
TOELICHTING VERGUNNINGENSTELSEL 
 
Voor een aantal met name genoemde werken en werkzaamheden geldt een 
vergunningsplicht binnen de gebiedsbestemmingen Agrarisch Dijikenlandschap en 
Agrarisch Wierdenlandschap. In de bestemmingen rekening gehouden met de 
landschapskenmerken van het dijkenlandschap en het wierdenlandschap. 
 
Het binden van werkzaamheden aan een omgevingsvergunning betekent dat deze 
pas mogen worden uitgevoerd, nadat een vergunning van Burgemeester en 
Wethouders is verkregen. Hierbij vindt een afweging van belangen plaats. Als het 
gaat om activiteiten die behoren tot het normale onderhoud en/of beheer, is geen 
omgevingsvergunning vereist. Daartoe worden gerekend die activiteiten die als 
onderdeel van de bedrijfsvoering met regelmaat (één of enkele malen per jaar) 
worden uitgevoerd. 
Ook kan voor meerdere werkzaamheden die collectief worden uitgevoerd, een 
éénmalige vergunning voor díe beheer- of inrichtingsplannen waarmee de gemeente 
in een ander kader heeft ingestemd (bijvoorbeeld ten aanzien van activiteiten in 
landinrichtingsverband). Een algemene toestemming kan worden verleend als de 
plannen passen binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan. Dan kunnen 
meerdere werken en werkzaamheden in één keer worden toegestaan en is voor 
afzonderlijke activiteiten geen vergunning meer nodig. Het gaat hier om een aantal 
samenhangende activiteiten, bijvoorbeeld als onderdeel van de ruilverkaveling.  
 
Werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, kunnen noodzakelijk 
of gewenst zijn vanuit oogpunt van één van de basisfuncties (landbouw, natuur of 
landschap) óf de toegevoegde functies (wonen, werken, recreatie, verkeer). 
Ten behoeve van de toetsing kan als afwegingsschema het volgende dienen: 
 
Gevolgen van de  
activiteit voor land-
schap of natuur → 

Vrijwel afwezig Matig  Groot 

Nut van de agrari-
sche activiteit ↓ 

   

Gering Toestaan Niet toestaan, tenzij  
onder voorwaarden 

Niet toestaan 

Redelijk groot Toestaan Toestaan onder  
Voorwaarden 

Niet toestaan, 
tenzij onder  
voorwaarden 

Groot Toestaan Toestaan Toestaan, mits 
compensatie 

 
In de agrarische bestemmingen wordt dus bij geringe gevolgen voor natuur en 
landschap de omgevingsvergunning in beginsel verleend. 
Bij matige gevolgen evenzo, zij het dat dan voorwaarden kunnen worden gesteld. 
Wel is zo dat in de bestemming "Agrarisch Wierdenlandschap  2" de afweging met de 
natuuraspecten zwaarder is dan in de overige agrarische gebiedsbestemmingen  
 
Als de effecten van de agrarische activiteit voor natuur en landschap groot zijn, wordt 
de activiteit terughoudend benaderd als het nut gering is. Als het nut redelijke groot 
is, gelden voorwaarden, gericht op het beperken van negatieve effecten en wordt 
gezocht naar compensatie van eventueel verloren gegane waarden bij én een groot 
agrarisch nut, én ook aanzienlijke gevolgen voor natuur en landschap.  



(Voor de volledigheid zij nog opgemerkt, dat het toetsingsschema betrekking heeft op 
de onderlinge beoordeling van de basisfuncties landbouw, natuur, landschap. Voor 
de beoordeling van toegevoegde functies (bijvoorbeeld infrastructuur of recreatief 
medegebruik) geldt deze op zich ondergeschikt zijn aan de basisfuncties; de toe-
laatbaarheid ervan kan dan ook plaatsvinden mits de ingreep geringe gevolgen heeft 
voor de basisfuncties en eventuele schade door maatregelen beperkt of voorkomen 
kan worden. 
Bij het nut ten behoeve van de agrarische activiteit zal gekeken kunnen worden naar 
de (positieve) gevolgen in bedrijfseconomische zin (voor het arbeidsinkomen en de 
arbeidstijd) en naar de cultuurtechnische effecten (verbetering productie-
omstandigheden). In de regel zal de aanvrager dat bij het verzoek om 
omgevingsvergunning kunnen aangeven. 
Ten aanzien van de gevolgen voor natuur en landschap zal gekeken kunnen worden 
naar de mogelijke effecten, geplaatst binnen de onderzoeken die ten behoeve van 
het plangebied reeds zijn gedaan (zie literatuuroverzicht, bijlage 1), voor zover 
mogelijk aangevuld met concrete gegevens. 
Bij de toepassing van het stelsel voor omgevingsvergunningen zal, als gezegd, de 
landschappelijke verscheidenheid (op basis van figuur 2, landschappelijke 
hoofdstructuur) tot een genuanceerde toepassing leiden. Verwezen kan voorts 
worden naar de beheers- en inrichtingsmaatregelen die in het Land-
schapsbeleidsplan en het Landschapsontwikkelingsplan worden aangegeven. 
  
