
 
 

WIJZIGINGSPLAN 
 
 

Buitengebied, 5e planwijziging 
 
 

Vergroting/aanpassing agrarisch bouwvlak 
Bosschaartsweg 10 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Vlissingen 
Afdeling SBP 
 
Versie:       10 juni 2014 
IMRO-codering:  NL.IMRO.0718.WPBG05-VG01 
Status:       Vastgesteld 



 2

 

INHOUDSOPGAVE TOELICHTING 
 
 

1. Inleiding  

1.1 Aanleiding 3 
1.2 Huidige situatie 3 
1.3 Het plan 3 
1.4 Leeswijzer 4 

 
2. 

 
Planologisch beleidskader 

 
5 

2.1 Rijksbeleid 5 
2.2 Provinciaal beleid 5 
2.3 Gemeentelijk beleid 5 

 
3. 

 
Sectorale aspecten 

 
8 

3.1 Milieuzonering 8 
3.2 Bodem 8 
3.3 Natuur 8 
3.4 Geluid 9 
3.5 Geur en ammoniak 9 
3.6 Luchtkwaliteit 10 
3.7 Externe veiligheid 10 
3.8 Conventionele explosieven 11 
3.9 Archeologie 11 
3.10 Cultuurhistorie 12 
3.11 Mobiliteit en parkeren 12 
3.12 Technische infrastructuur 12 
3.13 Water 12 

 
4. 

 
Juridische planopzet 

 
15 

4.1 Algemeen 15 
4.2 Verbeelding 15 
4.3 Planregels 15 

 
5. 

 
Uitvoerbaarheid 

 
16 

5.1 Financieel-economische uitvoerbaarheid 16 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 16 

5.3. Wettelijke procedure 16 
 
 
 
BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING 
Bijlage 1 Landschapsplan; Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek 
Bijlage 3 Inventarisatie natuurwaarden Het Natuurloket 
 
 
  



 3

1.  Inleiding 
 

 
1.1  Aanleiding 
Dit wijzigingsplan is opgesteld ten behoeve van een vergroting en andere vorm van het geldende 
agrarisch bouwvlak aan de Bosschaartsweg 10 te Ritthem. Vergroting van het bouwvlak is noodzakelijk 
om een uitbreiding van de agrarische bebouwing op het perceel ten behoeve van het gecombineerde  
akkerbouwbedrijf/paardenhouderij van Dhr. J. Dieleman mogelijk te maken. De uitbreiding voorziet in een 
loods van 1.800 m2, die voor een rijhal en paardenstalling zullen worden gebruikt. Het overgrote deel van 
de beoogde uitbreiding is gesitueerd buiten het nu geldende bouwvlak, zodat een vergroting daarvan 
nodig is om de uitbreiding mogelijk te maken. Tevens is, in overleg met de aanvrager, de vorm van het 
bouwvlak nader bezien. 
 
Om een vergroting en verandering van het bouwvlak mogelijk te maken, wordt in dit wijzigingsplan een 
afweging gemaakt van alle ruimtelijk relevante aspecten met betrekking tot het initiatief. Hieruit blijkt, dat 
aan alle voorwaarden wordt voldaan en dat er medewerking verleend kan worden aan de uitbreiding van 
het agrarische bouwvlak. 
 
1.2  Huidige situatie 
Het plangebied aan de Bosschaartsweg is gelegen in het buitengebied van de gemeente Vlissingen. 
Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Vlissingen, sectie O nr. 1109. De bebouwing in de 
omgeving heeft een landelijk karakter.  
 
De bedrijfsbebouwing aan de Bosschaartsweg 10 omvat een woonhuis, een wagenloods (6 x 13), een 
stal (27 x 16) en kleine verouderde schuur. Ten behoeve van de paarden is een buitenbak aanwezig. De 
mest wordt opgeslagen op een mestplaat.  
 
In onderstaande figuur 1 is de huidige situatie weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1  Huidige situatie plangebied  

 
 
1.3  Het plan 
Het initiatief is er op gericht om het bestaande agrarisch bouwvlak van vorm te wijzigen en te vergroten 
van een oppervlakte van ca 3.200 m2 naar een oppervlakte van ca 4.300 m2. Alle bebouwing moet 
worden gesitueerd binnen het bouwvlak. Deze vergroting is noodzakelijk om een levensvatbaar en 
duurzame bedrijfsvoering te bewerkstelligen.  
 
Momenteel omvat het onderdeel paardenstalling van het bedrijf 28 boxen voor één paard en 3 
groepsboxen voor 3 paarden per box, in totaal dus 37 paarden. De uitbreiding omvat 15 boxen voor één 
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paard en een binnenrijhal. Na realisatie zullen er dus 46 paardenboxen zijn met in totaal 52 paarden. 
 
Om het bedrijf landschappelijk adequaat in te passen is door een deskundige, de Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), een beplantingsplan opgesteld. Een landschapsplan moet verplicht 
worden opgesteld bij een noodzakelijke vergroting van een bouwvlak naar aanleiding van de bouw van 
de nieuwe loods van 1800 m2  (bijlage 1). De aanleg en het beheer en onderhoud van dit landschapsplan 
zijn als verplichtende voorwaarde in de regels opgenomen. 
 
In onderstaande figuur 2 is het landschapsplan weergegeven.  
 

 
 Figuur 2  Situatie na vergroting bouwvlak inclusief landschappelijke inpassing 
 

 
1.4  Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de beleidskaders van het Rijk, de provincie Zeeland en de Gemeente Vlissingen 
uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt een beschouwing van de verschillende sectorale aspecten 
weergegeven en in hoofdstuk 4 een juridische beschrijving van de verbeelding en de regels van het 
wijzigingsplan. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de uitvoerbaarheid beschreven. 
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2.    Planologisch beleidskader 
 
 
2.1  Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) geeft een beeld van het ruimtelijke- en mobiliteitsbeleid 
in Nederland. In deze Structuurvisie stelt het Rijk heldere ambities voor Nederland in 2040. Dit doet het 
Rijk op basis van de (inter)nationale ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven zowel 
bovengronds en ondergronds richting 2040 bepalen. Zo werkt het Rijk aan een concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig Nederland. Voorliggend wijzigingsplan is hiermee niet in strijd. 
 
 
2.2  Provinciaal beleid 
Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 
Zeeland is voor een belangrijk deel een agrarische provincie. Een aanzienlijk deel van het beschikbare 
polderlandschap is in gebruik als cultuurgrond en het economische belang van de agrarische sector is 
nog steeds groot. In het Provinciaal Economisch Beleidsplan 2009-2012 van de provincie wordt het 
belang nogmaals onderschreven. Met inbegrip van agribusiness zorgt de landbouw voor een 
werkgelegenheid van 15.230 personen. Dat komt neer op 8,8% van de totale werkgelegenheid in de 
provincie. Het totaal aantal agrarische bedrijven is 3.414. Binnen de landbouw in Zeeland is akkerbouw 
verreweg de belangrijkste sector (58 procent van het totale aantal agrarische bedrijven in Zeeland). De 
gemiddelde bedrijfsomvang van de Zeeuwse agrarische bedrijven is relatief groot. Een agrarisch bedrijf in 
Zeeland is ongeveer anderhalf keer zo groot in vergelijking met het Nederlandse gemiddelde. 
 
In het Omgevingsplan van de provincie Zeeland 2012-2018 geeft het provinciebestuur aan dat ze de 
komende jaren wil inzetten op ontwikkelingsmogelijkheden voor grondgebonden landbouw. Daarbij wordt 
gestreefd naar o.a. behoud van de omgevingskwaliteit, en beperking van milieubelasting. Nieuwvestiging 
van een intensieve veehouderij en de omschakeling van een bestaand agrarisch bedrijf naar een 
intensieve veehouderij is uitgesloten. 
 
Verordening Ruimte 
In artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) heeft de wetgever de bevoegdheid 
gegeven bij of krachtens provinciale verordening regels te stellen “indien provinciale belangen dat met 
het  oog  op  een  goede  ruimtelijke  ordening  noodzakelijk  maken”.  De  onderwerpen  die  in  de 
verordening geregeld worden zijn ontleend uit het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018. Zo is in artikel 
2.6, lid 1 bepaald, dat er geen nieuwe agrarische bouwwerken worden toegelaten buiten een voor 
een agrarisch bedrijf, aangewezen bouwvlak. Verder is onder meer in artikel 2.9, lid 1, bepaald, dat een 
bestemmingsplan de nieuwvestiging van een intensieve veehouderij, de omschakeling van een 
bestaand bedrijf naar intensieve veehouderij alsmede het toevoegen van een neventak intensieve 
veehouderij niet mag toestaan. 
 
Conclusie 
Aangezien er sprake is van een uitbreiding van het agrarisch bouwvlak ten behoeve van een agrarisch 
bedrijf, is dit in de lijn van het provinciale beleid. Specifiek over mestopslag wordt op pagina 40 van het 
omgevingsplan gemeld dat, voor de opslag van mest afkomstig uit de inrichting op het agrarische 
bouwvlak, ruimte geboden wordt. Het initiatief is er op gericht om het bestaande agrarische bouwvlak te 
vergroten/veranderen van ca 3.200 m2 naar een agrarisch bouwvlak van ca 4.300 m2. Doorgaans is de 
omvang van een agrarisch bouwvlak 1 ha met een mogelijkheid tot uitbreiding tot ten hoogste 2 ha. Alle 
bebouwing, inclusief de mestopslag, wordt gesitueerd binnen het bouwvlak. De voorgenomen 
ontwikkeling van de initiatiefnemer is dan ook niet in strijd met het provinciale beleid. 

 
2.3  Gemeentelijk beleid 
2.3.1 Structuurvisie 
In de door de gemeenteraad in 2009 vastgestelde structuurvisie ‘Vlissingen stad aan zee – een zee 
aan ruimte’, is op hoofdlijnen het ruimtelijk beleid van de gemeente Vlissingen geformuleerd. Hierin is 
onder meer beschreven dat het landschap van Walcheren getypeerd wordt door de kleinschalige 
openheid, het groene karakter en de duinen, kreekruggen, dijken en kommen. Doelstelling van de 
gemeente Vlissingen is het behouden en versterken van het karakteristieke landschap. Het 
wijzigingsplan resulteert in een uitbreiding van een al bestaand bouwvlak van een bestaand agrarisch 
bedrijf. De gewenste uitbreiding leidt niet tot een aantasting van het karakteristieke landschap. Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland heeft een plan voor landschappelijk inpassing opgesteld, waarbij de 
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karakteristieken van het landschap worden gewaarborgd en versterkt. 
 
2.3.2 Bestemmingsplan 
Het  plangebied is  gelegen in  het  door  de  gemeenteraad op  17-12-2009 vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Het plangebied heeft de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. Het 
huidige bouwvlak is vrij stak rond de huidige bedrijfsbebouwing gelegen, zodat er weinig 
uitbreidingsmogelijkheden zijn binnen het bouwvlak. Het gedeelte van het plangebied waar de 
uitbreiding van het bouwvlak is beoogd, is geheel voorzien van de dubbelbestemming Waarde-
Archeologie 1. In figuur 3 is een uitsnede van het relevante gedeelte van het bestemmingsplan 
Buitengebied weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3   Uitsnede vigerend bestemmingsplan Buitengebied 
 
 
2.3.3 Wijzigingsbevoegdheid vergroten bouwvlak 
Het bestemmingsplan staat bebouwing ten behoeve van agrarische bedrijven alleen toe in daarvoor 
aangewezen agrarische bouwvlakken. Ten aanzien van beoogde uitbreiding, is dan ook een vergroting 
van het bouwvlak benodigd. In artikel 3.8.1 van het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen, waarin is bepaald dat burgemeester en wethouders – indien voldaan wordt aan een aantal 
voorwaarden – de bouwvlakken kunnen vergroten. In onderstaand kader is de  wijzigingsbevoegdheid 
weergegeven. 
 
 
3.8.1 Wijziging vergroten bouwvlak 
Burgemeester en wethouders kunnen de bouwvlakken vergroten, met inachtneming van het volgende: 
a. de oppervlakte van het bouwvlak bedraagt ten hoogste 2 ha; 
b. wijziging wordt toepast, indien is aangetoond dat de landschapswaarden, zoals benoemd in lid 3.1,  onder b,  niet 
onevenredig worden of  kunnen worden geschaad; alvorens de  ontheffing  te verlenen vragen burgemeester en 
wethouders hierover schriftelijk advies van een landschaps- en natuurdeskundige; 
c. wijziging wordt toegepast, indien is aangetoond dat is voorzien in een adequate landschappelijke inpassing van 
het bouwvlak, die bestaat uit een beplantingsstrook met een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk 
streekeigen soorten, met een breedte van ten minste 10 meter; 
d. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen 
percelen; 
e. wijziging leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer; indien het verhard oppervlak toeneemt of 
kan toenemen met 1.000 m2 of meer, vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies aan de 
waterbeheerder alvorens de wijziging toe te passen; 
f. wijziging vindt slechts plaats, indien een  privaatrechtelijke overeenkomst is  gesloten over  de aanleg, het 
beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing;                                          
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Onderstaand is het initiatief getoetst aan de bepalingen van de wijzigingsbevoegdheid. 
 
Ad a.    
Hieraan wordt voldaan. Het huidige bouwvlak heeft een oppervlakte van ca 3.200m2. Het bouwvlak 
wordt gewijzigd/vergroot naar ca 4.300 m2.  
 
Ad b.     
In het plan voor landschappelijk inpassing dat Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft opgesteld, is 
aangetoond, dat de landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. 
 
Ad c.  
In het plan voor landschappelijke inpassing wordt voorzien in de aanplant van een groenstrook van 10 
meter breed, bestaande uit streekeigen beplanting aan de zuid en oostzijde van het agrarisch bedrijf. 
Hiermee wordt het agrarisch bedrijf adequaat landschappelijk ingepast. 
 
Ad d.  
Uit voorliggende toelichting blijkt, dat deze planwijziging niet leidt tot een onevenredige aantasting van de 
gebruiks-  en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. 
 
Ad e.     
In paragraaf 3.13 is een watertoets opgenomen waarin wordt aangetoond, dat wijziging niet leidt tot 
onevenredige gevolgen voor het waterbeheer. De watertoets is toegezonden aan het Waterschap 
Scheldestromen. 
 
