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A r t i k e l  1   

B e g r i p p e n  

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

a .  he t  p l a n :  

het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Wymbritseradiel; 

 

b .  a a n - h u i s - v e r b o nd e n  be r o ep :  

een dienstverlenend beroep dat op kleine schaal in een woning en/of 

daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning 

in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende 

beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstem-

ming is met de woonfunctie; 

 

c .  a a n -  o f  u i t b o uw :  

een onderdeel van een hoofdgebouw dat door de vorm daarvan onder-

scheiden kan worden en dat door zijn ligging en/of in architectonisch 

opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm; 

 

d .  a a n l e g g en :  

het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan 

of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of 

een voor dit doel aangebrachte voorziening of aan een ander vaartuig, 

gedurende de tijd die daadwerkelijk gebruikt wordt voor een recreatief 

verblijf op of in de omgeving van het vaartuig; 

 

e .  a g r a r i s c h  b ed r i j f :  

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door mid-

del van het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 

 

f .  beb ouw i ng :  

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

 

g .  bed r i j f sw on i n g /d i en s twon i n g :  

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts be-

doeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, 

gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is; 

 

h .  bepe r k t  kwe t s ba a r  ob j e c t :  

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtin-

gen een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, 

waarmee rekening moet worden gehouden; 
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i .  be s t emm i ng s g r en s :  

de grens van een bestemmingsvlak; 

 

j .  be s t emm i ng s v l a k :  

een in het plan aangegeven vlak met eenzelfde bestemming; 

 

k .  b i j g e b ouw :  

een op zichzelf staand gebouw dat gelet op de bestemming en door zijn 

ligging en/of architectonische verschijningsvorm ondergeschikt is aan 

een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 

 

l .  b ouwen :  

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ver-

anderen en het vergroten van een bouwwerk; 

 

m .  b ouwg r e n s :  

een als zodanig in het plan aangegeven lijn; 

 

n .  b ouw la a g :  

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij be-

nadering gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, 

zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onder-

bouw en kapverdieping; 

 

o .  b ouwpe r c ee l :  

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelf-

standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

 

p .  b ouwv l a k :  

een in het plan door bouwgrenzen omsloten vlak; 

 

q .  b ouwwer k :  

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander ma-

teriaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij 

direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

 

r .  g e b ouw :  

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

 

s .  g e b r u i k s g e r i c h t e  p a a r d en h oud e r i j :  

paardenhouderij die is gericht op het africhten en trainen van paarden, 

het bieden van stalruimte voor paarden en het geven van instructie aan 

derden; 
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t .  g e l u i d z o n e r i n g s p l i c h t i g e  i n r i c h t i n g :  

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het ter-

rein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vast-

gesteld; 

 

u .  g r oe p s a c c ommoda t i e :  

(deel van) een gebouw welke blijvend bestemd is voor tijdelijk recrea-

tief nachtverblijf door groepen, waarbij wordt overnacht in slaapzalen 

en/of slaapkamers waar een dagverblijf beschikbaar is waarin de gasten 

mede huishoudelijke werkzaamheden kunnen verrichten; 

 

v .  g r on dg eb onden  a g r a r i s c h  b ed r i j f :  

een agrarisch bedrijf dat voornamelijk niet in gebouwen plaatsvindt; 

 

w .  h o g e r e  g r e n swaa r d e :  

een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de 

voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastge-

steld op grond van de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder; 

 

x .  h oo f d g e b ouw :  

een gebouw dat op een bouwperceel architectonisch dan wel gelet op 

de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken; 

 

y .  i n d e l i n g s l i j n :  

een als zodanig in het plan aangegeven lijn ten behoeve van het indelen 

van het bouwvlak of bestemmingsvlak met het oog op een verschil in 

maatvoering en/of gebruik; 

 

z .  k ampee r g e b ouw :  

een gebouw, geen kampeermiddel zijnde, van beperkte omvang, dat 

dient voor het periodiek recreatief nachtverblijf, waarvan de gebruikers 

hun hoofdverblijf elders hebben; 

 

a a .  k ampee rm i d de l :  

- een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, mits: 

-  deze is voorzien van een as-/wielenstelsel en een dissel; 

-  deze bestaat uit één geheel (dus geen gekoppelde caravans en 

geen aangebouwde uitbreidingen); 

-  deze is voort te bewegen als aanhanger; 

-  deze een maximale hoogte heeft van 3,5 m en een maximale op-

pervlakte heeft van 55 m²; 

-  enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig 

of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, mits deze 

een maximale hoogte heeft van 3,5 m en een maximale oppervlakte 

heeft van 55 m²; 
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één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen 

voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan 

wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

 

b b .  k l e i n s c ha l i g e  o nd e r g e s c h i k t e  h o r e ca - a c t i v i t e i t en :  

horeca-activiteiten die zowel qua omvang als functie ondergeschikt zijn 

aan de activiteit ten behoeve waarvan zij worden uitgeoefend en die 

gericht zijn op het overdag verstrekken van (niet of licht alcoholhou-

dende) dranken en eenvoudige etenswaren aan bezoekers; 

 

c c .  kwe t s ba a r  o b j e c t :  

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtin-

gen een grenswaarde voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, 

die in acht moet worden genomen; 

 

d d .  l i g p l a a t s  i n n emen :  

het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan 

of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of 

een voor dat doel aangebrachte voorziening of aan een ander vaartuig, 

anders dan voor aanleggen; 

 

e e .  maa t s cha p pe l i j k e  v oo r z i e n i n g en :  

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, 

sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van 

openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca 

ten dienste van deze voorzieningen; 

 

f f .  maneg eb ed r i j f :  

paardenhouderij die is gericht op het bieden van paardrijmogelijkheden 

(inclusief instructie) aan derden, al dan niet in combinatie met stallings-

ruimte voor paarden van derden en al dan niet met een horecavoorzie-

ning die is gericht op het verstrekken van dranken en etenswaren aan 

bezoekers van het manegebedrijf; 

 

g g .  Na t u u r t oe t s :  

een toets waarbij is onderzocht of op voorhand redelijkerwijs te ver-

wachten is dat een ontheffing op  grond van de Flora- en faunawet en / 

of een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, indien 

vereist, kan worden verleend; 

 

h h .  n i e t - g r o n dg eb onden  a g r a r i s c h e  n e v ena c t i v i t e i t :  

een agrarische bedrijfsvoering ondergeschikt aan het grondgebonden 

agrarisch bedrijf die voornamelijk in gebouwen plaatsvindt; 

 

i i .  o v e r k ap p i n g :  

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking  en niet, óf 

met ten hoogste twee wanden is omsloten; 
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j j .  p aa r de nbed r i j f :   

een bedrijf dat een combinatie is van een gebruiksgerichte paardenhou-

derij, een productiegerichte paardenhouderij en/of een manegebedrijf; 

 

k k .  pe i l :  

de bovenzijde van de afgewerkte begane grondvloer: 

-  indien deze bovenzijde meer dan 60 cm boven het straatpeil ligt of 

komt te liggen, is 60 cm + het straatpeil het peil; 

-  indien deze bovenzijde meer dan 20 m van de straat of weg ligt of 

komt te liggen én dan meer dan 10 cm boven het aansluitende ter-

rein ligt of komt te liggen, is 10 cm + het aansluitende terrein het 

peil; 

 

l l .  p r od u c t i e g e r i c h t e  p a a r d en h oude r i j :  

grondgebonden paardenhouderij die is gericht op het fokken van paar-

den en het bieden van leefruimte aan opgroeiende paarden, eventueel 

in combinatie met (en daaraan ondergeschikte) trainingsfaciliteiten ten 

behoeve van de eigen gefokte paarden; 

 

mm .  r e c r ea t i ewon i n g  

een gebouw dat dient als recreatiewoonverblijf, waarvan de gebruikers 

hun hoofdverblijf elders hebben; 

 

n n .  r e c r ea t i ewoonwag e n :  

een woonwagen die dient als recreatiewoonverblijf waarvan de gebrui-

kers hun hoofdverblijf elders hebben; 

 

o o .  r i s i c o v o l l e  i n r i c h t i n g :  

een inrichting, bij welke het Besluit externe veiligheid inrichtingen 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; 

 

p p .  s e k s i n r i c h t i n g :  

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin bedrijfsma-

tig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen 

worden verricht of vertoningen van erotisch pornografische aard plaats-

vinden. Onder een  seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seks-

bioscoop, een seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een 

prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesa-

lon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

 

q q .  s t r a a tp e i l :  

de hoogte van de straat of weg op de plaats waar de hoofdtoegang van 

een bouwwerk aan die straat of weg grenst; 
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r r .  v a a r t u i g :  

naast het begrip vaartuig in gebruikelijke zin van het woord, een vaar-

tuig zonder waterverplaatsing, een casco, een vaartuig in aanbouw en 

een vaartuig dat de geschiktheid tot varen of drijven heeft verloren, 

dan wel overblijfselen daarvan; 

 

s s .  v o o r k eu r s g r e n swaa r de :  

de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks 

kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhin-

der; 

 

t t .  won i n g :  

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 

één afzonderlijk huishouden; 

 

u u .  woonboo t :  

elk drijvend of anderszins geheel of in hoofdzaak in het water geplaatst 

voorwerp dat uitsluitend of in hoofdzaak als woning gebezigd of tot wo-

ning bestemd is, ook indien het nog in aanbouw is, uitsluitend ten be-

hoeve van recreatief verblijf. 
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A r t i k e l  2   

W i j z e  v a n  m e t e n  

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

a .  de  b o uwhoog t e  v a n  ee n  b o uwwe r k :  

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of bouwwerk, 

geen gebouw zijnde, met uitzondering van kleine bouwonderdelen, zo-

als schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bouwonderdelen; 

 

b .  de  g o o t h oo g te  v a n  e en  b ouwwe r k :  

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. druiplijn, het boei-

bord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

 

c .  de  da k he l l i n g  v a n  een  b ouwwe r k :  

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;  

 

d .  de  op p e r v l a k t e  v a n  ee n  b o uwwe r k :  

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidings-

muren, nederwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het 

afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

 

e .  de  i n h o ud  v a n  e e n  b ouwwe r k :  

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de 

gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van da-

ken en dakkapellen; 

 

f .  de  a f s t a nd  t o t  d e  ( z i j d e l i n g s e )  g r e n s  v a n  e e n  b o uw -

p e r c e e l :  

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een 

bouwperceel; 

 

g .  de  h o o g te  v a n  ee n  w i n d t u r b i ne :  

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

 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden onder-

geschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, venti-

latiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, 

overstekende daken en kleine windturbines buiten beschouwing gelaten, mits 

de overschrijding van de bouw- c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m 

bedraagt. 
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B e s t e m m i n g s r e g e l s  
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A r t i k e l  3   

A g r a r i s c h  

3.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. agrarische cultuurgronden; 

b. grondgebonden agrarische bedrijven met niet-grondgebonden agrarische 

nevenactiviteiten, waarvan de oppervlakte niet meer dan 500 m² be-

draagt dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is; 

c. agrarisch bedrijf, uitsluitend voor de bedrijven gevestigd op: 

-  Moarrawei 3a te Abbega; 

-  Nummer 21 te Koufurderrige. 

d. landbouwontsluitingswegen; 

e. een tijdelijke standplaats voor een recreatiewoonwagen, uitsluitend op 

het perceel nummer 55a te Koufurderrige, met dien verstande dat het 

gebruik van de gronden als tijdelijke standplaats voor een recreatie-

woonwagen dient te worden beëindigd op het moment dat de huidige 

bezitter van de huidige recreatiewoonwagen het gebruik daarvan beëin-

digt; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

f. bestaande windturbines en bestaande mestvergistingsinstallaties; 

g. voet-, fiets- en ruiterpaden; 

h. water; 

i. dagrecreatieve voorzieningen, uitsluitend in de vorm van parkeer- en 

picknickvoorzieningen, visplaatsen, aanlegplaatsen en naar de aard daar-

mee gelijk te stellen kleinschalige voorzieningen; 

j. groepskampeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

"groepskampeerterrein", met dien verstande dat in de periode van 1 no-

vember tot en met 14 maart van elk kalenderjaar geen kampeermidde-

len aanwezig mogen zijn;  

k. verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van een kampeerterrein, 

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "kampeerterrein", waarbij het 

aantal staanplaatsen voor kampeermiddelen is beperkt tot het navol-

gende maximum per adres: 

-  De Burd 14 te Heeg: 25 staanplaatsen; 

-  Lytshuzen 6 te Heeg: 25 staanplaatsen; 

-  Klokhúsdyk 7 te Idzega: 25 staanplaatsen; 

-  Kaepwei 4 te Gaastmeer: 20 staanplaatsen; 

-  Kaepwei 5 te Gaastmeer: 25 staanplaatsen; 

-  Kaepwei 6 te Gaastmeer: 4 staanplaatsen; 

-  Yntemapolder 4 te Gaastmeer: 15 staanplaatsen; 

-  Nummer 19 te Ypecolsga: 10 staanplaatsen; 

-  Nummer 1 te Indijk: 15 staanplaatsen; 
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met dien verstande dat in de periode van 1 november tot en met 14 

maart van elk kalenderjaar geen kampeermiddelen aanwezig mogen 

zijn; 

l. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de wa-

terhuishouding; 

m. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de in artikel 27, onder b aangegeven beheersgrenzen; 

 

en voor zover ter plaatse van de aanduiding: 

n. "autocrossterrein", tevens voor autocrossactiviteiten; 

o. "bos", tevens voor bos; 

p. "dijk" tevens voor de bescherming van het voor het betreffende dijkge-

deelte kenmerkende breedte- en hoogteprofiel; 

q. "gebied met hoogwaterpeil" tevens voor de instandhouding van relatief 

natte veenweidegronden; 

r. "meeroever", tevens voor de bescherming van de herkenbaarheid van 

natuurlijke hoogteverschillen en aanwezige dijken en/of dijkrestanten 

met een landschappelijke/cultuurhistorische waarde; 

s. "onregelmatige blokverkaveling", tevens voor de bescherming van de 

herkenbaarheid van de onregelmatige blokverkaveling; 

t. "terp", tevens voor de bescherming van de visuele herkenbaarheid als 

(voormalige)  woonplaats; 

u. "waterloop", tevens voor de bescherming van de schaal en het patroon 

van de verkaveling, door middel van handhaving van de betreffende wa-

terloop; 

v. "ecologische verbindingszone", tevens voor een ecologische verbindings-

zone; 

w. "10-6 contour LPG-tankstations", tevens voor tegengaan van een te hoog 

veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege 

een LPG-tankstation; 

x. "grasland", tevens voor de instandhouding, het herstel en de ontwikke-

ling van de waarden als broed-, pleister- en foerageergebied voor wei-

devogels, trekvogels en overwinterende vogels;  

 

In de bestemming zijn tevens de volgende nevenactiviteiten begrepen: 

y. gebruiksgerichte paardenhouderij (paardenpension, geen manegebe-

drijfsactiviteiten);  

z. aan-huis-verbonden beroepen; 

aa. bêd & brochje, mits het aantal daarvoor beschikbare kamers beperkt 

blijft tot 2 per bedrijfswoning, met een maximum van 4 slaapplaatsen; 

bb. stalling en/of opslag van vaartuigen of kampeermiddelen; 

cc. boerderijwinkel ten behoeve van verkoop van voornamelijk productie-

gebonden streekproducten met een netto verkoopvloeroppervlakte van 

ten hoogste 100 m²; 

dd. theeschenkerij, 

 

met dien verstande dat: 
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1.  voornoemde nevenactiviteiten niet zijn toegestaan ter plaatse van de 

aanduiding "agrarische loods"; 

2.  voornoemde activiteiten uitsluitend zijn toegestaan als nevenactiviteit 

bij een agrarisch bedrijf; 

3.  de nevenactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan in bedrijfsgebouwen, 

niet zijnde kassen, en bedrijfswoningen; 

4.  ten hoogste 1/3 deel van bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en be-

drijfswoningen, tot een oppervlakte van ten hoogste  400 m² voor de 

voornoemde nevenactiviteiten mogen worden gebruikt. 

 

 

3.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen ten behoe-

ve van agrarische bedrijven gelden de volgende regels: 

1. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de in 

het plan middels een bouwvlak/bebouwingsrichting aangegeven 

agrarisch bedrijf waaronder voor de bedrijven ter plaatse van de 

aanduiding "kampeerterrein" de voor dat doel benodigde gebouwen 

begrepen; 

2. met uitzondering van gebouwen die volledig zijn omsloten door 

bouwgrenzen, dienen gebouwen te worden gegroepeerd binnen een 

denkbeeldige rechthoek van 1 hectare, met dien verstande dat de 

oppervlakte aan gebouwen ten behoeve van het agrarisch bedrijf 

aan de Moarrawei 3a te Abbega en Nummer 21 te Koufuderrige bo-

vendien beperkt is tot de bestaande oppervlakte vermeerderd met 

ten hoogste 500 m²; 

3. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen binnen de bouwvlak-

ken ter plaatse van de aanduiding "agrarische loods" mag niet meer 

dan respectievelijk 3 m en 5 m bedragen, dan wel de bestaande 

hoogte indien deze meer bedraagt; 

4. de goot- en bouwhoogte van overige bedrijfsgebouwen mag niet 

meer dan respectievelijk 4,5 m en 14 m bedragen, dan wel de be-

staande hoogte indien deze meer bedraagt; 

5. de dakhelling van bedrijfsgebouwen mag niet minder dan 15° bedra-
gen, met uitzondering van een oppervlakte van maximaal 100 m², 

dan wel de bestaande dakhelling indien deze minder bedraagt; 

6. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan 1 per bedrijf bedra-

gen, dan wel het in het bestemmingsvlak aangegeven aantal indien 

dat meer bedraagt, met dien verstande dat ter plaatse van de aan-

duiding "agrarische loods" geen bedrijfswoningen zijn toegestaan; 

7. de oppervlakte van een niet-inpandige bedrijfswoning mag niet 

meer dan 150 m² bedragen; 

8. de goot- en bouwhoogte van bedrijfswoningen mag niet meer dan 

respectievelijk 4 m en 9 m bedragen, dan wel de bestaande hoogte 

indien deze meer bedraagt; 

GEBOUWEN TEN BEHOEVE 

VAN AGRARISCHE BEDRIJVEN 
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9. de dakhelling van bedrijfswoningen mag niet minder dan 15° bedra-
gen, dan wel de bestaande dakhelling indien deze minder bedraagt 

10. de afstand van de voorgevel van een bedrijfswoning tot de as van 

een weg met de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' mag niet minder 

dan de bestaande afstand bedragen; 

11. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswo-

ningen dienen op ten minste 3 m achter (het verlengde van) de naar 

de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning te worden gebouwd. 

 

b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzie-

ningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding geldt de 

volgende regel: 

- de inhoud per gebouw mag niet meer dan 50 m³ bedragen. 