Uiteindelijk valt pas in het kader van concrete verzoeken te beoordelen hoe de 
beoordeling uitvalt. Daarbij kan de specifieke gebiedssituatie in de afweging worden 
betrokken. 
 
-- afstemming op RAK Appingedam – Delfzijl  
 
Meer in het bijzonder geldt voor de toepassing van het vergunningenstelsel de 
afstemming op de RAK Appingedam - Delfzijl. Het gebied van de RAK ligt in het 
zuidelijk deel van het plangebied (zie begrenzing kaart gebiedsvisie in de toelichting). 
Voor het meest zuidelijke deel van RAK-gebied geldt de bestemming "Agrarisch 
Wierdenlandschap 2", voor het overige de bestemming "Agrarisch Wierdenlandschap 
1".  Beide bestemmingen bevatten een omgevingsvergunningenstelsel. 
Hiervóór is in deze bijlage de algemene toetsing gegeven. Specifiek is de toetsing in 
relatie tot de afspraken van de RAK Appingedam - Delfzijl.  
In de RAK is het behoud van het landschappelijk "casco" et principiële uitgangspunt.  
De uitgangspunten voor de bepaling van het casco zijn hieronder weergegeven met 
daarbij de concretisering in het bestemmingsplan: 
 

activiteit cascoplan RAK: bescherming bestemmingsplan: 

natuurlijke waterlopen beschermd met de bestemming "Water" 

contourlijnen/archeologisch 
waardevolle terreinen 

beschermd via aanvullende bestemming 
"Waarde Archeologie 1" 

herkenbaar verkavelingspatroon beschermd via omgevingsvergunning 
binnen bestemmingen "Agrarisch 
Wierdenlandschap 1 en 2" 

 
 



Om een tot een goede afweging van een aantal bepalende activiteiten te komen, 
heeft de ruilverkalingscommissie samen met de gemeenten een matrix ontwikkeld. 
Het gaat hierbij met name om de toelaatbaarheid van ingrepen in waardevolle 
kavelpatronen en natuurlijke waterlopen. 
Daar waar de natuurlijke waterlopen al beschermd zijn, betreft het met name de 
toepassing van het stelsel voor omgevingsvergunningen voor de archeologisch 
waardevolle terreinen en het herkenbare verkavelingspatroon. 
 
De archeologisch waardevolle terreinen zijn onder de dubbelbestemming "Waarde 
Archeologie " gebracht. De bestemming is gericht op het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van de archeologische en cultuurlandschappelijke waarden 1

Omgevingsvergunningsplichtig zijn in het bijzonder ingrijpende werkzaamheden in de 
bodemstructuur en het uitvoeren van diepe grondbewerkingen. 

). 

Voor het herkenbare verkavelingspatroon voorziet het vergunningenstelsel in 
respectievelijk de bestemming "Agrarisch Wierdenlandschap 1 en 2", namelijk door 
vergunningplichtig te stellen: het wijzigen van het verkavelingspatroon vanwege het 
graven of dempen van watergangen of anderszins werkzaamheden. 
 
Voor de afweging van in het bijzonder deze omgevingsvergunning geeft de RAK een 
afwegingsmatrix waarbij het landbouwkundig nut van de ingreep wordt ingeschat en 
vervolgens wordt bekeken in hoeverre het karakteristieke verkavelingspatroon 
herkenbaar blijft. Deze matrix sluit nauw aan bij de afwegingsmatrix die in het de 
bestemmingsplanregels voor het vergunningenstelsel is opgenomen en die eerder in 
deze bijlage is opgenomen. Voor een zo goed mogelijke afstemming tussen 
bestemmingsplan en RAK Appingedam-Delfzijl worden hieronder de relevante 
passages uit het RAK ingelast. In verband met de afstemming tussen RAK 
Appingedam-Delfzijl en het bestemmingsplan Buitengebied Delfzijl-Noord volgt 
hieronder de relevante tekst uit het landinrichtingsrapport . In het bijzonder betreft het 
hier de afweging landbouw-landschap zoals die in hoofdstuk 5 van het RAK-rapport 
worden beschreven. 
 

                                                 
1) Als cultuurlandschap wordt gedefinieerd: een landschap waarvan de identiteit in overwegende mate 

wordt bepaald door patronen en structuren die voortkomen uit het menselijke gebruik.  



 
Bijlage 2 (vervolg) 
 
RAK Appingedam Delfzijl 
Dienst Landelijk Gebied,  April 2001. 
(Vastgesteld door de Landinrichtingscommissie 27 september 2000 
vastgesteld Gedeputeerde Staten van Groningen d.d. 10 april 2001). 
Uit de RAK Appingedam-Delfzijl volgt hierna hoofdstuk 5. 
 


