Ad f.      
Uit de inmiddels (na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Buitengebied) tot stand gekomen 
jurisprudentie blijkt, dat, indien een beoogd doel (i.c. de landschappelijke inpassing) door middel van 
een publiekrechtelijke regeling kan worden afgedwongen, zulks de voorkeur verdient boven een 
privaatrechtelijke regeling. Om die reden is het nu toegestaan om in de regels, ter vervanging van een 
privaatrechtelijke overeenkomst, een verplichtende voorwaarde in de specifieke gebruiksregels 
opgenomen over het aanleggen, beheren en in stand houden van de landschappelijke inpassing.  
 
Op grond van het vorenstaande wordt geconcludeerd, dat aan de in de wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen voorwaarden voldaan wordt. 
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3.  Sectorale aspecten 
 
 
Naast de  voorwaarden,  genoemd in  de  wijzigingsbevoegdheid, is onderzocht of het plan niet in strijd 
is met een goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk wordt daar op ingegaan. 
 
 
3.1  Milieuzonering 
Wettelijk kader 
Om tussen bedrijven en woningen een goede ruimtelijke afstemming te borgen, wordt in de ruimtelijke 
ordening veelal een milieuzonering gehanteerd. Deze dient er voor te zorgen dat door het in acht nemen 
van voldoende afstand tussen bedrijven en milieugevoelige objecten (zoals woningen), geen overlast, 
hinder of schade ontstaat. Deze ruimtelijke zonering is gebaseerd op het in acht nemen van voldoende 
fysieke afstand. Afhankelijk van bedrijfstype en sector gelden verschillende afstanden. De vermelde 
afstanden zijn richtafstanden. Deze richtafstanden zijn opgenomen in de handreiking ‘Bedrijven en 
Milieuzonering’  van  de  VNG.  Ten  aanzien  van  agrarische bedrijven in combinatie met het houden 
en fokken van dieren (niet intensief) zijn  hierin  de  volgende richtafstanden opgenomen:  
- 100 meter voor het aspect geur;  
- 30 meter voor het aspect stof en  
- 30 meter voor het aspect geluid. 
 
Onderzoeksresultaten 
De meest nabij gelegen milieugevoelige objecten betreffen burgerwoningen op de adressen 
Bosschaartsweg 5 en 8. Deze woningen liggen op ca. 100 meter afstand van de beoogde uitbreiding 
van het bouwvlak. Aan de genoemde minimale afstanden wordt voldaan. De bestaande mestplaat blijft 
op de huidige plaats gehandhaafd. Gezien het bovenstaande vormt het aspect milieuzonering geen 
belemmering voor de vaststelling van het wijzigingsplan. 
 
3.2  Bodem 
Wettelijk kader 
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van 
een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij 
functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde nieuwe 
functie. De oppervlakte van het plangebied en de conclusie van het vooronderzoek (historisch 
onderzoek) zijn bepalend voor het uitvoeren van eventueel veld- en laboratoriumonderzoek. In deze 
situatie betreft het een bestemmingswijziging, waarbij het bouwvlak wordt vergroot. Deze vergroting is 
noodzakelijk voor de realisatie van loods/rijhal.  
 
Onderzoeksresultaten en conclusie 
Door Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen b.v. is in april 2013 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd (bijlage 2). De conclusie luidt, dat nader te nemen maatregelen niet noodzakelijk worden 
geacht. Zowel in de huidige als toekomstige situatie zijn er geen risico’s met betrekking tot milieu en 
volksgezondheid aanwezig. 
 
 
3.3  Natuur 
Wettelijk kader 
De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale wetgeving. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen soortbescherming en gebiedsbescherming. Deze staan los van 
elkaar en hebben ieder hun eigen werking. 
 
Gebiedsbescherming 
In  de  omgeving  van  het  plangebied  bevinden  zich  geen  aangewezen  Vogel-  en 
Habitatrichtlijngebieden of Natura2000 gebieden. Dergelijke beschermde gebieden zijn op grote afstand 
gelegen van het plangebied. Het meest nabij gelegen beschermde Natura2000 gebied, is de 
Westerschelde op een afstand van meer dan 2 kilometer. Gezien deze afstand en de aard en omvang 
van de uitbreiding, zijn er voor de beschermde gebieden geen significante negatieve effecten te 
verwachten als gevolg van het plan. 
 
Soortenbescherming 
De soortenbescherming is in Nederland geregeld in de Flora- en Faunawet. Deze heeft betrekking op 
alle in Nederland in het wild voorkomende diersoorten en vaatplanten. Hiervoor geldt een algemene 
zorgplicht die inhoudt dat schade aan flora en fauna zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Op 22 
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februari 2005 is een AmvB in werking getreden die heeft geleid tot aanpassing van het 
ontheffingsregime van de Flora en Faunawet. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in drie 
beschermingsniveaus: 
 � beschermingsniveau 1: een algemene vrijstelling voor algemeen voorkomende soorten; bij 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting is geen ontheffing van de Flora- en faunawet nodig;  
 � beschermingsniveau  2:  een  algemene  vrijstelling  met  gedragscode  voor   een  aantal 

beschermde soorten volgens tabel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten en alle in het wild voorkomende vogelsoorten;  

 � beschermingsniveau 3: de streng beschermde soorten waarvoor geen algemene vrijstelling kan 
worden gegeven en waarvoor een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is. 

 
De locatie is gelegen in agrarisch gebied. Het plangebied betreft agrarisch bestemde gronden, die al in 
gebruik zijn rondom de bedrijfslocatie. Er zijn inventarisatiegegevens beschikbaar van het Natuurloket 
(km vak 32-388). In bijlage 3 zijn de gegevens van het Natuurloket opgenomen.  
 
De aanwezigheid van beschermde soorten in het kilometerhok, in het bijzonder vogels, is goed te 
verklaren op  basis  van  de  aanwezige inrichting.  In  het  kilometerhok is  immers  ook  een  brede 
waterloop aanwezig. De aanwezigheid van beschermde soorten op de planlocatie is echter niet 
waarschijnlijk. Uitbreiding van het bouwvlak zal geen verstoring van de aanwezige flora en fauna tot 
gevolg hebben. Mogelijk komen er in de nabijheid van de initiatieflocatie algemene soorten voor als 
Veldmuis, Egel en Mol. Deze soorten vallen onder de algemene vrijstellingsregeling van de Flora- en 
Faunawet. 
 
Alle vogelsoorten zijn beschermd volgens de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en Faunawet. Voor 
alle vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. 
Daarbij wordt opgemerkt dat de Flora- en Faunawet geen standaardperiode voor het broedseizoen kent.  
Het  gaat  er  om  of  er  een  broedgeval  is.  De  periode  april  tot  half  juli  kan  wel  globaal 
aangehouden worden voor het niet uitvoeren van werkzaamheden. 
 
Bovendien kan het naast broedende vogels, ook gaan om vogels die hun verblijfplaats het hele jaar 
gebruiken en ook jaarrond beschermd zijn. Ook handelingen die een vaste rust of verblijfplaats van 
beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. Bij in achtneming van de hierboven genoemde 
voorwaarden kan voorkomen worden dat er overtreding van de Flora- en Faunawet zal plaatsvinden. 
 
Gezien de aard van het plan en met name aangaande het huidige gebruik van de locatie zijn er geen 
negatieve invloeden op de eventuele aanwezige vogelsoorten te verwachten. Compenserende of 
mitigerende maatregelen zijn dan ook niet noodzakelijk. 
 
3.4  Geluid 
Wettelijk kader 
De mate waarin het geluid, veroorzaakt door wegverkeer, spoorwegverkeer of industrielawaai het milieu 
mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder. De wet stelt dat in principe de geluidsbelasting op de 
gevel van gevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de maximaal toelaatbare waarde, dan wel een 
nader bepaalde (hogere) waarde. 
 
Onderzoeksresultaten en conclusie 
De uitbreiding van het bouwvlak heeft niet tot gevolg dat er nieuwe geluidsgevoelige functies worden 
opgericht. Het aspect geluid vormt dan ook geen belemmering voor de vaststelling van dit 
wijzigingsplan. 
 
3.5  Geur en ammoniak 
Wettelijk kader 
Het Activiteitenbesluit vormt per 1 januari 2013 het toetsingskader voor geurhinder bij agrarische 
bedrijven. Artikel 3:117 omschrijft de afstandsnormen tussen een dierenverblijf zonder 
geuremissiefactor en een geurgevoelig object. Voor grondgebonden agrarische bedrijven wordt gewerkt 
met vaste afstanden (ten opzichte van geurgevoelige objecten) van 50 meter in het buitengebied en 100 
meter tot de bebouwde kom. Verder is in het Activiteitenbesluit een vast afstandseis opgenomen tussen 
een mestopslag en geurgevoelige objecten. Deze bedraagt 50 meter tot geurgevoelige objecten buiten 
de bebouwde kom. 
 
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) regelt de bescherming van zeer kwetsbare gebieden op grond 
van ammoniak. De Wav gaat uit van vaste afstanden. Ingeval een bedrijf in of binnen een afstand van 
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250 meter van een zeer kwetsbaar gebied is gelegen gelden voor het bedrijf specifieke ammoniak 
emissienormen. 
 
Onderzoeksresultaten en conclusie 
De meest nabij gelegen geurgevoelige objecten zijn de woningen Bosschaartsweg 5 en 8 en liggen, 
buiten de bebouwde kom, op een afstand van ca. 100 meter. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan 
de afstandseis van 50 meter tot de stal en tot de mestopslag. Tevens is het plangebied niet gelegen in 
of binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Het aspect geur vormt dan ook geen 
belemmering voor de vaststelling van voorliggend wijzigingsplan. 
 
3.6  Luchtkwaliteit 
Wettelijk kader 
De  Eerste  Kamer  heeft  op  9  oktober  2007  het  wetsvoorstel  voor  de  wijziging  van  de  ‘Wet 
milieubeheer’ goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Vooral hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is veranderd. 
Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat titel 2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 
november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt het ‘Besluit luchtkwaliteit 2005’. De 
‘Wet luchtkwaliteit’ voorziet onder meer in een gebiedgerichte 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 projecten 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 betekende mate’ bij aan de 
luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt overschreden. De grens is gedefinieerd als 3% van de 
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt 
overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2.  
 
Er dient met name gekeken te worden naar de emissie van fijn stof (PM10). Op grond van de Wet 
luchtkwaliteit gelden grenswaarden, waaraan voldaan moet worden. De grenswaarden waaraan 
getoetst wordt zijn: 
 �  jaargemiddelde concentratie: 40 µg/m3; 
 �  daggemiddelde concentratie: 50 µg/m3; 
 �  aantal toegestane overschrijdingen daggemiddelde: 35 keer. 
 
Onderzoeksresultaten en conclusie 
Het plan en de (extra) verkeersaantrekkende werking als gevolg daarvan, zal niet leiden tot een 
overschrijding van de grenswaarden voor PM10 uit de Wet Luchtkwaliteit. De toename van het 
autoverkeer is dermate gering, dat nader onderzoek niet noodzakelijk is. Het project is niet in betekende 
mate van invloed op de luchtkwaliteit. 
 
 
3.7  Externe veiligheid 
Wettelijk kader 
Qua normstelling, begrippenkader en rekenmethodiek voor het bepalen van de risico's, wordt in het 
beleidsveld voor externe veiligheid gewerkt met twee begrippen. Het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR). Het PR is omschreven als de kans, dat een persoon, die gedurende een heel jaar 
onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats verblijft, ten gevolge van een ongewoon voorval 
met een gevaarlijke stof komt te overlijden. Voor het PR geldt de risicocontour van de kans één op een 
miljoen (10-6) als grenswaarde voor kwetsbare objecten (afwijken is niet mogelijk) en als richtwaarde 
voor beperkt kwetsbare objecten (afwijken is mogelijk maar alleen na motivering). 
 
Het GR is de cumulatieve kans, grafisch weergegeven in een curve, dat een groep personen van 10, 
100 en 1.000 personen tegelijk komt te overlijden als gevolg van een ongewoon voorval met een 
gevaarlijke stof. Het GR is niet wettelijk genormeerd. Voor het GR geldt een oriënterende waarde als 
richtlijn. 
 

Aard van de risicobron Relevante wetgeving en/of beleidskader 
Risicovolle bedrijven Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) 
Beleidsvisie EV gemeente Vlissingen (2006) 
Activiteitenbesluit 
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Transport gevaarlijke stoffen over de weg, 
water en het spoor 

Circulaire Vervoer Gevaarlijke Stoffen (CRVGS, 2004) 
Basisnet Weg 
Basisnet Water 

Transport gevaarlijke stoffen door 
buisleidingen 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) 
Circulaire K1, K2- en K3-stoffen (1991) 

 
Onderzoeksresultaten 
Nagegaan is welke risicobronnen er in de omgeving van het plangebied aanwezig zijn. Vervolgens is 
per risicobron beoordeeld of deze in het kader van externe veiligheid beperkingen op kan leggen aan de  
voorgenomen ontwikkelingen. Hierbij  wordt ook  geanalyseerd of  nader  onderzoek  naar  een 
specifieke risicobron noodzakelijk is. 
 
Plaatsgebonden Risico (PR) 
De planlocatie ligt niet binnen een plaatsgebonden risicocontour van 10-6. Het plaatsgebonden risico 
vormt dan ook geen belemmering voor de vaststelling van voorliggend wijzigingsplan. 
 
Groepsrisico (GR) 
Voor het GR geldt een verantwoordingsplicht voor ruimtelijke plannen, indien daardoor het aantal 
aanwezige personen in het invloedsgebied wordt vergroot. Als invloedsgebied geldt de grootste afstand 
gemeten aan de hand van 1%-letaliteitsgrens. 
 
Het plangebied is gelegen in de volgende invloedsgebieden: 
- het invloedsgebied van Kloosterboer (Finlandweg 10 te Nieuwdorp); 
- het invloedsgebied van vervoer van gevaarlijke stoffen over de A58. 
 