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoe-

ve van agrarische bedrijven ter plaatse van de aanduiding "agrari-

sche loods" mag niet meer dan 5 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoe-

ve van agrarische bedrijven en de in lid 3.1 genoemde nevenactivi-

teiten binnen de in sub a, onder 2 bedoelde rechthoek mag niet 

meer dan 14 m bedragen; 

3. silo's mogen uitsluitend binnen de in sub a, onder 2 bedoelde recht-

hoek worden gebouwd; 

4. de bouwhoogte van sleufsilo's mag niet meer dan 3 m bedragen; 

5. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoe-

ve van agrarische bedrijven en de in lid 3.1 genoemde nevenactivi-

teiten buiten de in sub a, onder 2 bedoelde rechthoek mag niet 

meer dan 3 m bedragen; 

6. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan 

voor agrarische bedrijven en de in lid 3.1 genoemde nevenactivitei-

ten, mag niet meer dan 10 m bedragen, met dien verstande dat: 

a.  de bouwhoogte en de rotordiameter van windturbines, ter plaatse 

van de aanduiding "windturbine" niet meer dan de bestaande 

bouwhoogte en rotordiameter mag bedragen; 

b.  van deze bouwhoogte mag worden afgeweken ten behoeve van 

de beveiliging, geleiding en regeling van het verkeer. 

 

 

3.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

GEBOUWEN T.B.V. OPENBARE 

NUTSVOORZIENINGEN EN 

VOORZIENINGEN WATERHUIS-

HOUDING 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen 

de in lid 3.2, sub a onder 2 bedoelde rechthoek, indien niet wordt ge-

bouwd binnen een in het plan aangegeven bouwvlak of in de in het plan 

aangegeven bebouwingsrichting. Deze nadere eis kan uitsluitend worden 

gesteld voor zover de daarbij getrokken lijnen worden overschreden 

en/of een zijde van de in lid 3.2, sub a, onder 2 bedoelde rechthoek 

meer dan 150 m gaat bedragen; 

b. de goot- en bouwhoogte en dakhelling van een gebouw ter plaatse van 

de aanduiding "karakteristiek"; 

c. de plaats van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen 

en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; 

d. de plaats van de in lid 3.2, sub c, onder 6 genoemde bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, indien de bouwhoogte meer dan 5 m bedraagt; 

e. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien 

de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 

 

 

3.4 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

a. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid, 

ontheffing verlenen van: 

1. het bepaalde in lid 3.2, sub a, onder 2 en toestaan dat niet voor 

bewoning bestemde gebouwen ten behoeve van agrarische bedrij-

ven en/of het hobbymatig houden van vee buiten een in het plan 

aangegeven bouwvlak dan wel de in lid 3.2, sub a, onder 2 bedoel-

de rechthoek worden gebouwd, met dien verstande dat: 

-  de oppervlakte niet meer dan 50 m² mag bedragen; 

-  de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen; 

-  de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen; 

2. het bepaalde in lid 3.2, sub a, onder 2 voor een overschrijding van 

de in lid 3.2, sub a, onder 2 bedoelde rechthoek, met dien verstan-

de dat de oppervlakte van de denkbeeldige rechthoek niet meer 

dan 2 hectare mag bedragen; 

3. het bepaalde in lid 3.2, sub a, onder 4 tot een goothoogte van niet 

meer dan 6,5 m; 
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4. het bepaalde in lid 3.2, sub a, onder 5 tot ten hoogste 30% van de 

totale bebouwde oppervlakte per bedrijf; 

5. het bepaalde in lid 3.2, sub a, onder 5 voor het bouwen van serre-

stallen; 

6. het bepaalde in lid 3.2, sub a onder 10 voor het bouwen van de 

voorgevel van een bedrijfswoning op een afstand van de weg die 

minder is dan de bestaande afstand, met dien verstande dat, indien 

de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer meer dan de 

voorkeursgrenswaarde bedraagt, de ontheffing slechts wordt ver-

leend in overeenstemming met een verkregen hogere grenswaarde; 

7. het bepaalde in lid 3.2, sub c, onder 2 en toestaan dat de bouw-

hoogte voor torensilo's niet meer mag bedragen dan 25 m, tot niet 

meer dan 3 torensilo's per agrarisch bedrijf; 

8. het bepaalde in lid 3.2, sub c, onder 3, 4 en 5 voor het bouwen van 

silo's buiten de in lid 3.2, sub a, onder 2 bedoelde rechthoek met 

een bouwhoogte van niet meer dan 5 m, de hoogte van een afdek-

king niet meegerekend en tot een oppervlakte van niet meer dan  

1500 m². 

 

b. De in sub a, onder 1 bedoelde ontheffing voor het bouwen van gebou-

wen ten behoeve van agrarische bedrijven wordt uitsluitend verleend 

indien de noodzaak uit oogpunt van een adequate agrarische bedrijfs-

voering is aangetoond. 

 

c. De in sub a, onder 1 bedoelde ontheffing voor het bouwen van gebou-

wen voor het hobbymatig houden van vee wordt niet verleend indien: 

-  op het erf bij de woning voldoende mogelijkheden aanwezig zijn; 

-  de oppervlakte aan bijbehorende agrarische cultuurgrond minder 

dan 3 ha bedraagt; 

-  er sprake is van gebruik voor een periode korter dan 2 jaar. 

 

d. Alvorens de in sub a, onder 2 bedoelde ontheffing voor het overschrij-

den van de denkbeeldige rechthoek wordt verleend, overlegt de initia-

tiefnemer een beplantingsplan aan burgemeester en wethouders, waarin 

wordt voorzien in afscherming van het bedrijfsgedeelte door toepassing 

van een algehele of gedeeltelijke afschermende beplantingsstrook, 

waarbij een beplantingsstrook met een breedte van 5 m in ieder geval 

als afschermend wordt aangemerkt. 

 

e. De in sub a bedoelde ontheffingen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de 

landschappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van 

de toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen 

landschapskaart in acht worden genomen. 
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3.5 Spec i f i e ke  g eb ru i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begre-

pen: 

a. het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding "grasland" 

anders dan als grasland; 

b. het gebruik van de gronden ten behoeve van houtproductie, boomgaar-

den en boomkwekerijen, anders dan de gronden ter plaatse van de aan-

duiding "bos"; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor nevenactiviteiten anders 

dan de in lid 3.1 aangegeven nevenactiviteiten met de bijbehorende 

voorwaarden; 

d. het geheel of gedeeltelijk gebruik van gebouwen ter plaatse van de 

aanduiding "agrarische loods" als bedrijfswoning;  

e. het gebruik van gronden ten behoeve van de opslag van afbraak- en 

bouwmaterialen, grond- en bodemspecie en puin; 

f. het gebruik van de recreatiewoonwagen op het perceel 55a te Koufur-

derrige ten behoeve van permanente bewoning; 

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken ter plaatse van de aandui-

ding "10-6 contour LPG-tankstations" als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar 

object; 

h. het gebruik van gronden voor beplantingsstroken, met uitzondering van 

bestaande beplantingsstroken en beplantingsstroken welke op grond van 

dit plan dienen te worden gerealiseerd ten behoeve van afscherming. 

 

 

3.6 On the f f i n g  v an  d e  g eb ru i k s r eg e l s  

 

a. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

1. ontheffing van het bepaalde in lid 3.1 en lid 3.5 voor het gebruik 

van gronden ten behoeve van paardenbakken indien is gebleken dat 

de aanleg van een paardenbak op het erf van een woning dan wel 

op een agrarisch bouw- of bedrijfsperceel in verband met de be-

perkte ruimte of de terreininrichting of om andere redenen redelij-

kerwijs niet mogelijk is, met dien verstande dat: 

a.  de afstand van de paardenbak tot het eigen erf niet meer dan 

30 m mag bedragen; 

b.  de afstand van de paardenbak tot het erf van derden ten min-

ste 15 m dient te bedragen; 

PAARDENBAKKEN 



 

285.00.00.01.04.rgl - Bestemmingsplan Buitengebied Wymbritseradiel - 31 augustus 2010 

Artikel 3 Agrarisch 20 

c.  de afstand van de paardenbak tot de woning van derden ten 

minste 30 m dient te bedragen; 

d.  de oppervlakte per paardenbak niet meer dan 1.250 m² mag 

bedragen; 

e.  de hoogte van omheiningen niet meer dan 2 m mag bedragen 

f.  het aantal lichtmasten niet meer dan 4 mag bedragen; 

g.  de hoogte van lichtmasten niet meer dan 5 m mag bedragen; 

h.  de oppervlakte aan verharding ten behoeve van parkeren niet 

meer dan 150 m²  mag bedragen; 

i.  de afstand van de verharding ten behoeve van parkeren tot het 

erf van derden ten minste 15 m dient te bedragen; 

j.  de afstand van de verharding ten behoeve van parkeren tot de 

woning van derden ten minste 30 m dient te bedragen. 

2.  ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.1 en lid 3.5 voor het 

gebruik van gronden ten behoeve van de opslag van afbraak- en 

bouwmaterialen, grond- en bodemspecie en puin, ten behoeve van 

de waterbeheersing en verkeersvoorzieningen; 

3. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.1 en lid 3.5 voor het 

gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvig-

heid: 

a.  mits de bedrijven zijn opgenomen in categorie 1 of 2 van de bij 

deze planregels als bijlage 1 opgenomen Staat van Bedrijven; 

b. mits de bedrijven geen grote verkeersaantrekkende werking 

hebben; 

c. mits de bedrijvigheid niet gepaard gaat met opslag en/of stal-

ling buiten bedrijfsgebouwen; 

d. met dien verstande dat de ontheffing niet wordt verleend voor 

gronden en bouwwerken te plaatse van de aanduiding "agrari-

sche loods"; 

e. met dien verstande dat de ontheffing uitsluitend wordt ver-

leend voor niet-agrarische bedrijvigheid als nevenactiviteit bij 

het agrarisch bedrijf; 

f. met dien verstande dat de niet-agrarische bedrijvigheid uitslui-

tend is toegestaan in bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en 

bedrijfswoningen; 

g. met dien verstande dat de ontheffing wordt verleend voor ten 

hoogste 1/3 deel van bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en 

bedrijfswoningen, tot een oppervlakte van ten hoogste 400 m²; 

4. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.1 en lid 3.5 voor het 

gebruik van gronden en bouwwerken voor maximaal 2 recreatieap-

partementen met een oppervlakte van ten hoogste 100 m² vloerop-

pervlakte per appartement, met dien verstande dat: 

a.  de ontheffing niet wordt verleend voor gronden en bouwwerken 

te plaatse van de aanduiding "agrarische loods"; 

b. de ontheffing uitsluitend wordt verleend voor recreatieappar-

tementen als nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf; 
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c. de recreatieappartementen uitsluitend zijn toegestaan in be-

drijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en bedrijfswoningen; 

5. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.1 en lid 3.5 voor het 

gebruik van gronden en bouwwerken voor een groepsaccommoda-

tie, met dien verstande dat: 

a.  de ontheffing niet wordt verleend voor gronden en bouwwerken 

te plaatse van de aanduiding "agrarische loods"; 

b. de ontheffing uitsluitend wordt verleend voor een groepsac-

commodatie als nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf; 

c. de groepsaccommodatie uitsluitend is toegestaan in bedrijfsge-

bouwen, niet zijnde kassen, en bedrijfswoningen; 

d. de ontheffing wordt verleend voor ten hoogste 1/3 deel van 

bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en bedrijfswoningen, tot 

een oppervlakte van ten hoogste 400 m²; 

6. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.1 en lid 3.5 voor het 

gebruik van gronden en bouwwerken voor ontvangstruimten ten be-

hoeve van maatschappelijke, zorg- en/of recreatieve activiteiten, 

met dien verstande dat: 

a.  de ontheffing niet wordt verleend voor gronden en bouwwerken 

te plaatse van de aanduiding "agrarische loods"; 

b. de ontheffing uitsluitend wordt verleend voor ontvangstruimten 

ten behoeve van maatschappelijke, zorg- en/of recreatieve ac-

tiviteiten als nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf; 

c. de ontvangstruimten ten behoeve van maatschappelijke, zorg- 

en/of recreatieve activiteiten uitsluitend zijn toegestaan in 

bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en bedrijfswoningen; 

d. de ontheffing wordt verleend voor ten hoogste 1/3 deel van 

bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en bedrijfswoningen, tot 

een oppervlakte van ten hoogste 400 m²; 

7. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.1 en lid 3.5 voor het 

gebruik van gronden voor de realisatie van een nieuw kampeerter-

rein dan wel de uitbreiding van een bestaand kampeerterrein met 

dien verstande dat: 

a. per dorpsgebied zoals die zijn aangegeven op de in bijlage 3 

van deze planregels opgenomen dorpsgebiedenkaart, 1 kam-

peerterrein is toegestaan, met dien verstande dat: 

- de dorpsgebieden Koufurderrige en Smallebrugge als 1 

dorpsgebied moeten beschouwd; 

- de dorpsgebieden Nijland en Tjalhuizum als 1 dorpsgebied 

moeten worden beschouwd; 

met dien verstande dat de beperking tot 1 kampeerterrein niet 

geldt voor de dorpsgebieden dan wel combinatie van dorpsge-

bieden Heeg, Woudsend/Ypecolsga/Indijk, Oude-

ga/Idezega/Sandfirden, Gaastmeer en IJlst; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a ten westen van de lijn 

Feandyk - Tsjerkewei- Wieldyk in de dorpsgebieden Oudega, 
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Sandfirden en Gaastmeer geen nieuwe kampeerterreinen mo-

gen worden gerealiseerd; 

c. (de uitbreiding van) het kampeerterrein op of in aansluiting bij 

het erf wordt gerealiseerd; 

d. (de uitbreiding van) het kampeerterrein op ten minste 500 m 

van een bestaand kampeerterrein dient te worden gesitueerd; 

e. de ontheffing niet wordt verleend voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de gronden met de dubbelbestemming ‘Natura 

2000 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving’, de dubbel-

bestemming ‘Natura 2000 Sneekermeergebied’ en de dubbelbe-

stemming "Natura 2000 Witte en Zwarte Brekken; 

f. de ontheffing niet wordt verleend voor zover de gronden gren-

zen aan de bebouwde kom of gelegen zijn binnen een afstand 

van 50 m tot een woon- of een bedrijfsperceel van derden; 

g. de ontheffing slechts wordt verleend indien er sprake is van 

een goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappe-

lijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de 

toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgeno-

men landschapskaart in acht worden genomen; 

h. rond (de uitbreiding van) het kampeerterrein wordt voorzien in 

een algehele of gedeeltelijke afschermende beplantingsstrook, 

waarbij een beplantingsstrook met een breedte van 5 m in ie-

der geval als afschermend wordt aangemerkt; 

i. het aantal standplaatsen voor kampeermiddelen ten hoogste 25 

mag bedragen; 

j. er geen stacaravans mogen worden gebouwd/ geplaatst; 

k. in de periode van 1 november tot en met 14 maart van elk ka-

lenderjaar geen kampeermiddelen aanwezig mogen zijn; 

l. de oppervlakte aan gebouwen ten behoeve van beheervoorzie-

ningen en sanitaire voorzieningen ten hoogste 200 m² per kam-

peerterrein mag bedragen; 

m. voor het bouwen van gebouwen de regels uit lid 3.2 overeen-

komstig van toepassing zijn.  

8. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.1 en lid 3.5, al dan 

niet in combinatie met de ontheffing als bedoeld in sub 5, voor het 

gebruik van gronden voor de realisatie van een haventje met lig-

plaatsen ten behoeve van een groepsaccommodatie ter plaatse van 

de aanduiding "groepsaccommodatie", met dien verstande dat: 

a. het aantal ligplaatsen niet meer dan 1 ligplaats per 4 personen 

mag bedragen, waarbij het totaal aantal ligplaatsen per 

groepsaccommodatie nooit meer dan 10 mag bedragen; 

b. de ligplaatsen worden gerealiseerd binnen een haventje, met 

het oog op het intact laten van de natuurlijke oevers. Hierbij 

wordt, afhankelijk van de situatie, de oever doorsneden door 

de haveningang; 

c. alvorens de ontheffing wordt verleend, door de initiatiefnemer 

overleg is gepleegd met de waterbeherende instantie; 

HAVENTJE MET LIG-

PLAATSEN TEN BEHOEVE 

VAN GROEPS-

ACCOMMODATIE 
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9. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.1 en lid 3.5, al dan 

niet in combinatie met de ontheffing als bedoeld in sub 7, voor het 

gebruik van gronden voor de realisatie van een haventje met lig-

plaatsen ten behoeve van een kampeerterrein ter plaatse van de 

aanduiding "kampeerterrein", met dien verstande dat: 

a. het aantal ligplaatsen nooit meer dan het aantal kampeermid-

delen mag bedragen; 

b. de ligplaatsen worden gerealiseerd binnen een haventje, met 

het oog op het intact laten van de natuurlijke oevers. Hierbij 

wordt, afhankelijk van de situatie, de oever doorsneden door 

de haveningang; 

c. de ligplaatsen niet mogen worden gebruikt in de periode van 1 

november tot en met 14 maart van elk kalenderjaar; 

d. alvorens de ontheffing wordt verleend, door de initiatiefnemer 

overleg is gepleegd met de waterbeherende instantie. 

 

b. De in sub a bedoelde ontheffingen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de 

landschappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van 

de toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen 

landschapskaart in acht worden genomen. 

 

 

3.7 Aan l e g v e r g unn i n g  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders, voor de hierna 

onderscheiden gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren: 

1.  ter plaatse van de aanduiding "terp", "dijk" en "meeroever": 

-  het ophogen, afgraven, afschuiven of egaliseren van gronden; 

2.  ter plaatse van de aanduiding "onregelmatige blokverkaveling": 

-  het dempen, verbreden en/of graven van vaarten, sloten of 

watergangen; 

3.  ter plaatse van de aanduiding "waterloop"; 

-  het dempen van de betreffende waterloop; 

4.  ter plaatse van de aanduiding "grasland": 

-  het ophogen of afgraven van gronden; 

-  het dempen, verbreden en/of graven van vaarten, sloten of 

watergangen, het vergroten of verkleinen van het doorstro-

mingsprofiel daarvan en het al dan niet met behulp van kunst-

werken, zoals dammen, stuwen en duikers wijzigen van de wa-

terhuishouding; 

-  het maken van walbeschoeiingen, kades en dijken; 

-  het wijzigen van greppels en drainagesystemen; 

5.  ter plaatse van de aanduiding "gebied met hoog waterpeil": 

HAVENTJE MET LIGPLAAT-

SEN TEN BEHOEVE VAN 

KAMPEERTERREIN 
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-  het dempen en/of afgraven van vaarten, sloten en watergan-

gen of het vergroten of verkleinen van het doorstromingsprofiel 

daarvan en het al dan niet met behulp van kunstwerken, zoals 

dammen, stuwen en duikers wijzigen van de waterhuishouding. 

 

b. De in sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden die: 

1.  het normale onderhoud en beheer betreffen; 

2.  die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 

3.  mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende aanleg-

vergunning. 

 

c. De in sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid. 

 

d. De in sub a, onder 4 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien 

bovendien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de betekenis 

voor het gebied voor weidevogels, waarbij gestreefd wordt naar de in-

standhouding, het herstel en de ontwikkeling van: 

-  de broedbiotoop ten behoeve van de weidevogelpopulatie; 

-  de waarde als rust- en foerageergebied voor trekvogels en overwin-

terende vogels; 

-  de huidige (soortenrijke grasland-) vegetatie. 

 

e. De in sub a, onder 5 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien 

bovendien geen verlaging van het waterpeil wordt beoogd. 

 

f. De in sub a, onder 6 bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien 

bovendien door de initiatiefnemer een ecologisch onderzoek in de vorm 

van een Natuurtoets is uitgevoerd. 

