelegd; 

c. of sprake is van voldoende parkeerplaatsen wordt bepaald door het gemeentelijke 
parkeerbeleid, met dien verstande dat het totale aantal benodigde parkeerplaatsen naar boven 
wordt afgerond naar het eerstvolgende hele getal;

d. parkeerplaatsen ten dienste van de zich op een bouwperceel bevindende functie zijn aanwezig 
of worden aangelegd op het bouwperceel waarop die functie zich bevindt;

e. de parkeerplaatsen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van 
motorvoertuigen;

f. de afmetingen van een parkeerplaats dienen te voldoen aan het parkeerbeleid.

30.2  Afwijken

30.2.1  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 30.1 onder c, mits is 
aangetoond dat:

a. de te vestigen functie een andere/verminderde behoefte aan parkeerplaatsen kent vanwege 
onder andere exploitatie, arbeidsintensiteit, aandeel bezoekers en-/of vervoersmanagement, 
en/of;

b. sprake is van de mogelijkheid dat voor een functie beschikbare parkeerplaatsen in de openbare 
ruimte voor meer dan één functie kunnen dienen, en/of;

c. sprake is van beschikbare alternatieve vervoerswijzen op korte afstand van de te vestigen 
functie en hiervan wordt door een substantieel aandeel van de gebruikers van die functie 
gebruikgemaakt.

30.2.2  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 30.1 onder d, mits:

a. geen sprake is van een onevenredige toename van de parkeerdruk in het openbaar gebied, en;

b. geen sprake is van een onevenredige aantasting van de verkeersveiligheid, en;

c. geen sprake is van een onevenredige aantasting van het straat- en bebouwingsbeeld.

30.3  Uitzondering

Het bepaalde in artikel 30.1 onder a en b is niet van toepassing ingeval een bouwwerk ten gevolge van 
een calamiteit geheel verloren is gegaan en dit bouwwerk, indien en voor zover sprake is van dezelfde 
functie en omvang, wordt herbouwd en op gelijke wijze in het aantal parkeerplaatsen wordt voorzien als 
voor de calamiteit feitelijk het geval was, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het 
bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk teniet is gegaan.
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Artikel 31  Samenloop dubbelbestemmingen

Wanneer dubbelbestemmingen geheel of gedeeltelijk samenvallen geldt dat:

a. wanneer in één of meer van deze bestemmingen een verbod of beperking voor het bouwen van 
bouwwerken geldt, het verbod of de beperking voor alle bestemmingen van toepassing is;

b. van een verbod of beperking bedoeld onder a bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken 
mits aan de afwijkingsvoorwaarden van alle ter plaatse geldende dubbelbestemmingen wordt 
voldaan.

62 Bestemmingsplan Polder Achthoven 2020



Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 32  Overgangsrecht

32.1  Overgangsrecht bouwwerken

32.1.1  Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 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 voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

32.1.2  Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 32.1.1 een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 
artikel 32.1.1 met maximaal 10%. 

32.1.3  Uitzondering

Artikel 32.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

32.2  Overgangsrecht gebruik

32.2.1  Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan/inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

32.2.2  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 32.2.1, 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.

32.2.3  Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 32.2.1, na het tijdstip van 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.

32.2.4  Uitzondering

Artikel 32.2.1 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 33  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Polder Achthoven 2020'.
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Eindnoten

1. In plangebieden waar een kap met een hellingsgraad voorkomt van boven de 60 graden kan deze 
definitie worden aangepast, of de afwijkende gevallen met een bouwaanduiding worden bestemd.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten
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Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten 
Onderstaande toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten is ontleend aan de VNG-publicatie 
“Bedrijven en Milieuzonering” uit 2009. 
Deze bedrijvenlijst is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gaat uit 
van activiteiten, gerangschikt naar SBI-codes. Voor elke activiteit zijn milieuaspecten en 
richtafstanden vermeld, rekening houdend met de normaliter bij deze activiteiten voorkomende 
opslagen en installaties. 
In de lijst komen vier ruimtelijk relevante milieuaspecten aan bod: geur, stof, geluid en gevaar: 
Geur 
Verschillende bedrijven stoten geuren uit. De afstand waarbinnen deze geuren zeer hinderlijk 
en schadelijk zijn is opgenomen in de kolom “geur”. 
Stof 
De kolom “stof” bevat richtafstanden waarbinnen de uitstoot van stof vanuit de inrichting 
zodanig hoog is dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid. 
Geluid 
In de kolom geluid is, indien van toepassing, de letter C van continu opgenomen. Hiermee is 
aangegeven dat bij de betreffende milieubelastende activiteit de voor geluid bepalende 
activiteiten meestal continu in bedrijf zijn. 
Gevaar 
In de kolom ‘gevaar’ is een richtafstand aangegeven, die bij een gemiddelde activiteit van dat 
type aangehouden kan worden. het betreft alle gevaarsaspecten, inclusief brandgevaar en 
stofexplosies. 
Ook staat bij elke inrichting een milieucategorie. De grootste afstand van de vier voornoemde 
aspecten is bepalend voor de indeling in de milieucategorie. Er zijn 10 milieucategorieën: 
Afstand (m) code 
10  1 
30  2 
50  3.1 
100  3.2 
200  4.1 
300 4.2 
500  5.1 
700  5.2 
1000  5.3 
1500  6 

  



De volgende afkortingen worden in de lijst gebruikt: 
Afkorting Betekenis 
- niet van toepassing of niet relevant 
< kleiner dan 
> groter 
= gelijk aan 
cat. categorie 
e.d. en dergelijke 
kl. klasse 
n.e.g. niet elders genoemd 
o.c. opslagcapaciteit 
p.c. productiecapaciteit 
p.o. productieoppervlak 
b.o. bedrijfsoppervlak 
v.c. verwerkingscapaciteit 
u uur 
d dag 
w week 
j jaar 
b.o. bodemverontreiniging 
cat. continu 
D divers 
L luchtverontreiniging 
Z 
zonering op basis van Wet 
geluidhinder 
R risico (BEVI mogelijk van toepassing) 
V vuurwerkbesluit van toepassing 
Na deze pagina volgt de lijst. 
  



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw  

0111, 0113   Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 

0112 0 Tuinbouw:   

0112 1 bedrijfsgebouwen 2 

0112 2 kassen zonder verwarming 2 

0112 3 kassen met gasverwarming 2 

0112 4 champignonkwekerijen (algemeen) 2 

0112 5 champignonkwekerijen met mestfermentatie 3.2 

0112 6 bloembollendroog- en prepareerbedrijven 2 

0112 7 witlofkwekerijen (algemeen) 2 

0121   Fokken en houden van rundvee 3.2 

0122 0 Fokken en houden van overige graasdieren:   

0122 1 paardenfokkerijen 3.1 

0122 2 overige graasdieren 3.1 

0123   Fokken en houden van varkens 4.1 

0124 0 Fokken en houden van pluimvee:   

0124 1 legkippen 4.1 

0124 2 opfokkippen en mestkuikens 4.1 

0124 3 eenden en ganzen 4.1 

0124 4 overig pluimvee 3.2 

0125 0 Fokken en houden van overige dieren:   

0125 1 nertsen en vossen 4.1 

0125 2 konijnen 3.2 

0125 3 huisdieren 3.1 

0125 4 maden, wormen e.d. 3.2 

0125 5 bijen 2 

0125 6 overige dieren 2 

0130   Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren 

(niet intensief) 

3.2 

014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:   

014 1 algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m
2
 3.1 

014 2 algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m
2
  2 

014 3 plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m
2
 3.1 

014 4 plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m
2
 2 

0142   KI-stations 2 

      

02 - Bosbouw en dienstverlening t.b.v. bosbouw   

020   Bosbouwbedrijven 3.1 

     

05 - Visserij- en visteeltbedrijven   

0501.1   Zeevisserijbedrijven 3.2 

0501.2   Binnenvisserijbedrijven 3.1 



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

0502 0 Vis- en schaaldierkwekerijen:   

0502 1 oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 3.2 

0502 2 visteeltbedrijven 3.1 

     

10 - Turfwinning   

103   Turfwinningbedrijven 3.2 

     

11 - Aardolie- en aardgaswinning   

111 0 Aardolie- en aardgaswinning:   

111 1 aardoliewinputten 4.1 

111 2 aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m
3
/d 5.1 

111 3 aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m
3
/d 5.2 

     

14 - Winning van zand, grind, klei, zout, e.d.   

1421 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):   

1421 1 algemeen 4.1 

1421 2 steenbrekerijen 5.2 

144   Zoutwinningbedrijven 3.2 

145   Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 5.1 

      

15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken   

151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:   

151 1 slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2 

151 2 vetsmelterijen 5.2 

151 3 bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2 

151 4 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m
2
 3.2 

151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m
2
 3.1 

151 6 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m
2
 3.1 

151 7 loonslachterijen 3.1 

151 8 vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden 

met p.o. < 2.000 m
2
  

3.1 

152 0 Visverwerkingsbedrijven:   

152 1 drogen 5.2 

152 2 conserveren 4.1 

152 3 roken 4.2 

152 4 verwerken anderszins: p.o.> 1000 m
2
 4.2 

152 5 verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m
2
 3.2 

152 6 verwerken anderszins: p.o. <= 300 m
2
 3.1 

1531 0 Aardappelproducten fabrieken:   

1531 1 vervaardiging van aardappelproducten 4.2 

1531 2 vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m
2
 3.1 

1532, 1533 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:   



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

1532, 1533 1 jam 3.2 

1532, 1533 2 groente algemeen 3.2 

1532, 1533 3 met koolsoorten 3.2 

1532, 1533 4 met drogerijen 4.2 

1532, 1533 5 met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2 

1541 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:   

1541 1 p.c. < 250.000 t/j 4.1 

1541 2 p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1542 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:   

1542 1 p.c. < 250.000 t/j 4.1 

1542 2 p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1543 0 Margarinefabrieken:   

1543 1 p.c. < 250.000 t/j 4.1 

1543 2 p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1551 0 Zuivelproducten fabrieken:   

1551 1 gedroogde producten, p.c. >= 1,5 t/u 5.1 

1551 2 geconcentreerde producten, verdamp. cap. >=20 t/u 5.1 

1551 3 melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 3.2 

1551 4 melkproducten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4.2 

1551 5 overige zuivelproducten fabrieken 4.2 

1552 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m
2
 3.2 

1552 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m
2
 2 

1561 0 Meelfabrieken:    

1561 1 p.c. >= 500 t/u 4.2 

1561 2 p.c. < 500 t/u 4.1 

1561   Grutterswarenfabrieken 4.1 

1562 0 Zetmeelfabrieken:   

1562 1 p.c. < 10 t/u 4.1 

1562 2 p.c. >= 10 t/u 4.2 

1571 0 Veevoerfabrieken:   

1571 1 destructiebedrijven 5.2 

1571 2 beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 5.2 

1571 3 drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 4.2 

1571 4 drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water 5.2 

1571 5 mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1 

1571 6 mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2 

1572   Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1 

1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   

1581 1 v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2 

1581 2 v.c. >= 7500 kg meel/week 3.2 

1582   Banket, biscuit- en koekfabrieken 3.2 

1583 0 Suikerfabrieken:   



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

1583 1 v.c. < 2.500 t/j 5.1 

1583 2 v.c. >= 2.500 t/j 5.3 

1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:   

1584 1 cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m
2
 5.1 

1584 2 cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 

< 2.000 m
2
 

3.2 

1584 3 cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 

<= 200 m
2
 

2 

1584 4 suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2 

1584 5 suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m
2
 3.2 

1584 6 suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m
2
 2 

1585   Deegwarenfabrieken 3.1 

1586 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:   

1586 1 koffiebranderijen 5.1 

1586 2 theepakkerijen 3.2 

1587   Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1 

1589   Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1 

1589.1   Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1 

1589.2 0 Soep- en soeparomafabrieken:   

1589.2 1 zonder poederdrogen 3.2 

1589.2 2 met poederdrogen 4.2 

1589.2   Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 4.1 

1591   Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 

1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:   

1592 1 p.c. < 5.000 t/j 4.1 

1592 2 p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

1593 t/m 

1595 

  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2 

1596   Bierbrouwerijen 4.2 

1597   Mouterijen 4.2 

1598   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2 

     

16 - Verwerking van tabak   

160   Tabakverwerkende industrie 4.1 

     

17 - Vervaardiging van textiel   

171   Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2 

172 0 Weven van textiel:   

172 1 aantal weefgetouwen < 50 3.2 

172 2 aantal weefgetouwen >= 50 4.2 

173   Textielveredelingsbedrijven 3.1 

174, 175   Vervaardiging van textielwaren 3.1 



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

1751   Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 4.1 

176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1 

     

18 - Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont   

181   Vervaardiging kleding van leer 3.1 

182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 

183   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 3.1 

     

19 - Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding)   

191   Lederfabrieken 4.2 

192   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1 

193   Schoenenfabrieken 3.1 

     

20 - Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d.   

2010.1   Houtzagerijen 3.2 

2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:   

2010.2 1 met creosootolie 4.1 

2010.2 2 met zoutoplossingen 3.1 

202   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2 

203, 204, 

205 

0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 3.2 

203, 204, 

205 

1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 

m
2
 

3.1 

205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 

     

21 - Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren   

2111   Vervaardiging van pulp 4.1 

2112 0 Papier- en kartonfabrieken:   

2112 1 p.c. < 3 t/u 3.1 

2112 2 p.c. 3 - 15 t/u 4.1 

2112 3 p.c. >= 15 t/u 4.2 

212   Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2 

2121.2 0 Golfkartonfabrieken:   

2121.2 1 p.c. < 3 t/u 3.2 

2121.2 2 p.c. >= 3 t/u 4.1 

    

22 - Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media   

221   Uitgeverijen (kantoren) 1 

2221   Drukkerijen van dagbladen 3.2 

2222   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2 

2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 

2223 A Grafische afwerking 1 



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

2223 B Binderijen 2 

2224   Grafische reproductie en zetten 2 

2225   Overige grafische activiteiten 2 

223   Reproductiebedrijven opgenomen media 1 

    

23 - Aardolie-/steenkoolverwerk. Ind.; bewerking splijt-/kweekstoffen   

231   Cokesfabrieken 5.3 

2320.1   Aardolieraffinaderijen 6 

2320.2 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 3.2 

2320.2 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2 

2320.2 C Aardolieproductenfabrieken n.e.g. 4.2 

233   Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 6 

     

24 - Vervaardiging van chemische producten   

2411 0 Vervaardiging van industriële gassen:   

2411 1 luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 5.2 

2411 2 overige gassenfabrieken, niet explosief 5.1 

2411 3 overige gassenfabrieken, explosief 5.1 

2412   Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1 

2413 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:   

2413 1 niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 

2413 2 vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.2 

2414.1 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:   

2414.1 A1 niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 

2414.1 A2 vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 5.3 

2414.1 B0 Methanolfabrieken:   

2414.1 B1 p.c. < 100.000 t/j 4.1 

2414.1 B2 p.c. >= 100.000 t/j 4.2 

2414.2 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):   

2414.2 1 p.c. < 50.000 t/j 4.2 

2414.2 2 p.c. >= 50.000 t/j 5.1 

2415   Kunstmeststoffenfabrieken 5.1 

2416   Kunstharsenfabrieken e.d. 5.2 

242 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:   

242 1 fabricage 5.3 

242 2 formulering en afvullen 5.1 

243   Verf, lak en vernisfabrieken 4.2 

2441 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:   

2441 1 p.c. < 1.000 t/j 4.2 

2441 2 p.c. >= 1.000 t/j 5.1 

2442 0 Farmaceutische productenfabrieken:   

2442 1 formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

2442 2 verbandmiddelenfabrieken 2 

2451   Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2 

2452   Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2 

2461   Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 5.3 

2462 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:   

2462 1 zonder dierlijke grondstoffen 3.2 

2462 2 met dierlijke grondstoffen 5.1 

2464   Fotochemische productenfabrieken 3.2 

2466 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1 

2466 B Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 4.1 

247   Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2 

     

25 - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof   

2511   Rubberbandenfabrieken 4.2 

2512 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:   

2512 1 vloeropp. < 100 m
2
 3.1 

2512 2 vloeropp. >= 100 m
2
 4.1 

2513   Rubber-artikelenfabrieken 3.2 

252 0 Kunststofverwerkende bedrijven:   

252 1 zonder fenolharsen 4.1 

252 2 met fenolharsen 4.2 

252 3 productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 

3.1 

     

26 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten   

261 0 Glasfabrieken:   

261 1 glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j 3.2 

261 2 glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

261 3 glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 4.2 

261 4 glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 5.1 

2615   Glasbewerkingsbedrijven 3.1 

262, 263 0 Aardewerkfabrieken:   

262, 263 1 vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2 

262, 263 2 vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2 

264 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 4.1 

264 B Dakpannenfabrieken 4.1 

2651 0 Cementfabrieken:   