Het aantal personen in het plangebied zal als gevolg van het wijzigingsplan (15 extra paardenboxen; 
gemiddelde toename aanwezigheid van ca 5 personen) iets toenemen. Deze ontwikkeling leidt echter 
niet tot een relevante toename van het groepsrisico, zodat een verantwoording van het groepsrisico om 
die reden achterwege kan blijven. Geconcludeerd kan worden dat het aspect externe veiligheid geen 
belemmering vormt voor de beoogde vergroting van het bouwvlak Bosschaartsweg 10. 

 
3.8  Conventionele explosieven 
Om de veiligheid te garanderen moet er op een veilige manier worden gewerkt. Op 3 oktober 2013 is 
door de gemeenteraad beleid vastgesteld ten aanzien van CE. Uit de beleidskaart blijkt, dat het gebied, 
waarin dit plan is gelegen, niet onderzocht is. Tevens is in dat beleid is opgenomen, dat de eerste 0,4 
meter vrijgeven zullen worden van onderzoek.  
 
Ter plaatse waar de grond dieper dan 40 centimeter wordt geroerd, zal alsnog onderzoek uitgevoerd 
moeten worden naar mogelijk niet-geëxplodeerde conventionele explosieven. Ten behoeve van de 
bouw van de loods wordt de grond opgehoogd met tenminste 0,6 meter. Dit heeft tot gevolg, dat de 
grond niet dieper dan 0,4 meter verstoord. Er is dan ook geen onderzoek naar CE vereist. 
 
3.9  Archeologie 
Wettelijk kader 
In 1992 is het Verdrag van Valletta (Malta) door de landen van de EU, waaronder Nederland, 
ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van archeologisch 
erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische waarden in situ  bewaard moeten 
blijven. Dat wil zeggen, dat er naar gestreefd moet worden om de waarden op de locatie te behouden. 
Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij bouwplannen, dan moeten de waarden worden opgegraven en 
ex situ  worden bewaard. Dit verdrag heeft zijn weerslag verkregen in een wijziging van de 
Monumentenwet 1988, die op 1 september 2007 in werking is getreden, de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg (WAMZ). 
 
Op 23 februari 2006 heeft de gemeenteraad de ‘Nota Archeologische Monumentenzorg Walcheren 
2006’ vastgesteld. De provincie Zeeland heeft met de inhoud van deze nota ingestemd. De Nota 
archeologische monumentenzorg Walcheren 2006 is in 2008 geëvalueerd. De gemeenteraad heeft in 
zijn vergadering van 24 april 2008 de nieuwe ‘Nota archeologische monumentenzorg Walcheren 
evaluatie 2008’ vastgesteld. 
 
 



 12

Onderzoeksresultaten 
Het archeologiebeleid is in het bestemmingsplan Buitengebied door vertaald door de dubbelbestemming 
archeologische waarden op te nemen voor die gebieden waar archeologische vondsten niet uit te 
sluiten zijn. De gronden die beoogd zijn voor de uitbreiding van het bouwvlak zijn in het 
bestemmingsplan Buitengebied voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 1’. Deze 
gronden zijn mede bestemd ter bescherming van archeologische waarden. Indien men 
grondwerkzaamheden wil uitvoeren dieper dan 0,4 meter en met een grotere oppervlakte dan 500 m2, 
zullen burgemeester en wethouders moeten beschikken over een verklaring van de archeologisch 
deskundige, waaruit blijkt dat het opstellen van een rapport met daarin een beschrijving van de 
archeologische waarden van de betrokken locatie niet nodig is. 
 
Het plan omvat geen graafwerkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 500 m2 of met een 
diepte van meer dan 0,4 meter. Ten behoeve van de bouw van de loods wordt de grond opgehoogd met 
tenminste 0,6 meter. Om die reden zal de bodemingreep niet dieper plaatsvinden dan 0,4 meter. Nader 
archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. 
 
 
3.10  Cultuurhistorie 
Wettelijk kader 
Op 1 januari 2012 is door middel van aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening bepaald dat 
cultuurhistorische  belangen  moeten  worden  meegewogen  bij  de  voorbereiding  van  ruimtelijke 
plannen. Hiervoor is een omschrijving van het plangebied noodzakelijk. 
 
Onderzoeksresultaten 
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Vlissingen. De omgeving wordt 
gekenmerkt door het agrarische landschap. De gewenste agrarische bebouwing past in het uitgestrekte 
gebied. De planlocatie beschikt over cultuurhistorische waarden, zijnde drie cultuurhistorisch 
waardevolle schuren. Deze waarden betreffen in hoofdzaak de grote landbouwschuur en de 
wagenschuur. De andere, meest oostelijk gelegen schuur op de planlocatie, heeft, zo heeft de 
monumentencommissie aangegeven, geen bijzondere historische waarde. De vergroting van het 
bouwvlak leidt tot de sloop van laatstgenoemde schuur.  
 
De cultuurhistorische waarden van de grote landbouwschuur en de wagenschuur zijn weergegeven op 
de verbeelding en opgenomen in de planregels. 
  
Geconcludeerd kan worden dat de vergroting van het bouwvlak geen negatieve gevolgen heeft voor de 
aanwezige cultuurhistorische waarden. 
 
3.11  Verkeer en parkeren 
De ontsluiting van de locatie verloopt via de bestaande wegen, met name via de Bosschaartsweg zowel 
in noordelijke als zuidelijke richting. Dit is een lokale ontsluitingsweg voor bestemmingsverkeer. Er is 
geen fysieke scheiding tussen fiets- en autoverkeer. Het profiel van de wegen bestaat uit asfalt en 
grasbermen. De weg kent een geringe verkeersintensiteit. De realisatie van de uitbreiding heeft een 
marginale verkeerstoename tot gevolg.  
 
De parkeerbehoefte bedraagt, op grond van de gangbaar toegepaste richtlijnen van het CROW (de 
onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur),  0,3 tot 0,5 parkeerplaats per 
paardenbox voor één paard. Uitgaande van 46 boxen met in totaal 52 paarden bedraagt de 
bandbreedte van de parkeerbehoefte tussen 16 en 26 parkeerplaatsen (gemiddeld 21). Met de aanleg 
van 24 parkeerplaatsen wordt deze behoefte op eigen terrein opgelost. In de regels wordt dit als een 
verplichtende voorwaarde opgenomen. 
 
3.12  Technische infrastructuur 
De omgeving is aangesloten op alle gangbare technische infrastructuur en andere nutsvoorzieningen 
(gas, water, elektra). Momenteel is er nog een septic tank. Deze wordt medio 2014 vervangen door een 
IBA 3-installatie (Individuele Behandeling van Afvalwater). Ten behoeve van het plan zijn geen 
structurele aanpassingen noodzakelijk. 
 
3.13  Water 
Wettelijk kader 
Sinds 1 november 2003 is de zogenaamde Watertoets verplicht. Dat wil zeggen dat in elk ruimtelijk plan 
gemotiveerd moet worden aangegeven hoe met het water in het gebied wordt omgegaan en wat de 
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ruimtelijke veranderingen voor het water betekenen. Aangaande de aspecten omtrent water is een 
watertoets opgesteld en toegezonden aan Waterschap Scheldestromen. De watertabel is hierbij 
toegevoegd. 
  
Thema en water(schaps)doelstelling Uitwerking 

Veiligheid waterkering 
Waarborgen van het veiligheidsniveau tegen water 
en de daarvoor benodigde ruimte. 

 
Het plan heeft geen relatie met de primaire of 
secundaire waterkeringen. 

Wateroverlast (vanuit oppervlaktewater) 
Bij de bouw wordt voldoende hoog gebouwd om 
instroming van oppervlaktewater in maatgevende 
situatie(s) te voorkomen. Het plan biedt voldoende 
ruimte voor vasthouden / bergen / afvoeren van 
water. 

 
De uitbreiding omvat een rijhal en paardenstalling. 
Dit is een uitbreiding van verhard oppervlak met 
circa 1800 m². Hiervoor dient extra berging 
gerealiseerd te worden voor 0,075x1800 m2 = 135 
m3. Dit wordt opgelegd door middel van een 
verplichtende voorwaarde in de planregels. 
Hemelwater wordt aan de zuid-, oost- en noordzijde 
van het perceel opgevangen in de uit te breiden 
sloten (zie tekening 
beplantingsplan). Vervolgens wordt pas geloosd op 
het oppervlaktewaterRiolering / RWZI (incl. water op straat / overlast) 

Optimale werking van de zuiveringen/RWZI’s en 
van de (gemeentelijke) rioleringen. Afkoppelen van 
(schone) verharde oppervlakken in verband met de 
reductie van hydraulische belasting van de RWZI, 
het transportsysteem en het beperken van 
overstorten. 

 
Hemelwater zal worden geloosd op het oppervlakte-
water. Vuilwater vanuit de bedrijfswoning wordt via 
een voorziening (nu d.m.v. septic tank; medio 2014 
via IBA 3 – installatie) geloosd. Dit is een 
verplichting. 

Waterschapsobjecten 
Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de werking van 
waterschapsobjecten niet belemmeren. Hierbij 
wordt gedacht aan milieucontouren rond RWZI’s, 
rioolpersgemalen, poldergemalen, vrijverval- en/of 
persleidingen. 

 
De ruimtelijke ontwikkeling levert geen belemmering 
op voor de werking van waterschapsobjecten. 

Watervoorziening / -aanvoer 
Het voorzien van de bestaande functie van (grond- 
en/of oppervlakte)water van de juiste kwaliteit en 
de juiste hoeveelheid op het juiste moment. Het 
tegengaan van nadelige effecten van 
veranderingen in ruimtegebruik op de behoefte aan 
water. 

 
Niet van toepassing. 

Volksgezondheid (water gerelateerd) 
Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en 
plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/- 
risico’s via o.a. de daarvoor benodigde ruimte. 

 
Niet van toepassing. 

Bodemdaling 
Voorkomen van maatregelen die (extra)maaiveld-
sdalingen met name inzettingsgevoelige gebieden 
kunnen veroorzaken. 

 
De gewenste ontwikkeling heeft geen bodemdaling 
tot gevolg. Bodem betref lichte schor en heeft een 
matige zettingsgevoeligheid. 

Grondwateroverlast 
Tegengaan / verhelpen van grondwateroverlast. 

 
Er is geen sprake van grondwateroverlast. Het 
gebied wordt wel gekenmerkt door een beperking 
aan infiltratiemogelijkheden. 
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Oppervlaktewaterkwaliteit 
Behoud / realisatie van goede oppervlaktewater - 
kwaliteit. Vergroten van de veerkracht van het 
watersysteem. 

 
Schoon hemelwater wordt afgevoerd richting het 
oppervlaktewater. De mestopslag zal op geen 
enkele wijze water afvoeren richting oppervlakte-
water. 

Grondwaterkwaliteit 
Behoud/realisatie van een goede grondwater – 
kwaliteit. 

 
Er wordt geen vervuild water geloosd. 

Verdroging (natuur) 
Bescherming karakteristieke grondwater 
afhankelijke ecologische waarden; van belang in 
en rond natuurgebieden (hydrologische) 
beïnvloedingszone. 

 
De planlocatie ligt niet in of direct nabij kwetsbaar 
gebied. Natuurgebieden ondervinden geen nadelige 
invloed. 

Natte natuur 
Ontwikkeling/bescherming van een rijke 
gevarieerde en natuurlijk karakteristieke 
aquatische natuur. 

 
In de directe omgeving is geen bestemming met de 
functie natte natuur. 

Onderhoud waterlopen 
Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden 
kunnen worden. 

 
De onderhoudswerkzaamheden aan oppervlaktewa-
teren kunnen plaatsvinden. De afstand tot de sloot 
blijft zeker 7 meter. 

Waterschapswegen 
Goede bereikbaarheid en in stand houden van 
wegen in beheer en onderhoud bij het waterschap. 

 
De locatie beschikt al over een op - en afrit en heeft 
een goede aansluiting op bestaande wegen. 
Ontwikkeling levert geen belemmeringen op. 
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4.  Juridische planopzet 
 
 
4.1  Algemeen 
Het wijzigingsplan bestaat een toelichting, enkele regels en een verbeelding. Het gaat om een 
uitbreiding van het bouwvlak ter plaatse van het perceel Bosschaartsweg 10. Met voorliggend 
wijzigingsplan wordt hiertoe een planologisch-juridische regeling gegeven. 
 
 
4.2  Verbeelding 
Het plangebied behoudt de bestemming ´Agrarisch met waarden´ en wordt voorzien van een 
(aangepast) bouwvlak. De afmeting van het bouwvlak is afgestemd op beoogde uitbreiding. De 
oppervlakte van het bouwvlak zal toenemen met ca. 1.100 m2. Tevens is het gehele plangebied 
voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’. De op het perceel aanwezige 
cultuurhistorisch waardevolle schuren, behouden de functieaanduiding ‘cultuurhistorisch waardevol’.  
 
 
4.3  Planregels 
De planregels van dit wijzigingsplan zijn gebaseerd op de planregels van het geldende 
bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Vlissingen. De planregels bevatten regels met 
betrekking tot het bouwen en gebruiken van grond en gebouwen. Tevens zijn als verplichtende 
voorwaarde opgenomen: 
- de realisering van de landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in bijlage 1 van de toelichting; 
- de aanleg van parkeerplaatsen, overeenkomstig de richtlijnen van het CROW; 
- de realisering van voldoende waterberging, overeenkomstig de door het waterschap vastgestelde 

normen. 



 

5.  Uitvoerbaarheid 
 
 
5.1  Financieel-economische uitvoerbaarheid 
Het plan zal geheel in particuliere handen uitgevoerd worden. Voor de  gemeente zijn er geen financiële 
consequenties c.q. verhaalbare kosten.  
 
De plankosten worden door middel van de leges in rekening gebracht. 
 
5.2  Overleg instanties 
Het Besluit ruimtelijke ordening geeft in artikel 3.1.1 aan, dat burgemeester en wethouders bij de 
voorbereiding van een ruimtelijk plan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en 
waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de 
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in geding zijn.  
 
Aangezien er geen nationale belangen in het geding zijn, kan afgezien worden van overleg met de 
Rijksoverheid.  
 
Rijkswaterstaat heeft per e-mail d.d. 26 februari 2014 aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de 
uitbreiding van het bouwvlak langs de Rijksweg A58. 
 