 

 

3.8 Wi j z i g i n g s b evoeg dhe i d  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting 

plaatsvindt van: 

- het ruimtelijk beeld zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toelichting 

bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 
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het plan wijzigen in die zin dat: 

a. de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen - Woonboer-

derij’ met dien verstande dat: 

1.  de wijziging uitsluitend betrekking kan hebben op de voormalige 

agrarische bebouwing met bijbehorende erven; 

2.  de woonfunctie uitsluitend gerealiseerd kan worden binnen de con-

touren van de oorspronkelijke boerderijvorm waarin de dienstwo-

ning was gesitueerd; 

3.  de wijziging uitsluitend wordt toegepast indien de agrarische be-

drijfsactiviteiten ter plaatse volledig zijn beëindigd; 

4.  ten hoogste 3 woningen ten behoeve van permanente bewoning zijn 

toegestaan; 

5.  het aantal woningen dient te passen binnen het door Gedeputeerde 

Staten geaccordeerd gemeentelijk woonplan; 

6.  indien de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer meer 

dan de voorkeursgrenswaarde bedraagt, de wijziging slechts wordt 

toegepast in overeenstemming met een verkregen hogere grens-

waarde; 

7.  uitsluitend nieuwe gebouwen ten behoeve van de woonfunctie mo-

gen worden gebouwd, indien voormalige agrarische bedrijfsgebou-

wen worden gesloopt, met dien verstande dat de oppervlakte aan 

nieuw te bouwen gebouwen niet meer mag bedragen dan de opper-

vlakte aan gesloopte gebouwen; 

8.  de wijziging slechts wordt toegepast indien er sprake is van een 

goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappelijke ken-

merken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de toelichting en 

op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen landschapskaart 

in acht worden genomen; 

9.  voor het overige de regels van artikel 18 van overeenkomstige toe-

passing zijn; 

 

b. de bestemming wordt gewijzigd ten behoeve van een gebruiksgerichte 

paardenhouderij in combinatie met 1 bedrijfswoning met dien verstande 

dat: 

1.  de wijziging uitsluitend betrekking kan hebben op de voormalige 

agrarische bebouwing met bijbehorende erven; 

2.  de wijziging uitsluitend wordt toegepast indien de agrarische be-

drijfsactiviteiten ter plaatse volledig zijn beëindigd; 

3. de wijziging niet wordt toegepast voor de gronden ter plaatse van 

de aanduiding "agrarische loods"; 

4.  uitsluitend nieuwe gebouwen ten behoeve van de gebruiksgerichte 

paardenhouderijfunctie mogen worden gebouwd, indien voormalige 

agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt, met dien verstande 

dat de oppervlakte aan nieuw te bouwen gebouwen niet meer mag 

bedragen dan de oppervlakte aan gesloopte gebouwen; 

WIJZIGEN NAAR 'WONEN-

WOONBOERDERIJ' 

WIJZIGEN TEN BEHOEVE 

VAN GEBRUIKSGERICHTE 

PAARDENHOUDERIJ 
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5.  de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van een 

gebruiksgerichte paardenhouderij niet meer dan 3.000 m² mag be-

dragen; 

6.  parkeren op eigen erf dient plaats te vinden; 

7.  de gebruiksgerichte paardenhouderijfunctie geen onevenredige ver-

keersaantrekkende werking mag hebben; 

8. de oppervlakte van de gronden die ten behoeve van de gebruiksge-

richte paardenhouderij mogen worden gebruikt, niet meer dan 1 

hectare mag bedragen; 

9.  de wijziging slechts wordt toegepast indien er sprake is van een 

goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappelijke ken-

merken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de toelichting en 

op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen landschapskaart 

in acht worden genomen; 

10. alvorens de wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, de initiatief-

nemer een beplantingsplan overlegt aan burgemeester en wethou-

ders, waarin wordt voorzien in afscherming van het 

bedrijfsgedeelte door toepassing van een algehele of gedeeltelijke 

afschermende beplantingsstrook, waarbij een beplantingsstrook 

met een breedte van 5 m in ieder geval als afschermend wordt aan-

gemerkt; 

 

c. de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf - Niet-

agrarische bedrijven’ in combinatie met een 1 bedrijfswoning (uitslui-

tend voor zover bestaand), met dien verstande dat: 

1.  de wijziging uitsluitend betrekking kan hebben op de voormalige 

agrarische bebouwing met bijbehorende erven; 

2.  de wijziging uitsluitend kan worden toegepast indien de agrarische 

bedrijfsactiviteiten ter plaatse volledig zijn beëindigd; 

3. de wijziging niet wordt toegepast voor de gronden ter plaatse van 

de aanduiding "agrarische loods"; 

4.  de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend kan worden toegepast ten be-

hoeve van bedrijven genoemd in de categorieën 1, 2 en 3.1 van de 

bij deze planregels als bijlage 1 opgenomen Staat van Bedrijven dan 

wel bedrijven welke niet zijn genoemd, mits deze bedrijven naar 

aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de aangrenzende 

woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, voor wat 

betreft geur, stof, gevaar en geluid kunnen worden gelijkgesteld 

met de bedrijven welke wel zijn genoemd; 

5.  de wijziging slechts wordt toegepast indien er sprake is van een 

goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappelijke ken-

merken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de toelichting en 

op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen landschapskaart 

in acht worden genomen; 

6.  alvorens de wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, de initiatief-

nemer een beplantingsplan overlegt aan burgemeester en wethou-

ders, waarin wordt voorzien in afscherming van het 

WIJZIGEN NAAR  

"BEDRIJF - NIET  

AGRARISCHE BEDRIJVEN'' 
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bedrijfsgedeelte door toepassing van een algehele of gedeeltelijke 

afschermende beplantingsstrook, waarbij een beplantingsstrook 

met een breedte van 5 m in ieder geval als afschermend wordt aan-

gemerkt; 

7.  parkeren op eigen erf dient plaats te vinden; 

8.  buitenopslag niet is toegestaan; 

9.  de bedrijvigheid geen onevenredige verkeersaantrekkende werking 

mag hebben; 

10.  voor het overige de regels uit artikel 5 van overeenkomstige toepas-

sing zijn; 

 

d. de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf - Loonbe-

drijf’ in combinatie met een 1 bedrijfswoning (uitsluitend voor zover 

bestaand), met dien verstande dat: 

1.  de wijziging uitsluitend betrekking kan hebben op de voormalige 

agrarische bebouwing met bijbehorende erven; 

2. de wijziging niet wordt toegepast voor de gronden ter plaatse van 

de aanduiding "agrarische loods"; 

3.  de wijziging slechts wordt toegepast indien er sprake is van een 

goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappelijke ken-

merken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de toelichting en 

op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen landschapskaart 

in acht worden genomen; 

4.  alvorens de wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, de initiatief-

nemer een beplantingsplan overlegt aan burgemeester en wethou-

ders, waarin wordt voorzien in afscherming van het 

bedrijfsgedeelte door toepassing van een algehele of gedeeltelijke 

afschermende beplantingsstrook, waarbij een beplantingsstrook 

met een breedte van 5 m in ieder geval als afschermend wordt aan-

gemerkt; 

5.  parkeren op eigen erf dient plaats te vinden; 

6.  buitenopslag niet is toegestaan; 

7.  de bedrijvigheid geen onevenredige verkeersaantrekkende werking 

mag hebben; 

8.  voor het overige de regels uit artikel 4 van overeenkomstige toepas-

sing zijn; 

 

e. de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Natuur’ met dien 

verstande dat: 

1.  de wijziging uitsluitend betrekking kan hebben op de gronden ter 

plaatse van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid natuur"; 

2.  de wijziging niet eerder wordt toegepast dan nadat de gronden zijn 

verworven door een instantie, organisatie voor natuurbeheer of 

(particuliere) eigenaar, dan wel nadat bindende afspraken zijn ge-

maakt over het toekomstige beheer met het oog op de natuurwaar-

den; 

WIJZIGEN NAAR BEDRIJF - 

LOONBEDRIJF 

WIJZIGEN NAAR 'NATUUR' 
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3.  voor het overige de regels uit artikel 9 van overeenkomstige toepas-

sing zijn; 

 

f. de bestemming van het kampeerterrein wordt gewijzigd in de bestem-

ming ‘Recreatie - Recreatiebedrijven’ met de aanduiding "kampeerter-

rein" ten behoeve van de uitbreiding van een in het plan aangeduid 

kampeerterrein, al dan niet in combinatie met bijbehorende ligplaatsen 

en kampeergebouwen, met dien verstande dat: 

1. de wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de volgende kampeer-

terreinen: 

- De Burd 14 te Heeg; 

- Lytshuzen 6 te Heeg; 

- Klokhúsdyk 7 te Idzega; 

- Kaepwei 4 te Gaastmeer: 

- Kaepwei 5 te Gaastmeer; 

- Yntemapolder 4 te Gaastmeer; 

- Nummer 1 te Indyk; 

2. de uitbreiding van het kampeerterrein op of in aansluiting bij het 

erf wordt gerealiseerd; 

3.  de uitbreiding van het kampeerterrein op ten minste 500 m van een 

bestaand kampeerterrein dient te worden gesitueerd; 

4.  de wijziging niet wordt toegepast voor zover de gronden zijn gele-

gen binnen de gronden met de dubbelbestemming ‘Natura 2000 Ou-

degaasterbrekken, Fluessen en omgeving’, de dubbelbestemming 

‘Natura 2000 Sneekermeergebied’ en de dubbelbestemming "Natura 

2000 Witte en Zwarte Brekken, met uitzondering van het bestaande 

deel van het kampeerterrein aan de Kaepwei 4 te Gaastmeer; 

5.  de wijziging niet wordt toegepast voor zover de gronden grenzen 

aan de bebouwde kom of gelegen zijn binnen een afstand van 50 m 

tot een woon- of een bedrijfsperceel van derden; 

6.  de wijziging slechts wordt toegepast indien er sprake is van een 

goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappelijke ken-

merken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de toelichting en 

op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen landschapskaart 

in acht worden genomen; 

7.  rond de uitbreiding van het kampeerterrein wordt voorzien in een 

algehele of gedeeltelijke beplantingsstrook, waarbij een beplan-

tingsstrook met een breedte van 5 m in ieder geval als afschermend 

wordt aangemerkt; 

8.  het aantal standplaatsen voor kampeermiddelen en het aantal kam-

peergebouwen na uitbreiding ten hoogste 40 mag bedragen, waarbij 

het aantal kampeergebouwen nooit meer dan 20% van het aantal 

standplaatsen mag bedragen; 

9.  de goot- en bouwhoogte van kampeergebouwen niet meer dan res-

pectievelijk 3,5 m en 5,5 m mag bedragen; 

10. de dakhelling van kampeergebouwen ten minste 40° dient te bedra-
gen; 

WIJZIGEN TEN BEHOEVE 

VAN UITBREIDING VAN 

BESTAAND KAMPEERTER-

REIN TOT TEN HOOGSTE 
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11. de oppervlakte per kampeergebouw niet meer dan 30 m² mag be-

dragen; 

12. er geen stacaravans mogen worden gebouwd/geplaatst; 

13.  in de periode van 1 november tot en met 14 maart van elk kalen-

derjaar geen kampeermiddelen aanwezig mogen zijn; 

14. het aantal ligplaatsen niet meer dan het aantal kampeermiddelen 

mag bedragen met een maximum van 25; 

15.  de ligplaatsen worden gerealiseerd binnen een haventje, met het 

oog op het in tact laten van de natuurlijke oevers. Hierbij wordt, 

afhankelijk van de situatie, de oever doorsneden door de havenin-

gang; 

16. de ligplaatsen niet mogen worden gebruikt in de periode van 1 no-

vember tot en met 14 maart van elk kalenderjaar; 

17. bij fysieke uitbreiding van het kampeerterrein natuurcompensatie 

dient plaats te vinden in de verhouding 1:1;  

18.  voor het bouwen van gebouwen de regels uit artikel 12 overeen-

komstig van toepassing zijn, met dien verstande dat er geen be-

drijfswoningen mogen worden gebouwd;  

 

g. de bestemming wordt gewijzigd ten behoeve van het gebruik van gron-

den als waterretentiegebied, met dien verstande dat: 

1.  vóór toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ecologisch onderzoek 

in de vorm van een Natuurtoets dient te zijn uitgevoerd; 

2.  vóór toepassing van de wijzigingsbevoegdheid is nagegaan of er 

sprake is van een archeologische verwachtingswaarde en, voor zo-

ver deze aanwezig, een archeologisch onderzoek dient te zijn uit-

gevoerd; 

3.  de wijziging uitsluitend kan plaatsvinden op basis van vrijwillige 

medewerking van de betreffende grondeigenaar; 

 

h. de bestemming wordt gewijzigd ten behoeve van het oprichten van één 

mestvergistingsinstallatie per agrarisch bedrijf, met dien verstande dat: 

1.   de aan- of afvoer van de mest en het digestaat in hoofdzaak een di-

recte relatie heeft met het eigen bedrijf voor wat betreft de mest 

en/of gronden; 

2.  de wijziging slechts wordt toegepast indien er sprake is van een 

goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappelijke ken-

merken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de toelichting en 

op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen landschapskaart 

in acht worden genomen; 

 

i. de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ of ‘Wonen - 

Woonboerderij’ ten behoeve van vergroting van het rond een woning ge-

legen erf met ten hoogste 50% van het bestaande erf, met dien verstan-

de dat: 

1.  na wijziging de gezamenlijke oppervlakte van het erf nooit meer 

dan 1.500 m² mag bedragen; 

WIJZIGEN TEN BEHOEVE 

VAN ''BLAUWE DIENSTEN'' 

WIJZIGEN TEN BEHOEVE 
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VAN ERF BIJ WONING OF 

WOONBOERDERIJ 
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2.  de wijziging slechts wordt toegepast indien er sprake is van een 

goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappelijke ken-

merken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de toelichting en 

op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen landschapskaart 

in acht worden genomen; 

 

j. de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Recreatie - Recrea-

tiebedrijven’ ten behoeve van de realisatie van recreatieappartementen 

in combinatie met 1 bedrijfswoning, met dien verstande dat: 

1.  de wijziging uitsluitend betrekking kan hebben op de voormalige 

agrarische bebouwing met bijbehorende erven; 

2.  de wijziging uitsluitend kan worden toegepast indien de agrarische 

bedrijfsactiviteiten ter plaatse volledig zijn beëindigd; 

3. de wijziging niet wordt toegepast voor de gronden ter plaatse van 

de aanduiding "agrarische loods"; 

4.  de wijziging slechts wordt toegepast indien er sprake is van een 

goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappelijke ken-

merken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de toelichting en 

op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen landschapskaart 

in acht worden genomen; 

5. recreatieappartementen uitsluitend mogen worden gerealiseerd in 

de voormalige bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en de voorma-

lige bedrijfswoningen; 

6.  per voormalig agrarisch bedrijf ten hoogste 5 recreatieappartemen-

ten mogen worden gerealiseerd; 

7. de oppervlakte per recreatieappartement niet meer dan 100 m² 

vloeroppervlakte mag bedragen 

8. parkeren op eigen erf dient plaats te vinden; 

9.  voor het overige de regels uit artikel 12 van overeenkomstige toe-

passing zijn; 

 

k. de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming ‘Recreatie - Recrea-

tiebedrijven’ ten behoeve van de realisatie van een groepsaccommoda-

tie in combinatie met 1 bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met 

bijbehorende ligplaatsen, met dien verstande dat: 

1.  de wijziging uitsluitend betrekking kan hebben op de voormalige 

agrarische bebouwing met bijbehorende erven; 

2.  de wijziging uitsluitend kan worden toegepast indien de agrarische 

bedrijfsactiviteiten ter plaatse volledig zijn beëindigd; 

3. de wijziging niet wordt toegepast voor de gronden ter plaatse van 

de aanduiding "agrarische loods"; 

4.  de wijziging slechts wordt toegepast indien er sprake is van een 

goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappelijke ken-

merken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de toelichting en 

op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen landschapskaart 

in acht worden genomen; 

WIJZIGEN TEN BEHOEVE 

VAN 5 RECREATIEAPPAR-

TEMENTEN 

WIJZIGEN TEN BEHOEVE 

VAN GROEPSACCOM-

MODATIE 
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5. de groepsaccommodatie uitsluitend mag worden gerealiseerd in de 

voormalige bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en de voormalige 

bedrijfswoningen; 

6. parkeren op eigen erf dient plaats te vinden; 

7. het aantal ligplaatsen niet meer dan 1 ligplaats per 4 personen mag 

bedragen, waarbij het totaal aantal ligplaatsen per groepsaccom-

modatie nooit meer dan 10 mag bedragen; 

8. de ligplaatsen worden gerealiseerd binnen een haventje, met het 

oog op het intact laten van de natuurlijke oevers. Hierbij wordt, 

afhankelijk van de situatie, de oever doorsneden door de havenin-

gang; 

9.  voor het overige de regels uit artikel 12 van overeenkomstige toe-

passing zijn; 

 

l. de bestemming wordt gewijzigd ten behoeve van de realisatie van een 

ontvangstruimten ten behoeve van maatschappelijke, zorg- en/of recre-

atieve activiteiten in combinatie met 1 bedrijfswoning, met dien ver-

stande dat: 

1.  de wijziging uitsluitend betrekking kan hebben op de voormalige 

agrarische bebouwing met bijbehorende erven; 

2.  de wijziging uitsluitend kan worden toegepast indien de agrarische 

bedrijfsactiviteiten ter plaatse volledig zijn beëindigd; 

3. de wijziging niet wordt toegepast voor de gronden ter plaatse van 

de aanduiding "agrarische loods"; 

4.  de wijziging slechts wordt toegepast indien er sprake is van een 

goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappelijke ken-

merken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de toelichting en 

op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen landschapskaart 

in acht worden genomen; 

5. de ontvangstruimten uitsluitend mogen worden gerealiseerd in de 

voormalige bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en de voormalige 

bedrijfswoningen; 

6. parkeren op eigen erf dient plaats te vinden. 

WIJZIGEN TEN BEHOEVE 

VAN ONTVANGSTRUIMTEN 

VOOR MAATSCHAPPELIJKE, 

ZORG- EN/OF RECREATIE-

VE ACTIVITEITEN 
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A r t i k e l  4   

B e d r i j f  -  L o o n b e d r i j f  

4.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Bedrijf - Loonbedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een loonbedrijf, 

 

met daaraan ondergeschikt: 

b. water. 

 

In de bestemming is detailhandel uitsluitend begrepen voor zover deze is aan 

te merken als rechtstreeks voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten van het 

bedrijf en van ondergeschikte betekenis is.  

 

 

4.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen gelden de 

volgende regels: 

1.  de gebouwen worden gebouwd in één bouwlaag met kap, waarbij 

de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen, met dien ver-

stande dat van 1 gebouw tot een maximum oppervlakte van  

1.000 m² de bouwhoogte niet meer dan 14 m mag bedragen; 

2.  het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan 1 per bedrijf bedra-

gen;  

3.  de oppervlakte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 150 m² 

bedragen; 

4.  de afstand van de voorgevel van een bedrijfswoning tot de as van 

een weg met de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' mag niet min-

der dan de bestaande afstand bedragen; 

5. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswo-

ningen dienen op ten minste 3 m achter (het verlengde van) de naar 

de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning te worden gebouwd. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1.  de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen mag niet meer dan 

2 m bedragen; 

2.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

binnen het bouwvlak mag niet meer dan 14 m bedragen; 

3.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

GEBOUWEN TEN BEHOEVE 

VAN LOONBEDRIJF 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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4.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid, 

 

nadere eisen stellen aan: 

a. de dakhelling van een niet-inpandige bedrijfswoning in die zin dat deze 

tussen de 30° en de 55° dient te bedragen; 

b. de plaats van gebouwen; 

c. de goothoogte van bedrijfsgebouwen indien deze meer dan 3,5 m be-

draagt; 

d. de plaats en bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in-

dien de bouwhoogte meer dan 1,5 m bedraagt; 

e. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien 

de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 

 

 

4.4 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

a. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen een onevenredige aan-

tasting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid, 

 

ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 4.2, sub a, onder 4 voor het 

bouwen van de voorgevel van een bedrijfswoning op een afstand van de 

weg die minder is dan de bestaande afstand, met dien verstande dat, 

indien de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer meer dan de 

voorkeursgrenswaarde bedraagt, de ontheffing slechts wordt verleend in 

overeenstemming met een verkregen hogere grenswaarde. 