2651 1 p.c. < 100.000 t/j 5.1 

2651 2 p.c. >= 100.000 t/j 5.3 

2652 0 Kalkfabrieken:   

2652 1 p.c. < 100.000 t/j 4.1 

2652 2 p.c. >= 100.000 t/j 5.1 
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2653 0 Gipsfabrieken:   

2653 1 p.c. < 100.000 t/j 4.1 

2653 2 p.c. >= 100.000 t/j 5.1 

2661.1 0 Betonwarenfabrieken:   

2661.1 1 zonder persen, triltafels en bekistingtrille 4.1 

2661.1 2 met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 4.2 

2661.1 3 met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 5.2 

2661.2 0 Kalkzandsteenfabrieken:   

2661.2 1 p.c. < 100.000 t/j 3.2 

2661.2 2 p.c. >= 100.000 t/j 4.2 

2662   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2 

2663, 2664 0 Betonmortelcentrales:   

2663, 2664 1 p.c. < 100 t/u 3.2 

2663, 2664 2 p.c. >= 100 t/u 4.2 

2665, 2666 0 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:   

2665, 2666 1 p.c. < 100 t/d 3.2 

2665, 2666 2 p.c. >= 100 t/d 4.2 

267 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:   

267 1 zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m
2
 3.2 

267 2 zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m
2
 3.1 

267 3 met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 4.2 

267 4 met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 5.2 

2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 3.1 

2682 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:   

2682 A1 p.c. < 100 t/u 4.2 

2682 A2 p.c. >= 100 t/u 5.1 

2682 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):   

2682 B1 steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

2682 B2 overige isolatiematerialen 4.1 

2682 C Minerale productenfabrieken n.e.g. 3.2 

2682 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 4.1 

2682 D1 Asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 4.2 

     

27 - Vervaardiging van metalen   

271 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:   

271 1 p.c. < 1.000 t/j 5.2 

271 2 p.c. >= 1.000 t/j 6 

272 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:   

272 1 p.o. < 2.000 m
2
 5.1 

272 2 p.o. >= 2.000 m
2
 5.3 

273 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:   

273 1 p.o. < 2.000 m
2
 4.2 
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273 2 p.o. >= 2.000 m
2
 5.2 

274 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:   

274 A1 p.c. < 1.000 t/j 4.2 

274 A2 p.c. >= 1.000 t/j 5.2 

274 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:   

274 B1 p.o. < 2.000 m
2
 5.1 

274 B2 p.o. >= 2.000 m
2
 5.3 

2751, 2752 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:   

2751, 2752 1 p.c. < 4.000 t/j 4.2 

2751, 2752 2 p.c. >= 4.000 t/j 5.1 

2753, 2754 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:   

2753, 2754 1 p.c. < 4.000 t/j 4.2 

2753, 2754 2 p.c. >= 4.000 t/j 5.1 

     

28 - Vervaard. en reparatie van producten van metaal (excl. 

mach./transportmidd.) 

  

281 0 Constructiewerkplaatsen:   

281 1 gesloten gebouw 3.2 

281 1a gesloten gebouw, p.o. < 200 m
2
 3.1 

281 2 in open lucht, p.o. < 2.000 m
2
 4.1 

281 3 in open lucht, p.o. >= 2.000 m
2
 4.2 

2821 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:   

2821 1 p.o. < 2.000 m
2
 4.2 

2821 2 p.o. >= 2.000 m
2
 5.1 

2822, 2830   Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 4.1 

284 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1 

284 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2 

284 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m
2
 3.1 

2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:   

2851 1 algemeen 3.2 

2851 10 stralen 4.1 

2851 11 metaalharden 3.2 

2851 12 lakspuiten en moffelen 3.2 

2851 2 scoperen (opspuiten van zink) 3.2 

2851 3 thermisch verzinken 3.2 

2851 4 thermisch vertinnen 3.2 

2851 5 mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 3.2 

2851 6 anodiseren, eloxeren 3.2 

2851 7 chemische oppervlaktebehandeling 3.2 

2851 8 emailleren 3.2 

2851 9 galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 3.2 

2852 1 Overige metaalbewerkende industrie 3.2 
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2852 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m
2
 3.1 

287 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:   

287 A1 p.o. < 2.000 m
2
 4.1 

287 A2 p.o. >= 2.000 m
2
 5.1 

287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3.2 

287 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m
2
  3.1 

    

29 - Vervaardiging van machines en apparaten   

29 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:   

29 1 p.o. < 2.000 m
2
 3.2 

29 2 p.o. >= 2.000 m
2
 4.1 

29 3 met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2 

    

30 - Vervaardiging van kantoormachines en computers   

30 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 

     

31 - Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en benodigdh.   

311   Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 4.1 

312   Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1 

313   Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1 

314   Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2 

315   Lampenfabrieken 4.2 

316   Elektrotechnische industrie n.e.g. 2 

3162   Koolelektrodenfabrieken 6 

     

32 - Vervaardiging van audio-, video-, telecom-apparaten en -benodigdh.   

321 t/m 323   Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 3.1 

3210   Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1 

     

33 - Vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten   

33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. 

reparatie 

2 

     

34   Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers   

341 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven:   

341 1 p.o. < 10.000 m
2
 4.1 

341 2 p.o. >= 10.000 m
2
 4.2 

3420.1   Carrosseriefabrieken 4.1 

3420.2   Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 4.1 

343   Auto-onderdelenfabrieken 3.2 

     

35 - Vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's, aanhangwagens)   



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

351 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:   

351 1 houten schepen 3.1 

351 2 kunststof schepen 3.2 

351 3 metalen schepen < 25 m 4.1 

351 4 metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 5.1 

3511   Scheepssloperijen 5.2 

352 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:   

352 1 algemeen 3.2 

352 2 met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2 

353 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:   

353 1 zonder proefdraaien motoren 4.1 

353 2 met proefdraaien motoren 5.3 

354   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2 

355   Transportmiddelenindustrie n.e.g. 3.2 

     

36 - Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g.   

361 1 Meubelfabrieken 3.2 

361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m
2
 1 

362   Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 

363   Muziekinstrumentenfabrieken 2 

364   Sportartikelenfabrieken 3.1 

365   Speelgoedartikelenfabrieken 3.1 

3663.1   Sociale werkvoorziening 2 

3663.2   Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 3.1 

     

37 - Voorbereiding tot recycling   

371   Metaal- en autoschredders 5.1 

372 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:   

372 A1 v.c. < 100.000 t/j 4.2 

372 A2 v.c. >= 100.000 t/j 5.2 

372 B Rubberregeneratiebedrijven 4.2 

372 C Afvalscheidingsinstallaties 4.2 

     

40 - Productie en distrib. Van stroom, aardgas, stoom en warm water   

40 A0 Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe)   

40 A1 kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 5.2 

40 A2 oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 5.1 

40 A3 gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in 5.1 

40 A4 kerncentrales met koeltorens 6 

40 A5 warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 5.1 



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

40 B0 Bio-energieinstallaties elektrisch vermogen < 50 MWe:   

40 B1 covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en 

reststromen voedingsindustrie 

3.2 

40 B2 vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 3.2 

40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   

40 C1 < 10 MVA 2 

40 C2 10 - 100 MVA 3.1 

40 C3 100 - 200 MVA 3.2 

40 C4 200 - 1000 MVA 4.2 

40 C5 >= 1000 MVA 5.1 

40 D0 Gasdistributiebedrijven:   

40 D1 gascompressorstations vermogen < 100 MW 4.2 

40 D2 gascompressorstations vermogen >= 100 MW 5.1 

40 D3 gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 1 

40 D4 gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 2 

40 D5 gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 3.1 

40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   

40 E1 stadsverwarming 3.2 

40 E2 blokverwarming 2 

40 F0 Windmolens:   

40 F1 wiekdiameter 20 m 3.2 

40 F2 wiekdiameter 30 m 4.1 

40 F3 wiekdiameter 50 m 4.2 

     

41 - Winning en ditributie van water   

41 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:   

41 A1 met chloorgas 5.3 

41 A2 bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 3.1 

41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   

41 B1 < 1 MW 2 

41 B2 1 - 15 MW 3.2 

41 B3 >= 15 MW 4.2 

     

45 - Bouwnijverheid   

45 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m
2
  3.2 

45 1 Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m
2
 3.1 

45 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m
2
 3.1 

45 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m
2
 2 

     

50 - Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations   

501, 502, 

504 

  Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2 



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

501   Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 3.2 

5020.4 A Autoplaatwerkerijen 3.2 

5020.4 B Autobeklederijen 1 

5020.4 C Autospuitinrichtingen 3.1 

5020.5   Autowasserijen 2 

503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2 

505 0 Benzineservicestations:   

505 1 met LPG > 1000 m
3
/jr 4.1 

505 2 met LPG < 1000 m
3
/jr 3.1 

505 3 zonder LPG 2 

    

51 - Groothandel en handelsbemiddeling   

511   Handelsbemiddeling (kantoren) 1 

5121 0 Grth in akkerbouwproducten en veevoeders 3.1 

5121 1 Grth in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit 

van 500 ton/uur of meer 

4.2 

5122   Grth in bloemen en planten 2 

5123   Grth in levende dieren 3.2 

5124   Grth in huiden, vellen en leder 3.1 

5125, 5131   Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 3.1 

5132, 5133   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 3.1 

5134   Grth in dranken 2 

5135   Grth in tabaksproducten 2 

5136   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 

5137   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 

5138, 5139   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2 

514   Grth in overige consumentenartikelen 2 

5148.7 0 Grth in vuurwerk en munitie:   

5148.7 1 consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2 

5148.7 2 consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1 

5148.7 3 professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 

25 kg theatervuurwerk) 

5.1 

5148.7 4 professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 

ton 

5.3 

5148.7 5 munitie 2 

5151.1 0 Grth in vaste brandstoffen:   

5151.1 1 klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1 

5151.1 2 kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m
2
 5.1 

5151.2 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:   

5151.2 1 vloeistoffen, o.c. < 100.000 m
3
 4.1 

5151.2 2 vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m
3
 5.1 

5151.2 3 tot vloeistof verdichte gassen 4.2 



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

5151.3   Grth minerale olieproducten (excl. brandstoffen) 3.2 

5152.1 0 Grth in metaalertsen:   

5152.1 1 opslag opp. < 2.000 m
2
 4.2 

5152.1 2 opslag opp. >= 2.000 m
2
 5.2 

5152.2 /.3   Grth in metalen en -halffabricaten 3.2 

5153 0 Grth in hout en bouwmaterialen:   

5153 1 algemeen: b.o. > 2000 m
2
 3.1 

5153 2 algemeen: b.o. <= 2000 m
2
 2 

5153.4 4 Zand en grind:   

5153.4 5 algemeen: b.o. > 200 m
2
 3.2 

5153.4 6 algemeen: b.o. <= 200 m
2
  2 

5154 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   

5154 1 algemeen: b.o. > 2.000 m
2
 3.1 

5154 2 algemeen: b.o. < = 2.000 m
2
 2 

5155.1   Grth in chemische producten 3.2 

5155.2   Grth in kunstmeststoffen 2 

5156   Grth in overige intermediaire goederen 2 

5157 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m
2
 3.2 

5157 1 Autosloperijen: b.o. <= 1000 m
2
 3.1 

5157.2/3 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m
2
 3.2 

5157.2/3 1 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m
2
 3.1 

518 0 Grth in machines en apparaten:   

518 1 machines voor de bouwnijverheid 3.2 

518 2 overige 3.1 

519   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 2 

     

52 - Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren   

52 A Detailhandel voor zover n.e.g. 1 

5211/2,5246

/9 

  Supermarkten, warenhuizen 1 

5222, 5223   Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 1 

5224   Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 1 

5231, 5232   Apotheken en drogisterijen 1 

5246/9   Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 2 

5249   Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 1 

5261   Postorderbedrijven 3.1 

527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 

     

55 - Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking   

5511, 5512   Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 1 

552   Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 3.1 

553   Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 1 



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

viskramen e.d. 

554 1 Cafés, bars 1 

554 2 Discotheken, muziekcafés 2 

5551   Kantines 1 

5552   Cateringbedrijven 2 

    

60 - Vervoer over land   

601 0 Spoorwegen:   

601 1 stations 3.2 

601 2 rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 4.2 

6021.1   Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2 

6022   Taxibedrijven 2 

6023   Touringcarbedrijven 3.2 

6024 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 

m
2
 

3.2 

6024 1 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 

m
2
 

3.1 

603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2 

     

61, 62 - Vervoer over water / door de lucht   

61, 62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 

     

63 - Dienstverlening t.b.v. het vervoer   

6311.1 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:   

6311.1 1 containers 5.1 

6311.1 2 stukgoederen 4.2 

6311.1 3 ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m
2
 5.3 

6311.1 4 granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 5.1 

6311.1 5 steenkool, opslagopp. >= 2.000 m
2
 5.2 

6311.1 6 olie, LPG, e.d. 5.3 

6311.1 7 tankercleaning 4.2 

6311.2 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:   

6311.2 1 containers 4.2 

6311.2 10 tankercleaning 4.2 

6311.2 2 stukgoederen 3.2 

6311.2 3 ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m
2
 4.2 

6311.2 4 ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m
2
 5.2 

6311.2 5 granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 4.2 

6311.2 6 granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 5.1 

6311.2 7 steenkool, opslagopp. < 2.000 m
2
 4.2 

6311.2 8 steenkool, opslagopp. >= 2.000 m
2
 5.1 

6311.2 9 olie, LPG, e.d. 5.2 



Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 6) 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

6312 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 3.1 

6312 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2 

6321 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2 

6321 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2 

6322, 6323   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 

6323 A Luchthavens 6 

6323 B Helikopterlandplaatsen 5.1 

633   Reisorganisaties 1 

634   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 

     

64 - Post en telecommunicatie   

641   Post- en koeriersdiensten 2 

642 A Telecommunicatiebedrijven 1 

642 B0 Zendinstallaties:   

642 B1 LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 3.2 

642 B2 FM en TV 1 

642 B3 GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 1 

     

65, 66, 67 - Financiële instellingen en verzekeringswezen   

65, 66, 67 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 1 

     

70 - Verhuur van en handel in onroerend goed   

70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 1 

     

71 - Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen   

711   Personenautoverhuurbedrijven 2 

712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 3.1 

713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1 

714   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 

     

72 - Computerservice- en informatietechnologie   

72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 

72 B Datacentra 2 

     

73 - Speur- en ontwikkelingswerk   

731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 

732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 

    

74 - Overige zakelijke dienstverlening   

74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 
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747   Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1 

7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales 2 

7484.3   Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 4.1 

7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1 

     

75 - Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen   

75 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 1 

7522   Defensie-inrichtingen 4.1 

7525   Brandweerkazernes 3.1 

     

80 - Onderwijs   

801, 802   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 2 

803, 804   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 2 

     

85 - Gezondheids- en welzijnszorg   

8511   Ziekenhuizen 2 

8512, 8513   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 1 

8514, 8515   Consultatiebureaus 1 

853 1 Verpleeghuizen 2 

853 2 Kinderopvang 2 

    

90 - Milieudienstverlening   

9001 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:   

9001 A1 < 100.000 i.e. 4.1 

9001 A2 100.000 - 300.000 i.e. 4.2 

9001 A3 >= 300.000 i.e. 5.1 

9001 B Rioolgemalen 2 

9002.1 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 3.1 

9002.1 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1 

9002.1 C Vuiloverslagstations 4.2 

9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:   

9002.2 A1 mestverwerking/korrelfabrieken 5.1 

9002.2 A2 kabelbranderijen 3.2 

9002.2 A3 verwerking radio-actief afval 6 

9002.2 A4 pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1 

9002.2 A5 oplosmiddelterugwinning 3.2 

9002.2 A6 afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 4.2 

9002.2 A7 verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 

9002.2 B Vuilstortplaatsen 4.2 

9002.2 C0 Composteerbedrijven:   

9002.2 C1 niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 4.2 

9002.2 C2 niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 5.2 
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9002.2 C3 belucht v.c. < 20.000 ton/jr 3.2 

9002.2 C4 belucht v.c. > 20.000 ton/jr 4.1 

9002.2 C5 GFT in gesloten gebouw 4.1 

    

91 - Diverse organisaties   

9111   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 1 

9131   Kerkgebouwen e.d. 2 

9133.1 A Buurt- en clubhuizen 2 

9133.1 B Hondendressuurterreinen 3.1 

     

92 - Cultuur, sport en recreatie   

921, 922   Studio's (film, TV, radio, geluid) 2 

9213   Bioscopen 2 

9232   Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 2 

9233   Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 4.2 

9234   Muziek- en balletscholen 2 

9234.1   Dansscholen 2 

9251, 9252   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 1 

9253.1   Dierentuinen 3.2 

9253.1   Kinderboerderijen 2 

926 0 Zwembaden:   

926 1 overdekt 3.1 

926 2 niet overdekt 4.1 

926 A Sporthallen 3.1 

926 B Bowlingcentra 2 

926 C Overdekte kunstijsbanen 3.2 

926 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 4.2 

926 E Maneges 3.1 

926 F Tennisbanen (met verlichting) 3.1 

926 G Veldsportcomplex (met verlichting) 3.1 

926 H Golfbanen 1 

926 I Kunstskibanen 3.1 

926 0 Schietinrichtingen:   

926 1 binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 4.1 

926 10 buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 5.3 

926 11 buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 2 

926 2 binnenbanen: boogbanen 1 

926 3 vrije buitenbanen: kleiduiven 4.2 

926 4 vrije buitenbanen: schietbomen 6 

926 5 vrije buitenbanen: geweerbanen 6 

926 6 vrije buitenbanen: pistoolbanen 6 

926 7 vrije buitenbanen: boogbanen 4.1 
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926 8 buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 5.1 

926 9 buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen 6 

926 A Skelter- en kartbanen, in een hal 3.1 

926 B Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik 5.1 

926 C Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/week in gebruik 5.3 

926 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 5.2 

926 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik 6 

926 F Sportscholen, gymnastiekzalen 2 

926 G Jachthavens met diverse voorzieningen 3.1 

9271   Casino's 2 

9272.1   Amusementshallen 2 

9272.4   Modelvliegtuig-velden 4.2 

     

93 - Overige dienstverlening   

9301.1 A Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1 

9301.1 B Tapijtreinigingsbedrijven 3.1 

9301.2   Chemische wasserijen en ververijen 2 

9301.3 A Wasverzendinrichtingen 2 

9301.3 B Wasserettes, wassalons 1 

9302   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 

9303 0 Begrafenisondernemingen:   

9303 1 uitvaartcentra 1 

9303 2 begraafplaatsen 1 

9303 3 crematoria 3.2 

9304   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 2 

9305 A Dierenasiels en -pensions 3.2 

9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1 
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CATEGORIE I "LICHTE HORECA" 

Horecabedrijven, die gelet op de aard en omvang ervan zowel vanuit functionele als uit 

milieuoverwegingen (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) niet of nauwelijks storend kunnen 

werken op de bestaande en/of toekomstige functies van de omgeving van deze horecabedrijven.  