Het ontwerp-wijzigingsplan is per e-mail d.d. 1 april 2014 aangeboden aan de Provincie Zeeland en het 
Waterschap Scheldestromen. Er is van hun zijde geen reactie ingekomen. 
 

 
5.3  Wettelijke procedure 
In februari 2013 hebben de bewoners/eigenaren van Scheeweg 10 en 15 en Bosschaartsweg 1, 4, 5, 6 
en 8 verklaard geen bezwaar te hebben tegen de uitbreiding.  

 
Op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht wordt het ontwerp wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende 
deze termijn zijn belanghebbenden in de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend.  
 
Vervolgens is op 10 juni 2014 het wijzigingsplan vastgesteld door burgemeester en wethouders. Op 18 
juni zal het plan worden gepubliceerd. Gedurende een termijn van zes weken kan vervolgens door 
belanghebbenden beroep worden aangetekend.  
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Beknopte eenmalige 
levering uit de NDFF

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke 
landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare 
waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in 
opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de 
NDFF zijn door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek 
kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. 

naam project Bouw managehal

doel project Uitbreiding paardenpension

datum vr, 07/03/2014 - 10:54

ordernummer OHNL-2014-3292

geselecteerde kilometerhokken

32-388

Op de volgende pagina‘s vindt u eerst de beknopte eenmalige levering en vervolgens 
de toelichting erop.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het 
Natuurloket:
e-mail:info@natuurloket.nl
telefoon: 0800 2356333

mailto:info@natuurloket.nl
mailto:info@natuurloket.nl
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32-388 vaatplanten mossen korstmossen paddenstoelen zoogdieren vogels amfibieën reptielen vissen dagvlinders macronachtvlinders micronachtvlinders libellen
sprinkhanen en 

krekels
overige 

ongewervelden
zeeorganismen

Rode-Lijstsoorten 21

Ffwet soorten 
tabel 1 1 7 2

Ffwet soorten 
tabel 2+3 3

Ffwet vogels 89

Hrl soorten 
bijlage II

Hrl soorten 
bijlage IV 3

aantal soorten 81 1 13 90 * 2 1 14 14 6 4 17

volledigheid 
onderzoek onbepaald niet niet slecht slecht slecht/goed slecht niet slecht matig goed niet goed slecht onbepaald niet

onderzoeksperiode 1990-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010



 

Beknopte eenmalige levering: toelichting op de tabel  1 van 12 

Toelichting op de tabel 
 
 
Soortgroepen 
In de gehanteerde indeling is Overige ongewervelden een diverse groep met daarin alle 
wespen, bijen, mieren, netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, muggen, haften, 
wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en overige insecten, spinnen, mijten, 
hooiwagens, duizendpoten, miljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken, oorwormen, 
weinigpotigen, vlokreeften, lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, ringwormen, 
snoerwormen en wormachtigen zoals bloedzuigers. 
Onder de soortgroep Zeeorganismen vallen: hydroidpoliepen, mosdiertjes, 
mysisgarnalen, ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, 
eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen en grote kreeftachtigen (kreeften, krabben en 
garnalen). Dit betekent dat waarnemingen van de Europese kreeft (Astacus astacus) en 
andere in zoetwater levende rivierkreeften onder Zeeorganismen te vinden zijn. 
Zeezoogdieren zijn te vinden onder Zoogdieren. 
 
 
Rode-Lijstsoorten 
In de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de 
Rode Lijst staan. Rode Lijsten worden formeel vastgesteld door het ministerie van LNV. 
De gehanteerde Rode Lijsten zijn (inclusief link naar website van ministerie van LNV met 
verwijzing naar pdf van het besluit): 
vaatplanten:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004  
mossen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
korstmossen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 1 
paddenstoelen:  Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 2 
zoogdieren:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009  
vogels:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
amfibieën:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
reptielen:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
vissen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
dagvlinders:   Besluit Rode Lijsten 4 september 2009 
macronachtvlinders:  geen Rode Lijst 
micronachtvlinders:  geen Rode Lijst 
libellen:   Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
sprinkhanen en krekels: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 
overige ongewervelden: Besluit Rode Lijsten 5 november 2004 3 
zeeorganismen:  geen Rode Lijst 
 
 
Ffwet soorten tabel 1 
Alle soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website van 
het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 
 
 

                                                 
1 Na vaststelling van de Rode Lijst is gebleken dat Haematomma ochroleucum onterecht 
op de Rode Lijst stond; deze is er vervolgens van afgehaald (verantwoording Database 
Soorten in wetgeving en beleid). 
2 De Rode Lijst voor paddenstoelen uit 2009 is nog niet geïmplementeerd in de NDFF; 
hier vindt u het Besluit: Besluit Rode Lijsten 4 september 2009. 
3 het gaat hier om besluiten voor de soortgroepen bijen, kokerjuffers, steenvliegen, 
haften, platwormen en land- en zoetwaterweekdieren. 
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http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
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http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
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http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
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Ffwet soorten tabel 2+3 
Soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website 
van het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet). 
 
 
Ffwet vogels 
Alle vogelsoorten, behalve exoten, zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet. 
 
 
Hrl soorten bijlage II 
In de Europese Habitatrichtlijn staan in Bijlage II de soorten waarvoor beschermde 
gebieden moeten worden aangewezen. Op de site van het ministerie van LNV kunt u een 
overzicht vinden van de soorten (beschermde soorten Habitatrichtlijn Bijlage II). Welke 
gebieden dit zijn is per soort op te zoeken via Natura 2000-gebieden. 
 
 
Hrl soorten bijlage IV 
In de Europese Habitatrichtlijn staan op Bijlage IV de soorten aangewezen die strikt 
beschermd zijn; de meeste soorten staan in tabel 3 van de Flora- en faunawet. Op de 
website van het ministerie van LNV kunt u een overzicht vinden: beschermde soorten 
Habitatrichtlijn Bijlage IV. 
 
 
Aantal soorten 
Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals 
aangegeven. Meegenomen zijn alle waarnemingen: 

 die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen; 
 die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie ‘betrouwbaar’ hebben 

meegekregen; 
 waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden. 

Indien er een asterisk (*) in het veld staat betekent dit dat een deel van de 
waarnemingen pas na expliciete toestemming van de bronhouder mag worden 
uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de Eenmalige levering niet alle waarnemingen 
worden geleverd die optellen tot de Beknopte eenmalige levering. Ook kan het zijn dat 
deze gegevens later worden geleverd. 
 
 
Volledigheid onderzoek 
Voor elke soortgroep is aangegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is 
onderzocht. Er wordt hierbij gewerkt met een normering in maximaal 5 klassen: Niet, 
Slecht, Matig, Redelijk en Goed onderzocht. In onderstaande toelichting is per soortgroep 
aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode. 
 

Beknopte eenmalige levering: toelichting op de tabel  2 van 12 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=14091
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=zoekwet&show=speciesList&rid=28
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=zoekwet&show=speciesList&rid=33
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=zoekwet&show=speciesList&rid=33


 

Vaatplanten (1990 – 2010) 

Om de volledigheid van onderzoek vast te stellen wordt het soortenaantal per 
kilometerhok vergeleken met het gemiddeld soortenaantal van een kilometerhok in 
dezelfde regio. Dit aantal is afhankelijk van onder andere bodemtype, 
waterhuishouding, schaal van het landschap en bodemgebruik. Daarom is de indeling 
van Nederland in 38 ecodistricten gebruikt als regio-indeling. Het gemiddeld aantal 
soorten per kilometerhok is bepaald aan de hand van inventarisaties uit het verleden. 
De aanname hierbij is dat de in het verleden vastgestelde floristische waarden een 
goede basis vormen voor een benadering van de actuele waarden. Het gemiddeld aantal 
aangetroffen soorten per kilometerhok loopt van 127 (grote, recente polders) tot 306 
(kalkrijke duinen). 

klasse definitie 

goed aantal soorten is groter dan het gemiddelde van het ecodistrict minus de 
standaarddeviatie 

redelijk n.v.t. 

matig overige gevallen 

slecht aantal soorten per kilometerhok is kleiner dan 26 of, als het aantal soorten kleiner 
is dan het gemiddelde van het ecodistrict, minus tweemaal de standaarddeviatie. 

niet geen waarnemingen 

 

Mossen (2000 – 2010)  

Gegevens van mossen zijn veelal afkomstig van natuurgebieden en stedelijk gebied. De 
meeste bedreigde mossoorten komen vooral voor op vochtige plaatsen en in bossen. 

klasse definitie 

goed meer dan 30 soorten 

redelijk 11-30 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Korstmossen (2000 – 2010) 

Gegevens van korstmossen zijn voornamelijk afkomstig van bos, heide en stuifzand, 
laanbomen en muren van oude gebouwen. Korstmossen kunnen in alle seizoenen 
worden gevonden. 

klasse definitie 

goed meer dan 20 soorten 

redelijk 11-20 soorten 

matig 1-10 soorten 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 
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Paddenstoelen (2000 – 2010) 

Om de volledigheid van een inventarisatie te definiëren zouden voor elk kilometerhok 
naast de aantallen waarnemingen en soorten ook specifieke biotoopkenmerken moeten 
worden meegewogen. Voor paddenstoelen is een dergelijke weging nog niet op 
landelijke schaal mogelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van het globale (niet statistisch 
onderbouwde) ervaringsfeit dat een "serieus" onderzoek in een hok in een goede tijd 
minstens een bepaald aantal verschillende soorten moet opleveren, met een eveneens 
globale correctie voor het feit dat dit aantal in een "goed" hok met minder 
waarnemingen wordt bereikt dan in een "slecht" hok. 

klasse definitie 

goed 250 of meer soorten; of 

1000 of meer waarnemingen 

redelijk overige gevallen 

matig n.v.t. 

slecht minder dan 50 soorten; of 

minder dan 100 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

 

Zoogdieren (2000 – 2010) 

Voor zoogdieren is de onderzoekskwaliteit voor een kilometerhok bepaald op grond van 
twee aspecten die voor de totaalscore worden opgeteld. 
 
1. het aantal waargenomen soorten sinds het jaar 2000 
aantal soorten aantal punten 
1 0 
2-4 5 
5-9 10 
10-99 15 
 
2. uitvoering van een of meerdere projecten van het Netwerk Ecologische Monitoring of 
het VerspreidingsONderzoek LandZoogdieren (VONZ), waarin de aanwezigheid van een 
bepaalde set soorten (bijvoorbeeld muizen en spitsmuizen of vleermuizen) systematisch 
bepaald wordt. 

NEM- of VONZ-project aantal punten 
braakbalmonitoring 15 
vleermuiswintertellingen 30 
muizen vangen met 
inloopvallen 

30 

vleermuiszoldertellingen 30 
hazelmuistellingen 10 
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klasse definitie 

goed 100 – 1000 punten 

redelijk 65 – 99 punten 

matig 25 – 64 punten 

slecht 0 – 24 punten 

niet geen waarnemingen 

 

Vogels (2000 – 2010) 

In de regel wordt er bij vogels onderscheid gemaakt tussen broedvogels (reproduceren) 
en water- en wintervogels (foerageren en pleisteren). Voor beide wordt in de tabel de 
onderzoeksvolledigheid gegeven, eerst broedvogels, dan water- en wintervogels. 

Voor het bepalen van de volledigheid van onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het 
aantal vastgestelde soorten maar ook naar de onderzoeksintensiteit (is een gebied c.q. 
kilometerhok voldoende bekeken om iets te zeggen over het voorkomen van de 
vogelbevolking). Losse waarnemingen worden in deze berekening niet meegenomen. 

Broedvogels 
In de jaren 1998-2000 is er in het kader van het Atlasproject van de Nederlandse 
Broedvogels in geheel Nederland gewerkt aan het vergaren van broedvogeldata op het 
niveau van kilometerhokken. In besloten tot halfopen landschappen wordt 70-80% van 
de werkelijk in een kilometerhok aanwezige soorten vastgesteld. In open landschappen 
wordt uitgegaan van minimaal 80-100%. Een kilometerhok waar atlaswerk heeft 
plaatsgevonden wordt als redelijk onderzocht gekwalificeerd. 

Het Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels (LSB) is in zijn huidige opzet in 1996 van 
start gegaan. Het richt zich op het jaarlijks verzamelen van de aantallen broedgevallen 
van in kolonies broedende soorten en de aantallen broedgevallen van zeldzame soorten. 
Van een selectie van zeldzame broedvogelsoorten wordt hierbij ook de verspreiding 
jaarlijks in kaart gebracht. Van de kolonievogelsoorten mag uitgegaan worden van een 
vrijwel landdekkende inventarisatie. 
Een kilometerhok is matig onderzocht als er na 1993 drie of meer keren een kolonie- 
en/of zeldzame soort is gemeld. 

Het Broedvogel Monitoring Project (BMP) is in 1984 van start gegaan en heeft tot doel 
de aantalveranderingen van min of meer algemene vogelsoorten te volgen. In vaste 
proefvlakken van 15 tot 500 hectare groot verspreid over Nederland wordt jaarlijks een 
vaste selectie aan soorten onderzocht. De selectie van soorten kan bestaan uit alle 
soorten of uit een set van bijzondere soorten, bijvoorbeeld alleen weidevogels (BMP-W). 
Een kilometerhok is goed onderzocht als er na 1995 twee keer een proefvlak is 
onderzocht. Als er een BMP-W proefvlak is onderzocht is het kilometerhok redelijk 
onderzocht. 
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klasse definitie 

goed na 1995 twee keer een proefvlak BMP 

redelijk proefvlak BMP-W; of 

atlasproject 1998-2000 

matig drie of meer keer een kolonie- of zeldzame soort (LSB) gemeld 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

Water- en wintervogels 
Vanaf seizoen 1992/93 is de coördinatie van de watervogeltellingen ondergebracht bij 
SOVON. Het gaat daarbij om de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen, maandelijkse 
tellingen van de Zoete Rijkswateren, de midwintertelling in januari en tellingen in de 
Waddenzee. Bij een evaluatie van deze verscheidenheid aan watervogelprojecten, bleek 
de genoemde opzet niet geheel te voldoen. Door de projectmatige aanpak bleef de 
informatie over het voorkomen van watervogels versnipperd. Met ingang van het 
winterhalfjaar 2000/01 is het netwerk aan telgebieden uitgebreid, wordt het merendeel 
van de belangrijke watervogelgebieden in het winterhalfjaar maandelijks geteld en 
worden alle projectresultaten in een gezamenlijk rapport opgenomen. 