 

De in sub a bedoelde ontheffing kan uitsluitend worden verleend indien er 

sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappelij-

ke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de toelichting en op 

de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen landschapskaart in acht worden 

genomen. 

 

AFWIJKENDE SITUERING 

VOORGEVEL 
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A r t i k e l  5   

B e d r i j f  -  N i e t  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

5.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Bedrijf - Niet-agrarische bedrijven’ aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 

a. bedrijven welke zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de bij deze plan-

regels als bijlage 1 opgenomen Staat van Bedrijven; 

 

en ter plaatse van de aanduiding: 

b. "agrarisch aanverwant bedrijf", tevens voor bedrijven die uitsluitend of 

overwegend zijn gericht op het verlenen van diensten aan agrarische 

bedrijven met behulp van agrarische werktuigen en apparaten, het leve-

ren van goederen aan agrarische bedrijven, het verwerken of het op-

slaan van producten die afkomstig zijn van agrarische bedrijven of op 

het verrichten van werkzaamheden tot onderhoud of reparatie van agra-

rische werktuigen en apparatuur; 

c. "autobedrijf", tevens voor de handel in, onderhoud en reparatie van  

auto's; 

d. "baggerbedrijf", tevens voor een bagger- en waterbouwkundig bedrijf; 

e. "beroepsvisser", tevens voor een beroepsvisser; 

f. "bouw- en aannemersbedrijf" tevens voor een bouwbedrijf; 

g. "dierenhotel", tevens voor een dierenhotel; 

h. "drankengroothandel" tevens voor een groothandel in dranken; 

i. "grondverzetbedrijf", tevens voor een groenaanleg en onderhoudsbedrijf 

en grondverzet-, weg- en waterbouwbedrijf; 

j. "metaalbewerkingsbedrijf", tevens voor een metaalbewerkingsbedrijf; 

k. “opslag”, tevens voor een opslag van materialen ten behoeve van het on-

derhoud van wegen, water en groenvoorzieningen en voor compostering; 

l. "paardenbedrijf", tevens voor een paardenbedrijf; 

m. "transportbedrijf", tevens voor een transportbedrijf;  

n. "veegautobedrijf", tevens voor een veegauto(verhuur)bedrijf; 

o. "terp", tevens voor de bescherming van de visuele herkenbaarheid als 

(voormalige) woonplaats, 

 

met daaraan ondergeschikt: 

p. bestaande windturbines; 

q. water; 

r. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de wa-

terhuishouding; 

s. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de in artikel 27, onder b aangegeven beheersgrenzen. 
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In de bestemming is detailhandel uitsluitend begrepen voor zover deze is aan 

te merken als rechtstreeks voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten van het 

bedrijf en van ondergeschikte betekenis is. 

 

 

5.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen gelden de 

volgende regels: 

1.  de gebouwen worden gebouwd in één bouwlaag met kap, waarbij 

de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 9 m 

mag bedragen, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer be-

draagt, met dien verstande dat de bestaande bouwhoogte mag wor-

den vermeerderd met 0,5 m; 

2.  de oppervlakte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 300 m² 

bedragen dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is; 

3.  het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan het bestaande aan-

tal bedragen, dan wel het in een bestemmingsvlak aangegeven aan-

tal indien dat meer bedraagt;  

4.  de oppervlakte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 150 m² 

bedragen 

5.  de afstand van de voorgevel van een bedrijfswoning tot de as van 

een weg met de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' mag niet min-

der dan de bestaande afstand bedragen; 

6. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswo-

ningen dienen op ten minste 3 m achter (het verlengde van) de naar 

de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning te worden gebouwd. 

 

b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzie-

ningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding geldt de 

volgende regel: 

-  de inhoud per gebouw mag niet meer dan 50 m³ bedragen. 

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1.  de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen mag niet meer dan 

2 m bedragen; 

2.  de bouwhoogte en de rotordiameter van windturbines, ter plaatse 

van de aanduiding "windturbine" mag niet meer dan de bestaande 

bouwhoogte en rotordiameter bedragen; 

3.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

ter plaatse van de aanduiding "agrarisch aanverwant bedrijf" mag 

niet meer dan 14 m bedragen; 

4.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

GEBOUWEN TEN BEHOEVE 

VAN NIET AGRARISCHE 

BEDRIJVEN 

GEBOUWEN TEN BEHOEVE 

VAN OPGENBARE NUTS-

VOORZIENINGE WATER-

HUISHOUDING 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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5.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

nadere eisen stellen aan: 

a. de goot- en bouwhoogte en dakhelling van een gebouw ter plaatse van 

de aanduiding "karakteristiek"; 

b. de dakhelling van een niet-inpandige bedrijfswoning in die zin dat deze 

tussen de 30° en de 55° dient te bedragen; 
c. de plaats van gebouwen; 

d. de plaats en bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in-

dien de bouwhoogte meer dan 1,5 m bedraagt; 

e. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien 

de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 

 

 

5.4 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

a. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen een onevenredige aan-

tasting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid, 

 

ontheffing verlenen van het bepaalde in: 

1. lid 5.2, sub a, onder 1 tot een goothoogte van maximaal 5 m; 

2. lid 5.2, sub a onder 2 tot een oppervlakte van ten hoogste 500 m², 

dan wel, indien de bestaande oppervlakte meer dan 500 m² be-

draagt, de bestaande oppervlakte van bedrijfsgebouwen binnen de 

planperiode eenmalig wordt vermeerderd met ten hoogste 10%, met 

dien verstande dat deze ontheffing, inhoudende vermeerdering met 

ten hoogste 10%, uitsluitend wordt verleend indien de vergroting 

van de oppervlakte noodzakelijk is op grond van wet- en regelge-

ving; 

3. lid 5.2, sub a, onder 5 voor het bouwen van de voorgevel van een 

bedrijfswoning op een afstand van de weg die minder is dan de be-

staande afstand, met dien verstande dat, indien de geluidsbelasting 

ten gevolge van het wegverkeer meer dan de voorkeursgrenswaarde 

HOGERE GOOTHOOGTE 

VERGROTING BEDRIJFS-

GEBOUWEN MET MAXIMAAL 

10% 

AFWIJKENDE SITUERING 

VOORGEVEL 
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bedraagt, de ontheffing slechts wordt verleend in overeenstemming 

met een verkregen hogere grenswaarde; 

4. lid 5.2, sub c, onder 3 tot een bouwhoogte van ten hoogste 14 m. 

 

 

b. De in sub a bedoelde ontheffingen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de 

landschappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van 

de toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen 

landschapskaart in acht worden genomen. 

 

 

5.5 Aan l e g v e r g unn i n g  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders, voor de hierna 

onderscheiden gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren: 

-  ter plaatse van de aanduiding "terp", het ophogen, afgraven, af-

schuiven of egaliseren van gronden. 

 

b. De in sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden die: 

1.  het normale onderhoud en beheer betreffen; 

2.  die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 

3.  mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende aanleg-

vergunning. 

 

c. De in sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid. 

 

 

 

HOGERE BOUWHOOGTE 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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A r t i k e l  6   

B e d r i j f  -  O p e n b a a r  n u t  

6.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De op voor "Bedrijf - Openbaar nut" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding "aardgaslocatie", een voorziening ten be-

hoeve van de winningen en distributie van aardgas; 

b. ter plaatse van de aanduiding "gasregelstation", een gasregelstation; 

c. ter plaatse van de aanduiding "gemaal", een gemaal, 

 

met daaraan ondergeschikt: 

d. water; 

e. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de in artikel 27, onder b aangegeven beheersgrenzen. 

 

 

6.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen gelden de 

volgende regels: 

1. de inhoud per gebouw mag niet meer dan 300 m³ bedragen; 

2. er mogen geen bedrijfswoningen worden gebouwd; 

3. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer dan respectievelijk 4 m 

en 10 m bedragen. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende regel: 

- de bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen. 

 

 

6.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

-  het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid, 

 

nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats van gebouwen; 

b. de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien de bouwhoog-

te meer dan 3 m bedraagt; 

GEBOUWEN 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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c. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien 

de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 
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A r t i k e l  7   

B e d r i j f  -  V e e t r a n s p o r t b e d r i j f  

7.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Bedrijf - Veetransportbedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een veetransportbedrijf, 

 

met daaraan ondergeschikt: 

b. water. 

 

 

7.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen gelden de 

volgende regels: 

1.  de gebouwen worden gebouwd in één bouwlaag met kap, waarbij 

de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 9 m 

mag bedragen, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer be-

draagt, met dien verstande dat de bestaande bouwhoogte mag wor-

den vermeerderd met 0,5 m; 

2.  de oppervlakte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 300 m² 

bedragen dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is; 

3.  het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan 1 per bedrijf bedra-

gen, dan wel het in een bestemmingsvlak aangegeven aantal indien 

dat meer bedraagt;  

4.  de oppervlakte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 150 m² 

bedragen; 

5.  de afstand van de voorgevel van een bedrijfswoning tot de as van 

een weg met de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' mag niet min-

der dan de bestaande afstand bedragen; 

6. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswo-

ningen dienen op ten minste 3 m achter (het verlengde van) de naar 

de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning te worden gebouwd. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1.  de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen mag niet meer dan 

2 m bedragen; 

2.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

 

 

GEBOUWEN TEN BEHOEVE 

VAN VEETRANSPORTBEDRIJF 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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7.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

nadere eisen stellen aan: 

a. de dakhelling van een niet-inpandige bedrijfswoning in die zin dat deze 

tussen de 30° en de 55° dient te bedragen; 
b. de plaats van gebouwen; 

c. de plaats en bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in-

dien de bouwhoogte meer dan 1,5 m bedraagt; 

d. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien 

de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 

 

 

7.4 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

a. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen een onevenredige aan-

tasting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid, 

 

ontheffing verlenen van het bepaalde in: 

1. lid 7.2, sub a onder 1 tot een goothoogte van 5 m; 

2. lid 7.2, sub a onder 2 tot een oppervlakte van ten hoogste 500 m², 

dan wel, indien de bestaande oppervlakte meer dan 500 m² be-

draagt, de bestaande oppervlakte van bedrijfsgebouwen binnen de 

planperiode eenmalig wordt vermeerderd met ten hoogste 10%, met 

dien verstande dat deze vrijstelling, inhoudende vermeerdering met 

ten hoogste 10%, uitsluitend wordt verleend indien de vergroting 

van de oppervlakte noodzakelijk is op grond van wet- en regelge-

ving; 

3. lid 7.2, sub a, onder 5 voor het bouwen van de voorgevel van een 

bedrijfswoning op een afstand van de weg die minder is dan de be-

staande afstand, met dien verstande dat, indien de geluidsbelasting 

ten gevolge van het wegverkeer meer dan de voorkeursgrenswaarde 

bedraagt, de ontheffing slechts wordt verleend in overeenstemming 

met een verkregen hogere grenswaarde; 

VERGROTING BEDRIJFSGE-

BOUWEN MET MAXIMAAL 10% 

HOGERE HOOTHOOGTE 

AFWIJKENDE SITUERING 

VOORGEVEL 
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4. lid 7.2, sub b, onder 2 tot een bouwhoogte van ten hoogste 14 m. 

 

 

b. De in sub a bedoelde ontheffingen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de 

landschappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van 

de toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen 

landschapskaart in acht worden genomen. 

 

 

 

 

HOGERE BOUWHOOGTE 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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A r t i k e l  8   

M a a t s c h a p p e l i j k  

8.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat voor de maat-

schappelijke voorziening aan De Kat 20 te Westhem tevens recreatief 

nachtverblijf in de bestemming is begrepen; 

b. ter plaatse van de aanduiding "begraafplaats", een begraafplaats,  

 

en voorzover ter plaatse van de aanduiding: 

c. "terp" tevens voor de bescherming van de visuele herkenbaarheid als 

(voormalige) woonplaats; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

d. water; 

e. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de in artikel 27, onder b aangegeven beheersgrenzen. 

 

 

8.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van dienstgebouwen en dienstwoningen gelden de 

volgende regels: 

1.  de gebouwen worden gebouwd in één bouwlaag met kap, waarbij 

de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 9 m 

mag bedragen, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer be-

draagt, met dien verstande dat de bestaande bouwhoogte mag wor-

den vermeerderd met 0,5 m; 

2.  de oppervlakte van dienstgebouwen per maatschappelijke voorzie-

ning mag niet meer dan 300 m², dan wel de bestaande oppervlakte 

indien deze meer is; 

3.  in afwijking van het bepaalde in lid 1, 2 en 3 mogen ter plaatse van 

de aanduiding "begraafplaats" uitsluitend gebouwen ten behoeve 

van het onderhoud worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a.  de groot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m 

en 5,5 m mag bedragen; 

b.  de oppervlakte aan gebouwen per bestemmingsvlak niet meer 

dan 100 m² mag bedragen; 

4.  er mogen geen dienstwoningen worden gebouwd. 

 

 

 

GEBOUWEN 



285.00.00.01.04.rgl - Bestemmingsplan Buitengebied Wymbritseradiel - 31 augustus 2010 

Artikel 8 Maatschappelijk 45 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1.  de bouwhoogte van een klokkenstoel mag niet meer dan de be-

staande bouwhoogte bedragen; 

2.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

8.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats van gebouwen; 

b. de goot- en bouwhoogte en dakhelling ter plaatse van de aanduiding 

"karakteristiek"; 

c. de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien de bouwhoog-

te meer dan 1,5 m bedraagt; 

d. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien 

de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27 sub b en sub e bedoelde afstanden. 

 

 

8.4 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

a. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van:  

-  het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid, 

 

ontheffing verlenen van: 

1. het bepaalde in lid 8.2, sub a onder 1 tot een goothoogte van 5 m;  

2. het bepaalde in lid 8.2, sub a onder 2, tot een oppervlakte van niet 

meer dan 500 m² per maatschappelijke voorziening. 

 

b. De in sub a bedoelde ontheffingen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de 

landschappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 

HOGERE GOOTHOOGTE 

VERGROTEN OPPERVLAKTE 

DIENSTGEBOUWEN 
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de toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen 

landschapskaart in acht worden genomen. 

 

 

8.5 Aan l e g v e r g unn i n g  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders, voor de hierna 

onderscheiden gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren: 

-  ter plaatse van de aanduiding "terp", het ophogen, afgraven, af-

schuiven of egaliseren van gronden. 

 

b. De in sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden die: 

1.  het normale onderhoud en beheer betreffen; 

2.  die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 

3.  mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende aanleg-

vergunning; 

4.  plaatsvinden ter plaatse van de aanduiding "begraafplaats". 

 

c. De in sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld als beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid. 
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A r t i k e l  9   

N a t u u r  

9.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. graslanden met een beheer gericht op de instandhouding, het herstel en 

de ontwikkeling van natuurlijke waarden van de gronden als broed-, 

pleister en foerageergebied voor vogels; 

b. het behoud of herstel van de aanwezige landschappelijke waarden, 

waaronder instandhouding van de verkavelingstructuur en het behoud 

van de waterlopen ter plaatse van de aanduiding "waterloop"; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

c. voet-, fiets- en ruiterpaden; 

d. water; 

e. recreatieve vaarroutes; 

f. dagrecreatieve voorzieningen, uitsluitend in de vorm van parkeer-, en 

picknickvoorzieningen, visplaatsen, recreatieve aanlegplaatsen en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen kleinschalige voorzieningen; 

g. ter plaatse van de aanduiding "Marrekriteplaats met kampeermogelijk-

heid", tevens voor 3 standplaatsen voor kampeermiddelen per aangeduid 

gebied, met dien verstande dat: 

1. de standplaatsen uitsluitend ten behoeve van aanlegplaatsen mogen 

worden gebruikt; 

2. in de periode van 1 november tot en met 14 maart van elk kalender-

jaar geen kampeermiddelen aanwezig mogen zijn; 

h. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de wa-

terhuishouding; 

i. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de in artikel 27, onder b aangegeven beheersgrenzen. 

 

 

9.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen gelden de 

volgende regels: 

1.  gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden ge-

bouwd; 

2.  de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen per bouwvlak mag niet 

meer dan 5.000 m² bedragen; 

3.  het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan 1 per bouwvlak be-

dragen; 

4.  de oppervlakte per bedrijfswoning mag niet meer dan 150 m² be-

dragen; 

GEBOUWEN 
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5.  de goothoogte mag niet meer dan 4 m bedragen; 

6.  de bouwhoogte van niet-inpandige bedrijfswoningen mag niet meer 

dan 9 m bedragen; 

7.  de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 10 m be-

dragen, met dien verstande dat van 1 gebouw met een maximum 

oppervlakte van ten hoogste 1000 m² de bouwhoogte niet meer dan 

14 m mag bedragen; 

8. de afstand van de voorgevel van een bedrijfswoning tot de as van 

de weg met de bestemming ‘Verkeer - Wegverkeer’ mag niet min-

der dan de bestaande afstand bedragen; 

9. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswo-

ningen dienen op ten minste 3 m achter (het verlengde van) de naar 

de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning te worden gebouwd. 

 

b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzie-

ningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding geldt de 

volgende regel: 

-  de inhoud per gebouw mag niet meer dan 50 m³ bedragen. 

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de 

volgende regels: 

1.  de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen 

een in het plan aangegeven bouwvlak mag niet meer dan 14 m be-

dragen; 

2.  de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten be-

hoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, 

mag niet meer dan 15 m bedragen. 

3.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 1,5 m bedragen.  

 

 

9.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats van gebouwen; 

b. de goot- en bouwhoogte en dakhelling van een gebouw ter plaatse van 

de aanduiding "karakteristiek"; 

c. de dakhelling van een niet-inpandige bedrijfswoning in die zin dat deze 

tussen de 30° en de 55° dient te bedragen; 

GEBOUWEN OPENBARE 

NUTSVOORZIENINGEN EN 

VOORZIENINGEN TEN 

BEHOEVE VAN DE WATER-

HUISHOUDING 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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d. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien 

de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 

 

 

9.4 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

a. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid, 

 

ontheffing verlenen van: 

1.  het bepaalde in lid 9.2, sub a, onder 1 en toestaan dat niet voor 

bewoning bestemde gebouwen buiten een in het plan aangegeven 

bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a.  de oppervlakte niet meer dan 50 m² mag bedragen; 

b.  de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen; 

c.  de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen; 

2.  het bepaalde in lid 9.2, sub a, onder 5 tot een goothoogte van ten 

hoogste 6,5 m; 

3.  het bepaalde in lid 9.2, sub a, onder 7 tot ten hoogste 30% van de 

totale bebouwde oppervlakte per bedrijf; 

4. het bepaalde in lid 9.2, sub a, onder 8 voor het bouwen van een de 

voorgevel van een bedrijfswoning op een afstand van de weg die 

minder is dan de bestaande afstand, met dien verstande dat, indien 

de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer meer dan voor-

keursgrenswaarde bedraagt, de ontheffing slecht wordt verleend in 

overeenstemming met een verkregen hogere waarde. 