− automatiek; 

− broodjeszaak; 

− cafetaria; 

− crêperie; 

− croissanterie; 

− koffiebar; 

− lunchroom; 

− snackbar; 

− tearoom; 

− ijssalon; 

− restaurant;  

− bistro; 

− pension; 

− bed & breakfast; 

− hotel. 
 

CATEGORIE II "MIDDELZWARE HORECA" 

Horecabedrijven die normaal gesprokenook delen van de nacht geopend zijn en die 

daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 

a bar; 

b bierhuis; 

c biljartcentrum; 

d café; 

e proeflokaal; 

f shoarma/grillroom; 

g zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van  

h feesten en muziek/dansevenementen). 
 

CATEGORIE III "ZWARE HORECA" 

Horecabedrijven die voor een goed functioneren ook ’s nachts geopend zijn en/of die  

tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de 

omgeving met zich mee kunnen brengen: 

a dancing; 

b discotheek; 

c nachtclub; 

d partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en  

e muziek/dansevenementen). 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding en doel 
Initiatiefnemers, de heer Graaf en de heer Roest, zijn voornemens het melkveebedrijf uit 
te breiden. De bestaande melkveestal wordt hierbij verdubbeld waardoor initiatiefnemers 
uit kunnen breiden van 100 stuks melkvee en 70 stuks jongvee naar 150 stuks melkvee 
en 105 stuks jongvee.  
 
Om de uitbreiding op de planlocatie mogelijk te maken wordt de bestaande ligboxenstal 
op de planlocatie uitgebreid. Hiervoor dient het bestaand bouwvlak vergroot te worden 
van 0,5 hectare naar 1,0 hectare in de gewenste situatie, ten behoeve van het vergroten 
van het bouwvlak wordt een buitenplanse en tevens uitgebreide procedure doorlopen. 
 
In afbeelding 1.1 is het vigerend bouwvlak van 0,5 hectare weergegeven. Het gewenste 
bouwvlak levert enkele meters in aan de voorzijde van het bestaand bouwvlak, dit komt 
ten goede aan de oppervlakte van de achterzijde van het bouwvlak.  
 

 
Afbeelding 1.1: Vigerend bouwvlak op planlocatie. 

 
Om de doorzichten naar het achterliggende landschap zoveel mogelijk te bewaren, zijn 
initiatiefnemers voornemens een bestaande melkschuur met bijbehorende bouwwerken 
te amoveren. Dit compenseert de doorzichten welke worden weggenomen door de 
uitbreiding van de bestaande melkveestal. Dit komt ten goede aan een goede ruimtelijke 
ordening van het lanschap.  

1.2 Goede ruimtelijke onderbouwing 
Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning waarvoor een uitgebreide procedure 
doorlopen wordt, dient een goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden ex 
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).  
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Een omgevingsvergunning voor het bouwen in strijd met het bestemmingsplan kan door 
het College van B&W namelijk alleen worden verleend indien de activiteit niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede 
ruimtelijke onderbouwing bevat.  
 
Tevens moet volgens artikel 3.2, lid b van de Ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) 
de aanvrager gegevens aanleveren die de gevolgen van de bestemmingsplanafwijking 
voor de ruimtelijke ordening duidelijk maken.  
 
Ten aanzien van een goede ruimtelijke onderbouwing gelden een aantal wettelijke eisen 
welke in onderhavige Ruimtelijke onderbouwing nader zijn uitgewerkt, tevens conform de 
nota van gemeente Leiderdorp. Gemeente Leiderdorp heeft overigens aangegeven ‘in 
principe’ medewerking te willen aan onderhavige planvorming.    

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de beschrijving van het plangebied, hiermee wordt de 
wijdere omgeving en de directe omgeving in kaart gebracht. In hoofdstuk 3 wordt het 
beleidskader van het Rijk, de provincie en de gemeente Leiderdorp omschreven. In 
hoofdstuk 4 volgt planbeschrijving, in hoofdstuk 5 worden de milieueffecten omschreven. 
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op archeologie, cultuurhistorie en monumenten, in 
hoofdstuk 7 wordt het voorgenomen plan getoetst aan ‘natuur’.  
 
Laatstelijk wordt in hoofdstuk 8 het voorgenomen plan beoordeeld en in hoofdstuk 9 
wordt de uitvoerbaarheid van het plan omschreven.  
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2 Beschrijving plangebied 
2.1 Ruimtelijke beschrijving 
De locatie aan de Achthovenerweg 49c is gelegen in het buitengebied van de gemeente 
Leiderdorp en ligt tevens in de polder Achthoven. De polder Achthoven bestaat 
voornamelijk uit veenweidegebied.   
 
De bebouwing staat in het algemeen langs de hoofdontsluitingswegen en ligt meestal iets 
terug op ruime kavels. De bebouwing bestaat voor het overgrote deel uit boerderijen, 
woningen en bedrijfsgebouwen. De bebouwing staat meestal vrij. Hoofdgebouwen zijn 
met de voorzijde gericht op de weg. Bedrijfsgebouwen als hallen en schuren liggen 
meestal achter en soms naast de woongebouwen. Het erfdeel voor het bedrijfsgedeelte is 
vaak verhard. 
 
Naast woningen komen regelmatig schuren en bijgebouwen in verschillende materialen 
als hout en baksteen voor. Bedrijfsgebouwen hebben meestal een eenvoudige opbouw 
van één laag met een flauw hellend zadeldak of plat dak. Ze zijn eenvoudiger 
gedetailleerd dan de woningen met veelal gevels van plaatmateriaal en een enkele keer 
van baksteen. 
 
Het buitengebied van Leiderdorp heeft een bebouwingslint aan de Zijldijk en 
Achthovenerweg. De waarde is vooral gelegen in de afwisselende lintbebouwing. In het 
gebied komen enkele cultuurhistorisch waardevolle gebouwen als molens en boerderijen 
voor. Een deel hiervan is monument. De dynamiek van het buitengebied is gemiddeld en 
betreft in het algemeen de plaatsing van op-, aan- en bijgebouwen en de vervanging van 
oudere gebouwen door gebouwen die aan de huidige eisen voldoen. 
 

2.1.1 Wijdere omgeving 
De planlocatie ligt in de gemeente Leiderdorp tussen de plaatsen Leiderdorp en 
Hazerswoude - Rijndijk. De planlocatie ligt net buiten de plaatsen Leiderdorp en 
Zoeterwoude – Rijndijk en ligt tevens vlak langs de rivier: Oude Rijn. Het gebied 
kenmerkt zich door zijn lintbebouwing.  
 
Aan de overzijde van de Oude Rijn ligt een industrieterrein, in de nabijheid ligt de 
rijkssnelweg A4 en de E19. Verder in het oosten en westen ligt de plaats Alphen aan den 
Rijn respectievelijk Leiden. In afbeelding 2.1 is een overzicht weergegeven van de 
wijdere omgeving van de planlocatie.  
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Afbeelding 2.1: Wijdere omgeving van planlocatie. 

 
2.1.2 Planlocatie en directe omgeving 

 
 

 
Afbeelding 2.2: Directe omgeving planlocatie 

 
 

Planlocatie 

Planlocatie 
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Afbeelding 2.3: Huidig aangezicht planlocatie 

 
De bedrijfswoning betreft een representatieve woning met een groen en overzichtelijk 
voorerf. Aan de rand van de planlocatie staan knotwilgen welke de planlocatie als het 
ware ‘inpakken’.  
 
De bedrijfsgebouwen, de ligboxenstal en de loods in deze, zijn achter de bedrijfswoning 
gevestigd. Hierdoor is de ligboxenstal nauwelijks zichtbaar vanaf de voorzijde gezien.  
 

 
Afbeelding 2.4: Huidig aangezicht planlocatie vanaf westzijde 
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Afbeelding 2.5: Huidig aangezicht planlocatie vanaf westzijde 

 
In afbeelding 2.5 is de planlocatie weergegeven vanaf de westzijde, hierin is goed te zien 
dat de knotwilgen de planlocatie ‘inpakken’ en de bedrijfsgebouwen aan de Achthovener-
weg 49c nauwelijks zichtbaar zijn.  
 
Bij realisatie van de voorgenomen planvorming zullen enkele fruitbomen ter plaatse van 
de gewenste nieuwbouw gekapt worden.   
 

 
Afbeelding 2.6: Huidig aangezicht planlocatie vanaf oostzijde 
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Afbeelding 2.7: Huidig aangezicht vanaf oostzijde. 

 
In afbeelding 2.7 is het aangezicht vanaf de oostzijde weergegeven, zoals te zien hebben 
de bestaande bedrijfsgebouwen nauwelijks een visueel effect op de omgeving. Aan de 
voorzijde zijn de  bedrijfsgebouwen van het in de buurt gelegen bedrijf te zien.  
 
 

 
Afbeelding 2.8: View richting westzijde van planlocatie. 

Ligboxenstal Bedrijfswoning 

Jongveestal/ 
werktuigberging 

Bedrijfsgebouwen 
ander bedrijf 
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Afbeelding 2.9: View richting oostzijde van planlocatie. 

 
In de afbeeldingen 2.8 en 2.9 zijn de doorzichten richting zowel de westzijde als de oost-
zijde weergegeven, na realisatie van de voorgenomen planvorming zullen deze 
vergezichten niet veranderen.  
 

 
Afbeelding 2.10: Bestaande melkschuur met bijbehorende bouwwerken welke gesloopt zullen 
worden ten behoeve van doorzichten naar achterliggend landschap. 
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Afbeelding 2.11: Bestaande melkschuur welke geamoveerd zal worden. Het achterliggende 
landschap komt in dit geval zichtbaar. 

 
In de afbeelding 2.10 en 2.11 worden afbeeldingen weergegeven van de melkschuur met 
bijbehorende bouwwerken welke geamoveerd zullen worden. Zoals te zien in de 
afbeeldingen worden momenteel doorzichten naar het achterliggende landschap 
weggenomen door de melkschuur met bijbehorende bouwwerken. Door deze te 
amoveren worden nieuwe doorzichten gecreëerd.  

2.2 Huidige situatie 
Maatschap A. Roest exploiteert een melkveebedrijf aan de Achthovenerweg 49c te 
Leiderdorp. Onderhavige inrichting is nader bekend onder de navolgende kadastrale 
gegevens: Gemeente Leiderdorp, sectie C, no. 157.  
 
Op de planlocatie worden momenteel 95 stuks melkvee en 70 stuks jongvee gehouden, 
het vergund recht conform het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer 1  is het 
houden van 100 stuks melkvee en 70 stuks jongvee.  
 
In afbeelding 2.12 is een uitsnede weergegeven van de planlocatie met daarbij in tabel 1 
de huidige functies van de planlocatie weergegeven. In de ligboxenstal wordt momenteel 
het melkvee gehouden en het oudste jongvee. Daarnaast is een loods annex jongveestal 
aanwezig welke in gebruik is als machine- en werktuigenberging en de huisvesting van 
het jongste jongvee. Voorts zijn op de planlocatie drie ruwvoedersilo’s aanwezig en een 
mestsilo.  

                                            
1 Op d.d. 31 januari 1992 is een Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer verleend op de planlocatie. Zie 
hiervoor ook hoofdstuk 4.2 van onderhavige rapportage. 
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Afbeelding 2.12: Planlocatie Achthovenerweg 49c te Leiderdorp. 

 
Nummer Functies 
1 Jongveestal 
2 Opslag t.b.v. machines en werktuigen 
3 Melkveestal welke reeds in 1992 is uitgebreid 
4 Bedrijfswoning 
5 Ruwvoedersilo’s 
6 Mestsilo 
7 Balenopslag 
8 Nabijgelegen bedrijf 
Tabel 1: Huidige functies planlocatie 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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3 Beleidskader 
3.1 Rijksbeleid 
Het nationaal beleid is vastgelegd in het ‘Besluit algemene regels ruimtelijke ordening’ en 
de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’.  
 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het 
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw 
rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. De SVIR vervangt verschillende nota’s 
waaronder de ‘Nota Ruimte’. De SVIR is in maart 2012 vastgesteld. 
 
In de SVIR zijn de drie doelen genoemd die het Rijk heeft opgesteld om Nederland 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn 
(2028). Deze drie doelen zijn: 

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van 
de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

 Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 
gebruiker voorop staat; 

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke 
en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 
De SVIR kent een realisatieparagraaf, waarin per nationaal belang de aanpak is 
uitgewerkt op basis van de lopende en voorziene projecten. Op onderhavig initiatief zijn 
twee nationale belangen van toepassing welke zijn vernoemd onder ‘nationaal belang 8’ 
en ‘nationaal belang 11’. Deze zijn hieronder samengevat en uitgewerkt: 

 Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit en bescherming tegen 
geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s.  
o Voor een goede milieukwaliteit moet de kwaliteit van bodem, water en lucht 

minimaal voldoen aan de (internationaal) geldende norm(en). Het 
uitgangspunt is een gelijk beschermingsniveau voor het hele land. Het Rijk 
streeft er naar de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren door aanpak 
aan de bron. Het Rijk en de waterschappen beschermen en verbeteren de 
waterkwaliteit door het treffen van fysieke maatregelen, het uitgeven van 
vergunningen en handhaving.  

 Teneinde het voorgenomen initiatief uit te kunnen voeren, is reeds een Natuur-
toets opgesteld en aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Blijkens de Natuur-
toets zijn er geen negatief significante effecten te verwachten op de omliggende 
Natura 2000-gebieden. 

 Tevens voldoet het voorgenomen initiatief aan de geldende normen voor onder 
andere de milieuaspecten: geluid, geur, ammoniak, externe veiligheid, lucht-
kwaliteit en bodem en water.  
 

 Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het 
overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten.  

o Om flora- en faunasoorten in staat te stellen om op lange termijn te 
overleven en zich te ontwikkelen zijn vanuit ruimtelijk oogpunt twee zaken 
essentieel: het behoud van leefgebieden en de mogelijkheden om zich te 
kunnen verplaatsen tussen leefgebieden. In internationaal verband heeft 
Nederland zich met het Biodiversiteitsverdrag en de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn (Natura 2000) gecommitteerd aan afspraken over soorten 
(flora en fauna) en leefgebieden van soorten (habitats).  
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Binnen de door het Rijk gestelde kaders begrenzen, beschermen en 
onderhouden de provincies een natuurnetwerk met de juiste ruimtelijke, 
water- en milieucondities voor kenmerkende ecosystemen van (inter-) 
nationaal belang. Dit provincie- en landsgrensoverschrijdende netwerk is 
de herijkte nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De natuur in de 
EHS blijft goed beschermd met een ‘nee, tenzij’-regime. Binnen de EHS 
zijn nieuwe projecten, plannen en handelingen met een significant negatief 
effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet toegestaan, 
tenzij er sprake is van een groot openbaar belang en reële alternatieven 
ontbreken.  