Een kilometerhok is goed onderzocht als er >25 maanden geteld is in de laatste 5 jaar. 
Als er >10 en <25 maanden is geteld in de laatste 5 jaar is het hok redelijk onderzocht. 
>5 en <10 maanden geteld is matig onderzocht. 

Het Punt Transect Tellingenproject (PTT) is het oudste monitoringproject van SOVON en 
werd in 1978 in het leven geroepen omdat van veel, vooral algemeen voorkomende, 
wintervogels vrijwel niets bekend was over de aantalsontwikkelingen binnen Nederland. 
De doelstellingen van het door SOVON en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
opgezette project waren (a) het volgen van de aantalsontwikkelingen van zoveel 
mogelijk soorten winter- en trekvogels door de jaren heen, zo mogelijk in relatie tot de 
achterliggende oorzaken en (b) het volgen van de veranderingen in de verspreiding van 
winter- en trekvogels. De uitvoering van het project is op alle punten gestandaardiseerd 
en houdt in dat waarnemers puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste tijd 
alle vogels tellen. 

Als er minimaal 2 punten meerjarig zijn onderzocht is het kilometerhok matig 
onderzocht. In alle andere gevallen is het kilometerhok slecht onderzocht. 

klasse definitie 

goed watervogeltellingen gedurende meer dan 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

redelijk watervogeltellingen gedurende 11 tot 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

matig meerjarig PTT van minimaal 2 punten; of 

watervogeltellingen gedurende 5 – 10 maanden in de afgelopen 5 jaar 

slecht niet minimaal 2 punten meerjarig PTT; of 

watervogeltellingen gedurende minder dan 5 maanden in de afgelopen 5 jaar 

niet geen waarnemingen 
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Amfibieën (2000 – 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantiebepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de 
Rode Lijst staan. 

klasse definitie 

goed meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 15 waarnemingen 

redelijk 8 – 14 waarnemingen 

matig 3 – 7 waarnemingen 

slecht 1 – 2 waarnemingen 

niet geen waarnemingen 

 
correctie 1 
Voor elke soort zijn zogenaamde “vroege” en “late” perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 

waarneming van: periode 

een willekeurige salamander in de periode februari – april vroeg 

een Gewone pad, Heikikker of Bruine kikker in de periode februari – juni vroeg 

een willekeurige salamander in de periode mei – augustus laat 

een willekeurige pad of kikker in de periode mei – augustus NIET zijnde van de 
Gewone pad of Heikikker of Bruine kikker 

laat 

 
correctie 2 
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 
 

aantal Rode-
Lijstsoorten 

aantal soorten niet 
op de Rode Lijst 

correctie 

1 of meer 5 of meer een klasse hoger 

2 of meer 4 een klasse hoger 

3 of meer 3 een klasse hoger 

1 of meer 0 een klasse lager indien Matig, Redelijk of Goed 
onderzocht 
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Reptielen (2000 – 2010) 

Het aantal waarnemingen is in eerste instantie bepalend voor de onderzoekskwaliteit. 
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de 
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de 
Rode Lijst staan. 
 
klasse definitie 

goed meetnetactiviteit in het kilometerhok; of 

meer dan 8 waarnemingen 

redelijk 4 – 7 waarnemingen 

matig 2 – 3 waarnemingen 

slecht 1 waarneming 

niet geen waarnemingen 

 
correctie 1 
Voor elke soort zijn zogenaamde “vroege” en “late” perioden van waarnemingen 
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de 
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld. 
 
waarneming in de maanden: periode 

februari - mei vroeg 

juni - augustus laat 

 
correctie 2 
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie 
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte 
overeenkomst; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats. 
 
aantal Rode-Lijstsoorten correctie (indien mogelijk) 

als Gladde slang is gezien een klasse hoger 

als naast Gladde slang ook andere soort gezien twee klassen hoger 

als of Adder of Ringslang of Hazelworm of Muurhagedis gezien eenklasse hoger 

 

Vissen (2000 – 2010) 

De inventarisatieactiviteit voor vissen is hoofdzakelijk gebaseerd op het aantal 
aangetroffen soorten en het aantal bezoeken per kilometerhok. In de goed onderzochte 
hokken wordt een goed beeld verwacht van de kwalitatieve samenstelling van de 
visfauna in de genoemde onderzoeksjaren. Aanvullingen op deze soortenlijst kunnen 
voornamelijk nog verwacht worden bij toepassing van andere vismethodieken en/of 
veranderende milieuomstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van 
individuele soorten. 
Van de redelijk onderzochte hokken wordt geen volledig beeld verwacht van de 
kwalitatieve samenstelling van de visfauna. Aanvullingen kunnen verwacht worden door 
meer veldwerk, toepassing van andere vismethodieken en/of veranderende milieu-
omstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van individuele soorten. 
Slecht onderzocht zijn alle kilometerhokken die niet in een van beide bovengenoemde 
categorieën vallen.  
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De waarnemingen in het databestand van RAVON hebben hoofdzakelijk betrekking op 
vangsten met een steeknet. Elk vangstmiddel is echter selectief: het steeknet levert 
vooral veel jonge vis op en kleinere vissoorten. Juist veel van deze kleinere soorten 
vallen onder de Flora- en faunawet of de Habitatrichtlijn. Het schepnet is met name 
geschikt voor kwalitatieve bemonstering van kleinere watertypen als beken, sloten, 
weteringen en poelen. Voor meer kwantitatieve bemonsteringen worden doorgaans 
andere methodieken toegepast. 

klasse definitie 

goed 10 of meer soorten 

redelijk 5 – 9 soorten; of 

3 – 4 soorten, waarbij verhouding “aantal waarnemingen:aantal soorten” 2 of 
groter 

matig 3 – 4 soorten, waarbij verhouding “aantal waarnemingen:aantal soorten”  kleiner 
dan 2 

slecht 1 – 2 soorten 

niet geen waarnemingen 

 

Dagvlinders (2000 – 2010) 

Dagvlinders vliegen niet gedurende het gehele jaar. Sommige soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan vier tot zes weken als vlinder aanwezig is. De in het 
bestand opgeslagen waarnemingen zijn grotendeels gebaseerd op de waarnemingen van 
vlinders en slechts incidenteel op die van eitjes, rupsen of poppen. De momenten in een 
jaar dat in een kilometerhok naar vlinders is gekeken bepaalt dus de kans dat de 
aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de bepaling van de volledigheid van het 
onderzoek is dan ook gekeken naar de spreiding van de bezoeken over het seizoen in 
een kilometerhok waarbij aangenomen wordt dat in zeeklei, laagveen- en 
rivierengebieden gemiddeld minder soorten worden vastgesteld. Voor elke periode in 
het jaar dat het zinvol is om naar vlinders te kijken wordt een puntenaantal toegekend. 
Hierbij wordt niet meer gekeken naar het aantal waarnemingen in die periode. 

 periode week punten 

A 1 januari – 31 maart en/of 30 september – 31 december 1 – 13, 40 –52 1 

B 1 april – 12 mei 14 – 19 1 

C 13 mei – 9 juni 20 – 23 3 

D 10 juni – 7 juli 24 – 27 2 

E 8 juli – 4 augustus 28 – 31 4 

F 5 augustus – 29 september 32 – 39 2 

G geen datum, wel jaar 0 1 
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klasse definitie 

goed hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 10 of meer punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 8 of meer punten 

redelijk hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 5 – 9 punten 

zeeklei, laagveen en rivierengebied: 5 – 7 punten 

matig 3 – 4 punten 

slecht 1 – 2 punten 

niet 0 punten 

 

Nachtvlinders (micro’s en macro’s) 
De groepen van macro- en micronachtvlinders zijn soortenrijke groepen. Uit ervaring is 
gebleken dat het niet makkelijk is om alle soorten die in een hok voorkomen binnen 
enkele bezoeken en met slechts enkele onderzoeksmethoden vast te stellen. Goed 
nachtvlinderonderzoek bestaat daardoor eigenlijk uit het veelvuldig bezoeken van een 
gebied gedurende vele jaren en in vele seizoenen met verschillende technieken (licht, 
stroopsmeren, zichtwaarnemingen, etc.). Pas dan kan er een completere indruk bestaan 
van het werkelijke aantal soorten dat er voor komt. Om een indicatie te hebben van de 
soortenrijkdom in een gebied is het noodzakelijk de kennis van de omliggende hokken te 
betrekken bij de bepaling voor een onderzoeksdekking. De nu gehanteerde methode gaat 
uit van de verhouding tussen het aantal waargenomen soorten en het aantal theoretisch 
waar te nemen soorten. Dit geschiedt voor beide soortgroepen apart. Dat moet ook wel, 
want het aantal waarnemers, het aantal soorten en het aantal waarnemingen per groep 
verschilt enorm. 
Voor beide soortgroepen wordt per kilometerhok het aantal soorten bepaald dat er is 
vastgesteld en het aantal soorten dat er theoretisch zou kunnen voorkomen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de kennis over omliggende hokken. De verhouding van 
beide aantallen resulteert in het algemeen in een zeer laag getal, want vaak ligt het 
aantal waargenomen soorten enorm veel lager dan het aantal te verwachten soorten. 
De oorzaak is meestal dat er nog niet voldoende onderzoek is geweest in een gebied. 
De resulterende waarden worden nu verder geclassificeerd op basis van het oordeel van 
een expert. 

klasse definitie; percentage aangetroffen soorten van theoretisch totaal aantal 

goed 21% – 100% 

redelijk 7% - 20% 

matig 4% - 6% 

slecht 0% - 3% 

niet geen waarnemingen 

 

Beknopte eenmalige levering: toelichting op de tabel  10 van 12 



 

Libellen (2000 – 2010) 

Libellen vliegen niet gedurende het gehele jaar. De meeste soorten vliegen in een 
generatie, die vaak niet meer dan zes tot acht weken duurt. De waarnemingen zijn 
gebaseerd op de waarnemingen van libellen en slechts incidenteel op die van larven of 
larvenhuidjes. De momenten in een jaar dat in een kilometerhok naar libellen is 
gekeken bepaalt dus de kans dat de aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de 
bepaling van de volledigheid van het onderzoek is dan ook gekeken naar de hoeveelheid 
waarnemingen in een kilometerhok en het aantal maanden dat er waarnemingen zijn 
gedaan. 

klasse definitie 

goed waarnemingen uit meer dan 3 maanden; of 

meer dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

meer dan 25 waarnemingen uit minimaal 1 maand 

redelijk 10 of minder waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of 

minder dan 26 waarnemingen uit 1 maand 

matig 10 of minder waarnemingen, waarbij de gezamenlijke set van waarnemingen uit 
maximaal 1 maand 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Sprinkhanen (2000 – 2010) 

Bijna alle soorten sprinkhanen zijn in de nazomer aan te treffen. Het is daardoor 
mogelijk om tijdens twee bezoeken de sprinkhaanfauna van een gebied goed in kaart te 
brengen (onderzoeksintensiteit = goed). Als er slechts 1 bezoek aan een gebied is 
afgelegd kunnen er soorten zijn gemist (onderzoeksintensiteit = matig). De categorieën 
slecht en redelijk worden dus niet ingevuld. 

klasse definitie 

goed 2 bezoeken aan het gebied gebracht 

redelijk n.v.t. 

matig 1 bezoek aan het gebied gebracht 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 

 

Overige ongewervelden  

Deze groep is een bundeling van zes verschillende soortgroepen met beleidsrelevante 
soorten (de Habitatrichtlijn, de Flora- en faunawet en de Rode Lijst). Het gaat om: bijen, 
kevers, mieren, bloedzuigers en mollusken van de Habitatrichtlijn. Omdat het groepen 
betreft met een ver uiteenlopende biologie en ecologie zijn de methoden en perioden 
van waarnemen en gegevens verzamelen niet eenduidig. Bovendien betreft het hier 
gepresenteerde bestand een opsomming van deze verschillende groepen. Daardoor kan 
een indicatie voor de bepaling van de volledigheid niet gegeven worden.  

 

Beknopte eenmalige levering: toelichting op de tabel  11 van 12 



 

Beknopte eenmalige levering: toelichting op de tabel  12 van 12 

Zeeorganismen 

De groep van zeeorganismen is erg divers. Voor deze soortgroep is nog geen systematiek 
uitgewerkt om onderzoeksvolledigheid te bepalen. Er zijn echter wel vaste duiklocaties 
langs de kust die frequent worden onderzocht door waarnemers van ANEMOON. Voor 
deze locaties wordt aangenomen dat ze goed zijn onderzocht.  
 
klasse definitie 

goed vaste duiklocaties ANEMOON 

redelijk n.v.t. 

matig n.v.t. 

slecht n.v.t. 

niet geen waarnemingen 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 
ARTIKEL 1  BEGRIPPEN 
1.1 plan 
het wijzigingsplan "Buitengebied, 5e planwijziging" van de Gemeente Vlissingen. 

1.2 wijzigingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.0718.WPBG05-VG01  met de bijbehorende regels.  

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

1.4 aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding, indien het een vlak betreft. 

1.5 agrarisch bedrijf 
een bedrijf, gericht op het voortbrengen van agrarische producten door middel van het telen 
van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in: 

a. grondgebonden agrarisch bedrijf:  
1. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, 

daaronder niet begrepen sier-, fruit- en bollenteelt;  
2. bollenteelt: de teelt van bloembollen al dan niet in samenhang met de teelt 

van bolbloemen;  
3. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;  
4. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee 

(nagenoeg) geheel op open grond waarvoor in de bedrijfsvoering de 
weidegang essentieel is;  

5. paardenfokkerij/houderij: het fokken van paarden en het houden van 
paarden;  

6. sierteelt: de teelt van siergewassen op open grond al dan niet 
gecombineerd met de handel in boomkwekerijgewassen en vaste planten;  

b. niet-grondgebonden agrarisch bedrijf:  
1. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van 

kassen;  
2. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen, paddenstoelen daaronder 

inbegrepen, in gebouwen;  
3. intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in 

gebouwen en (nagenoeg) zonder weidegang, waarbij de teelt niet 
afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel.  