 

b. De in sub a bedoelde ontheffingen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de 

landschappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van 

de toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen 

landschapskaart in acht worden genomen. 

 

 

9.5 Spec i f i e ke  g eb ru i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begre-

pen: 

a. het gebruik van gronden voor wegen en paden anders dan genoemd in 

lid 9.1 onder c. 
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b. het gebruik van gronden voor dagrecreatieve voorzieningen anders dan 

genoemd in lid 9.1 onder f. 

 

 

9.6 Aan l e g v e r g unn i n g  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders, voor de hierna 

onderscheiden gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren: 

1.  het aanleggen van voet- en fietspaden; 

2.  het aanleggen van dagrecreatieve voorzieningen. 

b. De in sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden die: 

1.  het normale onderhoud en beheer betreffen; 

2.  die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 

3.  mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende aanleg-

vergunning. 

 

c. De in sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld als beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid. 

 

d. De in sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien door de 

initiatiefnemer een Natuurtoets is uitgevoerd. 
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A r t i k e l  1 0   

N a t u u r  -  W a t e r r e c r e a t i e f  m e d e g e b r u i k  

10.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Natuur - Waterrecreatief medegebruik’ aangewezen gronden zijn be-

stemd voor: 

a. water, oeverstroken en eilanden met een beheer gericht op het onder-

houd en herstel van ter plaatse aanwezige natuurlijke waarden van me-

ren, water, rietlanden, eilanden en oeverstroken; 

b. water- en dagrecreatief medegebruik, uitsluitend in de vorm van recre-

atieve vaarroutes, picknickvoorzieningen, visplaatsen, recreatieve aan-

legplaatsen en naar de aard daarmee gelijk te stellen kleinschalige voor-

zieningen; 

c. een tijdelijke standplaats voor een recreatiewoonwagen, uitsluitend op 

het perceel kadastraal bekend: gemeente Heeg, sectie G, nummer 388, 

met dien verstande dat het gebruik van de gronden als tijdelijke stand-

plaats voor een recreatiewoonwagen dient te worden beëindigd op het 

moment dat de huidige bezitter van de huidige recreatiewoonwagen het 

gebruik daarvan beëindigt,  

 

en voorzover ter plaatse van de aanduiding: 

d. "woonboot", tevens voor een woonboot; 

e. “ecologische verbindingszone”, tevens voor een ecologische verbindings-

zone, 

f. "kampeerterrein", tevens voor 1 standplaats voor kampeermiddelen; 

g. "groepskampeerterrein", tevens voor een groepskampeerterrein, met 

dien verstande dat in de periode van 1 november tot en met 14 maart 

van elk kalenderjaar geen kampeermiddelen aanwezig mogen zijn; 

h. "Marrekriteplaats met kampeermogelijkheid", tevens voor 3 standplaat-

sen voor kampeermiddelen per aangeduid gebied, met dien verstande 

dat; 

1. de standplaatsen uitsluitend ten behoeve van aanlegplaatsen mogen 

worden gebruikt; 

2. in de periode van 1 november tot en met 14 maart van elk kalender-

jaar geen kampeermiddelen aanwezig mogen zijn; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

i. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de wa-

terhuishouding; 

j. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de in artikel 27, onder b aangegeven beheersgrenzen. 
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10.2 Bouwreg e l s  

 

a. In of op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de 

volgende regels: 

1.  de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten be-

hoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, 

mag niet meer dan 15 m bedragen. 

2.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

10.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het ruimtelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toelichting 

bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid. 

 

nadere eisen stellen aan de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

indien de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 

 

 

10.4 Spec i f i e ke  g eb ru i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begre-

pen: 

a. het innemen van een ligplaats anders dan ter plaatse van de aanduiding 

"ligoever"; 

b. het gebruik van gronden voor dag- en waterrecreatief medegebruik 

anders dan genoemd in lid 1 onder b; 

c. het gebruik van de recreatiewoonwagen op het perceel kadastraal be-

kend: gemeente Heeg, sectie G, nummer 388 ten behoeve van perma-

nente bewoning.  

 

 

 

 

 

 

GEBOUWEN 
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10.5 Aan l e g v e r g unn i n g  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders, voor de hierna 

onderscheiden gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren: 

-  het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van water- en dagre-

creatief medegebruik. 

 

b. De in sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden die: 

1.  het normale onderhoud en beheer betreffen; 

2.  die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 

3.  mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende aanleg-

vergunning. 

 

c. De in sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld als beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid. 

 

d. De in sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend wordt slechts 

verleend indien door de initiatiefnemer een Natuurtoets is uitgevoerd. 
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A r t i k e l  1 1   

R e c r e a t i e  -  D a g r e c r e a t i e  

11.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Recreatie - Dagrecreatie’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. dag- en oeverrecreatie, 

 

en voorzover ter plaatse van de aanduiding: 

b. "volkstuinen", tevens voor volkstuinen; 

c. "kampeerterrein", tevens voor verblijfsrecreatie in de vorm van 20 stand-

plaatsen voor kampeermiddelen, 

 

met daaraan ondergeschikt: 

d. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de in artikel 27, onder b aangegeven beheersgrenzen. 

 

 

11.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

1. de oppervlakte per bestemmingsvlak mag niet meer dan 100 m² be-

dragen, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer be-

draagt; 

2. de goot- en bouwhoogte mag niet meer dan respectievelijk 3,5 m 

en 5,5 m bedragen, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer 

is. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1.  de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten be-

hoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, 

mag niet meer dan 15 m bedragen. 

2.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

11.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het ruimtelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toelichting 

bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

GEBOUWEN 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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nadere eisen stellen aan de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, indien de afstand tot de weg dan wel de kant van het water 

minder bedraagt dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 
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A r t i k e l  1 2   

R e c r e a t i e  -  R e c r e a t i e b e d r i j v e n  

12.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor "Recreatie - Recreatiebedrijven" aangewezen gronden zijn bestemd 

voor: 

a. detailhandel in boten, detailhandel in aanverwante kampeer- en water-

sportartikelen en een zeilschool, ter plaatse van de aanduiding "boten-

handel"; 

b. kampeerterrein, ter plaatse van de aanduiding "kampeerterrein" met 

dien verstande dat ten hoogste 25 staanplaatsen voor kampeermiddelen 

zijn toegestaan, met dien verstande dat in de periode van 1 november 

tot en met 14 maart van elk kalenderjaar geen kampeermiddelen aan-

wezig mogen zijn, 

c. kampeerterrein en groepsaccommodatie, ter plaatse van de aanduiding 

"kampeerterrein en groepsaccommodatie", met dien verstande dat: 

- het aantal standplaatsen voor kampeermiddelen en het aantal kam-

peergebouwen gezamenlijk niet meer dan 40 mag bedragen; 

- tevens 35 ligplaatsen ten behoeve van het kampeerterrein en de 

groepsaccommodatie in de bestemming zijn begrepen; 

d. jachthaven, ter plaatse van de aanduiding "jachthaven"; 

e. groepsaccommodatie, ter plaatse van de aanduiding "groepsaccommoda-

tie"; 

f. gebruiksgerichte paardenhouderij en/of manegebedrijf ter plaatse van 

de aanduiding "paardenbedrijf"; 

g. zeilschool, ter plaatse van de aanduiding "zeilschool"; 

h. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de in artikel 27, onder b aangegeven beheersgrenzen. 

 

In de bestemming is detailhandel anders dan ter plaatse van de aanduiding 

"botenhandel" uitsluitend begrepen voor zover deze is aan te merken als recht-

streeks voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf.  

 

 

12.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen gelden de 

volgende regels: 

1. voor bedrijven aangeduid met "paardenbedrijf" mag niet meer dan 

40% van het zodanig aangeduide perceel worden bebouwd, dit met 

een maximum van 2.000 m²; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen van overige re-

creatiebedrijven mag niet meer dan 300 m² bedragen; 

GEBOUWEN 
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3. de gebouwen worden gebouwd in één bouwlaag met kap, waarbij 

de goot- en bouwhoogte niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 9 m 

mogen bedragen, dan wel de bestaande goot- en bouwhoogte in-

dien deze meer zijn, met dien verstande dat de bestaande bouw-

hoogte mag worden vermeerderd met 0,5 m; 

4. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan 1 per bedrijf be-

dragen, dan wel het in een bouwvlak aangegeven aantal indien dit 

meer bedraagt; 

5. de afstand van de voorgevel van een bedrijfswoning tot de as van 

een weg met de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' mag niet min-

der dan de bestaande afstand bedragen; 

6. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswo-

ningen dienen op ten minste 3 m achter (het verlengde van) de 

naar de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning te worden ge-

bouwd. 

 

b. Voor het bouwen van kampeergebouwen gelden de volgende regels: 

1.  kampeergebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse 

van de aanduiding "kampeerterrein en groepsaccommodatie" 

2. het aantal kampeergebouwen mag niet meer dan 8 bedragen; 

2. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan respectieve-

lijk 3,5 m en 5,5 m; 

3. de dakhelling dient ten minste 40° te bedragen;  

4. de oppervlakte per kampeergebouw mag niet meer dan 30 m2 be-

dragen.  

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende regel: 

-  de bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen. 

 

 

12.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het ruimtelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toelichting 

bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid; 

 

nadere eisen stellen aan: 

a. de goot- en bouwhoogte en dakhelling van een gebouw ter plaatse van 

de aanduiding "karakteristiek"; 

b. de dakhelling van een niet-inpandige bedrijfswoning in die zin dat deze 

tussen de 30° en de 55° dient te bedragen; 
c. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

KAMPEERGEBOUWEN 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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12.4 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

a. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van: 

-  het ruimtelijk beeld zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toelich-

ting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid, 

 

ontheffing verlenen van: 

1.  het bepaalde in lid 12.2, sub a, onder 2 en toestaan dat de be-

staande oppervlakte van bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot ten 

hoogste 500 m²; 

2. het bepaalde in lid 12.2, sub a, onder 3 tot een goothoogte van 5 

m; 

3.  het bepaalde in lid 12.2, sub a, onder 5 voor het bouwen van de 

voorgevel van een bedrijfswoning op een afstand van de weg die 

minder is dan de bestaande afstand, met dien verstande dat, indien 

de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer meer dan de 

voorkeursgrenswaarde bedraagt, de ontheffing slechts wordt ver-

leend in overeenstemming met een verkregen hogere grenswaarde. 

 

b. De in sub a bedoelde ontheffingen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de 

landschappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van 

de toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen 

landschapskaart in acht worden genomen. 

 

 

12.5 On the f f i n g  v an  d e  g eb ru i k s r eg e l s  

 

a. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 12.1 voor het gebruik van 

gronden voor de realisatie van een haventje met ligplaatsen ten behoe-

ve van een kampeerterrein ter plaatse van de aanduiding "kampeerter-

rein", met dien verstande dat: 

1. het aantal ligplaatsen nooit meer dan het aantal kampeermiddelen 

mag bedragen; 

2. de ligplaatsen worden gerealiseerd binnen een haventje, met het 

oog op het intact laten van de natuurlijke oevers. Hierbij wordt, 

VERGROTEN OPPERVLAKTE 

BEDRIJFSGEBOUWEN 

HOGERE GOOTHOOGTE 

AFWIJKENDE SITUERING 

VOORGEVEL 

HAVENTJE MET LIGPLAAT-

SEN TEN BEHOEVE VAN 

KAMPEERTERREIN 



285.00.00.01.04.rgl - Bestemmingsplan Buitengebied Wymbritseradiel - 31 augustus 2010 

Artikel 12 Recreatie - Recreatiebedrijven 59 

afhankelijk van de situatie, de oever doorsneden door de havenin-

gang; 

3. de ligplaatsen niet mogen worden gebruikt in de periode van 1 no-

vember tot en met 14 maart van elk kalenderjaar; 

4. alvorens de ontheffing wordt verleend, door de initiatiefnemer 

overleg is gepleegd met de waterbeherende instantie. 

 

b. De in sub a bedoelde ontheffing kan uitsluitend worden verleend indien 

er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de land-

schappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de 

toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen land-

schapskaart in acht worden genomen. 
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A r t i k e l  1 3   

R e c r e a t i e  -  R e c r e a t i e w o n i n g   

13.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Recreatie - Recreatiewoning’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. verblijfsrecreatie in de vorm van recreatiewoningen, met dien verstande 

dat het aantal recreatiewoningen per bestemmingsvlak niet meer dan 1 

mag bedragen, 

 

met daaraan ondergeschikt: 

b. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

c. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de water-

huishouding; 

d. water. 

 

 

13.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van recreatiewoningen geldt de volgende regel: 

- de oppervlakte, goot- en bouwhoogte van recreatiewoningen met 

aan-, uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan de bestaande 

oppervlakte, goot- en bouwhoogte bedragen. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1.  de bouwhoogte van erfscheidingen mag net meer dan 1 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

13.3 Spec i f i e ke  g eb ru i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begre-

pen permanente bewoning van recreatiewoningen.  

 

 



285.00.00.01.04.rgl - Bestemmingsplan Buitengebied Wymbritseradiel - 31 augustus 2010 

Artikel 14 Verkeer - Railverkeer 61 

A r t i k e l  1 4   

V e r k e e r  -  R a i l v e r k e e r  

14.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Verkeer - Railverkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

-  railverkeer, 

 

met dien verstande dat: 

-  in de bestemming de bij het railverkeer gebruikelijke voorzieningen, 

zoals beheersgebouwtjes, bermen, bermsloten en spoorwegovergangen 

zijn begrepen; 

-  de bestemming, met uitzondering van incidentele aanpassingen, niet in 

een uitbreiding van het aantal sporen voorziet. 

 

 

14.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

1.  gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden ge-

bouwd; 

2.  de bouwhoogte mag niet meer dan 5 m bedragen, in afwijking van 

het bepaalde in artikel 2, gemeten vanaf de bovenkant spoorstaaf; 

3.  de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen mag per bouwvlak niet 

meer dan 200 m² bedragen; 

4.  in afwijking van het bepaalde onder 1, 2 en 3 mogen uitsluitend on-

derstations, posten en seinhuisje worden gebouwd, met dien ver-

stande dat: 

a.  de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen, in afwijking 

van het bepaalde in artikel 2, gemeten vanaf de bovenkant 

spoorstaaf; 

b.  de inhoud per gebouw niet meer dan 50 m³ mag bedragen. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende regel: 

-  de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet 

meer dan 10 m bedragen in afwijking van het bepaalde in artikel 2, 

gemeten vanaf de bovenkant spoorstaaf. 

 

 

 

 

 

 

 

GEBOUWEN 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEOBUWEN ZIJNDE 
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14.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats van gebouwen; 

b. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien 

de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 
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A r t i k e l  1 5   

V e r k e e r  -  W e g v e r k e e r  

15.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Verkeer - Wegverkeer’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, parkeervoorzieningen, voet- en fietspaden; 

b. verlaadplaatsen voor landbouwproducten; 

c. parkeer- en picknickplaatsen; 

d. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de wa-

terhuishouding; 

e. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de in artikel 27, onder b aangegeven beheersgrenzen, 

 

en ter plaatse van de aanduiding: 

f. "verkooppunt motorbrandstoffen", tevens voor een verkooppunt voor 

motorbrandstoffen, waaronder begrepen de verkoop van LPG; 

g. "10-6 contour LPG-tankstations", tevens voor tegengaan van een te hoog 

veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege 

een LPG-tankstation; 

h. "dijk", tevens voor de bescherming van het voor het betreffende dijkge-

deelte kenmerkende breedte- en hoogteprofiel. 

 

In de bestemming zijn de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen, zoals 

bermbeplanting, bruggen, voorzieningen voor voetgangers en fietsers, bushal-

tes en dergelijke begrepen. 

De bestemming voorziet, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmal-

ling, niet in een ingrijpende wijziging van het profiel, met dien verstande dat 

het aantal rijstroken van de A7 niet meer dan 4 mag bedragen en het aantal 

rijstroken van overige wegen niet meer dan 2 mag bedragen. 

 

 

15.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een verkooppunt voor 

motorbrandstoffen gelden de volgende regels: 

1. de bouwhoogte mag niet meer dan 5 m bedragen; 

2. de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen mag niet meer dan  

150 m² per verkooppunt bedragen. 

 

b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van het wegverkeer, open-

bare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuis-

houding geldt de volgende regel: 

-  de inhoud per gebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen. 

 

GEBOUWEN TEN BEHOEVE 

VAN VERKOOPPUNT 

MOTORBRANDSTOFFEN 

GEBOUWEN TEN BEHOEVE 

VAN WEGVERKEER, OPEN-

BARE NUTSVOORZIENIN-

GEN EN VOORZIENINGEN 

TEN BEHOEVE VAN DE 

WATERHUISHOUDING 
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c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1.  de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten be-

hoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, 

mag niet meer dan 15 m bedragen. 

2.  de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders 

dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en rege-

ling van het verkeer, mag niet meer dan 10 m bedragen. 

 

 

15.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het landschappelijk beeld zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

nadere eisen stellen aan: 

a.  de plaats van gebouwen; 

b.  de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien de bouwhoog-

te meer dan 3 m bedraagt; 

c.  de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien 

de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 

 

 

15.4 Spec i f i e ke  g eb ru i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begre-

pen het gebruik van de gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 

"10-6 contour LPG-tankstations" als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object. 

 

 

15.5 Aan l e g v e r g unn i n g  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders, voor de hierna 

onderscheiden gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren: 

-  ter plaatse van de aanduiding "dijk", het ophogen, afgraven, af-

schuiven of egaliseren van gronden. 

 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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b. De in sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden die: 

1.  het normale onderhoud en beheer betreffen; 

2.  die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 

3.  mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende aanleg-

vergunning. 

 

c. De in sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid. 
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A r t i k e l  1 6   

W a t e r  

16.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water en oeverstroken, met een functie voor het scheepvaartverkeer, 

de waterrecreatie, de natuur en de waterhuishouding; 

b. bruggen en voorzieningen ten behoeve van de bediening van kunstwer-

ken; 

c. dagrecreatieve voorzieningen, uitsluitend in de vorm van parkeer-, en 

picknickvoorzieningen, visplaatsen, aanlegplaatsen en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen kleinschalige voorzieningen; 

d. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de wa-

terhuishouding; 

e. agrarisch medegebruik van kaden en oeverstroken; 

f. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de in artikel 27, onder b aangegeven beheersgrenzen, 

 

en voor zover ter plaatse van de aanduiding: 

g. "woonboot", tevens voor een woonboot, met dien verstande dat de 

woonboot nabij de Abbegaasterketting te Abbega tevens voor perma-

nente bewoning mag worden gebruikt; 

h. "ecologische verbindingszone", tevens voor een ecologische verbindings-

zone; 

i. "Marrekriteplaats met kampeermogelijkheid", tevens voor 3 standplaat-

sen voor kampeermiddelen per aangeduid gebied, met dien verstande 

dat: 

1. de standplaatsen uitsluitend ten behoeve van aanlegplaatsen mogen 

worden gebruikt; 

2. in de periode van 1 november tot en met 14 maart van elk kalender-

jaar geen kampeermiddelen aanwezig mogen zijn; 

 

met dien verstande dat de bestaande indeling voor wat betreft de waterlijn, 

kaden en oevers uitgangspunt is. 