 De planlocatie ligt op een afstand van circa 165 meter vanaf een ecologische 
verbindingszone, tevens is de planlocatie gelegen op een afstand van ruim 1.000 
meter tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hieruit zijn geen negatief 
significante effecten te verwachten bij de uitbreiding op de EHS.  

 Een uitsnede waarbij de afstand vanaf de planlocatie tot de Ecologische 
Hoofdstructuur is aangegeven, is weergegeven in afbeelding 3.1. 
 

 
Afbeelding 3.1: Afstand planlocatie ten opzichte van Ecologische Hoofdstructuur. 

 
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk, op basis 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Dit 
mede voor een goede ruimtelijke ordening. Deze twee besluiten zijn verschillend van 
elkaar in aard (beleidsmatig versus procesmatig): 

 Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische 
kaders die nodig zijn om het vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen; 

 Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverant-
woordelijkheid voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders 
aan de processen van ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij de 
verschillende overheden. De ladder van duurzame  verstedelijking is in 2012 
opgenomen in het Bro. 

Planlocatie 
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3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
(ook wel AMvB Ruimte genoemd) in werking getreden. Het Barro stelt regels aan 
lokale overheden ter bescherming van de onderstaande nationale belangen: 

 Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 
 Kustfundament; 
 Grote rivieren; 
 Waddenzee en waddengebied; 
 Defensie; 
 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

Bovenstaande aspecten zijn niet van toepassing op de uitbreiding van het melkveebedrijf 
van Maatschap A. Roest.  

 
In 2012 is de wijziging op het Barro in werking getreden, hiertoe zijn onderstaande 
onderwerpen toegevoegd: 

 Reserveringen uitbreidingen weg en spoor; 
 Veiligheid vaarwegen; 
 Het netwerk voor elektriciteitsvoorziening; 
 De buitendijkse uitbreidingsruimte in het IJsselmeer; 
 Bescherming van de (overige) primaire waterkeringen; 
 Reservering voor rivierverruiming Maas; 
 De Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

 
Op bovenstaande aspecten is enkel de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van toepassing. 
Blijkens afbeelding 3.1 ligt de planlocatie op een afstand van circa 165 meter vanaf een 
ecologische verbindingszone. De planlocatie is gelegen op een afstand van ruim 1.000 
meter tot de Ecologische Hoofdstructuur Hieruit zijn geen negatief significante effecten te 
verwachten bij de uitbreiding.  

3.2 Provinciaal beleid 
Het provinciaal beoordelingskader is vastgelegd in de provinciale Visie Ruimte en 
Mobiliteit (VRM) en de Verordening Ruimte (de verordening). De VRM en de verordening 
zijn vastgesteld op 9 juli 2014 en in werking getreden op 1 augustus 2014.  
 
Bij de VRM behoort een kwaliteitskaart waaruit blijkt dat de planlocatie is gelegen binnen 
een ‘Cultureel erfgoed’ (kaart 9) en een ‘Archeologisch gebied’ (kaart 12). Het eerst-
genoemde betreft de aanwijzing van het plangebied als ‘Landgoedbiotoop’, hiertoe is een 
Beeldkwaliteitsparagraaf opgenomen in hoofdstuk 4.3 van onderhavige rapportage. Ten 
behoeve van archeologie is een archeologisch onderzoek opgesteld door een extern 
deskundige, het archeologisch onderzoek wordt momenteel beoordeeld door de provincie 
Zuid-Holland.  
 

3.2.1 Regels ruimtelijke ontwikkeling 
Regels voor ruimtelijke ontwikkeling zijn vastgelegd in artikel 2.2.1 alsook artikel 2.3.1 
van de VRM. Regels aangaande het landgoedbiotoop zijn vastgelegd in artikel 2.3.6 van 
de VRM. Hieronder is het voorgenomen plan getoetst op deze regels: 
 
Artikel 2.2.1 Ruimtelijke kwaliteit 
Lid 1 Ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de 
volgende voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 

a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en 
voldoet aan de richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen); 

 Het voorgenomen plan van Maatschap A. Roest past binnen de aard en 
schaal van het gebied.  
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Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat het plangebied is gelegen 
binnen een landgoedbiotoop. Hiervoor is een Beeldkwaliteitsparagraaf 
opgenomen in hoofdstuk 4.3 van onderhavige rapportage.  

b. als de ruimtelijke ontwikkeling  qua aard of schaal niet past binnen het gebied 
(aanpassen), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per 
saldo ten minste gelijk blijft door: 

a. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening 
houdend met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en 

 De ruimtelijke ontwikkeling wordt zorgvuldig ingepast in het landschap 
van de omgeving. 

b. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld 
in het derde lid; 

 Zoals in het derde lid omschreven worden maatregelen genomen om de 
kenmerkende landschapselementen te behouden en de ruimtelijke 
kwaliteit te verbeteren. Een onderbouwing in de vorm van een Beeld-
kwaliteitsparagraaf is bijgevoegd in hoofdstuk 4.3.  

 In afbeelding 3.2 is de wilgenlaan weergegeven.  
c. als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard en schaal niet past binnen het gebied 

(transformeren), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit 
van de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd door: 

a. niet van toepassing.  
 
Lid 2 Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën 
Beschermingscategorieën zijn niet van toepassing op de locatie van Maatschap A. Roest. 
 
Lid 3 Aanvullende ruimtelijke maatregelen 

a. de aanvullende ruimtelijke maatregelen kunnen bestaan uit (een combinatie van): 
a. duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en / of boom- en 

sierteelt; 
 De melkschuur met bijbehorende bouwwerken binnen het landgoed-

biotoop worden geamoveerd. Dit betreft een duurzame, ruimtelijke 
sanering waardoor de doorzichten naar het achterliggende landschap 
bewaard zullen blijven.   

b. wegnemen van verharding; 
 Ook de verharding van, naar en om de melkschuur met bijbehorende 

bouwwerken worden geamoveerd / weggenomen. Dit draagt aldus bij aan 
een duurzame, ruimtelijke sanering.  

c. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen; 
 Enkele nieuwe wilgenbomen worden aangeplant aan de voorzijde van de 

nieuwe stal, dit resulteert in één geheel.  
d. andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert.  

 De bovengenoemde maatregelen worden als voldoende geacht om een 
goede ruimtelijke ordening te waarborgen.  

b. De onder a genoemde maatregelen worden in beginsel getroffen binnen hetzelfde 
plangebied als de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, tenzij gemotiveerd kan 
worden dat dat niet mogelijk is. In dat geval kunnen ook ruimtelijke maatregelen 
elders in de motivering inzake ruimtelijke kwaliteit worden betrokken.  

 De maatregelen worden getroffen ter plaatse van de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling.  

c. In afwijking van sub b kan het bevoegd gezag in plaats van het treffen van 
ruimtelijke maatregelen een (gedeeltelijke) financiële compensatie verlangen door 
middel van een storting in een kwaliteitsfonds, dat is ingesteld op basis van de 
door Provinciale Staten vastgestelde regeling voor kwaliteitsfondsen, mits de 
daadwerkelijke uitvoering van de compenserende ruimtelijke kwaliteitsmaat-
regelen afdoende is verzekerd. 
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 Niet van toepassing. 
 
Lid 4 Beeldkwaliteitsparagraaf 
Onderhavig lid is van toepassing wanneer richtpunten van de kwaliteitskaart in het 
geding zijn of wanneer gronden gelegen zijn binnen een beschermingscategorie. Beide 
gevallen zijn niet van toepassing op de locatie van Maatschap A. Roest. 
 
Lid 5 Afstemming op specifieke regels 
Niet van toepassing voor het voorgenomen plan van Maatschap A. Roest. 
 
Artikel 2.3.1 Agrarische bedrijven 
Lid 1 Algemene regels agrarische bedrijven 
Een bestemmingsplan voor agrarische gronden voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a. Nieuwe agrarische bebouwing, uitgezonderd kassen en schuilgelegenheden voor 
vee, wordt geconcentreerd binnen een bouwperceel van maximaal 2 hectare; 

 Alle (agrarische) gebouwen bevinden zich binnen het nieuwe bouwvlak 
van 1,0 hectare. Het plan voldoet hiermee aan deze gestelde 
voorwaarde. 

b. Nieuwe bebouwing is alleen mogelijk als deze noodzakelijk en doelmatig is voor 
de bedrijfsvoering van volwaardige agrarische bedrijven; 

 Uit onderhavige rapportage blijkt de noodzaak en doelmatigheid voor 
de voorgenomen bedrijfsontwikkeling.  

c. Voor een volwaardig agrarisch bedrijf is maximaal één agrarische bedrijfswoning 
toegestaan, of een aantal dat al is vergund; 

 Het aanvragen van een nieuwe agrarische bedrijfswoning is niet van 
toepassing in deze situatie, er is in zowel de huidige als de gewenste 
situatie één agrarische bedrijfswoning aanwezig.   

De artikelen 2.3.1, lid 1 d tot en met j zijn niet van toepassing voor het voorgenomen 
plan van Maatschap A. Roest. 
 
Lid 2 Glas voor glas 
Niet van toepassing voor het voorgenomen plan van Maatschap A. Roest. 
 
Lid 3 Verbredingsactiviteiten 
Niet van toepassing voor het voorgenomen plan van Maatschap A. Roest. 
 
Artikel 2.3.6 Bescherming landgoed- en kasteelbiotoop 
Lid 1 Bescherming landgoed- en kasteelbiotoop 
Een bestemmingsplan voor gronden binnen de landgoedbiotopen en de kasteelbiotopen, 
waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op ‘kaart 9 Cultureel erfgoed’, kan 
voorzien in een nieuwe, ruimtelijke ontwikkeling voor zover: 

a. geen aantasting plaatsvindt van de waarden van de landgoed- en kasteelbiotoop, 
of  

 Het voorgenomen plan van Maatschap A. Roest leidt niet tot negatieve 
effecten of aantasting van de landgoedbiotoop.  

b. de ontwikkeling is gericht op verbetering en versterking van de waarden van de 
landgoed- en kasteelbiotoop.  

 Niet van toepassing. 
 
Lid 2 Beeldkwaliteitsparagraaf 
Het bestemmingsplan, bedoeld in het eerste lid, bevat een Beeldkwaliteitsparagraaf, 
waarin het effect van deze ontwikkeling op de landgoed- of kasteelbiotoop wordt 
beschreven. Naast de analyse van de cultuurhistorische kwaliteiten en waarden van het 
landgoed of het kasteel gaat deze paragraaf in op de wijze waarop de kenmerken en 
waarden van de landgoed- of kasteelbiotoop beschermd of versterkt worden. Het gaat in 
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ieder geval om de volgende kenmerken of waarden:  
 

a. De buitenplaats, bestaande uit het hoofdhuis met bijgebouwen en het 
bijbehorende park of tuin, of het kasteel of kasteelterrein in de vorm van een 
ruïne, muurrestanten, één of meer bijgebouwen, omgracht terrein, alsmede de 
functionele en visuele relaties tussen de verschillende onderdelen; 

 Onderhavige kenmerken zijn nader beoordeeld in hoofdstuk 4.3 van 
deze Ruimtelijke Onderbouwing.  

b. De basisstructuur waaraan het landgoed of de kasteellocatie bewust direct is 
gekoppeld: een weg, een waterloop, of beide of in geval van een buitenplaats ook 
indirect door middel van zichtlijnen;  

 Onderhavige kenmerken zijn nader beoordeeld in hoofdstuk 4.3 van 
deze Ruimtelijke Onderbouwing.  

c. Het blikveld: de vrije ruimte die nodig is om de historische buitenplaats of het 
kasteel in het landschap te herkennen.  

 Onderhavige kenmerken zijn nader beoordeeld in hoofdstuk 4.3 van 
deze Ruimtelijke Onderbouwing.  

Naast deze kenmerken en waarden kunnen er voor zowel de landgoed- als de kasteel-
biotoop afzonderlijke kenmerken en waarden zijn.  
 
Lid 3 Afwijkingsmogelijkheid 
Het voorgenomen plan leidt niet tot negatieve effecten ten aanzien van de landgoed-
biotoop, een afwijkingsmogelijkheid is aldus niet van toepassing op de voorgenomen 
plannen van Maatschap A. Roest. 

3.3 Regionaal beleid Holland Rijnland 
Holland Rijnland is een samenwerking van en voor vijftien gemeenten in het hart van de 
Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de 
verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en 
recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied bevorderen.  
 
Holland Rijnland heeft de ‘Regionale Structuurvisie 2020’ opgesteld. Hiermee geven de 
gezamenlijke gemeenten in de regio aan hoe zij tegen hun regio aankijken en welke kant 
zij uit willen. De Regionale Structuurvisie geeft aan waar Holland Rijnland naartoe wil in 
de toekomst. In de Regionale Structuurvisie van Holland Rijnland wordt inzicht gegeven 
in de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020 met een doorkijk naar 2030.  
 
De gemeenten binnen Holland Rijnland hebben ambities geschetst voor de met elkaar 
samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke opgaven. Voor de voorgenomen 
bedrijfsontwikkeling van Maatschap A. Roest is de ambitie: ‘Versterken landschappelijke 
kwaliteiten’ van toepassing, deze is hieronder nader uiteengezet.  
 

3.3.1 Versterken landschappelijke kwaliteiten 
In de visie heeft Holland Rijnland enkele keuzes gemaakt met betrekking tot het 
versterken van de landschappelijke kwaliteiten. De keuze van Holland Rijnland is onder 
andere land- en tuinbouw beschouwen als dragers van het open landschap.  
 
Volgens de visie van Holland Rijnland zijn er twee manieren om via agrarische 
activiteiten een landschapsgebied te versterken: de landschappelijke waarde van de 
agrarische functie versterken of de agrarische functie economisch versterken.  
 
De landschappelijke waarde van het agrarisch gebied versterkt als het gebied open is, 
rommelige landschappen zijn ongewenst. Voor de open gebieden van de Bollenstreek, 
veenweide en de droogmakerijen houden agrarische activiteiten als bollenteelt, 
akkerbouw en veeteelt het landschap open.  
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De opgave is om de activiteiten te intensiveren zonder het landschap aan te tasten. De 
uitbreiding van Maatschap A. Roest betreft een uitbreiding van de bestaande ligboxenstal 
in de breedte. Deze uitbreiding betreft een uitbreiding van 19,4 meter en is tevens 
gebaseerd op de huidige maatvoering van de bestaande ligboxenstal.  
 
Dit houdt concreet in dat de uitbreiding geen negatieve effecten heeft op de 
landschappelijke kwaliteiten van Holland Rijnland. De uitbreiding wordt uitgevoerd met 
twee kappen, waarmee de nokhoogte maximaal 10 meter bedraagt. Hiermee wordt de 
landschappelijke openheid zoveel mogelijk behouden. Daarbij worden de bestaande 
knotwilgen aan de randen van het bestaande bouwvlak zoveel mogelijk behouden en 
eventueel uitgebreid.  

3.4 Gemeentelijk beleid 
 

3.4.1 Vigerend bestemmingsplan 
De planlocatie aan de Achthovenerweg 49c te Leiderdorp is conform het bestemmings-
plan ‘Buitengebied Leiderdorp Bospolder, Doeshofpolder en Achthovenerpolder’ en is 
thans bestemd als ‘Agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurweten-
schappelijke waarde (ALN)’ ex artikel 17 van het bestemmingsplan. Deze bestemming is 
bedoeld voor onder andere ‘Grondgebonden veehouderij’, daarnaast staat de 
bescherming van de aanwezige natuur- en landschapswaarden en bestaande 
cultuurhistorische waarden centraal.  
 
Onder lid 2 tot en met lid 5 van artikel 17 zijn de bouwvoorschriften voor het bouwen 
van gebouwen ten dienste van de bestemming en dienstwoningen en het bouwen van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde opgenomen. De nieuw te bouwen ligboxenstal wordt 
aan onderhavige bouwvoorschriften hieronder getoetst: 
 

a) De gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van 
terreinafscheidingen dienen binnen de bouwvlakken worden gebouwd; 

 Middels het vergroten van het bestaand bouwvlak tot 1,0 hectare 
ontstaat de mogelijkheid de bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak te 
centreren.  

b) Uitsluitend binnen het op de kaart met k aangeduide bouwvlak zijn kassen 
toegestaan tot een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 1.000 m2 en met een 
goothoogte van maximaal 3,50 m en een  bouwhoogte van maximaal 4,5 m; 

 Het bouwen van kassen is in het voorgenomen initiatief niet van 
toepassing, in het voorgenomen initiatief wordt de bestaande ligboxen-
stal uitgebreid.  

c) Overigens geldt het volgende: 
 

 Max. aantal 
per bouwvlak 

Maximale 
inhoud 

Maximale 
goothoogte 

Maximale 
bouwhoogte  

Dienstwoningen 
(inclusief 
uitbouwen) 

1 650 m3 6 meter 10 meter 

Overige 
gebouwen 

  6 meter 10 meter 

Silo’s    12 meter 
Bouwwerken, 
geen gebouwen 
zijnde 

   3 meter 
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 De nieuwe bebouwing wordt gebaseerd op de bestaande maatvoering 
van de bestaande ligboxenstal welke voldoet aan de thans geldende 
eisen vanuit het bestemmingsplan. De nieuwe bebouwing heeft een 
goothoogte van circa 4,25 meter en nokhoogte van circa 8,7 meter, 
hiertoe kan geconcludeerd worden dat het voorgenomen initiatief 
voldoet aan het bestemmingsplan Buitengebied.  
 