1.6 agrarisch deskundige 
de agrarische adviescommissie van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten dan wel een 
andere door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of 
onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van land- en tuinbouw. 

1.7 archeologisch deskundige 
de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) of een andere door het college van 
burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van 
deskundigen inzake archeologie. 

1.8 agrarisch hulp- en nevenbedrijf 
een bedrijf dat uitsluitend of overwegend gericht is op het verlenen van diensten aan 
agrarische bedrijven met behulp van landbouwwerktuigen en landbouwapparatuur of op het 
verrichten van werkzaamheden tot onderhoud of reparatie van landbouwwerktuigen of -
apparatuur. 



 
 

 

1.9 archeologisch onderzoek 
onderzoek, verricht door of namens een dienst of instelling, die over een 
opgravingsvergunning beschikt. 

1.10 archeologische waarde 
de aan een gebied toegekende waarde dan wel de aan een gebied toegekende hoge of 
middelhoge verwachtingswaarde ten aanzien van de in dat gebied voorkomende 
overblijfselen uit oude tijden. 

1.11 bebouwing 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.12 bedrijf 
een onderneming gericht op het vervaardigen, bewerken, opslaan, herstellen, installeren of 
inzamelen van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij 
eventueel ondergeschikt daaraan detailhandel plaatsvindt, uitsluitend als niet zelfstandig 
onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse 
vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks 
verband staan met de uitgeoefende handelingen. 

1.13 bedrijfswoning 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning 
door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de 
bestemming van het gebouw of het terrein. 

1.14 bedrijfsvloeroppervlak 
de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe 
behorende magazijnen en overige dienstruimten. 

1.15 bestaande maten 
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan tot stand zijn gekomen of tot stand kunnen komen met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens de Woningwet. 

1.16 bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 

1.17 bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.18 bijbehorende bouwwerk 
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw, dat in functioneel, bouwkundig en 
ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen 
hoofdgebouw.  

1.19 boerderij- en streekproducten 
al dan niet bewerkte agrarische producten, afkomstig van het eigen agrarische bedrijf of van 
andere agrarische bedrijven uit de streek. 

1.20 boog- en gaaskassen 
al dan niet verplaatsbare constructies, overtrokken met en omsloten door lichtdoorlatend 
materiaal anders dan glas, ten behoeve van de teelt van tuinbouwgewassen, fruit of 
siergewassen. 

1.21 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. 

1.22 bouwlaag 
een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke hoogte, of bij benadering 
gelijke hoogte, liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 
grond en met uitsluiting van kelder, souterrain, onderbouw, kap, dakopbouw en zolder. 

 

 



 
 

 

1.23 bouwmarkt 
een al dan niet overdekt detailhandelsbedrijf met een overdekt verkoopvloeroppervlak van 
minimaal 500 m², waarop een volledig of nagenoeg volledig assortiment aan bouw- en doe-
het-zelfproducten uit voorraad wordt aangeboden. 

1.24 bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 

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

1.26 bouwperceelsgrens 
een grens van een bouwperceel. 

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

1.28 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. 

1.29 containervelden 
al dan niet verharde percelen ten behoeve van de teelt van planten in potten. 

1.30 cultuurhistorische waarde 
de aan een object, gebouw, terrein, gebied of structuur toegekende waarde in verband met 
ouderdom en gaafheid, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de 
mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied.  

1.31 deskundige 
een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of 
commissie van deskundigen inzake een specifiek aspect van de ruimtelijke ordening. 

1.32 detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen, die de 
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een 
beroeps- of bedrijfsactiviteit, daaronder niet begrepen afhaalzaken en 
maaltijdbezorgdiensten. 

1.33 extensieve dagrecreatie 
niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, 
vissen, zwemmen en natuurobservatie. 

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

1.35 geluidgevoelige objecten 
woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen, zoals bedoeld 
in artikel 1 van de Wet geluidhinder. 

1.36 geluidhinderlijke inrichtingen 
bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer, die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken. 

1.37 grens zone industrielawaai 
de grens van de zone, zoals bedoeld in artikel 40 en artikel 41, leden 1 en 2, van de Wet 
geluidhinder. 

1.38 groothandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 
verkopen of leveren van goederen aan wederverkopers, personen, bedrijven of instellingen 
ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit. 



 
 

 

1.39 hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

1.40 huisverbonden bedrijf 
een bedrijf, dat door zijn aard en beperkte omvang in een woning en/of in de daarbij 
behorende gebouwen in een woning bedrijf kan worden uitgeoefend op zakelijk, 
administratief, juridisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, maatschappelijk, 
lichaamsverzorgend, bed & breakfast, of hiermee gelijk te stellen gebied, en waarbij dat 
gebruik een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met behoud van de primaire 
woonfunctie verenigbaar is. 

1.41 huisverbonden beroep 
een beroep op medisch of therapeutisch gebied, dat door zijn aard en omvang in een 
woning en/of in de daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie kunnen 
worden uitgeoefend en waarbij dat gebruik een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die 
met behoud van de primaire woonfunctie verenigbaar is. 

1.42 kampeermiddelen 
a.  een tent, tentwagen, kampeerauto of (sta)caravan, dan wel  
b.  enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte 
daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor ingevolge artikel 40 van de 
Woningwet een bouwvergunning nodig is, één en ander voor zover deze onderkomens of 
voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht, dan wel worden of kunnen 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf 
elders hebben. 

1.43 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. 

1.44 kassen 
bouwwerken van glas of ander lichtdoorlatend materiaal (ten behoeve van de agrarische 
bedrijfsvoering) met een hoogte van 1,5 m of meer, trek-, tunnel-, schaduw-, boog- en 
gaaskassen daaronder begrepen. 

1.45 kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 
voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden 
en banken, ten behoeve van dagrecreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, 
zwemmen, kanoën en natuurobservatie. 

1.46 landschaps- en natuurdeskundige 
een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of 
commissie van deskundigen inzake aanwezige landschaps- en / of natuurwaarden. 

1.47 landschapswaarde 
de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van het 
aardoppervlak, die wordt bepaald door de kenmerkende herkenbaarheid en de identiteit van 
de onderlinge samenhang en verhouding tussen levende en niet-levende natuur, zoals 
openheid, beplantingspatroon en bebouwingspatroon. 

1.48 maatschappelijk 
het aanbieden en uitoefenen van activiteiten, al dan niet bedrijfsmatig, gericht op de sociale, 
maatschappelijke, medische, zorgverlenende, educatieve, levensbeschouwelijke en 
openbare dienstverlening als ook beschermde woonvormen, waaronder begrepen 
ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze activiteiten. 

1.49 mestbassins 
werken, niet zijnde bouwwerken, ten behoeve van de opslag van mest, zoals mestzakken, 
foliebassins en daarmee vergelijkbare vormen van mestopslag. 

1.50 mestopslagruimten 
bouwwerken ten behoeve van de opslag van mest, zoals mestverzamelsilo's en daarmee 
vergelijkbare vormen van mestopslag. 



 
 

 

1.51 monumentencommissie 
de gemeentelijke monumentencommissie als bedoeld in artikel 15 van de Monumentenwet. 

1.52 natuurwaarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en fauna. 

1.53 neventak 
een agrarische bedrijfstak op een agrarisch bedrijf die wat productieomvang betreft 
ondergeschikt is aan de (grondgebonden) agrarische hoofdtak. 

1.54 nieuwe economische drager (NED) 
een nevenactiviteit, die bij een agrarisch bedrijf, of als zelfstandige activiteit bij een 
voormalig agrarisch bedrijf, mag worden ondernomen. 

1.55 niet-agrarische neventak 
niet-agrarische activiteiten als ondergeschikt bestandsdeel van de totale productieomvang 
van een agrarisch bedrijf. 

1.56 niet-permanente verblijfsrecreatie 
verblijfsrecreatie, waarbij uitsluitend van seizoensgebonden standplaatsen 
kampeermiddelen gebruik wordt gemaakt. 

1.57 nutsvoorzieningen 
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en 
apparatuur voor telecommunicatie. 

1.58 ondergronds bouwen 
bouwen van gebouwen beneden het peil. 

1.59 ondergeschikte detailhandel 
detailhandelvoorziening binnen een andere bestemming, ten behoeve waarvan of 
aansluitend op de hoofdfunctie een ruimte is ingericht, in oppervlakte ten hoogste 5% van 
de bedrijfsvloeroppervlakte van de hoofdfunctie tot ten hoogste 250 m², voor de verkoop 
van met de hoofdfunctie rechtstreeks verband houdende artikelen. 

1.60 overkapping 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

1.61 overkappingconstructie als teeltondersteunende voorzieningbouw 
werken zonder wanden, overtrokken met lichtdoorlatend materiaal, anders dan glas, ten 
behoeve van de bescherming van tuinbouwgewassen tegen neerslag of zonlicht. 

1.62 paardenhouderij 
een bedrijf dat uitsluitend is gericht op het houden, stallen of africhten van paarden, 
alsmede de handel in paarden. 

1.63 peil 
a. voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van 

die weg (ter plaatse van de hoofdtoegang);  
b.   bij ligging in het water: de gemiddelde hoogte van de aangrenzende oevers;  
c.  in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte 

van het aansluitende afgewerkte maaiveld.  

1.64 permanente teeltondersteunende voorzieningen 
boog- en gaaskassen, overkappingsconstructies en stellingen als teeltondersteunende 
voorzieningen. 

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

 

 



 
 

 

1.66 risicovolle inrichtingen 
inrichtingen, waarbij ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een 
grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden 
bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. 

1.67 seizoensgebonden standplaats kampeermiddel 
een standplaats bestemd voor de plaatsing van kampeermiddelen uitsluitend gedurende het 
zomerseizoen. 

1.68 stacaravan 
een kampeermiddel uit één niet-samengesteld geheel, die in zijn geheel (over de weg) 
vervoerd kan worden met een maximale oppervlakte van 55 m², één bouwlaag en maximaal 
3,50 meter hoog, gemeten vanaf het maaiveld. 

1.69 standplaats voor een kampeermiddel 
het gedeelte van een kampeerterrein aangewezen voor recreatief nachtverblijf in één of 
meerdere kampeermiddelen, waarbij de standplaatsen voor kampeermiddelen nader zijn te 
onderscheiden in:  
a. permanente standplaats: een standplaats bestemd voor het plaatsen van een 

kampeermiddel en twee bijzettentjes van maximaal 6 m², dat gedurende het gehele jaar 
aanwezig mag zijn ten behoeve van recreatief nachtverblijf.  

b. niet-permanente standplaats: een standplaats, bestemd voor het plaatsen van één of 
meerdere kampeermiddelen, niet zijnde een stacaravan, ten behoeve van recreatief 
nachtverblijf, nader te onderscheiden in:  
1. één kampeermiddel met maximaal twee bijzettentjes, van maximaal 6 m² of;  
2. maximaal drie tentjes van maximaal 6 m².  

1.70 teeltondersteunende voorzieningen 
boog- en gaaskassen, overkappingsconstructies als teeltondersteunende voorziening en 
stellingen ten behoeve van de bescherming van plantaardige agrarische teelten en/of de 
voorkoming van verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen, ten behoeve van 
grondgebonden agrarische teelten. 

1.71 tuincentrum 
detailhandel met een al dan niet geheel overdekt verkoopvloeroppervlak, waar men 
bedrijfsmatig boomkwekerijproducten, planten, bloembollen, bloemen, attributen voor de 
aanleg, verfraaiing en onderhoud van tuinen, de daarbij noodzakelijke hulpmiddelen en 
ondergeschikt daaraan huisdieren, ten verkoop worden aangeboden. 

1.72 verblijfsmiddelen 
voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken, voer- en 
vaartuigen, arken, caravans, tenten en andere soortgelijke constructies, voor zover geen 
bouwwerken en geen kampeermiddelen zijnde. 

1.73 verkoopvloeroppervlakte 
de vloeroppervlakte van voor het publiek toegankelijke winkelruimten. 

1.74 volwaardig agrarisch bedrijf 
een agrarisch bedrijf, dat duurzaam werkgelegenheid biedt aan ten minste één volledige 
arbeidskracht die een hoofdberoep, hoofdbestaan en volledige dagtaak in het bedrijf vindt 
(afhankelijk van het aantal dieren, aard van de gewassen de hoeveelheid grond en 
inrichting van het bedrijf), waarbij de continuïteit op langere termijn gewaarborgd is. 

1.75 waterbassins 
werken, niet zijnde bouwwerken, ten behoeve van de opslag van water, zoals foliebassins 
en daarmee vergelijkbare vormen van wateropslag. 

1.76 wateropslagruimten 
bouwwerken, ten behoeve van de opslag van water, zoals wateropslagtanks en daarmee 
vergelijkbare vormen van wateropslag. 

1.77 weidegang 
gedurende een substantieel gedeelte van het jaar, nagenoeg dagelijks buiten laten lopen 
van dieren, op een substantiële oppervlakte landbouwgrond, waarbij een deel van de 



 
 

 

voerbehoefte door de dieren buiten verzameld wordt en waarbij meer dan 50% van de 
betreffende landbouwgrond is begroeid. 

1.78 windturbine 
een bouwwerk ter opwekking van energie door benutting van windkracht, met uitzondering 
van bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding. 

1.79 zomerseizoen 
de periode van 1 maart tot en met 31 oktober. 

1.80 zorgboerderij 
een agrarisch bedrijf dat mede gericht is op het bieden van zorg, therapeutische arbeid 
en/of resocialisatie. 

ARTIKEL 2  WIJZE VAN METEN 
 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot de 
perceelsgrens worden daar gemeten, waar deze afstanden het kleinst zijn. 

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

2.3 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 constructieonderdeel. 

2.4 dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.5 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. 

2.6 inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.7 de hoogte van een windturbine 
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 

2.8 breedte, lengte of diepte van een bouwwerk 
tussen de bovengrondse buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren. 

2.9 bouwhoogte van een antenne-installatie 
tussen de voet van de antennedrager en het hoogste punt van de antenne-installatie; indien 
de antennedrager aan de gevel van een bouwwerk wordt bevestigd, wordt gemeten tussen 
het punt, waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist en het hoogste punt van 
de antennedrager. 