  

 

16.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 

- de inhoud per gebouw mag niet meer dan 50 m³ bedragen. 

 

b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

GEBOUWEN 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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1.  de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten be-

hoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, 

mag niet meer dan 15 m bedragen. 

2.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

16.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

nadere eisen stellen aan: 

a. de doorvaarthoogte en -breedte van bruggen; 

b. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien 

de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 

 

 

16.4 Spec i f i e ke  g eb ru i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begre-

pen het innemen van een ligplaats anders dan ter plaatse van de aanduiding 

"ligoever". 
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A r t i k e l  1 7   

W o n e n  

17.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroepen; 

b. bêd & brochje, uitsluitend in combinatie met wonen, mits het aantal 

daarvoor beschikbare kamers beperkt blijft tot 2 per woning, met een 

maximum van 4 slaapplaatsen; 

c. een aan de woonfunctie ondergeschikt kleinschalig dagrecreatief water-

sportbedrijf gevestigd op Nummer 2 te Indijk, met dien verstande dat: 

1.  de bedrijfsmatige exploitatie van ten hoogste 3 platbodems is toe-

gestaan; 

2. geen horeca-activiteiten zijn toegestaan, met uitzondering van 

kleinschalige ondergeschikte horeca-activiteiten; 

d. een aan de woonfunctie ondergeschikt kleinschalig dagrecreatief bedrijf 

gevestigd aan de Wolsumerketting 5 te Wolsum, met dien verstande dat: 

1.  de bedrijfsmatige exploitatie van ten hoogste 20 vaartuigen, zijnde 

kano's en/of kleine bootjes is toegestaan; 

2.  horeca-activiteiten niet zijn toegestaan, met uitzondering van 

kleinschalige, aan de verhuur van kano's ondergeschikte horeca-

activiteiten; 

3.  de activiteiten van het aan de woonfunctie ondergeschikt kleinscha-

lig  dagrecreatief bedrijf uitsluitend in de periode van 10:00 uur tot 

21:30 zijn toegestaan; 

4. het parkeren op eigen erf dient plaats te vinden. 

 

en ter plaatse van de aanduiding: 

e. "terp", tevens voor de bescherming van de visuele herkenbaarheid als 

(voormalige) woonplaats; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen 

g. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de wa-

terhuishouding; 

h. water; 

i. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de in artikel 27, onder b aangegeven beheersgrenzen. 
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17.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

1.  het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer dan 1 be-

dragen dan wel niet meer dan het in een bestemmingsvlak aangege-

ven aantal; 

2.  de oppervlakte per hoofdgebouw mag niet meer dan 150 m² bedra-

gen, dan wel dan de bestaande oppervlakte indien deze meer is; 

3.  de goothoogte mag niet meer dan 3,5 m bedragen, dan wel de be-

staande goothoogte indien deze meer is; 

4.  de bouwhoogte mag niet meer dan 9 m bedragen, dan welde be-

staande bouwhoogte indien deze meer is; 

5.  in aanvulling op het bepaalde onder 3 en 4 geldt dat voor de in het 

plan als "karakteristiek" aangeduide hoofdgebouwen de bestaande 

hoofdvorm (goothoogte, bouwhoogte, dakhelling), gehandhaafd 

dient te blijven; 

6.  de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 

m bedragen dan wel de bestaande afstand indien deze minder is; 

7.  de afstand van de voorgevel van een woning tot de as van een weg 

met de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' mag niet minder dan de 

bestaande afstand bedragen. 

 

b. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

gelden de volgende regels: 

1.  aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen ten min-

ste 3 m achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel 

van het hoofdgebouw te worden gebouwd;  

2.  de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet 

meer dan 3 m bedragen, dan wel niet meer dan de hoogte van de 

bovenzijde van de afgewerkte vloer van de eerste verdieping van 

het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd; 

3.  de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan  

5,5 m bedragen; 

4.  de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedra-

gen; 

5.  de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aan het hoofdgebouw ge-

bouwde bijgebouwen mag niet meer dan 7 m bedragen, met dien 

verstande dat; 

a.  de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aan het hoofdgebouw 

gebouwde bijgebouwen minimaal 1 m lager is dan de bouw-

hoogte van het hoofdgebouw; 

b.  de bouwhoogte van delen van aan- en uitbouwen en aan het 

hoofdgebouw gebouwde bijgebouwen die binnen een afstand 

van 3 m tot de bouwperceelsgrens worden gebouwd, niet meer 

dan 5 m mag bedragen. 

HOOFDGEBOUWEN 

AAN- EN UITBOUWEN, 

BIJGEBOUWEN EN OVER-

KAPPINGEN 
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6.  de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen 

en overkappingen op de overige gronden mag per woning niet meer 

dan 100 m² bedragen, met dien verstande dat: 

a.  niet meer dan 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd; 

b.  de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijge-

bouwen en overkappingen niet meer dan 90% van de oppervlak-

te van het hoofdgebouw mag bedragen; 

c.  in afwijking van het bepaalde onder b per woning ten minste  

50 m² aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

mag worden gebouwd. 

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1.  de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen voor (het verlengde 

van) de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw mag niet 

meer dan 1 m bedragen; 

2.  de bouwhoogte van overige terrein- en erfafscheidingen mag niet 

meer dan 2 m bedragen; 

3.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

17.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats van hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en over-

kappingen; 

b. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien 

de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 

 

 

17.4 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

a. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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-  de verkeersveiligheid, 

 

ontheffing verlenen van: 

1.  het bepaalde in lid 17.2, sub a, onder 7 voor het bouwen van de 

voorgevel van een woning op een afstand van de weg die minder is 

dan de bestaande afstand, met dien verstande dat, indien de ge-

luidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer meer dan de voor-

keursgrenswaarde bedraagt, de ontheffing slechts wordt verleend in 

overeenstemming met een verkregen hogere grenswaarde; 

2.  het bepaalde in lid 17.2, sub b, onder 1 voor het bouwen van aan- 

en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen op minder dan 3 m 

achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het 

hoofdgebouw; 

3.  het bepaalde lid 17.2, sub b, onder 5 voor het bouwen van aan- en 

uitbouwen en aan het hoofdgebouw gebouwde bijgebouwen met 

een bouwhoogte van niet meer dan 5 m. 

 

b. De in sub a bedoelde ontheffingen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de 

landschappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van 

de toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen 

landschapskaart in acht worden genomen. 

 

 

17.5 Spec i f i e ke  g eb ru i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begre-

pen het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning. 

 

 

17.6 Aan l e g v e r g unn i n g  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders, voor de hierna 

onderscheiden gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren: 

-  ter plaatse van de aanduiding "terp", het ophogen, afgraven, af-

schuiven of egaliseren van gronden. 

 

b. De in sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden die: 

1.  het normale onderhoud en beheer betreffen; 

2.  die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 

3.  mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende aanleg-

vergunning. 

AFWIJKENDE SITUERING 

VOORGEVEL 

 

ONDERGESCHIKTE BEBOU-

WING OP MINDER DAN 3M 

ACHTER HOOFDGEBOUW 

HOGERE BOUWHOOGTE 

AANGEBOUWDE ONDERGE-

SCHIKTE BEBOUWING 
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c. De in sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld als beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid. 
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A r t i k e l  1 8   

W o n e n  -  W o o n b o e r d e r i j  

18.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Wonen - Woonboerderij’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroepen, 

 

en ter plaatse van de aanduiding: 

b. "terp", tevens voor de bescherming van de visuele herkenbaarheid als 

(voormalige) woonplaats, 

 

met daaraan ondergeschikt: 

c. verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van een kampeerterrein, 

uitsluitend voor zover de gronden in het plan zijn aangeduid met "kam-

peerterrein", waarbij het aantal staanplaatsen voor kampeermiddelen is 

beperkt tot het navolgende maximum per adres: 

-  Weisleatstrjitte 7 te Heeg: 15 staanplaatsen; 

- Fiskersbuorren 1 te Gaastmeer: 1 standplaats; 

met dien verstande dat in de periode van 1 november tot en met 14 

maart van elk kalenderjaar geen kampeermiddelen aanwezig mogen 

zijn, 

d. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 

e. openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de wa-

terhuishouding; 

f. water; 

g. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de in artikel 27, onder b aangegeven beheersgrenzen. 

 

In de bestemming zijn tevens de volgende nevenactiviteiten begrepen: 

h. gebruiksgerichte paardenhouderij (paardenpension, geen manegebe-

drijfactiviteiten);  

i. aan-huis-verbonden beroepen; 

j. bêd & brochje, mits het aantal daarvoor beschikbare kamers beperkt 

blijft tot 2 per bedrijfswoning, met een maximum van 4 slaapplaatsen; 

k. stalling en/of opslag van vaartuigen of kampeermiddelen; 

l. boerderijwinkel ten behoeve van verkoop van voornamelijk productie-

gebonden streekproducten met een netto verkoopvloeroppervlakte van 

ten hoogste 100 m²; 

m. theeschenkerij, 

 

met dien verstande dat: 

1.  voornoemde activiteiten uitsluitend zijn toegestaan als nevenactiviteit 

bij de woonfunctie; 



 

285.00.00.01.04.rgl - Bestemmingsplan Buitengebied Wymbritseradiel - 31 augustus 2010 

Artikel 18 Wonen - Woonboerderij 74 

2.  de nevenactiviteiten uitsluitend zijn toegestaan in voormalige bedrijfs-

gebouwen, niet zijnde kassen, en bedrijfswoningen; 

3.  ten hoogste 1/3 deel van de voormalige bedrijfsgebouwen, niet zijnde 

kassen, en bedrijfswoningen, tot ten hoogste een oppervlakte 400 m² 

voor de voornoemde nevenactiviteiten mogen worden gebruikt. 

 

 

18.2 Bouwreg e l s  

 

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

1.  het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer dan 1 be-

dragen dan wel niet meer dan het in een bestemmingsvlak aangege-

ven aantal; 

2.  de oppervlakte per woning mag niet meer dan de bestaande opper-

vlakte bedragen; 

3.  de goothoogte van voormalige niet-inpandige bedrijfswoningen mag 

niet meer dan 3,5 m bedragen, dan wel de bestaande goothoogte 

indien deze meer is; 

4.  de bouwhoogte van voormalige niet-inpandige bedrijfswoningen 

mag niet meer dan 9 m bedragen, dan wel de bestaande bouwhoog-

te indien deze meer is; 

5.  de dakhelling van voormalige niet-inpandige bedrijfswoningen mag 

niet minder dan 15° bedragen, dan wel ten minste het bestaande 

aantal graden indien dit minder is; 

6.  de goothoogte van voormalige bedrijfsgebouwen (inclusief inpandi-

ge bedrijfswoningen) mag niet meer dan 4,5 m bedragen, dan wel 

ten hoogste de bestaande hoogte indien deze meer is; 

7.  de bouwhoogte van voormalige bedrijfsgebouwen (inclusief inpandi-

ge bedrijfswoningen) mag niet meer dan 14 m bedragen, dan wel 

ten hoogste de bestaande hoogte indien deze meer is; 

8.  de dakhelling van voormalige ingebouwde bedrijfswoningen en be-

drijfsgebouwen mag niet minder dan 15° bedragen, met uitzonde-

ring van een oppervlakte van maximaal 100 m², dan wel ten minste 

het bestaande aantal graden indien dit minder is; 

9.  in aanvulling op het bepaalde onder 3 tot en met 8 geldt dat voor 

de in het plan als "karakteristiek" aangeduide hoofdgebouwen de 

bestaande hoofdvorm (goothoogte, bouwhoogte, dakhelling), ge-

handhaafd dient te blijven; 

10.  de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan  

3 m bedragen dan wel de bestaande afstand indien deze minder is; 

11.  de afstand van de voorgevel van een voormalige bedrijfswoning tot 

de as van een weg met de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer' mag 

niet minder dan de bestaande afstand bedragen. 

 

 

 

HOOFDGEBOUWEN 
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b. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

gelden de volgende regels: 

1.  aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen ten min-

ste 3 m achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel 

van het hoofdgebouw te worden gebouwd;  

2.  de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet 

meer dan 3 m bedragen, dan wel niet meer dan de hoogte van de 

bovenzijde van de afgewerkte vloer van de eerste verdieping van 

het hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd; 

3.  de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 5,5 

m bedragen; 

4.  de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m bedra-

gen; 

5.  de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aan het hoofdgebouw ge-

bouwde bijgebouwen mag niet meer dan 7 m bedragen, met dien 

verstande dat: 

a.  de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aan het hoofdgebouw 

gebouwde bijgebouwen minimaal 1 m lager is dan de bouw-

hoogte van het hoofdgebouw; 

b.  de bouwhoogte van delen van aan- en uitbouwen en aan het 

hoofdgebouw gebouwde bijgebouwen die binnen een afstand 

van 3 m tot de bouwperceelsgrens worden gebouwd, niet meer 

dan 5 m mag bedragen; 

6.  de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen 

en overkappingen op de overige gronden mag per woning niet meer 

dan 100 m² bedragen, met dien verstande dat: 

a.  niet meer dan 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd; 

b.  de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijge-

bouwen en overkappingen niet meer dan 90% van de oppervlak-

te van het hoofdgebouw mag bedragen; 

c.  in afwijking van het bepaalde onder b per woning ten minste  

50 m² aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

mag worden gebouwd, 

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1.  de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen voor (het verlengde 

van) de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw mag niet 

meer dan 1 m bedragen; 

2.  de bouwhoogte van overige terrein- en erfafscheidingen mag niet 

meer dan 2 m bedragen; 

3.  de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 3 m bedragen. 

 

 

 

 

AAN- EN UITBOUWEN, 

BIJGEBOUWEN EN OVER-

KAPPINGEN 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 
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18.3 Nade r e  e i s en  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een 

onevenredige aantasting van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats van hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 

overkappingen; 

b. de plaats van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien 

de afstand tot de weg dan wel de kant van het water minder bedraagt 

dan de in artikel 27, sub b en sub e bedoelde afstanden. 

 

 

18.4 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

a. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

-  de verkeersveiligheid. 

 

ontheffing verlenen van: 

1.  het bepaalde in lid 18.2, sub a, onder 11 voor het bouwen van de 

voorgevel van een woning op een afstand van de weg die minder is 

dan de bestaande afstand, met dien verstande dat, indien de ge-

luidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer meer dan de voor-

keursgrenswaarde bedraagt, de ontheffing slechts wordt verleend in 

overeenstemming met een verkregen hogere grenswaarde; 

2.  het bepaalde in lid 18.2, sub b, onder 1 voor het bouwen van aan- 

en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen op minder dan 3 m 

achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het 

hoofdgebouw; 

3.  het bepaalde lid 18.2, sub b, onder 5 voor het bouwen van aan- en 

uitbouwen en aan het hoofdgebouw gebouwde bijgebouwen met 

een bouwhoogte van niet meer dan 7 m; 

4. het bepaalde in lid 18.2, sub b, onder 6 waarbij de oppervlakte aan 

aan- en uitbouwen bijgebouwen en overkappingen gezamenlijk niet 

meer dan 227 m² mag bedragen, met dien verstande dat de onthef-

fing uitsluitend wordt toegepast voor het perceel Koufurderrige 

nummer 11.  

 

AFWIJKENDE SITUERING 

VOORGEVEL 

ONDERGESCHIKTE BEBOU-

WING OP MINDER DAN 3 M 

ACHTER HOOFDGEBOUW 

 

HOGERE BOUWHOOGTE 

AANGEBOUWDE ONDERGE-

SCHIKTE BEBOUWING 

GROTERE OPPERVLAKTE 

ONDERGESCHIKTE BEBOU-

WING KOUFURDERRIGE 

NUMMER 11 
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b. De in sub a bedoelde ontheffingen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de 

landschappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van 

de toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen 

landschapskaart in acht worden genomen. 

 

 

18.5 Spec i f i e ke  g eb ru i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begre-

pen: 

a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning; 

b. het gebruik van gronden en bebouwing voor nevenactiviteiten anders 

dan de in lid 18.1 aangegeven nevenactiviteiten met de bijbehorende 

voorwaarden. 

 

 

18.6 On the f f i n g  v an  d e  g eb ru i k s r eg e l s  

 

a. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting 

plaatsvindt van: 

- het landschappelijk beeld, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de 

toelichting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid. 

1. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 18.1 en lid 18.5 voor 

het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische be-

drijvigheid: 

a.  mits de bedrijven zijn opgenomen in categorie 1 of 2 van de bij 

deze planregels als bijlage 1 opgenomen Staat van Bedrijven; 

b. mits de bedrijven geen grote verkeersaantrekkende werking 

hebben; 

c. mits de bedrijvigheid niet gepaard gaat met opslag en/of stal-

ling buiten bedrijfsgebouwen; 

e. met dien verstande dat de ontheffing uitsluitend wordt ver-

leend voor niet-agrarische bedrijvigheid als nevenactiviteit bij 

de woonfunctie; 

f. met dien verstande dat de niet-agrarische bedrijvigheid uitslui-

tend is toegestaan in voormalige bedrijfsgebouwen, niet zijnde 

kassen, en bedrijfswoningen; 

g. met dien verstande dat de ontheffing wordt verleend voor ten 

hoogste 1/3 deel van voormalige bedrijfsgebouwen, niet zijnde 

kassen, en bedrijfswoningen, tot een oppervlakte van ten hoog-

ste 400 m²; 

NIET-AGRARISCHE  

BEDRIJVIGHEID ALS  

NEVENACTIVITEIT 
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2. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 18.1 en lid 18.5 voor 

het gebruik van gronden en bouwwerken voor maximaal 2 recrea-

tieappartementen met een oppervlakte van ten hoogste 100 m² 

vloeroppervlakte per appartement, met dien verstande dat: 

a. de ontheffing uitsluitend wordt verleend voor recreatieappar-

tementen als nevenactiviteit bij de woonfunctie; 

b. de recreatieappartementen uitsluitend zijn toegestaan in 

voormalige bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en bedrijfs-

woningen; 

3. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 18.1 en lid 18.5 voor 

het gebruik van gronden en bouwwerken voor een groepsaccommo-

datie, met dien verstande dat: 

a. de ontheffing uitsluitend wordt verleend voor een groepsac-

commodatie als nevenactiviteit bij de woonfunctie; 

b. de groepsaccommodatie uitsluitend is toegestaan in voormalige 

bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en bedrijfswoningen; 

c. de ontheffing wordt verleend voor ten hoogste 1/3 deel van 

voormalige bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en bedrijfs-

woningen, tot een oppervlakte van ten hoogste 400 m²; 

4. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 18.1 en lid 18.5 voor 

het gebruik van gronden en bouwwerken voor ontvangstruimten ten 

behoeve van maatschappelijke, zorg- en/of recreatieve activitei-

ten, met dien verstande dat: 

a. de ontheffing uitsluitend wordt verleend voor ontvangstruimten 

ten behoeve van maatschappelijke, zorg- en/of recreatieve ac-

tiviteiten als nevenactiviteit bij de woonfunctie; 

b. de ontvangstruimten ten behoeve van maatschappelijke, zorg- 

en/of recreatieve activiteiten uitsluitend zijn toegestaan in 

voormalige bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en bedrijfs-

woningen; 

c. de ontheffing wordt verleend voor ten hoogste 1/3 deel van 

voormalige bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, en bedrijfs-

woningen, tot een oppervlakte van ten hoogste 400 m²; 

5. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 18.1 en lid 18.5 voor 

het gebruik van gronden voor de realisatie van een nieuw kampeer-

terrein dan wel de uitbreiding van een bestaand kampeerterrein 

met dien verstande dat: 

a. per dorpsgebied zoals die zijn aangegeven op de in bijlage 3 

van deze planregels opgenomen dorpsgebiedenkaart, 1 kam-

peerterrein is toegestaan, met dien verstande dat: 

- de dorpsgebieden Koufurderrige en Smallebrugge als 1 

dorpsgebied moeten beschouwd; 

- de dorpsgebieden Nijland en Tjalhuizum als 1 dorpsgebied 

moeten worden beschouwd; 

met dien verstande dat de beperking tot 1 kampeerterrein niet 

geldt voor de dorpsgebieden dan wel combinatie van dorpsge-

RECREATIEAPPARTEMEN-

TEN ALS NEVENACTIVITEIT 

GROEPSACCOMMODATIE 

ALS NEVENACTIVITEIT 

ONTVANGSTRUIMTEN TEN 

BEHOEVE VAN MAAT-

SCHAPPELIJKE, ZORG- 

EN/OF RECREATIE-

ACTIVITEITEN ALS NEVEN-

ACTIVITEIT 

KAMPEERTERREIN TOT EN 

MET 25 STANDPLAATSEN 
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bieden Heeg, Woudsend/Ypecolsga/Indijk, Oudega/Idezega/ 

Sandfirden, Gaastmeer en IJlst; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a ten westen van de lijn 

Feandyk - Tsjerkewei - Wieldyk in de dorpsgebieden Oudega, 

Sandfirden en Gaastmeer geen nieuwe kampeerterreinen mo-

gen worden gerealiseerd; 

c. (de uitbreiding van) het kampeerterrein op of in aansluiting bij 

het erf wordt gerealiseerd; 

d. (de uitbreiding van) het kampeerterrein op ten minste 500 m 

van een bestaand kampeerterrein dient te worden gesitueerd; 

e. de ontheffing niet wordt verleend voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de gronden met de dubbelbestemming ‘Natura 

2000 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving’, de dubbel-

bestemming ‘Natura 2000 Sneekermeergebied’ en de dubbelbe-

stemming "Natura 2000 Witte en Zwarte Brekken; 

f. de ontheffing niet wordt verleend voor zover de gronden gren-

zen aan de bebouwde kom of gelegen zijn binnen een afstand 

van 50 m tot een woon- of een bedrijfsperceel van derden; 

g de ontheffing slechts wordt verleend indien er sprake is van 

een goede landschappelijke inpassing waarbij de landschappe-

lijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de 

toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgeno-

men landschapskaart in acht worden genomen; 

h. rond (de uitbreiding van) het kampeerterrein wordt voorzien in 

een algehele of gedeeltelijke afschermende beplantingsstrook, 

waarbij een beplantingsstrook met een breedte van 5 m in ie-

der geval als afschermend wordt aangemerkt; 

i. het aantal standplaatsen voor kampeermiddelen ten hoogste 25 

mag bedragen; 

j. er geen stacaravans mogen worden gebouwd/ geplaatst; 

k. in de periode van 1 november tot en met 14 maart van elk ka-

lenderjaar geen kampeermiddelen aanwezig mogen zijn; 

l. de oppervlakte aan gebouwen ten behoeve van beheervoorzie-

ningen en sanitaire voorzieningen ten hoogste 200 m² per kam-

peerterrein mag bedragen; 

m. voor het bouwen van gebouwen de regels uit lid 18.2 overeen-

komstig van toepassing zijn.  

6. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 18.1 en lid 18.5, al dan 

niet in combinatie met de ontheffing als bedoeld in sub 3, voor het 

gebruik van gronden voor de realisatie van een haventje met lig-

plaatsen ten behoeve van een groepsaccommodatie ter plaatse van 

de aanduiding "groepsaccommodatie", met dien verstande dat: 

a. het aantal ligplaatsen niet meer dan 1 ligplaats per 4 personen 

mag bedragen, waarbij het totaal aantal ligplaatsen per 

groepsaccommodatie nooit meer dan 10 mag bedragen; 

b. de ligplaatsen worden gerealiseerd binnen een haventje, met 

het oog op het intact laten van de natuurlijke oevers. Hierbij 

HAVENTJE MET LIGPLAAT-

SEN TEN BEHOEVE VAN 

GROEPSACCOMMODATIE 
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wordt, afhankelijk van de situatie, de oever doorsneden door 

de haveningang; 

c. alvorens de ontheffing wordt verleend, door de initiatiefnemer 

overleg is gepleegd met de waterbeherende instantie; 

7. ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 18.1 en lid 18.5,  al dan 

niet in combinatie met de ontheffing als bedoeld in sub 5, voor het 

gebruik van gronden voor de realisatie van een haventje met lig-

plaatsen ten behoeve van een kampeerterrein ter plaatse van de 

aanduiding "kampeerterrein", met dien verstande dat: 

a. het aantal ligplaatsen nooit meer dan het aantal kampeermid-

delen mag bedragen; 

b. de ligplaatsen worden gerealiseerd binnen een haventje, met 

het oog op het tact laten van de natuurlijke oevers. Hierbij 

wordt, afhankelijk van de situatie, de oever doorsneden door 

de haveningang; 

c. de ligplaatsen niet mogen worden gebruikt in de periode van 1 

november tot en met 14 maart van elk kalenderjaar, 

 

b. De in sub a bedoelde ontheffingen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de 

landschappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van 

de toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen 

landschapskaart in acht worden genomen. 

 

 

18.7 Aan l e g v e r g unn i n g  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders, voor de hierna 

onderscheiden gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren: 

-  ter plaatse van de aanduiding "terp", het ophogen, afgraven, af-

schuiven of egaliseren van gronden. 

 

b. De in sub a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouw-

werken zijnde, en werkzaamheden die: 

1.  het normale onderhoud en beheer betreffen; 

2.  die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 

3.  mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende aanleg-

vergunning. 

 

c. De in sub a bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

-  het landschappelijk beeld als beschreven in hoofdstuk 2 van de toe-

lichting bij dit plan; 

-  de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

HAVENTJE MET LIGPLAAT-

SEN TEN BEHOEVE VAN 

KAMPEERTERREIN 
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-  de verkeersveiligheid. 

 

 

18.8 Wi j z i g i n g s b evoeg dhe i d  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaats-

vindt van: 

- het ruimtelijk beeld zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toelichting 

bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

het plan wijzigen in die zin dat de bestemming van het kampeerterrein wordt 

gewijzigd in de bestemming ‘Recreatie - Recreatiebedrijven’ met de aandui-

ding "kampeerterrein" ten behoeve van de uitbreiding van een in het plan aan-

geduid kampeerterrein, al dan niet in combinatie met de bijbehorende 

ligplaatsen en kampeergebouwen, met dien verstande dat: 

1. de wijziging uitsluitend wordt toegepast voor het kampeerterrein aan de

 Weisleatstrjitte 7 te Heeg; 

2. voor zover de uitbreiding van het kampeerterrein op of in aansluiting bij 

het erf wordt gerealiseerd; 

3.  de uitbreiding van het kampeerterrein op ten minste 500 m van een 

bestaand kampeerterrein dient te worden gesitueerd; 

4.  de wijziging niet wordt toegepast voor zover de gronden zijn gelegen 

binnen de gronden met de dubbelbestemming ‘Natura 2000 Oudegaas-

terbrekken, Fluessen en omgeving’, de dubbelbestemming ‘Natura 2000 

Sneekermeergebied’ en de dubbelbestemming ‘Natura 2000 Witte en 

Zwarte Brekken’; 

5.  de wijziging slechts wordt toegepast indien er sprake is van een goede 

landschappelijke inpassing waarbij de landschappelijke kenmerken zoals 

die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van de toelichting en op de in bijlage 2 

van deze planregels opgenomen landschapskaart in acht worden geno-

men; 

6.  de wijziging niet wordt toegepast voor zover de gronden grenzen aan de 

bebouwde kom of gelegen zijn binnen een afstand van 50 m tot een 

woon- of een bedrijfsperceel van derden; 

7.  rond de uitbreiding van het kampeerterrein wordt voorzien in een alge-

hele of gedeeltelijke beplantingsstrook, waarbij een beplantingsstrook 

met een breedte van 5 m in ieder geval als afschermend wordt aange-

merkt; 

8.  het aantal standplaatsen voor kampeermiddelen en het aantal kampeer-

gebouwen na uitbreiding ten hoogste 40 mag bedragen, waarbij het aan-

tal kampeergebouwen nooit meer dan 20% van het aantal standplaatsen 

mag bedragen; 

9. de goot- en bouwhoogte van kampeergebouwen niet meer dan respec-

tievelijk 3,5 m en 5,5 m mag bedragen; 
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10. de dakhelling van kampeergebouwen ten minste 40° dient te bedragen; 
11. de oppervlakte per kampeergebouw niet meer dan 30 m² mag bedragen; 

12.  er geen stacaravans mogen worden gebouwd/geplaatst; 

13.  in de periode van 1 november tot en met 14 maart van elk kalenderjaar 

geen kampeermiddelen aanwezig mogen zijn; 

14. het aantal ligplaatsen niet meer dan het aantal kampeermiddelen mag 

bedragen met een maximum van 25; 

15. de ligplaatsen niet mogen worden gebruikt in de periode van 1 novem-

ber tot en met 14 maart van elk kalenderjaar; 

16. bij fysieke uitbreiding van het kampeerterrein natuurcompensatie dient 

plaats te vinden in de verhouding 1:1;  

17.  voor het bouwen van gebouwen de regels uit artikel 11 overeenkomstig 

van toepassing zijn, met dien verstande dat er geen bedrijfswoningen 

mogen worden gebouwd.  
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A r t i k e l  1 9   

A r c h e o l o g i s c h  w a a r d e v o l  g e b i e d  

( d u b b e l b e s t e m m i n g )  

19.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Archeologisch waardevol gebied’ aangewezen gronden zijn, naast de 

andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming) tevens 

bestemd voor het herstel en behoud van archeologische waarden. 

 

 

19.2 Bouwreg e l s  

 

Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering 

van: 

a.  bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 

bestaande oppervlakte met niet meer dan 50 m² wordt uitgebreid; 

b.  bouwwerken ten behoeve van archeologisch onderzoek en bouwwerken 

met een oppervlakte kleiner dan 50 m² ten behoeve van de andere, voor 

deze gronden geldende bestemmingen. 

 

 

19.3 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 

lid 19.2, sub a en sub b, voor het bouwen van bouwwerken ter vervanging van 

bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte met meer dan 50 m² wordt 

uitgebreid en voor het bouwen van bouwwerken, met een oppervlakte groter 

dan 50 m², mits: 

a.  op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeo-

logische waarden aanwezig zijn; of 

b.  op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologi-

sche waarden door bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; 

of 

c.  de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van 

archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden 

door de bouwactiviteiten kunnen worden verstoord: 

1.  een verplichting tot het treffen van technische maatregelen waar-

door archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 

of 

2.  een verplichting tot het doen van opgravingen; of 

3.  een verplichting de uitvoering van werken en werkzaamheden te la-

ten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeolo-

gische monumentenzorg. 

BOUWWERKEN 

BOUWWERKEN GROTER 

DAN 50 M² 
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Indien Burgemeester en Wethouders voornemens zijn om aan de ontheffing 

voorwaarden te verbinden als bedoel in sub c, wordt de provinciaal archeoloog 

om advies gevraagd. Bij een negatief advies wordt de ontheffing niet verleend. 

 

 

19.4 Aan l e g v e r g unn i n g  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende wer-

ken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:  

1.  het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ont-

ginnen van gronden met dien verstande dat het werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlak-

te groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm; 

2.  het graven van watergangen; 

3.  het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecom-

municatieleidingen en drainage en daarmee verband houdende con-

structies, installaties of apparatuur dieper dan 30 cm; 

4.  het verlagen van het waterpeil. 

 

b. Een vergunning als bedoeld onder a wordt slechts verleend indien: 

1.  op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat geen ar-

cheologische waarden aanwezig zijn; 

2.  op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeolo-

gische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en werk-

zaamheden niet onevenredig worden geschaad; 

3.  de volgende voorwaarden in acht worden genomen, waneer op basis 

van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische 

waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaam-

heden kunnen worden verstoord: 

a.  een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, 

waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden 

behouden; of 

b.  een verplichting tot het doen van opgravingen; of 

c.  een verplichting de uitvoering van de werken, geen bouwwer-

ken zijnde, of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumenten-

zorg.  

 

Indien Burgemeester en Wethouders voornemens zijn om aan de vergunning 

voorwaarden te verbinden als bedoel in sub b, onder 3 wordt de provinciaal 

archeoloog om advies gevraagd. Bij een negatief advies wordt de vergunning 

niet verleend. 
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c. Het verbod als bedoeld onder a is niet van toepassing op werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die: 

-  reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het 

plan; 

-  het normale onderhoud betreffen; 

-  mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanleg-

vergunning; 

-  op archeologisch onderzoek gericht zijn; 

-  plaats vinden in of op de gronden ter plaatse van de aanduiding "be-

graafplaats". 

 

 

19.5 Wi j z i g i n g s b evoeg dhe i d  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat aan de 

gronden de bestemming ‘Archeologisch waardevol gebied’ wordt ontnomen, 

indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.  

 

 

 

WIJZIGING TEN BEHOEVE VAN 

ONTNEMEN BESTEMMING 
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A r t i k e l  2 0   

G e l u i d z o n e  i n d u s t r i e l a w a a i  

( d u b b e l b e s t e m m i n g )  

20.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De gronden gelegen binnen de als ‘Geluidzone industrielawaai’ aangegeven 

lijnen zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen 

bestemmingen (basisbestemming) bestemd voor het tegengaan van een te hoge 

geluidbelasting vanwege een industrieterrein op geluidgevoelige objecten. 

 

 

20.2 Bouwreg e l s  

 

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 

- er mogen geen nieuwe geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd. 

 

 

20.3 Spec i f i e ke  g eb ru i k s r e g e l s  

 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begre-

pen het gebruik van niet-geluidgevoelige objecten als geluidsgevoelige objec-

ten. 

 

 

GEBOUWEN 
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A r t i k e l  2 1   

L e i d i n g  -  G a s  ( d u b b e l b e s t e m m i n g )  

21.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Leiding - Gas’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die 

gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming) tevens bestemd voor 

de aanleg en instandhouding van een ondergrondse hoge druk aardgastrans-

portleiding met een belemmerende strook ter breedte van 5 meter aan weers-

zijden van de hartlijn van de leiding. 

 

 

21.2 Bouwreg e l s  

 

a. In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen 

mag op of in deze gronden niet worden gebouwd, anders dan voor deze 

bestemming. 

 

b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de vol-

gende regel: 

- de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet 

meer dan 3 m bedragen. 

 

 

21.3 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaats-

vindt van het doelmatig functioneren van de aardgastransportleiding, ontheffing 

verlenen van: 

a. het bepaalde in lid 21.2 sub a en lid 21.2 sub b en toestaan dat de in de 

andere bestemming genoemde gebouwen worden gebouwd, mits vooraf 

schriftelijk advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheer-

der; 

b. het bepaalde in lid 21.2 sub a en lid 21.2 sub c en toestaan dat de in de 

andere bestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

worden gebouwd, mits vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van 

de betreffende leidingbeheerder. 

 

 

 

 

 

 

GEBOUWEN 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 

GEBOUWEN OVERIGE 

BESTEMMINGEN 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE, 

OVERIGE BESTEMMINGEN 
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21.4 Aan l e g v e r g unn i n g  

 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

(aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders, de volgende wer-

ken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

1.  het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of hoogopgaan-

de beplanting, waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting; 

2.  het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 

3.  het verrichten van grondroeractiviteiten, bijvoorbeeld het aanbren-

gen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage, anders dan nor-

maal spit- en ploegwerk; 

4.  diepploegen; 

5.  het aanbrengen van gesloten verhardingen; 

6.  het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

7.  het aanbrengen van waterlopen of het vergraven, verruimen of 

dempen van bestaande waterlopen. 

 

b. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist werken, geen bouwwer-

ken zijnde, en werkzaamheden die: 

1.  mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking 

van de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netwerken; 

2.  reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden 

van het plan; 

3.  mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergun-

ning; 

4.  normaal onderhoud en beheer betreffen; 

5.  worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding van de lei-

ding(en). 

 

c. De onder a bedoelde vergunning wordt slechts verleend nadat vooraf 

schriftelijk advies is ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder. 
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A r t i k e l  2 2   

L e i d i n g  –  H o o g s p a n n i n g  

( d u b b e l b e s t e m m i n g )  

22.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Leiding - Hoogspanning’ aangewezen gronden zijn, naast de andere 

voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming), tevens be-

stemd voor bovengrondse hoogspanningsleidingen. 

 

 

22.2 Bouwreg e l s  

 

a. In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen 

mogen op of in deze gronden niet worden gebouwd, anders dan voor de-

ze bestemming. 

 

b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

 

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de vol-

gende regel: 

-  de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

dan 50 m bedragen, waarbij in afwijking van het bepaalde in artikel 

2, wordt gemeten vanaf NAP. 

 

 

22.3 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting 

plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de desbetreffende leiding, 

ontheffing verlenen van: 

a. het bepaalde in lid 22.2 sub a en lid 22.2 sub b en toestaan dat de in de 

andere bestemming genoemde gebouwen worden gebouwd, mits vooraf 

advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder; 

b. het bepaalde in lid 22.2 sub a en lid 22.2 sub c en toestaan dat de in de 

andere bestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betref-

fende leidingbeheerder. 

 

 

GEBOUWEN 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE 

GEBOUWEN OVERIGE 

BESTEMMINGEN 

BOUWWERKEN, GEEN 

GEBOUWEN ZIJNDE OVE-

RIGE BESTEMMINGEN 
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A r t i k e l  2 3   

N a t u r a  2 0 0 0  O u d e g a a s t e r b r e k k e n ,  

F l u e s s e n  e n  o m g e v i n g  

( d u b b e l b e s t e m m i n g )  

23.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Natura 2000 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving’ aangewezen 

gronden zijn, naast de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen 

(basisbestemming) tevens bestemd voor de instandhouding van de navolgende 

kwalificerende vogelsoorten en habitattypen/-soorten: 

 

Tabel 1. 

Kwalificerende vogelsoorten  Kwalificerende habitattypen/-soorten 

Kleine rietgans Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type 

Magnopotamion of Hydrocharition 

Brandgans Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, 

en van de montane en alpiene zones 

Nonnetje Bittervoorn 

Wulp Meervleermuis 

Kemphaan Noordse woelmuis 

Porseleinhoen  

Kuifeend  

Kolgans  

Smient  

Kolgans  

  

 

23.2 Bouwreg e l  

 

In afwijking van het bepaalde in de bouwregels bij de andere in het plan opge-

nomen bestemmingen geldt dat slechts gebouwd mag worden indien geen 

sprake is van significant negatieve en/of negatieve effecten als bedoeld in de 

Natuurbeschermingswet 1998 op de in lid 23.1 genoemde kwalificerende vogel-

soorten en habitattypen/-soorten. 