3.4.2 Welstandsbeleid 
Uit afbeelding 3.2 blijkt dat de planlocatie aan de Achthovenerweg 49c is gelegen binnen 
het ‘Gebied G2, Buitengebied’. Voor dit gebied is een aparte beschrijving vastgelegd met 
bijhorende welstandscriteria. Dit is vastgelegd in de ‘Welstandsnota Leiderdorp 2010’. 
 
In het buitengebied schenkt de welstandscommissie bij de adviseren onder meer 
aandacht aan de plaatsing van de gebouwen op het erf, de individualiteit van de 
bouwmassa en architectuur in combinatie met een terughoudende maar zorgvuldige 
detaillering met oog voor traditionele materialen en kleuren. Eventuele vernieuwing moet 
leiden tot verdere versterking van het landschaps- en bebouwingsbeeld, zonder dat 
historisch architectuur als een verplichting moet worden gezien.  
 

 
Afbeelding 3.2: Gebiedskaart Welstand gemeente Leiderdorp 

 
Welstandscriteria 
 
Ligging 
 

• De woning staat als hoofdbebouwing aan het lint, bijgebouwen en bedrijfs-
gebouwen staan op de achtergrond en hebben bij voorkeur een ondergeschikte 
positie volgens het patroon van de historische erven; 

• De rooilijnen van de hoofdmassa’s verspringen binnen het historisch patroon; 
• Bebouwing met de voorgevel op de weg richten met behoud van doorzichten; 
• Gebouwen liggen bij voorkeur duidelijk en zichtbaar op afstand van de perceels-

grenzen en slootkanten; 
• Voorerven open en groen houden (eventuele opslag vindt uit het zicht plaats). 

 
 

Planlocatie 
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Massa 
• De bouwmassa en gevelopbouw zijn evenwichtig en afgestemd  op de 

oorspronkelijke bebouwingskenmerken (hoofdvorm en nokrichting); 
• Gebouwen zijn individueel en afwisselend en hebben in de basis een eenvoudige 

rechthoekige plattegrond; 
• Woningen hebben bij voorkeur een onderbouw van één, hoogstens twee lagen 

met een nadrukkelijke en in beginsel steile kap; 
• Bedrijfsgebouwen zijn beperkt van maat (uitvoeren in één laag met zadeldak); 
• De nok is in beginsel evenwijdig aan de verkavelingsrichting, bij bescheiden 

volumes dichtbij de weg is een nok haaks op de verkaveling ook mogelijk; 
• Zijgevels van woningen hebben vensters; 
• Uitbreidingen zoals aanbouwen en dakkappellen vormgeven als toegevoegd 

ondergeschikt element of opnemen in de hoofdmassa; 
• Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa en eenvoudig van vorm. 

 
Architectonische uitwerking 

• Gebouwen passen op een natuurlijke manier in het historisch landschap; 
• De architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig en afwisselend, 

waarbij de historische panden de toon zetten en eventuele nieuwbouw van een 
vergelijkbare (eigentijdse) kwaliteit is; 

• Bedrijfsgebouwen eenvoudiger detailleren dan de woningen; 
• Elementen in de gevel zoals deuren en ramen in een logische verhouding tot 

elkaar en de gevel als geheel plaatsen; 
• Kozijnen, dakgoten en dergelijke zorgvuldig detailleren; 
• Ramen zijn bij voorkeur staand of (verticaal) onderverdeeld; 
• Wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op hoofdvolume. 

 
Materiaal en kleur 

• Gevels van woningen in hoofdzaak uitvoeren in baksteen; 
• Hellende daken dekken met (matte keramische) pannen, natuurlijk riet of zink; 
• Grote vlakken bestaan uit kleine elementen of hebben een duidelijke textuur; 
• Kleuren zijn traditioneel, terughoudend en in harmonie met de omgeving; 
• Aanbouwen en bijgebouwen in materiaal- en kleurgebruik afstemmen op de 

hoofdmassa en aan de voorkant traditioneel uitvoeren. 
 
Aanvullende sneltoetscriteria 

• Dakkapellen raken de gootlijn als dit bijdraagt aan de architectuur van de gevel 
en de straatwand. 

 
Toetsing aan welstandscriteria 
Concluderend kan gesteld worden dat de nieuw te bouwen ligboxenstal voldoet aan de 
bovenstaande welstandscriteria. De voorgevel is gericht op de weg waarbij doorzichten 
zoveel mogelijk behouden worden, het bedrijfsgebouw bestaat uit één laag en het dak 
betreft een zadeldak.  
 
Wat betreft materiaal- en kleurkeuze is deze zoveel mogelijk in overeenstemming met de 
bestaande bebouwing, dit betreft onder andere een traditionele, boerderijgroene kleur 
welke met baksteenrode kleuren is afgewerkt. Hiermee wordt een fraai aangezicht 
bewerkstelligd.  
 
De dakhelling van de uitbreiding komt overeen met de bestaande dakhelling wat 
overeenkomt met een nokhoogte van maximaal 10 meter. In de voorgevel wordt een 
architectonisch raam toegepast en een dakhelling met extra zetting.  
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4 Planbeschrijving 
4.1 Ruimtelijke en functionele beschrijving 
Om de continuïteit van de exploitatie in de toekomst te kunnen waarborgen, alsmede een 
goed geoutilleerd gezinsbedrijf, is Maatschap A. Roest voornemens zijn bestaande 
melkveebedrijf uit te breiden. Hiermee kan de onderneming ook naar de toekomst toe 
rendabel blijven exploiteren.  
 
Om de voorgenomen bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken, dient het bouwvlak 
vergroot te worden van de huidige 0,5 hectare tot 1,0 hectare in de gewenste situatie. 
Aan de voorzijde van het huidige bouwvlak vervalt een gedeelte waar geen gebouwen 
zijn gesitueerd, deze oppervlakte komt ten goede aan het gewenste oppervlakte voor het 
nieuwe bouwvlak.   
 
De bestaande ligboxenstal wordt verbreed waarmee huisvesting geboden kan worden 
aan 150 stuks melkvee en 105 stuks jongvee. In afbeelding 3.2 is een uitsnede 
weergegeven van de plattegrond van de autonome ontwikkeling op de planlocatie. De 
gele vlakken zijn de sleufsilo’s welke reeds aanwezig zijn, de grijze vlakken zijn ook 
reeds aanwezig, het rode vlak betreft de nieuwe bebouwing in deze.  
 

4.1.1 Indeling planlocatie 
In afbeelding 4.1 is een uitsnede weergegeven van het gewenste initiatief op de 
planlocatie. Het bouwvlak heeft in de huidige situatie en de autonome ontwikkeling een 
oppervlakte van 0,5 hectare.  
 
Aan de voorzijde van de planlocatie is de bedrijfswoning (Achthovenerweg 49c) 
gesitueerd. Achter de bedrijfswoning is de ligboxenstal gesitueerd met daarnaast de 
loods annex jongveestal.  
 
De uitbreiding naar de zijkant van de planlocatie betreft de enige optie op zowel 
technisch oogpunt als arbeidsefficiëntie en dierenwelzijn, de looplijnen naar zowel de 
melkstal zijn voor zowel mens als dier dan erg lang en dus inefficiënt. Daarnaast zijn 
achter de bestaande ligboxenstal sleufsilo’s gelegen, het verwijderen van deze sleufsilo’s 
is kapitaalvernietiging. Tevens zijn de sleufsilo’s noodzakelijk voor de dagelijks bedrijfs-
voering in verband met de opslag van de ruwvoeders.  
 
Bij een verlenging van de stal worden lange looplijnen gecreëerd voor zowel mens als 
dier, vanuit oogpunt voor arbeidsefficiëntie is dit niet wenselijk. Ook is het ventilatie-
technisch niet wenselijk, bij het verbreden van de ligboxenstal wordt een groter volume 
bewerkstelligd wat ventilatie ten goede komt. Ventilatie in de stal en frisse lucht is zeer 
belangrijk voor het dierenwelzijn.  
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Afbeelding 4.1: Uitsnede voorgenomen ontwikkeling op planlocatie. 

4.2 Mobiliteit  
 

4.2.1 Verkeer 
Het aantal te houden dieren neemt toe van 95 stuks melkvee naar 150 stuks jongvee, 
een toename van 50% ten opzichte van de huidige bezetting. Dit betekent echter niet 
dat de verkeerstoename van en naar de Achthovenerweg 49c ook met de helft toeneemt, 
vergeleken met de huidige situatie.  
 
Bulkwagens ten behoeve van levering van krachtvoer en kunstmest bijvoorbeeld komen 
even vaak als voorheen, maar zullen wel grotere hoeveelheden afleveren bij Maatschap 
A. Roest. Dit hetzelfde met de bulkwagens voor het ophalen van de melk, deze komen 
niet vaker, maar halen 50% meer op dan in de huidige situatie.  
 
In het seizoen, circa mei tot en met september, neemt de verkeerstoename met 
landbouwwerktuigen gering toe. Dit omdat de behoefte naar ruwvoer toeneemt bij een 
groeiende veebezetting. Echter betreft het grootste gedeelte van de grond de huiskavel 
(46,55 hectare van 68,08 hectare) van het melkveebedrijf en vinden de verkeers-
bewegingen met name in en om de huiskavel en de planlocatie plaats.  
 
Aldus heeft dit geen negatief effect wat betreft geluid en fijn stof op omliggende 
gevoelige objecten, het voorgenomen initiatief voldoet aan de hiervoor gestelde eisen 
vanuit de wet- en regelgeving.  
 

4.2.2 Parkeren 
Zoals te zien in afbeelding 2.3 is de planlocatie reeds voorzien van voldoende verhard 
oppervlak op het terrein. Alle vervoersbewegingen ten behoeve van het melkveebedrijf 
kunnen plaatsvinden op het terrein en hoeven niet plaats te vinden op de openbare 
Achthovenerweg.  
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4.3 Beeldkwaliteitsparagraaf 
Ten behoeve van de landgoedbiotoop dient een Beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld te 
worden voor de voorgenomen bedrijfsontwikkeling. Eventuele effecten op het landgoed-
biotoop worden hier beschreven, de ligging van de planlocatie ten opzichte van de 
landgoedbiotoop is weergegeven in afbeelding 5.2.  
 
Bij het opstellen van de Beeldkwaliteitsparagraaf is rekening gehouden met de vereisten 
vanuit artikel 2.3.6 van de provinciale Verordening.  
 

 
Afbeelding 4.2: Ligging planlocatie ten opzichte van het landgoedbiotoop. 

 
4.3.1 Landgoedbiotoop Achthovenerweg 49 

De landgoedbiotoop is gevestigd aan de Achthovenerweg 49 te Leiderdorp. Thans is op 
de locatie een dierverzorgingscentrum gevestigd. Vermoedelijk is het landgoed ontstaan 
in de veertiende eeuw en is door de eeuwen heen doorgegeven van familie op familie. 
Voordat het dierverzorgingscentrum werd gevestigd, was de locatie in agrarisch gebruik.  
 
In de afbeeldingen 4.3 tot en met 4.6 zijn sfeerfoto’s weergeven van de locatie. In de 
provinciale Verordening wordt het landgoed als het volgende omschreven: 
 

Planlocatie 
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“Van oorsprong 14de-eeuwse hofstede die rond 1745 is verbouwd tot buitenplaats met 
herenverblijf en een boerderij erachter. In 1880 is de helft van dit voorhuis of 
herenverblijf gesloopt. De rest is gerestaureerd. In de boerderij en andere bijgebouwen 
(koetshuis, tuinmanswoning, washuis) is een dierenverzorgingscentrum gevestigd. Het 
terrein bestaat uit een park met landschappelijke aanleg, schapenweitje, groentetuin, 
boomgaard, eilandje met griend, restant slingervijvers en smeedijzeren toegangshek. De 
buitenplaats ligt in open weidegebied.” 
 
 

 
Afbeelding 4.3: Ingang landgoedbiotoop oud (ca. 1957) vs. Huidig (bron: Rijksdienst voor het 
cultureel erfgoed). 

 
Afbeelding 4.4: Ingang landgoedbiotoop ca. 1957 (bron: Rijksdienst voor het cultureel erfgoed). 
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Afbeelding 4.5: Stenen bruggetje aan de Lage Rijndijk nabij boerderij Agthoven (ca. 1957) (bron: 
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed). 
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Afbeelding 4.6: Ingang landgoedbiotoop ca. 1970 (bron: Rijksdienst voor het cultureel erfgoed). 
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4.3.2 Huidige situatie landgoedbiotoop 
In afbeelding 4.7 is een overzicht weergegeven van de huidige situatie op de landgoed-
biotoop. Ook is hierin de ruimtelijke maatregel weergegeven, dit betreft de sanering / 
amovering van de melkschuur met bijbehorende bouwwerken en verharding. Dit betreft 
een verouderd gebouw, sanering verbetert de ruimtelijke kwaliteit.  
 

 
Afbeelding 4.7: Landgoedbiotoop aan de Achthovenerweg 49 te Leiderdorp. 

 

Ruimtelijke 
maatregel middels 

sanering bebouwing 
en verharding 
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Afbeelding 4.8: Aanzicht landgoedbiotoop vanaf planlocatie. 

 
 

 
Afbeelding 4.9: Aanzicht landgoedbiotoop vanaf westzijde. 
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Afbeelding 4.10: De te saneren melkschuur, bouwwerken en verharding. 

 

 
Afbeelding 4.11: Bestaand aangezicht landgoedbiotoop. 

 
Afbeelding 4.12: Bestaand aangezicht landgoedbiotoop. 
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4.3.3 Beoordeling effecten op landgoedbiotoop door ruimtelijke 
ontwikkeling 

Om de ruimtelijke ontwikkeling aan de Achthovenerweg 49c te Leiderdorp zo goed 
mogelijk landschappelijk in te passen, worden enkele solitaire knotwilgen geplaatst voor 
de nieuw te bouwen stal. De bestaande knotwilgen blijven in de gewenste situatie 
bestaan, door enkele nieuwe knotwilgen te plaatsen voor de nieuwe stal ontstaat één 
geheel.  
 
De melkschuur met bijbehorende bouwwerken en verharding tussen planlocatie en het 
landgoed wordt geamoveerd ter compensatie van de nieuw te bouwen ligboxenstal. Het 
gebouw is inmiddels verouderd, daarbij zorgt de verharding en bouwwerken voor 
verrommeling in het landschap. Door dit te amoveren, verbetert de ruimtelijke kwaliteit.  
 
Door het amoveren van de melkschuur ontstaan nieuwe vergezichten naar het 
achterliggende landschap wat het wegnemen van de vergezichten als gevolg van de 
realisatie van de nieuwe stal moet compenseren. In de afbeeldingen zijn 3D-
verbeeldingen weergegeven van de bestaande situatie alsmede de gewenste situatie. Uit 
deze verbeeldingen blijkt dat de gewenste situatie bijdraagt aan een goede ruimtelijke 
ordening.  
 

 
Afbeelding 4.1314: Gewenste situatie 3D. 

De gewenste situatie leidt zelfs meer tot één geheel van het plangebied dan de 
bestaande situatie. Dit komt doordat gebouwen meer samengevoegd worden en worden 
verplaatst naar de zijkant in plaats van midden in het land. Dit betekent dat de gewenste 
situatie resulteert in een fraaier beeld van landschap dan de bestaande situatie. De 
kenmerkende waarden van de landgoedbiotoop worden aldus bewaard dan wel 
verbeterd.  
 

 
Afbeelding 4.15: Gewenste situatie 3D. 
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5 Milieu, archeologie en natuur 
5.1 Milieueffectrapportage  
Ingevolge de MER-richtlijn2 moet voor bepaalde activiteiten een milieueffectrapportage 
(MER) uitgevoerd worden. Het doel van een milieueffectrapportage is om het 
milieubelang, naast andere belangen, een volwaardige plaats te geven in het 
besluitvormingsproces. Naast de milieueffectrapportage bestaat ook het 
milieueffectrapport (MER). Het MER is een onderdeel van de m.e.r.-procedure. Het MER 
wordt gekoppeld aan een besluit op aanvraag vergunning Wet milieubeheer. 
 