2.10 bouwdiepte 
vanaf het peil tot aan het laagste punt van het bouwwerk met uitzondering van de fundering 
of ondergeschikte bouwonderdelen van het bouwwerk. 



 
 

 

HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 
ARTIKEL 3   AGRARISCH MET WAARDEN 
3.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a.   grondgebonden agrarische bedrijven;  
b.  de bescherming en ontwikkeling van de aanwezige landschappelijke waarden in de 

vorm van behoud van de kenmerkende openheid, beplantingspatroon, 
verkavelingspatroon, reliëf en bebouwingspatroon;  

c.  en tevens voor:  
1. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': tevens voor de 

bescherming van de aanwezige cultuurhistorische waardevolle gebouwen; 
d.  aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met bijbehorende 

recreatieve fiets-, wandel- en ruiterpaden en kleinschalige dagrecreatieve 
voorzieningen;  

e.  bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen en water, inclusief 
natuurvriendelijke oevers, laad- en losvoorzieningen, nutsvoorzieningen en 
parkeervoorzieningen.  

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Bouwregels voor bouwvlakken 
Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' geldt: 
a.  uitsluitend de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals genoemd in 

artikel 3.2.3 zijn toegestaan;  
b.  tenzij anders is aangeduid op de verbeelding, per bouwvlak ten hoogste één 

bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken, al dan niet met een huisverbonden beroep 
en/of bedrijf, is toegestaan;  

c.  indien gebouwen en overkappingen niet aaneen worden gebouwd, bedraagt de 
onderlinge afstand ten minste 3 meter;  

d.  de afstand van gebouwen en overkappingen tot de bestemming Verkeer bedraagt ten 
minste 20 meter.  

3.2.2 Bouwregels voor gronden buiten bouwvlakken 
Ter plaatse van gronden zonder de aanduiding 'bouwvlak' zijn uitsluitend toegestaan: 
a.  kuilvoerplaten en sleufsilo's met een bouwhoogte van ten hoogste 2 meter en een 

oppervlak van ten hoogste tot 250 m², mits deze zijn gelegen op gronden direct 
aansluitend op gronden met de aanduiding 'bouwvlak';  

b.  terreinafscheidingen met een bouwhoogte van ten hoogste 1 meter.  

3.2.3 Bouwhoogte, oppervlakte en inhoud 
De goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en / of inhoud van een gebouw of bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, bedragen ten hoogste de in onderstaande tabel vermelde maten: 
 

bouwwerk goothoogte bouwhoogte oppervlakte / inhoud   

1 
bedrijfswoning, inclusief aan- en 
uitbouwen 

zoals aangegeven op 
de verbeelding 

4 meter boven de op de 
verbeelding aangegeven 
goothoogte 750 m³ 

2 

bijgebouwen bij een 
bedrijfswoning, inclusief 
overkappingen 4 meter 7 meter 60 m² 

3 
overige (agrarische) bedrijfs-
gebouwen en overkappingen 

zoals aangegeven op 
de verbeelding 

4 meter boven de op de 
verbeelding aangegeven 
goothoogte   

4 sleufsilo's   2 meter   
5 voedersilo's   12 meter   



 
 

 

6 vlaggenmasten   10 meter   

7 
mestopslagruimte als zelfstandig 
bouwwerk   5 meter 2.500 m³ 

8 wateropslagruimte   2 meter 2.500 m³ 

9 
overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde   2 meter   

 

3.3 Afwijken van de bouwregels 

3.3.1 Bouwen nabij de bestemming Verkeer 
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.1, sub d, voor 
het bouwen van een gebouw of overkapping binnen een afstand van 20 meter tot de 
bestemming Verkeer, met inachtneming van het volgende:  
a.  de afwijking leidt niet tot een verkeersonveilige situatie;  
b.  de afwijking leidt niet tot aantasting van de verkeersplanologische functie van de weg;  
c.  alvorens afgeweken wordt, vragen burgemeester en wethouders schriftelijk advies aan 

de wegbeheerder over de criteria, zoals genoemd onder a en b.  

3.3.2 Grotere mestopslagruimte 
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel  3.2.3 voor het 
bouwen van een grotere mestopslagruimte als zelfstandig bouwwerk, binnen een bouwvlak, 
met inachtneming van het volgende:  
a. de totale inhoud van mestopslagruimten en mestbassins op het betreffende bouwvlak 

bedraagt ten hoogste 5.000 m³;  
b. er kan afgeweken worden indien is aangetoond dat afwijken noodzakelijk is voor een 

doelmatige bedrijfsvoering van het grondgebonden agrarisch bedrijf;  
c. er kan afgeweken worden indien is aangetoond dat is voorzien in een adequate 

landschappelijke inpassing, die bestaat uit een beplantingsstrook met een dichte struik- 
en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten met een breedte van tenminste 10 
meter;  

d. de afwijking leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer; indien het 
verhard oppervlak toeneemt of kan toenemen met 1.000 m² of meer, vragen 
burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de waterbeheerder 
alvorens de afwijking te verlenen;  

e. de afwijking  leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;  

f. er kan uitsluitend afgeweken worden indien een privaatrechtelijke overeenkomst is 
gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke 
inpassing.  

3.3.3 Overschrijding grenzen bouwvlak 
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.1, aanhef en 
onder a, voor het overschrijden van de grenzen van een bouwvlak met inachtneming van 
het volgende:  
a. er kan afgeweken worden indien de uitbreiding van het bouwvlak ten hoogste 15% van 

de oppervlakte van het op het kaart aangegeven bouwvlak bedraagt en de 
overschrijding van de grenzen van het bouwvlak ten hoogste 15 meter bedraagt;  

b. de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;  

c. er kan afgeweken worden indien is aangetoond dat afwijken noodzakelijk is voor een 
doelmatige bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf;  

d. er kan afgeweken worden indien is aangetoond dat is voorzien in een adequate 
landschappelijke inpassing die bestaat uit een beplantingsstrook met een dichte struik- 
en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van ten minste 10 
meter;  

e. de afwijking leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer; indien het 
verhard oppervlak toeneemt of kan toenemen met 1.000 m² of meer, vragen 
burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de waterbeheerder 
alvorens de af te wijken;  



 
 

 

f. er kan uitsluitend afgeweken worden indien een privaatrechtelijke overeenkomst is 
gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke 
inpassing.  

3.3.4 Tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders 
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 3, lid 2, en artikel 
3,  lid  4,  sub  c, voor het tijdelijk huisvesten van de aan het agrarisch bedrijf verbonden 
seizoensarbeiders in verplaatsbare wooneenheden, met inachtneming van het volgende:  
a. er kan uitsluitend afgeweken worden op gronden voorzien van de aanduiding 

'bouwvlak';  
b. het gezamenlijke oppervlak van de wooneenheden, inclusief alle daarbij behorende 

voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen, bedraagt ten hoogste 200 m²;  
c.  de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3,5 meter;  
d. de plaatsing van de eenheden geschiedt voor ten hoogste één aaneengesloten periode 

van ten hoogste 10 weken per kalenderjaar;  
e.  voorzien wordt in ten minste één parkeerplaats per wooneenheid op eigen terrein;  
f. de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en 

ontwikkelmogelijkheden van naastgelegen percelen;  
g. er kan afgeweken worden indien is aangetoond dat is voorzien in een adequate 

landschappelijke inpassing van het bouwvlak die bestaat uit een beplantingsstrook met 
een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte 
van ten minste 10 meter;  

h. er kan uitsluitend afgeweken worden indien een privaatrechtelijke overeenkomst is 
gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke 
inpassing en over de verwijdering van de tijdelijke wooneenheden.  

3.4 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken overeenkomstig de in artikel 3.1 
omschreven bestemmingen is uitsluitend toegestaan, indien: 

1. de landschappelijke inpassing van de te realiseren gebouwen wordt 
aangelegd, beheerd en in stand gehouden overeenkomstig het bij deze 
regels behorende landschapsplan in bijlage 1; 

2. op basis van de realisatie van 46 paardenboxen met het stallen van ten 
hoogste 52 paarden, tenminste 21 parkeerplaatsen worden aangelegd, 
beheerd en in stand gehouden overeenkomstig de parkeernormen en 
richtlijnen van het CROW; bij uitbreiding van de stalling en het aantal 
paarden binnen het bouwvlak wordt het aantal parkeerplaatsen op basis van 
die normen en  richtlijnen uitgebeid; 

3. waterberging wordt aangelegd, beheerd en in stand gehouden met een 
omvang, die voldoet aan 75 liter per m2 verhard oppervlak;   

b. de opslag van goederen, anders dan agrarische producten afkomstig van het eigen 
agrarisch bedrijf, buiten gebouwen, is niet toegestaan;  

c. op een terrein voor kleinschalig kamperen zijn niet meer dan 15 standplaatsen voor 
kampeermiddelen ten behoeve van niet-permanente verblijfsrecreatie toegestaan;  

d. het huisvesten van seizoensarbeiders, anders dan in een niet-permanent 
kampeermiddel op een terrein voor kleinschalig kamperen, is niet toegestaan;  

e. de opslag van dierlijke mest, anders dan in een mestopslagruimte, in hoeveelheden 
groter dan 600 m³, is niet toegestaan;  

f. de opslag van dierlijke mest ten behoeve van handelsdoeleinden is niet toegestaan;  
g. het gebruik van mestbassins is buiten de bouwvlakken niet toegestaan;  
h. het gebruik van waterbassins is buiten de bouwvlakken niet toegestaan;  
i. het gebruik van kuilvoerplaten en sleufsilo's ten behoeve van de opslag van 

producten die niet afkomstig zijn van, of worden gebruikt op, het eigen agrarisch 
bedrijf, is niet toegestaan;  

j. het gebruik van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen voor een 
aaneengesloten periode van langer dan 10 weken is niet toegestaan;  

k. containervelden zijn buiten een bouwvlak niet toegestaan;  
l. detailhandel, anders dan het verkopen van boerderij- of streekproducten met een 

oppervlak van ten hoogste 50 m², is niet toegestaan;  



 
 

 

m. het uitoefenen van een huisverbonden beroep of bedrijf met een oppervlakte van 
meer dan 30% van de agrarische bedrijfswoning is niet toegestaan;  

n. het gebruiken van een bijbehorende bouwwerken ten behoeve van het ontvangen 
of verlenen van mantelzorg is toegestaan;  

o. fruitteelt ter plaatse van gronden die zijn gelegen binnen een afstand van 50 meter 
van woningen van derden, of terreinen bestemd voor verblijfsrecreatie (terreinen 
voor kleinschalig kamperen daaronder inbegrepen) is niet toegestaan;  

p. het gebruik van groeibevorderende of conditionerende belichting, zoals 
assimilatiebelichting of cyclische belichting in kassen is niet toegestaan, tenzij de 
kassen (gevel en dak) aan de binnenzijde volledig zijn afgeschermd tegen 
horizontale en verticale lichtuitstraling;  

q. het gebruik van groeibevorderende of conditionerende belichting, zoals 
assimilatiebelichting of cyclische belichting in boog- en gaaskassen is niet 
toegestaan.  

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

3.5.1 Verbod 
Het is verboden op de in artikel 3, lid 1, bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende 
werken geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren:  

a. het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport-, energie- of 
telecommunicatie- leidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties en apparatuur;  

b. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;  
c. het vellen of rooien van struiken of bomen;  
d. het beplanten van gronden met struiken of bomen.  

3.5.2 Uitzondering 
De verboden van artikel 3, lid 6.1, en artikel 3, lid 6.2, gelden niet voor het uitvoeren van 
werken, of werkzaamheden, die:  

a. behoren tot normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming;  
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;  
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.  

3.5.3 Voorwaarden 
Werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, lid 6.1, en artikel 3, lid 6.2, zijn slechts 
toelaatbaar, indien daardoor de in artikel 3, lid 1, sub b, respectievelijk de in artikel 3, lid 1, 
sub c, onder 1, genoemde aanwezige waarden van de gronden niet onevenredig worden of 
kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden verkleind.  

3.56.5 Advisering 
Alvorens te beslissen omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in artikel 3, lid 6.1, winnen 
burgemeester en wethouders schriftelijk advies in van de landschaps- en 
natuurbeschermingsdeskundige omtrent de criteria genoemd in artikel 3, lid 6.4.  
 

3.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

3.6.1 Sloopverbod 
Het is verboden, zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en 
wethouders, de op de verbeelding met de aanduiding 'cultuurhistorische waarde', niet zijnde 
een monument, bestemde bouwwerken te slopen. 

3.6.2 Afwijken van sloopverbod 
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 6.1, indien 
de monumentencommissie een positief advies heeft uitgebracht over de sloop  



 
 

 

3.7 Wijzigingsbevoegdheid 

3.7.1 Wijziging vergroten bouwvlak 
Burgemeester en wethouders kunnen de bouwvlakken vergroten, met inachtneming van het 
volgende: 

a. de oppervlakte van het bouwvlak bedraagt ten hoogste 2 ha;  
b. wijziging wordt toepast, indien is aangetoond dat de landschapswaarden, zoals 

benoemd in artikel 3, lid 1, sub b, niet onevenredig worden of kunnen worden 
geschaad; alvorens de af te wijken vragen burgemeester en wethouders hierover 
schriftelijk advies van een landschaps- en natuurdeskundige;  

c. wijziging wordt toegepast, indien is aangetoond dat is voorzien in een adequate 
landschappelijke inpassing van het bouwvlak, die bestaat uit een beplantingsstrook 
met een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten, met een 
breedte van ten minste 10 meter;  

d. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;  

e. wijziging leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer; indien het 
verhard oppervlak toeneemt of kan toenemen met 1.000 m² of meer, vragen 
burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de waterbeheerder 
alvorens de wijziging toe te passen;  

f. wijziging vindt slechts plaats, indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten 
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing;  

3.7.2 Wijziging na bedrijfsbeëindiging 
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch met Waarden ter plaatse 
van de aanduiding bouwvlak wijzigen in de bestemming Wonen met de aanduiding 
'voormalig agrarisch bedrijf' (vab) en / of Wonen en / of in de bestemming Agrarisch met 
Waarden zonder aanduiding, met inachtneming van het volgende: 

a. het agrarisch bedrijf is beëindigd;  
b. het gebruik van een bestaande Nieuwe Economische Drager (NED) mag worden 

voortgezet;  
c. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen agrarische bedrijven in de 
omgeving.  