 

 

23.3 I n r i c h t i n g s r eg e l  

 

In afwijking van het bepaalde in de gebruiksregels bij de andere in het plan 

opgenomen bestemmingen geldt dat slechts mag worden ingericht indien geen 

sprake is van significant negatieve en/of negatieve effecten als bedoeld in de 

Natuurbeschermingswet 1998 op de in lid 23.1 genoemde kwalificerende vogel-

soorten en habitattypen/-soorten. 
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A r t i k e l  2 4   

N a t u r a  2 0 0 0  S n e e k e r m e e r g e b i e d  

( d u b b e l b e s t e m m i n g )  

24.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Natura 2000 Sneekermeergebied’ aangewezen gronden zijn, naast de 

andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming) te-

vens bestemd voor de instandhouding van de navolgende kwalificerende vogel-

soorten en kwalificerende habitattypen/ -soorten: 

 

 Tabel 2.  

Kwalificerende vogelsoorten Kwalificerende habitattypen/-soorten 

Meerkoet Meervleermuis 

Grutto Noordse woelmuis 

Wulp  

Kemphaan  

Goudplevier  

Porseleinhoen  

Kievit  

Rietzanger  

Slobeend  

Wintertaling  

Smient  

Wilde eend  

Krakeend  

Kolgans  

Kleine Rietgans  

Brandgans  

Kwartelkoning  

 

 

24.2 Bouwreg e l  

 

In afwijking van het bepaalde in de bouwregels bij de andere in het plan opge-

nomen bestemmingen geldt dat slechts gebouwd mag worden indien geen 

sprake is van significant negatieve en/of negatieve effecten als bedoeld in de 

Natuurbeschermingswet 1998 op de in lid 24.1 genoemde kwalificerende vogel-

soorten en kwalificerende habitattypen/ -soorten. 

 

 

24.3 I n r i c h t i n g s r eg e l  

 

In afwijking van het bepaalde in de gebruiksregels bij de andere in het plan 

opgenomen bestemmingen geldt dat slechts mag worden ingericht indien geen 

sprake is van significant negatieve en/of negatieve effecten als bedoeld in de 

Natuurbeschermingswet 1998 op de in lid 24.1 genoemde kwalificerende vogel-

soorten en kwalificerende habitattype/-soorten. 
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A r t i k e l  2 5   

N a t u r a  2 0 0 0  W i t t e  e n  Z w a r t e  B r e k k e n  

( d u b b e l b e s t e m m i n g )  

25.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Natura 2000 Witte en Zwarte Brekken’ aangewezen gronden zijn, 

naast de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen (basisbestem-

ming) tevens bestemd voor de instandhouding van de navolgende kwalificeren-

de vogelsoorten en kwalificerende habitattypen/-soorten: 

 

 Tabel 3.  

Kwalificerende vogelsoorten Kwalificerende habitattypen/-soorten 

Grutto Noordse woelmuis 

Kemphaan  

Slobeend  

Wintertaling  

Smient  

Krakeend  

Kolgans  

Kleine Rietgans  

Brandgans  

 

 

25.2 Bouwreg e l  

 

In afwijking van het bepaalde in de bouwregels bij de andere in het plan opge-

nomen bestemmingen geldt dat slechts gebouwd mag worden indien geen 

sprake is van significant negatieve en/of negatieve effecten als bedoeld in de 

Natuurbeschermingswet 1998 op de in lid 25.1 genoemde kwalificerende vogel-

soorten en kwalificerende habitattypen/-soorten. 

 

 

25.3 I n r i c h t i n g s r eg e l  

 

In afwijking van het bepaalde in de gebruiksregels bij de andere in het plan 

opgenomen bestemmingen geldt dat slechts mag worden ingericht indien geen 

sprake is van significant negatieve en/of negatieve effecten als bedoeld in de 

Natuurbeschermingswet 1998 op de in lid 25.1 genoemde kwalificerende vogel-

soorten en kwalificerende habitattypen/-soorten.  
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A r t i k e l  2 6   

S t r a a l p a d  ( d u b b e l b e s t e m m i n g )  

26.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor ‘Straalpad’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gron-

den aangewezen bestemmingen (basisbestemming) tevens bestemd voor een 

straalpad. 

 

 

26.2 Bouwreg e l  

 

Op de met ‘Straalpad’(dubbelbestemming) aangegeven gronden mag de be-

bouwing ten dienste van de aangegeven andere bestemmingen, de aangegeven 

hoogtebeperking, in meters ten opzichte van NAP, niet overschrijden. 

 

 

26.3 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l  

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, na het inwinnen van schriftelijk advies 

bij de beheerder van het betrokken straalpad, ontheffing verlenen van het 

bepaalde in lid 26.2 en toestaan dat de hoogtebeperking ten opzichte van de 

NAP wordt overschreden, mits toepassing van de ontheffingsbevoegdheid geen 

onevenredige afbreuk doe aan de ongestoorde werking van de straalverbinding.  
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A r t i k e l  2 7   

A f s t e mm i n g  

a .  A l g emene  P l a a t s e l i j k e  V e r o r d en i n g :  

Ten aanzien van het kappen van bomen c.q. beplanting kent de gemeentelijke 

Algemene Plaatselijke Verordening een kapverbod voor nader aangegeven ge-

boomte c.q. beplanting, dit met als doel om de bomen c.q. beplanting te be-

houden. Houtopstanden met monumentale, landschappelijke, cultuurhisto-

rische en beeldbepalende waarde vallen daaronder. Onder strikte voorwaarden 

wordt vrijstelling van dat kapverbod verleend.  

 

Ten aanzien van het houden van evenementen verzet het bestemmingsplan 

zich niet tegen het gebruik van gronden en bouwwerken voor dat doel, mits 

daarvoor op basis van de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening een 

evenementenvergunning kan worden verleend danwel kan worden volstaan met 

een kennisgeving.   

 

b .   V a a rwege n ve r o r d e n i n g  F r i e s l a n d  e n  a f s t a n d e n  t o t  d e  

k a n t  v a n  he t  wa t e r :  

Ingevolge de Vaarwegenverordening Friesland is binnen: 

- een zone van 30 m uit de oever van het Prinses Margrietkanaal; 

- een zone van 25 m uit de oever van het Johan Frisokanaal; 

- een zone van 15 m uit de oever van de Wide Wimerts, het Easthimmer 

Mar en de Wimerts; 

- een zone van 15 m uit de oever van De Geau en het Wiiddraai; 

- een zone van 15 m vanuit de Nauwe Wimerts, de Noarderie en De Ie; 

- een zone van 10 m uit de oever van de Wâldseinster Rakken en de geul 

door het Hegemer Mar; 

- een zone van 10 m uit de oever van de geul door de Wite Brekken, It 

Nau en De Geau; 

- een zone van 10 m uit de oever van de Sânige Grûns, het Koarte Fliet, 

het Sânmar, de geul door het Grutte Gaastmar, de Yntemasleat en de 

geul door De Fluezen; 

- een zone van 10 m uit de oever van de Frjentsjerter Feart; 

- een zone van 10 m uit de oever van De Swette, 

 

vrijstelling nodig voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden.  

 

Voornoemde afstanden tot de kant van het water, gemeten tot de waterlijn op 

0,52 m - NAP dienen te worden aangehouden. Voor waterlopen welke niet zijn 

aangegeven bedraagt deze afstand 5 m. 
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c .  V e r o r d en i n g e n  t e n  a a n z i en  v a n  a a n l e g g e n  e n  l i g p l a a t s  

i n nemen  v a n  v a a r t u i g e n :  

De aanwezigheid van aanlegplaatsen en ligplaatsen is in algemene zin in de 

daarvoor in aanmerking komende bestemmingen begrepen; de regeling ten aan-

zien van plaats, tijdsduur en dergelijke wordt nader bepaald in gemeentelijke 

verordeningen. 

 

d .   Wa t e r s c ha p :  

Bij activiteiten waarbij ook belangen van het waterschap een rol spelen, vindt 

overleg plaats met het waterschap. De keur van het waterschap is onvermin-

derd van toepassing. 

 

e .   We g en ve r o r d e n i n g  F r i e s l a n d  e n  a f s t a nd e n  t o t  d e  k a n t  

v a n  d e  weg :  

Ingevolgde de wegenverordening Friesland dienen de volgende bouwafstanden 

tot de in de onderstaande genoemde wegen in acht te worden genomen: 

a. 30 meter tot de bestemmingsgrens van de bestemming ‘Verkeer-Weg-

verkeer’ voor zover het de A-7, N928 en de N354 betreft; 

b. 25 meter tot de as van de overige met de bestemming ‘Verkeer - Weg-

verkeer’ aangegeven wegen; 

c. 10 m tot de as van de niet met een afzonderlijke bestemming aangege-

ven wegen. 

 

f .   We l s t a nd :  

De toetsing van bouwplannen, in het kader van het bouwvergunningenbeleid, 

dient plaats te vinden op basis van voor dit gebied geldende welstandscriteria 

zoals die door de raad zijn vastgesteld. 

 

g .   A n t en n eb e l e i d :  

Antennemasten kunnen in z'n algemeenheid worden toegestaan, mits een voor-

keursvolgorde wordt gehanteerd: 

1.  in de directe omgeving van hoge gebouwen en bouwwerken; 

2.  op bedrijventerreinen; 

3.  langs infrastructuurlijnen. 

 

Antennemasten zijn uitgesloten in het open gebied, natuurgebieden en cul-

tuurhistorisch waardevolle gebieden of objecten/gebouwen. 
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A r t i k e l  2 8   

A n t i -  d u b b e l r e g e l  

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouw-

plan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 

beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.  
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A r t i k e l  2 9   

A l g e m e n e  g e b r u i k s r e g e l s  

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt begrepen het gebruik dat 

afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt be-

grepen: 

a.  het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtin-

gen; 

b.  het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van geluidzone-

ringsplichtige inrichtingen; 

c.  het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van risicovolle 

inrichtingen, anders dat ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt mo-

torbrandstoffen"; 

d.  het gebruik van gronden ten behoeve van standplaatsen voor kampeer-

middelen, anders dan ter plaatse van de aanduiding "kampeerterrein", 

"kampeerterrein en groepsaccommodatie", "groepskampeerterrein" en 

"Marrekriteplaats met kampeermogelijkheid". 
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A r t i k e l  3 0   

A l g e m e n e  o n t h e f f i n g s r e g e l s  

a. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van: 

- het ruimtelijk beeld zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toelich-

ting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

ontheffing verlenen van: 

1. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer 

dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; 

2. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van we-

gen of de aansluiting van wegen onderling of het beloop van vaarwegen 

in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -

intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

3. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen 

worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

4. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, 

wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, 

gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletge-

bouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits: 

- de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m3 bedraagt; 

- de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer 

dan 15 m bedraagt; 

met dien verstande dat er geen windturbines mogen worden gebouwd. 

 

b. De in sub a bedoelde ontheffingen kunnen uitsluitend worden verleend 

indien er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de 

landschappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 van 

de toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opgenomen 

landschapskaart in acht worden genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% AFWIJKING 

ONDERGESCHIKTE AAN-

PASSING BELOOP EN 

PROFIEL WEGEN 

OVERSCHRIJVING BESTEM-

MINGS- EN BOUWGRENZEN 

KLEINSCHALIGE GEBOU-

WEN VAN OPENBARE AARD 
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A r t i k e l  3 1   

A l g e m e n e  w i j z i g i n g s r e g e l s  

a. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantas-

ting plaatsvindt van: 

- het ruimtelijk beeld zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de toelich-

ting bij dit plan; 

- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

- de verkeersveiligheid, 

 

het plan wijzigen: 

1. in die zin dat een transformatorstation, gasdrukmeet- en regel-

station, rioolgemaal en naar de aard daarmee gelijk te stellen ge-

bouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van openbaar nut 

mogen worden gebouwd tot een inhoud van ten hoogste 100 m³ en 

een bouwhoogte van ten hoogste 15 m; 

2. in die zin dat de in het plan opgenomen verwijzing naar wetten, 

verordeningen, circulaires, publicaties, instanties en dergelijke 

wordt geactualiseerd; de wijziging wordt uitsluitend toegepast in-

dien het handhaven van de in de planregels opgenomen redactie tot 

onduidelijkheden en/of onjuistheden leidt; een eventueel bij de ac-

tualisering op te nemen verwijzing naar de aangepaste wetten, ver-

ordeningen, circulaires, publicaties en instanties wordt alleen 

opgenomen indien deze aanpassingen geen inhoudelijke beleidswij-

ziging betreffen; 

3. in die zin dat aan de gronden in het plan de bestemming ‘Archeolo-

gisch waardevol gebied’ wordt toegekend, indien uit archeologisch 

onderzoek is gebleken dat de begrenzing van de gronden met de 

bestemming ‘Archeologisch waardevol gebied’, gelet op de ter 

plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft; 

4. ten behoeve van het gebruik en de inrichting van gronden voor bos, 

beplantingsstroken, houtproductie, boomgaarden en boomkwekerij-

en; 

5. in die zin dat de bestemmingen ‘Natuur - Waterrecreatief medege-

bruik’ en ‘Water’ kunnen worden gewijzigd ten behoeve van de rea-

lisatie van ligoevers en aanlegplaatsen met bijbehorende 

bouwwerken; 

6. in die zin dat de bestemming ‘Agrarisch’, ‘Natuur’, ‘Natuur - Water-

recreatief medegebruik’ en ‘Water’ worden gewijzigd in de be-

stemming ‘Recreatie - Dagrecreatie’, met dien verstande dat: 

a. de wijziging niet wordt toegepast voor zover de gronden zijn 

gelegen binnen de gronden met de dubbelbestemming ‘Natura 

2000 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving’, de dubbel-

bestemming ‘Natura 2000 Sneekermeergebied’ en de dubbelbe-

stemming ‘Natura 2000 Witte en Zwarte Brekken’; 

WIJZIGEN TEN BEHOEVE VAN 

GEBOUWEN OPENBAAR NUT 

WIJZIGEN IN VERBAND MET 

GEWIJZIGDE REGELGEVING 

WIJZIGEN NAAR 'ARCHEO-

LOGISCH WAARDEVOL 

GEBIED' 

WIJZIGEN TEN BEHOEVE 

VAN BOOMBEPLANTING 

WIJZIGEN LIGOEVERS EN 

AANLEGPLAATSEN 

WIJZIGEN NAAR RECREATIE-

DAGRECREATIE 
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b. voor het overige de regels uit artikel 11 van overeenkomstige 

toepassing zijn; 

7. in die zin dat het plan kan worden gewijzigd met het oog op de rea-

lisering van natuurgebieden, met dien verstande dat: 

a. de wijziging niet eerder mag plaatsvinden dan nadat de grond 

is aangekocht door een natuurbeherende instantie; 

b. de wijziging uitsluitend mag plaatsvinden indien de realisering 

voldoende vaststaat.  

 

b. De onder a bedoelde wijzigingen worden slechts toegepast indien: 

1. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing waarbij de 

landschappelijke kenmerken zoals die zijn verwoord in hoofdstuk 2 

van de toelichting en op de in bijlage 2 van deze planregels opge-

nomen landschapskaart in acht worden genomen; 

2. vóór toepassing van de wijzigingsbevoegdheid is nagegaan of er 

sprake is van een archeologische verwachtingswaarde en, voor zo-

ver deze aanwezig, een archeologisch onderzoek dient te zijn uit-

gevoerd; 

3.  vóór toepassing van de wijzigingsbevoegdheid dient ecologisch on-

derzoek in de vorm van een Natuurtoets dient te zijn uitgevoerd. 

 

 

 

WIJZIGEN TEN BEHOEVE VAN 

REALISATIE VAN NATUURGE-

BIEDEN 
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A r t i k e l  3 2   

P r o c e d u r e r e g e l s  

Bij het verlenen van ontheffingen of het stellen van nadere eisen op grond van 

dit plan is de volgende procedure van toepassing: 

       

- Het ontwerp-besluit ligt met de daarop betrekking hebbende stukken 

gedurende 2 weken in het gemeentehuis ter inzage. 

 

- Burgemeester en Wethouders geven tevoren kennis van de nederlegging 

van het ontwerp-besluit in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de 

gemeente verspreid worden en voorts op de gebruikelijke wijze. 

 

- De kennisgeving houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belang-

hebbenden om mondeling of schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerp-

besluit naar voren te brengen bij Burgemeester en Wethouders, gedu-

rende de sub 1 genoemde termijn. 



285.00.00.01.04.rgl 

H o o f d s t u k  4  

O v e r g a n g s -  e n  s l o t r e g e l s  
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A r t i k e l  3 3   

O v e r g a n g s r e c h t  

33.1 Ove r g ang s r e ch t  b ouwwer ken  

 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan 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 is 

teniet gegaan. 

 

b.  Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van 

het bepaalde in sub a voor het vergroten van de inhoud van een bouw-

werk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

 

c.  Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die welis-

waar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar 

zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende 

plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

 

33.2 Ove r g ang s r e ch t  g eb ru i k  

 

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 sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat 

plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 

aard en omvang wordt verkleind. 

 

c.  Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na de inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het 

verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

 

d.  Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in 

strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder be-

grepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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A r t i k e l  3 4   

S l o t r e g e l  

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel: 

 

"Regels deel uitmakende van het bestemmingsplan Buitengebied, gemeente 

Wymbritseradiel". 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 31 augustus 2010. 

 

 

 

De voorzitter,       

 

 

 

 

 

De griffier, 
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01 01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
DE LANDBOUW           

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:           

014 016 1 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 
500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 

014 016 3 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 

014 016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 

02 02 - 
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
BOSBOUW           

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 

15 10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN 
VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN           

1593 t/m 
1595 1102 t/m 1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

176, 177 139, 143 
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 

18 14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; 
BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT           

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 

182 141  
Vervaardiging van kleding en -
toebehoren (excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 

183 142, 151 
Bereiden en verven van bont; 
vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 

19 15 - 
VERVAARDIGING VAN LEER EN 
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

192 151  
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 
schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

20 16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.           

205 162902 
Kurkwaren-, riet- en 
vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

21 17 - 
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON 
EN PAPIER- EN KARTONWAREN           

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 

22 58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

2222.6 18129  
Kleine drukkerijen en 
kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 
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223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 

30 26, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN 
KANTOORMACHINES EN COMPUTERS           

30 26, 28, 33 A 
Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 

31 26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 
MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.           

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 

33 26, 32, 33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN           

33 26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 30 0 30   0  30  2 

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.           

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 

3663.1 32991  Sociale werkvoorziening 0 30 30   0  30  2 

3663.2 32999  
Vervaardiging van overige goederen 
n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 

51 46 - 
GROOTHANDEL EN 
HANDELSBEMIDDELING           

511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

5121 4621 0 
Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 

5125, 5131 46217, 4631 
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 
consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

52 47 - 
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 
PARTICULIEREN           

527 952  
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. 
auto's en motorfietsen) 0 0 10   10  10  1 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 

72 62 - 
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE           

72 62 A 
Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK           

731 721  
Natuurwetenschappelijk speur- en 
ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30  2 

732 722  
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  10  1 
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74 

63, 69tm71, 
73, 74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING           

74 

63, 69tm71, 
73, 74, 77, 78, 
80tm82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren 0 0 10   0  10 D 1 

92 59 - CULTUUR, SPORT EN EDUCATIE           

9252.1 9102  Kunstgalerieën en -expositieruimten 0 0 10   0  10  1 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 

 9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 
 



 

 

B i j l a g e  2 :   
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D o r p s g e b i e d e n k a a r t  