De m.e.r. is geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in het Besluit 
milieueffectrapportage3.  In het Besluit milieueffectrapportage is vermeld wanneer een 
m.e.r. uitgevoerd moet worden. In onderdeel C van de bijlage is een overzicht van 
activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een 
milieueffectrapportage verplicht is. In onderdeel D van de bijlage worden de activiteiten 
opgesomd waarvoor het bevoegd gezag moet beoordelen of een milieueffectrapportage 
verplicht c.q. noodzakelijk is. 
 
Naast de verschillende activiteiten worden gevallen genoemd waarin de m.e.r.-plicht of 
beoordelingsplicht bestaat. Veelal is een drempel ingebouwd die voorkomt dat een 
bepaalde activiteit altijd m.e.r.-plichtig of -beoordelingsplichtig is. 
 
Naast de activiteiten en gevallen zijn plannen en besluiten opgenomen waar de MER-
plicht of -beoordelingsplicht aan gekoppeld is. De activiteit is in dit geval gekoppeld aan 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
De voorgenomen activiteit overschrijdt de drempelwaarde van onderdeel C en onderdeel 
D van het Besluit m.e.r. niet wat inhoudt dat het initiatief niet direct m.e.r.-plichtig 
respectievelijk m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Daar de drempelwaarden in het Besluit-
m.e.r. indicatief zijn, dient volgens de wettelijke procedure altijd een Vormvrije m.e.r.-
beoordeling4 doorlopen te worden. Een overzicht is opgenomen in afbeelding 5.1. 
 

 
Afbeelding 5.1: Drempelwaarden Besluit-m.e.r. 

 

                                            
2 Richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997 tal wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. 
3 Inwerkingtredingsdatum 1 september 1994, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2011, 102. 
4 De Vormvrije m.e.r.-beoordeling is bijgevoegd in bijlage II. 
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5.2 Luchtkwaliteit 
De Eerste kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet 
milieubeheer goedgekeurd 5 . Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is 
veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als de 
Wet luchtkwaliteit. Deze wet is op 15 november 2007 in werking getreden6 en het 
vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. 
 
De Wet Luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de 
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De 
programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 
milieugevolgen. Van bepaalde activiteiten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat 
deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 
mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  
 
Een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de luchtverontreiniging als de 1% 
grens niet wordt overschreden. De 1% grens is gedefinieerd als 1% van de grenswaarde 
voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit 
komt overeen met 0,4 microgram/ m³ (µg/ m³) voor zowel PM10 als NO2. De Europese 
Commissie7 verleent Nederland uitstel ('derogatie') voor fijn stof (PM10) tot midden 2011 
en voor NO2 tot 2015. Alleen voor de agglomeratie Heerlen/Kerkrade verleent de 
Commissie een korter uitstel voor NO2, tot 2013. Op 1 augustus 2009 is het NSL in 
werking getreden. De NIBM-grens is daarbij 3%, ofwel 1,2 µg/m³ geworden. 
 
De kern van de Wet luchtkwaliteit bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder 
bevat zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, 
maatregelen, het beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. De wet 
voorziet in het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
Daarbinnen werken het rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen 
voor luchtkwaliteit te realiseren. 
 
De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in algemene maatregelen van 
bestuur (AMvB) en ministeriele regelingen (mr) die gelijktijdig met de Wet luchtkwaliteit 
in werking treden. De volgende documenten zijn daarom gepubliceerd: 
 

 wijziging Wm (hoofdstuk 5) (Stb. 2007, 414) 
 "Niet in betekende mate" (NIBM) (AMvB) (stb. 2007, 440) 
 "Niet in betekende mate" (NIBM) (mr) (Stcrt. 2007, 218) 
 "Beoordeling luchtkwaliteit 2007" (mr) (Stcrt. 2007, 220) 
 "Projectsaldering luchtkwaliteit 2007" (mr) (Stcrt. 2007, 218) 
 ministeriele regeling "Projectsaldering luchtkwaliteit 2007" (Stcrt. 2007, 

218) 
 ministeriele regeling "Wijziging van de Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 

2007" (Stcrt 2008 nr 2040)8 
 Besluit "gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)"9, is op 16 januari 

2009 in werking getreden. 
 Ministeriele regeling "wijziging van de regeling beoordeling luchtkwaliteit 

2007 (meten en rekenen bij inrichtingen)" (Stcrt. 2009, 53) 
 

                                            
5 Stbl. 2007, 414. 
6 Stbl. 2007, 434. 
7 Beschikking Europese Commissie d.d. 7 april 2009; C(2009) 2560 
8 Stcrt 8 december 2008, nr BJZ2008117286 
9 Stbl. nr 14, d.d. 15 januari 2009 (de AMvB) 
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De toetsing vindt plaats aan de (grens-)waarden zoals gesteld in bijlage 2 bij de Wet 
milieubeheer. Deze bijlage hoort bij artikel 4.9, 8.40 en titel 5.2 van de Wet 
milieubeheer. Dit wordt ook wel de Wet Luchtkwaliteit genoemd. Hierin staat beschreven 
dat initiatieven die ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging 
zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd mogen worden. 
 
De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling is niet bekend. Ook zijn er voor agrarische bedrijven geen kengetallen met 
betrekking tot verkeersbewegingen beschikbaar. Omdat het exacte aantal 
verkeersbewegingen onbekend is, is in de berekening met de nibm-tool een worstcase 
berekening gemaakt.  
 

 
Afbeelding 5.2: Wors case-berekening NIBM-tool i.r.t. verkeersaantrekkende werking 

 
In afbeelding 5.2 is de berekening met de nibm-tool weergegeven. Uit de nibm-tool blijkt 
dat zelfs wanneer er als gevolg van het plan een toename van 325 motorvoer-
tuigbewegingen per dag zou zijn, waarvan 20% vrachtverkeer, het plan nog steeds niet 
in betekende mate (IBM) van invloed op de luchtkwaliteit is. Gezien de aard en omvang 
van de uitbreiding en modernisering van het melkveebedrijf en is het niet aannemelijk 
dat de ontwikkeling met een dergelijke toename van verkeer gepaard gaat. 
 

5.2.1 Fijn stof uit de inrichting 
Naast de toename van verkeer wordt de fijn stofemissie ook getoetst aan de uitbreiding 
in dieraantallen. De bestaande melkrundveehouderij breidt uit met 50 stuks melkvee en 
35 stuks jongvee ten opzichte van de vergunde situatie. Uit de emissiewaardenlijst op 
www.infomil.nl staat een emissiefactor voor melkkoeien van 148 gr/dier/jaar bij opstallen 
en voor jongvee van 38 gr/dier/jaar. In tabel 1 is de fijn stofemissie van de vergunde 
situatie vergeleken met de fijn stofemissie van de gewenste situatie, hieruit blijkt dat de 
uitbreiding een toename in fijn stofemissie geeft van 8.730 gram per jaar. 
 
 Vergunde 

situatie 
Fijn 
stofemissie 

Gewenste 
situatie 

Fijn 
stofemissie 

Melkkoeien 100 14.800 150 22.200 
Jongvee 70 2.660 105 3.990 
Totaal  17.460  26.190 
Tabel 2: Fijn stofemissie vanuit de inrichting 
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Op 70 meter, de kortste afstand, is de IBM - vuistregel 324.000 gr/jaar. De totale 
toename is slechts 8.730 gr. / jaar, concluderend kan gesteld worden dat er geen sprake 
kan zijn van een IBM - toename. De IBM-vuistregel is nader uiteengezet in tabel 2. Het 
plan voldoet derhalve aan de Wet luchtkwaliteitseisen en de luchtkwaliteit van de 
omgeving is voldoende om in een gezond leefklimaat te voorzien. 
 
 
Afstand tot 
de toetsen 
plaats 

70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 

Totale 
emissie in 
gram per 
jaar van 
uitbreiding/ 
oprichting 

324000 387000 473.000 581.000 817.000 1.075.000 1.376.000 

Tabel 3: IBM-vuistregel, versie 2008. Bron: ECN. 

5.3 Geur 
De Wet geurhinder en veehouderij  is op 1 januari 200710 in werking getreden. Deze wet 
is het landelijk toetsingskader voor geur. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen 
geurgevoelige objecten binnen en buiten de bebouwde en binnen en buiten een 
concentratiegebied. De geurbelasting op een geurgevoelig object wordt uitgedrukt in 
oudeur units per kubieke meter lucht als 98-percentiel. Woningen behorende bij 
veehouderijen zijn geen geurgevoelige objecten. Hier geldt een minimale afstand van 50 
meter. 
 
Het aantal dieren vermenigvuldigd met de geuremissiefactor levert een waarde voor de 
geuremissie op, waarna via een verspreidingsmodel de geurbelasting kan worden 
bepaald. De geuremissiefactoren zijn in een ministeriele regeling vastgelegd. Voor dieren 
waarvoor geen geuremissiefactoren zijn bepaald, gelden wettelijk vastgestelde afstanden 
die ten minste moeten worden aangehouden tot geurgevoelige objecten. 
 
Een belangrijke verandering van de wet is dat de gemeente bevoegd is om lokale 
afwegingen te maken over de te accepteren geurbelasting. Bij gemeentelijke verordening 
kan de gemeenteraad, in afwijking van de wettelijke norm, een andere waarde of een 
andere afstand vaststellen. Daarnaast kan bij gemeentelijke verordening worden bepaald 
hoe wordt omgegaan met voormalige agrarische bedrijfswoningen. De gemeente 
Leiderdorp heeft een dergelijke verordening niet opgesteld. 
 

5.3.1 Dieren met geuremissiefactor 
De geuremissiefactoren van dieren zijn ministerieel vastgelegd in de Regeling geurhinder 
en veehouderij. Het aantal dieren vermenigvuldigd met de geuremissiefactor levert een 
waarde voor de geuremissie op, waarna via een verspreidingsmodel de geurbelasting kan 
worden bepaald. De geurbelasting mag hierbij niet de normen overschrijden. De 
geurbelasting op een geurgevoelig object wordt uitgedrukt in oudeur units per kubieke 
meter lucht als 98-percentiel. 
 
In zowel de vergunde als de gewenste situatie zijn geen dieren met een geuremissie-
factor aanwezig. Wel zijn in de werkelijke huidige situatie schapen aanwezig, dieren met 
een geuremissiefactor. Deze tak wordt echter binnen de gewenste bedrijfsontwikkeling 
verstoten door Maatschap A. Roest. 
 

                                            
10 Stbl. 2006, 531. 
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5.3.2 Vaste afstandsdieren 
Voor dieren waarvoor geen geuremissiefactoren zijn bepaald, gelden wettelijk 
vastgestelde afstanden die ten minste moeten worden aangehouden tot geurgevoelige 
objecten. Hierbij is in artikel 4 van de Wet geurhinder en veehouderij vastgesteld dat dit 
binnen de bebouwde kom minimaal 100m dient te zijn en buiten de bebouwde kom 
minimaal 50 m.  
 
Het bedrijf van initiatiefnemers aan de Achthovenerweg 49c, huisvest binnen de 
voorgenomen bedrijfsontwikkeling alleen melkvee. Voor melkvee is geen 
geuremissiefactor opgesteld, waardoor deze vallen onder de vaste afstandsdieren.  
 
In afbeelding 5.3 is een uitsnede weergegeven met hierin cirkels van 50 meter vanaf de 
emissiepunten ten opzichte van de dichtstbijzijnde naburige woningen. De cirkels liggen 
wel over gebouwen heen, echter vormt dit geen knelpunt. Deze gebouwen betreffen 
namelijk geen geurgevoelige objecten, het betreffen bedrijfsgebouwen. Geur heeft dus 
geen invloed op het woon- en leefklimaat op omliggende burgerwoningen.   
 

 
Afbeelding 5.3: Cirkel van 50 meter ten behoeve van Wet Geurhinder Veehouderij. 

 

5.4 Geluid  
5.4.1 VNG Publicatie Bedrijven en milieuzonering 

Het aspect geluid is onderdeel van het behoud van de omgevingskwaliteit en wordt op 
verschillende manieren vastgelegd in wetten. De VNG-publicatie Bedrijven en 
milieuzonering 11  biedt hierbij de basis voor een goede ruimtelijke ordening. Deze 
publicatie voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 
milieubelastende activiteiten.   
 

                                            
11 Handreiking Bedrijven en Milieuzonering. Vereniging van Nederlandse Gemeenten publicatiedatum 22-03-
2009. 
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In de bovengenoemde handreiking zijn richtafstanden opgenomen voor diverse bedrijfs-
typen, waaronder een agrarische bedrijfsvoering. Voor geluid wordt een minimale 
afstand van 30 meter gehanteerd, uit afbeelding 6.3 blijkt dat binnen deze contouren 
geen geluidsgevoelige objecten gelegen zijn.  
 
Het dichtstbijzijnde gevoelig object (Achthovenerweg 56, Leiderdorp) ligt in de huidige 
situatie binnen een afstand van ruim 73 meter. In de gewenste bedrijfsontwikkeling ligt 
het dichtstbijzijnde gevoelig object op een afstand van 60 meter. Hiermee voldoet de 
situatie ruimschoots aan de gestelde richtlijnen vanuit de VNG-publicatie.  
 

5.4.2 Activiteitenbesluit Milieubeheer 
Geluidsnormen 
In het Activiteitenbesluit zijn voor een groot aantal type inrichtingen algemene regels 
opgenomen. Daarnaast worden geluidsgevoelige objecten beschreven met voorschriften 
die bescherming bieden. In artikel 2.17a van het Activiteitenbesluit is een tabel 
opgenomen met hierin de geluidsnormen bij agrarische activiteiten, hierin zijn de 
volgende geluidsnormen opgenomen: 
 
Norm (dB(A)) Periode (uur) 
 06-19 19-22 22-06 
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 45 40 35 
LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 30 25 
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 65 60 
LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 50 45 
 
Activiteiten 
Op het melkveebedrijf zijn met name de activiteiten: Melken, Voeren, Laden / lossen van 
vee, Melktransport, Krachtvoertransport en Inkuilen van veevoedergewassen van belang. 
Bij uitbreiding van het melkveebedrijf neemt het bedrijf toe van 100 stuks melkvee naar 
150 stuks melkvee, dit wil echter niet zeggen dat de geluidsproductie ook met de helft 
toeneemt.  
 
Toetsing 
Bijvoorbeeld het melktransport gebeurt momenteel een bulkwagen van 10 ton en in de 
gewenste situatie met een bulkwagen van 13 ton, waarbij het transport slechts enkele 
minuten per transport langer bezig is (transport vindt eenmaal per drie dagen plaats). 
Dit eveneens met de aanvoer van krachtvoerproducten welke ook niet exponentieel zal 
toenemen.  
 
Ook het laden en lossen van vee gebeurt niet vaker per week en produceert ook niet 
meer geluidsproductie dan voorheen. Wel duurt het laden en lossen per keer langer, in 
de huidige situatie duurt dit ongeveer 20 minuten per keer. In de gewenste situatie duurt 
dit ongeveer 30 minuten per keer.  
 

5.4.3 Conclusie 
De geurgevoelige objecten in de omgeving van de planlocatie liggen buiten de 
richtafstand van 30 meter vanaf de voorgenomen ontwikkeling. De afstand bedraagt 
minimaal 60 meter in de nieuwe situatie, hiermee wordt aangetoond dat de 
voorgenomen ontwikkeling geen belemmering vormt voor de omliggende gevoelige 
objecten.  
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Daarnaast nemen de dieraantallen op de locatie wel toe, de geluidsproductie zal hierbij 
niet exponentieel toenemen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de uitbreiding van 
het melkveebedrijf niet zal leiden tot een significante toename van de geluidsproductie 
op de omliggende gevoelige objecten.  
 

 
Afbeelding 5.4: Cirkel van 30 meter rond planlocatie ten behoeve van Wet Geluidhinder 

 
De verkeersaantrekkende werking van het voorgenomen initiatief heeft geen negatief 
effect op de omliggende gevoelige objecten. De bulkvoertuigen ten behoeve van het 
afleveren van krachtvoer en kunstmest en het ophalen van de melk komen niet vaker, 
maar zullen grotere hoeveelheden afleveren respectievelijk ophalen.  
 
De verkeerstoename gedurende het ‘inkuilseizoen’ van circa mei tot en met september 
neemt wel toe, dit mede omdat de behoefte naar ruwvoer toeneemt bij een groeiende 
veebezetting. Extra ruwvoedersilo’s worden niet aangelegd wat aantoont dat de 
verkeerstoename tijdens het inkuilseizoen beperkt blijft.  