ARTIKEL 4   WAARDE – ARCHEOLOGIE  1 
4.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde – Archeologie-1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar 
geldende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden. 

 

4.2 Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 genoemde bestemming 
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een 
bouwhoogte van ten hoogste 2 m;  

b. ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming geldende (bouw)regels - 
uitsluitend worden gebouwd, indien:  

1. burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de 
archeologische deskundige waaruit blijkt dat het opstellen van een rapport 
met daarin een beschrijving van de archeologische waarden van de 
betrokken locatie niet nodig is;  

2. niet is voldaan aan het bepaalde onder 1:  



 
 

 

 de aanvrager van de bouwvergunning een rapport heeft overlegd 
waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het 
oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is 
vastgesteld;  

 de betrokken archeologische waarden, gelet op het onder a 
genoemde rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad 
of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
bouwvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud van de 
archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan 
wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door de archeologische 
deskundige;  

c. het bepaalde in dit lid onder b is niet van toepassing, indien het bouwplan 
betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:  

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

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 500 m²;  
3. een bouwwerk dat niet dieper wordt gebouwd dan 40 cm beneden het 

maaiveld.  

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

4.3.1 Aanlegverbod zonder vergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde-Archeologie-1' zonder of 
in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm beneden het 
maaiveld, waartoe worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, 
grootschalig egaliseren en ontginnen, het vergraven, verruimen of dempen van 
sloten, vijvers en andere waterpartijen, alsmede het aanleggen van drainage;  

b. het ophogen van gronden met meer dan 2 m;  
c. het verlagen of verhogen van het waterpeil;  
d. het planten of rooien van bomen waarbij de stobben worden verwijderd;  
e. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen, niet zijnde drainage en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.  

4.3.2 Uitzondering op het aanlegverbod 
Het verbod van lid 3 is niet van toepassing, indien: 

a. de werken en werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een 
bouwplan waarbij lid 2 in acht is genomen;  

b. de werken of werkzaamheden op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan 
reeds in uitvoering zijn;  

c. de werken en werkzaamheden ten dienste van archeologisch onderzoek worden 
uitgevoerd;  

d. de werken en werkzaamheden betrekking hebben op het uitvoeren van 
grondbewerkingen met een oppervlakte van ten hoogste 500 m²;  

e. de werken en werkzaamheden betrekking hebben op het uitvoeren van 
grondbewerkingen met een diepte van ten hoogste 40 cm onder het maaiveld;  

f. burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de 
archeologische deskundige dat ten behoeve van de werken en werkzaamheden 
geen aanlegvergunning als bedoeld in lid 3 nodig is.  

4.3.3 Voorwaarden voor een aanlegvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 3 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien: 



 
 

 

a. de aanvrager van de aanlegvergunning een rapport heeft overlegd waarin wordt 
aangetoond dat de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het 
oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;  

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet 
worden geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de 
aanlegvergunning regels te verbinden, gericht op:  

1. het behoud van archeologische resten in de bodem;  
2. het doen van opgravingen;  
3. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige.  

4.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

4.4.1 Sloopverbod zonder vergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde-Archeologie-1' zonder of 
in afwijking van een sloopvergunning van burgemeester en wethouders bouwwerken te 
slopen. 

4.4.2 Uitzonderingen sloopvergunning 
Het verbod als bedoeld in lid 6 is niet van toepassing indien: 

a. de sloopwerkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan 
waarbij het bepaalde in lid 2 in acht is genomen;  

b. de sloopwerkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van het plan;  

c. de diepte waar bodemverstoringen door de sloopwerkzaamheden plaatsvinden ten 
hoogste 40 cm beneden het maaiveld bedraagt;  

d. de oppervlakte waar bodemverstoringen door de sloopwerkzaamheden 
plaatsvinden ten hoogste 500 m² bedraagt;  

e. Burgemeester en wethouders beschikken over een verklaring van de 
archeologische deskundige dat ten behoeve van de werken en werkzaamheden 
geen sloopvergunning als bedoeld in lid 6 nodig is.  

4.4.3 Voorwaarden voor een sloopvergunning 
Een sloopvergunning, zoals in lid 6 bedoeld, kan slechts worden verleend indien: 

a. de aanvrager van de sloopvergunning een rapport heeft overlegd waarin wordt 
aangetoond dat de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het 
oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;  

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet 
worden geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de 
sloopvergunning regels te verbinden, gericht op:  

1. het behoud van archeologische resten in de bodem;  
2. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige.  

 

 

4.5 Wijzigingsbevoegdheid 

4.5.1 Geheel of gedeeltelijk verwijderen archeologische bestemming 
Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsvlak met de in lid 1 genoemde 
bestemming verwijderen, met inachtneming van de volgende regels:  

a. uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische 
waarden aanwezig zijn;  

b. op grond van archeologisch onderzoek wordt het niet meer noodzakelijk geacht dat 
het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden voorziet;  

c. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen 
burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige.  



 
 

 

4.5.2 Wijzigingen vorm bestemmingsvlak 
Burgemeester en wethouders kunnen de vorm van het bestemmingsvlak met de in lid 1 
genoemde bestemming veranderen, met inachtneming van de volgende regels:  

a. wijziging is op grond van archeologisch onderzoek noodzakelijk of gewenst met het 
oog op de bescherming of de veiligstelling van de ter plaatse aanwezige 
archeologische waarden;  

b. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming 
gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;  

c. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen 
burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige.”  



 
 

 

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 
ARTIKEL  5  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. 

ARTIKEL 6  ALGEMENE BOUWREGELS 
6.1 Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten 

a. Voor een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
krachtens een bouwvergunning, en dat in het plan ingevolge de bestemming is 
toegelaten, maar waarvan de bestaande maten afwijken van de 
maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de desbetreffende bestemming, 
gelden die afwijkende maten als bepalingen voor de maatvoering, met dien 
verstande dat:  

1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is 
voorgeschreven, mogen als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden;  

2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 voorgeschreven, 
mogen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden.  

b. In geval van herbouw is lid a, onder 1 en 2, uitsluitend van toepassing, indien de 
herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt;  

c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het overgangsrecht bouwwerken niet van 
toepassing.  

6.2 Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van 
aanduidingsgrenzen, aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, 
hellingbanen, funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's alsmede andere 
ondergeschikte bouwdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 
1,50 meter bedraagt;  

b. het bouwen ten dienste van nutsvoorzieningen, mits dit van geringe horizontale en 
verticale afmetingen is en de bouwhoogte in ieder geval niet meer dan 10.00 meter 
bedraagt.  

ARTIKEL 7  ALGMENE AFWIJKINGSREGELS 
7.1 Afwijkingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van regels voor: 

a. een Nieuwe Economische Drager (NED) op gronden met de bestemming 'Agrarisch 
met waarden, ter plaatse van een bouwvlak' en op gronden met de bestemming 
'Wonen aanduiding voormalig agrarisch bedrijf (vab)' met inachtneming van het 
volgende:  

1. er kan afgeweken worden voor:  
 een NED, die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische 

Dragers zoals opgenomen in bijlage 1;  
 overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te 

stellen zijn met de NED's, zoals vermeld in bijlage 1;  
2. de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1 

genoemde omvang;  
3. tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in sublid b, vindt de NED 

plaats in bestaande gebouwen op een bouwvlak;  



 
 

 

4. de NED, of alle NED's tezamen, behorende bij een agrarisch bedrijf, wordt 
of worden uitgeoefend in een kleinschalige omvang, hetgeen blijkt uit:  

 de arbeidsbehoefte;  
 de ruimtelijke uitstraling;  
 de verkeersaantrekkende werking;  

5. de verkeersveiligheid en de verkeersplanologische functie van de 
aanliggende wegen niet negatief wordt beïnvloed;  

6. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet 
toegestaan;  

7. nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten en lichtbakken 
voor reclamedoeleinden daaronder begrepen, zijn niet toegestaan;  

8. de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;  

9. er kan afgeweken worden indien is aangetoond dat is voorzien in een 
adequate landschappelijke inpassing die bestaat uit een beplantingsstrook 
met een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten, 
met een breedte van ten minste 10 meter;  

10. er kan afgeweken worden indien zorg wordt gedragen voor ruimtelijke 
kwaliteitswinst in de vorm van landschaps- of natuurontwikkeling of het 
verbeteren van de inrichting van het erf ter plaatse van het bouwvlak; 
alvorens tot wijziging over te gaan vragen burgemeester en wethouders 
hierover schriftelijk advies van een deskundige;  

11. er kan uitsluitend afgeweken worden indien een privaatrechtelijke 
overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van 
de landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteitswinst;  

b. het vervangend nieuw bouwen van een gebouw ten behoeve van een Nieuwe 
Economische Drager (NED) op gronden met de bestemming 'Agrarisch met 
waarden', ter plaatse van een 'bouwvlak' en op gronden met de bestemming 
'Wonen aanduiding voormalig agrarisch bedrijf (vab)' met inachtneming van het 
volgende:  

1. de oppervlakte van het gebouw ten behoeve van de NED bedraagt ten 
hoogste het in bijlage 1 genoemde oppervlakte;  

2. er kan afgeweken worden indien tenminste eenzelfde oppervlak aan 
bestaande agrarische bedrijfsgebouwen behorende tot hetzelfde agrarisch 
bedrijf of bestaande bedrijfsgebouwen, behorend tot het voormalige 
agrarische bedrijf, wordt gesloopt;  

3. er kan afgeweken worden indien ook toepassing is of wordt gegeven aan 
het bepaalde in lid a van dit artikel;  

c. het realiseren van een paardenbak op gronden met de bestemming 'Agrarisch met 
Waarden', 'Wonen' en 'Tuin', met inachtneming van het volgende:  

1. het oppervlak van de paardenbak bedraagt ten hoogste 800 m² ;  
2. er kan niet afgeweken worden indien:  

 binnen een afstand van 100 meter van gronden met de 
bestemming Natuur;  

 binnen een afstand van 100 meter van gronden met de 
bestemming Water-Deltawater;  

 binnen een afstand van 50 meter ten opzichte van de meest nabij 
gelegen woning van derden;  

 binnen een afstand van 100 m van gronden met de bestemming 
Verblijfsrecreatie;  

3. de paardenbak grenst aan een bouwvlak of bestemmingsvlak, waarbinnen 
een agrarisch bedrijf of een woning is toegestaan en aanwezig is;  

4. verlichting door middel van lichtmasten is niet toegestaan;  
5. geluidsinstallaties zijn niet toegestaan;  
6. de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van aangrenzende bestemmingen en functies;  
7. er kan afgeweken worden indien is aangetoond, dat de 

landschapswaarden, zoals benoemd in lid 3.1 onder b, niet onevenredig 
worden of kunnen worden geschaad, waartoe dient te worden voorzien in 
een adequate landschappelijke inpassing.  



 
 

 

d. afwijkingen van de in deze regels voorgeschreven breedte- en dieptematen, 
oppervlakten, afmetingen en bebouwingspercentages en/of de uitkomst daarvan, 
met uitzondering van de hoogtebepalingen, tot ten hoogste 10%;  

e. afwijkingen tot ten hoogste 10.00 meter in de plaats, richting of afmetingen van 
bestemmings- en bouwgrenzen ten behoeve van:  

1. een geringe aanpassing van het tracé of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling, indien de verkeersveiligheid of de 
verkeersintensiteit daartoe aanleiding geeft;  

2. een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde situering van bouwwerken;  
3. een aanpassing van de bij uitmeting van een terrein blijkende werkelijke 

toestand;  
f. het oprichten van antennes, antenne-opstelpunten en zend- en ontvangstmasten 

voor mobiele telefonie, radio- en televisiecommunicatie en 
alarmeringsvoorzieningen, zoals een sirene, tot 40.00 meter.  

ARTIKEL  8   ALGEMENE WIJZIGINGSREGELS 
8.1 Wijzigingsbevoegdheid 
Wijziging bestemmingsgrenzen/scheidslijnen 

a. Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet 
ruimtelijke ordening, het plan wijzigen ten behoeve van het wijzigen van 
bestemmingsgrenzen en scheidingslijnen op de verbeelding in het horizontale vlak 
tot ten hoogste 20 meter, indien zulks noodzakelijk is om de bij uitmeting blijkende 
werkelijke toestand aan te passen of om een ruimtelijk en technisch beter 
verantwoorde plaatsing van bouwwerken te bewerkstelligen dan wel uit een 
oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en bebouwing en er geen dringende 
redenen zijn, die zich hier tegen verzetten.  
 

Vergroting bouwvlakken 

b. Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet 
ruimtelijke ordening, het plan wijzigen ten behoeve van het vergroten van een 
bouwvlak tot ten hoogste 10% van de oppervlakte van het op de vebeelding 
aangegeven bouwvlak.  
 

Vervallen/toekennen bestemming Waarde – Archeologie 1 

c. Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet 
ruimtelijke ordening, het plan wijzigen:  

1. ten behoeve van het doen vervallen van de bestemming 'Waarde – 
Archeologie 1', indien, op basis van een archeologisch onderzoek is 
aangetoond, dat in de desbetreffende gronden geen archeologische 
waarden (meer) aanwezig zijn;  

2. ten behoeve van het toekennen van de bestemming archeologisch 
waardevol terrein, indien, op basis van een archeologisch onderzoek is 
aangetoond, dat in de desbetreffende gronden archeologische waarden 
aanwezig zijn.  



 
 

 

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS 
ARTIKEL  9  OVERGANGSRECHT 
9.1 Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en 
omvang niet wordt vergroot,  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd 

of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan 
binnen twee jaar na de dag, waarop het bouwwerk teniet is gegaan.  

b. eenmalig kan af geweken worden van het eerste lid voor het vergroten van de 
inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.  

c. het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.  

9.2 Overgangsrecht gebruik 
Voor het gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

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

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het 
eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdige 
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 
verkleind.  

c. indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan 
voor een periode langer dan één jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.  

d. het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.  

ARTIKEL 10  SLOTREGEL 
 
Deze regels kunnen worden aangehaald onder de naam "Regels van het wijzigingsplan  
Buitengebied, 5e planwijziging" van de Gemeente Vlissingen.  
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