5.5 Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, 
opslag en vervoer over weg, water en spoor en door buisleidingen van gevaarlijke stoffen 
als vuurwerk, lpg en munitie. De Besluiten externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb) moeten individuele en groepen personen een 
basisbeschermingsniveau garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
 
Personen moeten voldoende beschermd zijn tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
Het basisbeschermingsniveau is een basisnorm die de kans uitdrukt dat een persoon, die 
een jaar lang permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats aanwezig is, overlijdt 
als rechtstreeks gevolg van een ongeluk met gevaarlijke stoffen. Het is uitgedrukt in een 
getal: het plaatsgebonden risico (PR). Voor het PR geldt dat er binnen de risicocontour 
van 10-6 geen kwetsbare objecten kunnen worden gerealiseerd. Voor beperkt kwetsbare 
objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 
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Daarnaast leggen het Bevi en het Bevb een verantwoordingsplicht op voor het 
groepsrisico (GR). Het groepsrisico geeft de kans aan dat een groep personen door een 
ongeval bij een inrichting of buisleiding overlijdt. De gemeente moet een verantwoording 
afleggen bij veranderingen van het groepsrisico in het gebied waarbinnen zich de 
gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen kunnen voordoen: het invloedsgebied. 
 
In de directe omgeving bevinden zich geen routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen 
en objecten op basis waarvan een gevarencontour geldt. Tevens zijn er geen Bevi-
inrichtingen en buisleidingen gevaarlijke stoffen in de directe omgeving gesitueerd. 
 
In afbeelding 5.5 is de ligging van de planlocatie weergegeven met hierin de externe 
risico’s weergegeven. Hieruit blijkt dat in de omgeving een BRZO 12  is gelegen, 
verschillende kwetsbare objecten en een risico wat is aangeduid als ‘overig’.  Gezien de 
aard van het bedrijf wat is aangeduid als ‘overig’ zal dit geen direct risico opleveren voor 
de planlocatie en vice versa. Tevens levert de uitbreiding geen risico voor kwetsbare 
objecten en BRZO.  
 
Met de gestippelde lijn is een buisleiding weergegeven, waarschijnlijk van aardgas. Het 
plaatsgebonden risico (PR=10-6) van deze leiding bedraagt normaliter 0 meter, deze ligt 
dus op de buis zelf. Het PR vormt daarom geen probleem.  
 
Conclusie 
Het plan is niet in strijd met het Bevi, Bevb en cBtev. Het bedrijf zelf is geen risicovolle 
inrichting op basis van het Bevi. Daarnaast zijn er in het plangebied geen (buis)leidingen 
gelegen. Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor het plan.  
 

 
Afbeelding 5.5: Externe veiligheid nabij planlocatie 

                                            
12 BRZO: Besluit risico’s zware ongevallen. Dit betreft de meest risicovolle bedrijven in Nederland. 

Planlocatie 
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5.6 Ammoniak 
5.6.1 Wet ammoniak en veehouderij 

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav)13 is het toetsingskader voor de emissie van 
ammoniak en is op d.d. 8 mei 2002 in werking getreden. Bij de beslissing inzake de 
vergunning Wet Milieubeheer, voor het oprichten of veranderen van een veehouderij, 
betrekt het bevoegd gezag de gevolgen van de ammoniakemissie uitsluitend op de wijze 
die is aangegeven in de Wav.  
 
Deze regelgeving betreft een emissiegerichte benadering voor heel Nederland met 
daarnaast aanvullend beleid ter bescherming van de (zeer) kwetsbare gebieden. Deze 
(Wav-gebieden) zijn gebieden die nadelige invloed kunnen ondervinden als de uitstoot 
van ammoniak op deze gebieden toeneemt.  
 
Ter bescherming van deze gebieden is een zone van 250 meter rondom deze gebieden 
aangewezen als buffer om ontwikkelingen die schadelijk zijn voor deze gebieden te 
beperken. Provincie Zuid-Holland heeft echter geen kaart opgesteld met daarop de Wav-
gebieden. Echter is het zo dat Wav-gebieden altijd binnen de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) gelegen zijn. Daar de planlocatie buiten de EHS gelegen is op ruime afstand van 
1.000 meter, is geen sprake van aantasting van (zeer) kwetsbare gebieden ingevolge de 
Wav.  
 

5.6.2 Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen 
Op 28 december 2005 is het Besluit ammoniakemissie huisvestingveehouderijen 14 
(Besluit huisvesting) gepubliceerd. Op 1 april 2008 is dit besluit in werking getreden15. 
Dit Besluit geeft invulling aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het 
besluit bepaald dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor 
beschikbaar zijn, op den duur emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het 
besluit zogenaamde maximale emissiewaarden. 
 
Op grond van het besluit mogen alleen nog huisvestingssystemen met een emissiefactor 
die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, toegepast worden. In de 
bijlage van het besluit zijn maximale ammoniakemissiewaardes opgenomen voor diverse 
diersoorten. 
 
In de Regeling ammoniak en veehouderij is vastgelegd wat de maximale emissiewaarden 
zijn voor rundvee. Voor melk- en kalfkoeien geldt een maximale emissiewaarde van 9,5 
kg ammoniak per dierplaats per jaar.  
 
Initiatiefnemer zal een traditioneel huisvestingsysteem toepassen in de voorgenomen 
uitbreiding, dit in combinatie met beweiden. Een overig (traditioneel) huisvestingsysteem 
valt onder A1.100.1 van de Rav wat resulteert in 9,5 kg NH3 per koe jaar. Het gewenste 
initiatief voldoet dus aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen. 
 

5.6.3 Beschermde natuurgebieden 
Het bedrijf aan de Achthovenerweg 49c te Leiderdorp is gelegen in de nabijheid van 
zevental Natura 2000-gebieden. Op Natura 2000-gebieden is geen toename van stikstof 
toegestaan, aangezien dit de kwaliteit van de natuur mogelijk kan verslechteren. De 
planlocatie bevindt zich in de nabijheid van de navolgende Natura 2000-gebieden: 

                                            
13 Stbl. 2002, 93. 
14 Stbl. 2005, 675. 
15 Stbl. 2008, 6. 
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 De Wilck op circa 1.931 m afstand; 
 Meijendel & Berkheide op circa 11.785 m afstand; 
 Coepelduynen op circa 13.273 m afstand; 
 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck op circa 13.684 m afstand; 
 Kennemerland-Zuid op circa 15.125 m afstand; 
 Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein op circa 15.225 m afstand; 
 Westduinpark & Wapendal op circa 20.684 m afstand. 

 
De planlocatie is gelegen in de nabijheid van een zestal Beschermd Natuurmonumenten, 
namelijk:  
 

 Oeverlanden Braasemermeer op circa 7.340 m afstand; 
 Harstenhoek op circa 12.251 m afstand; 
 Berkheide op circa 12.968 m afstand; 
 Geerpolderplas op circa 13.506 m afstand; 
 Westduinpark op circa 14.354 m afstand; 
 Coepelduin op circa 14.012 m afstand. 

 
Een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is aangevraagd bij de 
provincie Zuid-Holland. De vergunning voor de voorgenomen bedrijfsontwikkeling is op 
22 oktober 2013 afgegeven door de provincie.   

5.7 Bodem en water 
Bij de opstelling van de gewenste planvorming is uitvoerig rekening gehouden met de 
wijze waarop verontreinigende stoffen in bodem, grondwater en oppervlaktewater 
kunnen komen. De nieuwe ligboxenstal wordt uitgevoerd met een vloeistofdichte vloer. 
Alle vervuilende afvalstromen zullen worden opgevangen. Ook de perssappen uit de 
ruwvoeropslagen worden opgevangen in de mestkelders.  
 
Er is geen bodemlocatie van de locatie beschikbaar. Het toekomstige gebruik van de 
planlocatie betreft geen gevoeliger gebruik ten aanzien van de bodem dan het huidige 
gebruik. De geplande uitbreiding van het agrarisch bedrijf leidt niet tot een uitbreiding 
van bodemverdachte activiteiten. Er wordt ten aanzien van de bodem vanuit milieu-
hygiënisch oogpunt geen nadelig effect verwacht bij uitvoering van het beoogde plan.  
 
Voor natuur is tegengaan van verdroging een belangrijk thema. Om verdroging tegen te 
gaan is sinds 1990 beleid ontwikkeld door de rijksoverheid, provincies, waterschappen en 
beheerders van natuurterreinen. Sinds 2006 is landelijk een lijst gemaakt (genaamd 
‘TOP-lijst) met prioritaire verdroogde gebieden.  
 
In afbeelding 5.6 is een uitsnede van de cultuur historische kaart van provincie Zuid-
Holland weergegeven, hieruit blijkt dat de planlocatie binnen een TOP-gebied is gelegen. 
Echter is de omvang van de uitbreiding gering waardoor dit niet zal leiden tot verdroging 
van onderhavig gebied.  
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Afbeelding 5.6: TOP-gebieden in en nabij planlocatie (bron: Cultuur historische kaart Zuid-Holland) 

 
Geheel ten behoeve van de uitbreiding dient een bestaande waterloop gedempt te 
worden en dient tevens de opvang van hemelwater gecompenseerd te worden door de 
toename van het verhard oppervlak. 
 
Een bestaande waterloop wordt verbreed, waardoor zowel de demping van de bestaande 
waterloop als de toename van het verhard oppervlak gecompenseerd kan worden. 
Compensatie vindt plaats binnen hetzelfde peilgebied.  

5.8 Ecologische hoofdstructuur 
De Ecologische Hoofdstructuur vormt een netwerk van natuurgebieden op nationaal en 
internationaal (lees: Natura 2000-) niveau. Het concept is vastgelegd in het 
Natuurbeleidsplan en nader ingevuld in de Nota Ruimte.  
 
De begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur is door de verschillende provincies 
bepaald en vastgelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen in of nabij de ecologische 
hoofdstructuur zijn mogelijk als het de werking van deze niet bedreigd. Bij de 
ecologische hoofdstructuur is de saldo- benadering van toepassing. Een eventuele 
aantasting hoeft niet te leiden tot een verbod als de werking van de ecologische 
infrastructuur op een andere wijze gegarandeerd wordt. 
 
In afbeelding 5.7 is de ligging ten opzichte van Ecologische Hoofdstructuur weergegeven. 
Het dichtstbijzijnde punt van de inrichting tot de ecologische verbindingszone (roze 
aanduiding) is gelegen op een afstand van 165 meter.  
 
Het dichtstbijzijnde punt tot de Ecologische Hoofdstructuur is gelegen op een afstand van 
ruim 1.000 meter. Gezien de afstand is geen negatief effect te verwachten door 
onderhavige bedrijfsontwikkeling op de natuurwaarden van de Ecologische Hoofd-
structuur.  
 

Planlocatie 
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Afbeelding 5.7: Ligging planlocatie ten opzichte van de Ecologische Hoofdstructuur.  

 

5.9 Weidevogelgebieden 
Weidevogels vormen het symbool van het polderlandschap in Zuid-Holland. De weide-
vogels staan onder druk door onder andere veranderde landbouwmethoden, stads-
uitbreiding, predatie en een toename aan recreatiebossen. Om de weidevogels van de 
Zuid-Hollandse polders te behouden is bescherming noodzakelijk, hiertoe zijn in de 
provincie belangrijke weidevogelgebieden aangewezen.  
 
De provincie Zuid-Holland heeft de weidevogelgebieden in de provincie aangegeven in 
kaart waarin ook de ecologische hoofdstructuur is aangewezen. In afbeelding 5.8 is een 
uitsnede weergegeven waaruit de ligging ten opzichte van het weidevogelgebied is weer-
gegeven. Hieruit blijkt dat de planlocatie niet gelegen is in het weidevogelgebied.  
 

Planlocatie 
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Afbeelding 5.8: Ligging planlocatie ten opzichte van weidevogelgebied 

 

5.10 Duurzaamheid 
 

5.10.1 Duurzaamheidsagenda 
Op 14 mei 2012 heeft gemeente Leiderdorp in samenwerking met Milieudienst West-
Holland de ‘Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2011 – 2014’ vastgesteld. Deze 
Duurzaamheidsagenda is opgesteld voor mensen die in en om Leiderdorp wonen, werken 
en verblijven, voor deze mensen moet de omgeving gezond en veilig zijn. Dit heeft met 
name betrekking op luchtkwaliteit en geur, geluid en verkeer, externe veiligheid en 
bodem en waterbodembeheer.  
 
Luchtkwaliteit 
Uit de Duurzaamheidsagenda blijkt dat de normen voor luchtkwaliteit in de regio sedert 
2010 niet meer overschreden worden, echter is voor continuering hiervan extra eisen 
nodig voor een aantal projecten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 
verbetering van luchtkwaliteit in Leiderdorp.  
 
In de Duurzaamheidsagenda wordt niet specifiek ingegaan op agrarische bedrijvigheid, 
wel moeten bedrijven voldoen aan de NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit). Uit hoofdstuk 5.2 is reeds aangetoond dat het voorgenomen initiatief 
voldoet aan de normen vanuit het NSL.  
 
Geur 
Door middel van afgiften van vergunningen op grond van de Wet Milieubeheer en door 
handhaving is gemeente Leiderdorp voornemens te voorkomen dat overlast ontstaat 
door bedrijfsgeuren.  
 
In hoofdstuk 5.3 is reeds aangetoond dat het voorgenomen initiatief wat betreft geur 
voldoet aan de Wet Milieubeheer, het voorgenomen initiatief veroorzaakt geen 
geuroverlast naar de omgeving en tast het woon- en leefklimaat van omliggende 
woningen niet aan.  
 

Planlocatie 

Weidevogelgebied 
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Geluid 
In de Duurzaamheidsagenda wordt niet specifiek ingegaan op geluid bij agrarische 
bedrijfsactiviteiten. Wel kan geconcludeerd worden dat het voorgenomen initiatief 
voldoet aan de Wet Geluidhinder en het woon- en leefklimaat van omliggende woningen 
niet aantast.  
 
Externe veiligheid 
In de Duurzaamheidsagenda wordt hiermee de kans bedoeld dat personen in de 
omgeving van een activiteit waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, slachtoffer 
worden van een ongeval met die stoffen. Onder het externe veiligheidsbeleid vallen 
bijvoorbeeld: 

- Ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van een risicobron (bijvoorbeeld een 
LPG-tankstation of een rijksweg waarover gevaarlijke stoffen worden 
vervoerd); 

- Omgevingsvergunningen voor bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen.  
 
Het voorgenomen initiatief van Maatschap A. Roest is niet van toepassing op 
bovenstaande aspecten. Tevens is in hoofdstuk 5.5 reeds aangetoond dat het 
voorgenomen initiatief geen invloed heeft op externe veiligheid.  
 
Bodem en waterbodembeheer 
In de Duurzaamheidsagenda wordt niet specifiek ingegaan op dit thema bij agrarische 
bedrijfsactiviteiten. Wel kan geconcludeerd worden dat het voorgenomen initiatief geen 
negatieve effecten heeft op de aspecten: bodem en water.  
 

5.10.2 Klimaatprogramma 
In 2008 hebben Holland Rijnland en Rijnstreek het ‘Klimaatprogramma 2008 – 2012’ 
opgesteld. Het doel hiervan was om CO2-uitstoot te verminderen door energiebesparing 
en duurzame energieproductie. In 2013 is een nieuw programma opgesteld: ‘Energie 
voor de toekomst – Samenwerking loont’.  
 
In het nieuwe programma wordt uitgebreid omschreven hoe de omgeving van Holland 
Rijnland en Rijnstreek zijn energie-uitstoot zoveel mogelijk verminderd kan worden. Het 
programma gaat niet specifiek in op de agrarische sector, wel kan genoemd dat in zowel 
de bestaande als de nieuwe ligboxenstal energiebesparende maatregelen worden 
toegepast zoals een voorkoeler, een frequentieregelaar op de melkpomp, warmteterug-
winning en energiezuinige verlichting. 
 

5.10.3 Duurzame stedenbouw (Regionale beleidskader 
duurzame stedenbouw) 

Op initiatief van Omgevingsdienst West-Holland hebben de gemeenten Alphen aan den 
Rijn, Kaag en Braassem, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Voorschoten, Teylingen en Zoeterwouden een 
regionaal beleidsplan ontwikkeld op het gebied van Duurzame Stedenbouw.  
 
Hierin zijn reeds bestaande afspraken uit het Klimaatprogramma en het Regionaal DuBo 
Plus-richtlijn aangevuld met ambities en maatregelen op het schaalniveau van steden-
bouw. Op basis van het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) kunnen 
voor elke ruimtelijke opdracht in de gebouwde omgeving vanaf 10 woningen en / of één 
ha grondoppervlakte duurzame prestaties met de ontwikkelaar en andere partijen 
worden afgesproken.  
 



Ruimtelijke onderbouwing 
Maatschap A. Roest  
Achthovenerweg 49c, Leiderdorp 
  
 

 48 

Op basis van het gemeentelijk vigerend beleid (Klimaatprogramma en Regionale DuBO 
Plus-richtlijn) en de drie kwaliteitspijlers, people, planet en profit zijn duurzaamheids-
thema’s benoemd. Deze duurzaamheidsthema’s zijn een aanvulling op de basisambities 
en blijken nauwelijks toepasbaar voor de agrarische sector.  
 
Zoals ook op te maken uit hoofdstuk 5.7.4. worden energiezuinige maatregelen reeds 
gebruikt in de ligboxenstal, bij de uitbreiding wordt dit uitgebreid. De basisambities 
kunnen hierbij aangevuld worden, zo heeft de uitbreiding een efficiënte (milieu)zonering 
waardoor de omgeving geen hinder ondervindt door geluid of geur.  
 

5.10.4 Regionale DuBo Plus-Richtlijn 
De gemeenten welke reeds zijn voornoemd in het voorgaande hoofdstuk hanteren de 
‘Regionale DuboPlus-Richtlijn als uitgangspunt bij bouwprojecten.  
 
De DuBoPlus-richtlijn bestaat uit een beperkt aantal basismaatregelen en een 
prestatiescore voor nieuwbouw en bestaande bouw. Onder Duurzaam bouwen (DuBo) 
wordt ‘Het bouwen en beheren van gebouwen en hun omgeving, waarbij de schade voor 
het milieu in alle stadia, van ontwerp tot sloop, zoveel mogelijk beperkt blijft’ verstaan 
door de bovengenoemde gemeenten.  
 
In de bestaande ligboxenstal worden reeds energiebesparende maatregelen toegepast 
door Maatschap A. Roest. Bijvoorbeeld in de melkstal wordt een voorkoeler gebruikt en 
een frequentieregelaar op de melkpomp, daarnaast wordt warmteterugwinning 
toegepast. Hiermee wordt de warmte van de melk omgezet tot warm water wat gebruikt 
kan worden tijdens de reiniging van het melksysteem.  
 
Zowel in de bestaande situatie als de gewenste uitbreiding wordt energiezuinige 
verlichting gebruikt wat bijdraagt aan een duurzame melkveehouderij.  

5.11 Bedrijven en milieuzonering (handreiking bedrijven en 
milieuzonering van de VNG) 

In de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering16’ staat omschreven wat de minimale 
richtsafstand is tussen milieubelastende activiteiten en gevoelige functies. Dit is 
belangrijk voor een goede ruimtelijke ordening waardoor hinder en gevaar voorkomen 
wordt. 
 
In de richtafstandenlijst17 behorende bij deze handreiking staat vermeld dat het fokken 
en houden van rundvee valt in categorie 3.2. Hiertoe dienen een minimale in acht 
genomen te worden ten opzichte van een gevoelige locatie. In tabel 4 zijn de minimale 
afstanden voor bedrijven uit categorie 3.2 tot omliggende gevoelige locaties 
weergegeven. 
  
 Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom 
Geur 100 50 
Fijn stof 30 30 
Geluid 30 30 
Tabel 4: Richtsafstanden tot gevoelige locaties voor melkveebedrijven 

 

                                            
16 Handreiking Bedrijven en Milieuzonering. Vereniging van Nederlandse Gemeenten publicatiedatum 22-03-
2009. 
17 Bijlage I van de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’. 
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Het melkveebedrijf van Maatschap A. Roest valt onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit, om te kunnen voldoen aan het Activiteitenbesluit moeten de 
richtafstanden conform de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ in acht worden 
genomen.  
 
In de hoofdstukken 5.2, 5.3 en 5.4 van onderhavige Ruimtelijke Onderbouwing is reeds 
aangetoond dat het voorgenomen initiatief van Maatschap A. Roest voldoet aan de 
richtafstanden uit de handreiking ‘Bedrijven en Milieuzonering’. Tegelijkertijd met de 
aanvraag Omgevingsvergunning, onderdeel bouwaanvraag, wordt een melding gedaan in 
het kader van het Activiteitenbesluit.  
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6 Archeologie, cultuurhistorie en monumenten 
De provincie bezit een groot aantal cultuurhistorische en archeologische waarden, die 
beschreven zijn in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur. Binnen de provincie ligt hierbij 
het accent op die gebieden en structuren waar cultuurhistorische waarden in hoge mate 
voorkomen. Dit betreft de zogeheten topgebieden en kroonjuwelen cultureel erfgoed. 
Kroonjuwelen cultureel erfgoed zijn op de kwaliteitskaart opgenomen als ‘identiteits-
dragers’.  

6.1 Archeologie 
Deels binnen, maar gedeeltelijk ook buiten de TOP-gebieden bevinden zich waarden of 
structuren die specifieke bescherming behoeven. Dit betreft archeologische waarden, 
landgoederen, molenbiotopen en de waterlinies. De molenbiotopen zijn aangegeven op 
kaart 11 van de verordening; de landgoederen op kaart 12 van de verordening. 
 

 
 

 
Afbeelding 6.1: Archeologie verwachtingswaarde planlocatie (bron: Cultuur historische kaart Zuid-
Holland, betreft kaart 5: beleidskaart) 

 
De planlocatie ligt binnen een gebied met een zeer grote kans op archeologische sporen. 
Uit afbeelding 6.1 blijkt dat de planlocatie binnen een gebied ligt meer een zeer grote 
kans op archeologische sporen. Hiertoe is door een archeologisch onderzoeksbureau een 
Bureauonderzoek en vervolgens een Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op 
planlocatie.  
 

Planlocatie 
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Uit dit onderzoek is gebleken dat in geen van de boringen indicatoren zijn aangetroffen 
die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. De kans dat binnen 
het plangebied een archeologische vindplaats aanwezig is, wordt daarom klein geacht. 
De voorgenomen graafwerkzaamheden ten behoeve van de geplande stal vormen geen 
bedreiging voor het archeologisch bodemarchief18.  
 
Op 7 november 2013 heeft de Omgevingsdienst West-Holland akkoord gegeven op het 
archeologisch onderzoek. De Omgevingsdienst West-Holland adviseert om wanneer 
tijdens de werkzaamheden archeologische verwachtingen worden getroffen, dient dit op 
grond van artikel 53 van de Monumentenwet onmiddellijk te worden vermeld aan de 
Minister van OC&W19.  

6.2 Cultuurhistorie en monumenten 
Uit afbeelding 6.2 blijkt dat het huidige bouwvlak niet binnen een ‘landgoedbiotoop’ is 
gelegen, de voorgenomen ontwikkeling ligt echter wel binnen een landgoedbiotoop. Een 
landgoedbiotoop heeft geen beschermende waarde waardoor de uitbreiding geen effect 
zal hebben op het landgoedbiotoop. Onderhavig landgoedbiotoop wordt als het 
navolgende omschreven: 
 
“Van oorsprong 14de-eeuwse hofstede die rond 1745 is verbouwd tot buitenplaats met 
herenverblijf en een boerderij erachter. In 1880 is de helft van dit voorhuis of 
herenverblijf gesloopt. De rest is gerestaureerd. In de boerderij en andere bijgebouwen 
(koetshuis, tuinmanswoning, washuis) is een dierenverzorgingscentrum gevestigd. Het 
terrein bestaat uit een park met landschappelijke aanleg, schapenweitje, groentetuin, 
boomgaard, eilandje met griend, restant slingervijvers en smeedijzeren toegangshek. De 
buitenplaats ligt in open weidegebied.” 
 
 

 
Afbeelding 6.2: Ligging planlocatie ten opzichte van het landgoedbiotoop 

                                            
18 Omschrijving ontleend uit Rapport 358, Archeodienst. Het akkoord door Omgevingsdienst West-Holland is 
bijgevoegd in bijlage V.  
19 Dit geheel conform milieuadvies door Omgevingsdienst West-Holland met zaaknummer: 2013016676. 

Huidige 
bebouwing 

Nieuwe 
bebouwing 
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7 Natuur 
7.1 Natuurwaarden (Flora en fauna) 
In de Flora en Fauna  wet20 beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde 
dier- en plantensoorten. Uitgangspunt van de wet is dat aantasting van de beschermde 
soorten moet worden voorkomen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan een ontheffing 
worden verleend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  
 
De beschermde diersoorten (vogels, vissen, zoogdieren, amfibieën, reptielen, insecten, 
ongewervelde, et cetera) en ongeveer 100 plantensoorten zijn te vinden in tabellen, die 
deel uitmaken van de Flora- en faunawet. Daarnaast zijn alle broedende vogels, hun 
broedplaatsen én de functionele omgeving van de broedplaatsen beschermd tijdens de  
broedperiode en zijn van een aantal soorten de vaste rust- en verblijfplaatsen en 
functionele omgeving jaar rond beschermd.  
 
Activiteiten waarbij de verbodsbepalingen overtreden worden, dienen voorkomen te 
worden, bijvoorbeeld door het treffen van mitigerende maatregelen. Indien dit niet 
mogelijk is, dan is het uitvoeren van een dergelijke activiteit alléén toegestaan met een 
ontheffing van het Ministerie van EL&I. Een mitigatieplan of ontheffing dient in het bezit 
te zijn voorafgaand aan de start van de uitvoeringsfase. 
 
Ruimtelijke ingrepen als kappen, slopen, dempen en bouwen hebben mogelijk effect op 
de flora en fauna. Ten behoeve van de voorgenomen bedrijfsontwikkeling is door een 
ecologisch adviesbureau een Quick Scan Flora&Fauna opgesteld. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de voorgenomen geen negatieve effecten heeft op de 
aanwezige flora en fauna, mits een aantal mitigerende maatregelen in acht worden 
genomen, zoals is weergegeven in onderstaande tabel. Tevens wordt verwezen naar 
Rapport 13-0167, bijlage 2.  
 

 
Tabel 5: Mitigerende maatregelen flora en fauna.  

 

7.2 Groentoets 
Op de planlocatie is reeds een bomenrij aanwezig, deze bestaat grotendeels uit 
knotwilgen met enkele fruitbomen tussendoor. Ter plaatse van de nieuw te bouwen stal 
worden een aantal laagstamfruitbomen en struiken gekapt. Aan de voorzijde van de 
nieuwe ligboxenstal worden enkele knotwilgen geplaatst, hiermee vormt het nieuwe 
landschap één geheel.  De overige 60 meter wordt gekapt en opnieuw geplant. Nieuwe 
beplanting bestaat hierbij uit knotwilgen en laagstamfruitbomen.  
 

                                            
20 Stbl. 1998, 402. laatstelijk gewijzigd bij Stbl. 2006, 236. 
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Afbeelding 7.1: Huidig aangezicht ligboxenstal 

 
Vanaf de oostzijde is de aanbouw nauwelijks zichtbaar, de visuele effecten worden 
namelijk ontnomen door de bedrijfswoning en de overige, reeds bestaande bebouwing 
zoals te zien in afbeelding 5.10.  
 

 
Afbeelding 7.2: Huidig aangezicht ligboxenstal 
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8 Beoordeling bouwaanvraag en verzoek 
wijziging bestemmingsplan 

8.1 Algemeen 
De planlocatie is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Leiderdorp 
Bospolder, Doeshofpolder en Achthovenerpolder’, de bestemming is thans bestemd als 
‘Agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde (ALN)’ 
ex artikel 17 van het bestemmingsplan.  
 
Initiatiefnemer is voornemens het bouwvlak te vergroten van het bestaande 0,5 hectare 
tot 1,0 hectare in de gewenste situatie. Voor onderhavig initiatief is geen wijzigings-
bevoegdheid opgenomen waardoor deze buitenplans doorlopen dient te worden, hierop is 
onderhavige Ruimtelijke onderbouwing van toepassing.  
 
Dit betreft een ‘goede ruimtelijke ordening’ zoals bedoeld onder artikel 3.2, lid b van de 
Ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  

8.2 Beoordeling verzoek aan gemeentelijk beleid 
Binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Leiderdorp Bospolder, Doeshofpolder en 
Achthovenerpolder’ zijn bouwvoorschriften opgenomen voor het bouwen van agrarische 
bedrijfsgebouwen, deze zijn opgenomen in artikel 17.2 tot en met artikel 17.5 van het 
bestemmingsplan. 
 
Uit de toetsing van het voorgenomen initiatief op het bestemmingsplan blijkt dat het 
voorgenomen initiatief van Maatschap A. Roest geen strijdigheden kent met betrekking 
tot het bestemmingsplan. Daarnaast valt de planlocatie binnen ‘gebied G2, Buitengebied’ 
van de Welstandsnota Leiderdorp 2010. Uit de toetsing blijkt dat het voorgenomen 
initiatief aan de welstands-criteria van gemeente Leiderdorp.  

8.3 Toetsing provinciale beleidsregels 
Op de locatie aan de Achthovenerweg 49c zijn de volgende beleidsregels van toepassing: 
‘De Provinciale Structuurvisie’, ‘Verordening Ruimte’ en de ‘Uitvoeringsagenda’. In 
hoofdstuk 3.2 van onderhavige Ruimtelijke Onderbouwing is het voorgenomen initiatief 
reeds getoetst aan de geldende provinciale beleidsregels. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat de planlocatie binnen een landgoedbiotoop is gelegen. 
 
Uit de Ruimtelijke Onderbouwing kan concluderend gesteld worden dat door de 
uitbreiding van het melkveebedrijf van Maatschap A. Roest het landschap van Zuid-
Holland vitaal, divers en aantrekkelijk blijft. De uitbreiding bewerkstelligt een economisch 
gezonde en goed geoutilleerd melkveebedrijf, in de toekomst voorkomt een dergelijk 
bedrijf verommeling van het landschap. Daarnaast zorgen agrariërs zoals Maatschap A. 
Roest voor het onderhoud en beheer van het landschap, wat wederom zorgt voor een 
aantrekkelijk en vitaal landschap.  

8.4 Conclusie  
Uit onderhavige Ruimtelijke onderbouwing is gebleken dat het voorgenomen initiatief 
geen strijdigheden kent met de bouwvoorschriften welke voortvloeien uit het 
bestemmingsplan en tevens geen strijdigheden kent met het provinciaal beleid.  
 
Daarnaast voldoet het voorgenomen initiatief aan de welstandscriteria en de ambities 
vanuit het Klimaatprogramma, de DuBoPlus-richtlijn en het Regionale beleidskader 
duurzame stedenbouw.  
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9 Uitvoerbaaheid 
9.1 Economische uitvoerbaarheid 
De economische haalbaarheid van onderhavig initiatief is berekend conform het 
rekenprogramma van het LEI Wageningen (UR). Hieruit blijkt dat in het voorgenomen 
initiatief het melkveebedrijf een totale bedrijfsomvang van 201,7 NGE omvat (Nationaal 
Grootte Eenheden). Hiermee wordt deze aangemerkt als een ‘Sterk gespecialiseerd 
melkveebedrijf21. 
 
Het LEI bepaalt dat van volwaardigheid sprake is als het melkveebedrijf arbeid en 
inkomen kan bieden aan minimaal 1 volwaardige arbeidskracht (VAK). Volgens de tabel 
uit bijlage IV bedraagt het NGE per VAK voor een melkveehouderij met een omvang die 
groter is dan 100; 73. Aldus bedraagt het aantal VAK op het melkveebedrijf van 
Maatschap A. Roest momenteel 201,7 / 73 = 2,76 VAK.  
 
De financiële haalbaarheid is uiteraard onderzocht en positief bevonden.  
 
In de huidige situatie bedraagt het aantal NGE: 135,1 wat resulteert in 135,1 / 73 = 1,85 
VAK. Dit betekent dat in het voorgenomen initiatief het melkveebedrijf arbeid kan bieden 
aan minimaal twee bedrijfshoofden. 

9.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Onderhavig wijzigingsplan doorloopt de procedure conform artikel 2.12, eerste lid onder 
a, onder 3. Het ontwerp-wijzigingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage, gedurende 
deze zes weken is er de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen door een ieder. 
Zienswijzen die worden ingediend worden verwerkt in de Ruimtelijke Onderbouwing. 
Binnen 12 weken na ter inzagelegging wordt het plan door het College van Burgemeester 
en Wethouders vastgesteld. Indieners van zienswijzen worden op de hoogte geteld van 
de vaststelling van de Ruimtelijke Onderbouwing. Na vaststelling van de Ruimtelijke 
Onderbouwing is er tegen het plan beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.  

                                            
21 Berekening door LEI Wageningen (UR) is bijgevoegd in bijlage V en bijlage VI. 
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Bijlage I 
Tekeningen gewenste situatie 

  Situatietekening d.d. 20 juni 2013; 
  3D-verbeelding bestaande situatie, 6 februari 
2015; 
  3D-verbeelding gewenste situatie, 6 februari 
2015.  
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Bijlage II 
Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

  d.d. 28 april 2014 
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Bijlage III 
Externe rapportage 

  Quick Scan flora&fauna, rapportnummer: 
13-0167. 
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Bijlage IV 
Akkoord archeologie 

  Akkoord door Omgevingsdienst West-
Holland; 
 Datum: 11 november 2013; 
 Kenmerk: 2013143033. 
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Bijlage V 
Berekening en tabel LEI 

Wageningen 
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