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Regels
Dit plan betreft de geconsolideerde versie van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" (met IMRO-idn.
NL.IMRO.0203.1056-0004), welk bestemmingsplan is vastgesteld op 28 mei 2013 (en onherroepelijk
geworden op 16 september 2015). De daarna en opeenvolgende bestemmingsplannen, besluiten en
herzieningen van dit bestemmingsplan maken de raadpleging van het huidige planologische regime niet
eenvoudig. Om deze reden is een geconsolideerde versie (een werkversie van het plan, zonder juridische
status) van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" opgesteld, waarin deze herzieningen en wijzingen
zijn verwerkt. De geldende bestemmingsplannen die een deel van het plangebied van het
bestemmingsplan "Buitengebied 2012" hebben vervangen zijn uit het plan geknipt/gelaten.
Een geconsolideerd plan heeft geen juridisch bindende status. Voor de juridisch bindende regels en
verbeelding wordt verwezen naar het moederplan en de daarop van toepassing zijnde wijzigingen en
herzieningen inclusief het intrekkingsbesluit.
In deze geconsolideerde versie van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" is in eerste instantie een
tweetal uitspraken verwerkt:
de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, ABRvS 29 april 2015,
zaaknummer 201307247/1/R2, 201305071/1/R2, 201305215/1/R2 en 201402967/1/R2;
de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, ABRvS 16 september 2015,
zaaknummer 201307247/5/R2.
Daarnaast is het intrekkingsbesluit "Wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 door het
intrekken van enkele onderdelen" (IMRO-idn. NL.IMRO.0203.IB1056-0001) verwerkt, waardoor enkele
onderdelen van het moederplan "Buitengebied 2012" zijn ingetrokkken.
Verder zijn de volgende wijzigingsplannen - met toepassing van de binnen het bestemmingsplan
"Buitengebied 2012" opgenomen wijzigingsbevoegdheden - en partiële herzieningen van het
bestemmingsplan "Buitengebied 2012" (zowel op perceelsniveau als voor het gehele plan) verwerkt:

Verwerkt Naam wijzigingsplan / partiële herziening (ph)
in versie

IMRO-identificatienummer

0003

4e partiële herziening Buitengebied 2012 (ph)

NL.IMRO.0203.1268-0002 13-4-2016

0001

Apeldoornsestraat VII

NL.IMRO.0203.1223-0002 26-8-2014

0005

Apeldoornsestraat-Kieftveen, partiële herziening
Buitengebied 2012 (ph)

NL.IMRO.0203.1368-0002 14-12-2016

0001

Barnseweg VI

NL.IMRO.0203.1246-0002 10-7-2014

0008

Bloemendaallaan-Eindweg, partiële herziening
Buitengebied 2012 (ph)

NL.IMRO.0203.1408-0002 5-7-2017

0001

Boshuisweg I

NL.IMRO.0203.1279-0002 1-4-2015

0001

Brugveenseweg-Walhuisweg

NL.IMRO.0203.1301-0002 4-6-2015

0001

Brunesengweg II

NL.IMRO.0203.1273-0002 3-10-2014

0007

Donkervoorterweg II

NL.IMRO.0203.1385-0002 28-3-2017

0001

Drieënhuizerweg III

NL.IMRO.0203.1312-0002 17-11-2015

0008

Dronkelaarseweg II

NL.IMRO.0203.1354-0002 6-7-2017

0001

Essenerweg XII

NL.IMRO.0203.1272-0002 25-3-2015

0004

Essenerweg XIII

NL.IMRO.0203.1365-0002 26-8-2016

0001

Garderbroekerweg XVII

NL.IMRO.0203.1234-0002 3-1-2014

0007

Garderbroekerweg-Harskamperweg, partiële
herziening Buitengebied 2012 (ph)

NL.IMRO.0203.1371-0002 24-5-2017
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0001

Grote Hegweg I

NL.IMRO.0203.1303-0002 30-6-2015

0006

Harremaatweg I, partiële herziening Buitengebied
2012 (ph)

NL.IMRO.0203.1366-0002 1-2-2017

0001

Helweg I

NL.IMRO.0203.1265-0002 8-9-2014

0002

Hessenweg X

NL.IMRO.0203.1327-0002 21-1-2016

0007

Kallenbroekerweg I, partiële herziening Buitengebied NL.IMRO.0203.1403-0002 24-5-2017
2012 (ph)

0002

Kapweg-Graafhorstweg

NL.IMRO.0203.1334-0002 8-3-2016

0002

Klettersteeg I

NL.IMRO.0203.1338-0002 19-2-2016

0005

Klettersteeg-Grote Fliertweg, partiële herziening
Buitengebied 2012 (ph)

NL.IMRO.0203.1363-0002 14-12-2016

0008

Kootwijkerdijk III, partiële herziening Buitengebied
2012 (ph)

NL.IMRO.0203.1375-0002 5-7-2017

0001

Laageinderweg III

NL.IMRO.0203.1309-0002 4-8-2015

0003

Laageinderweg IV

NL.IMRO.0203.1356-0002 21-6-2016

0001

Lange Zuiderweg III

NL.IMRO.0203.1306-0002 21-8-2015

0002

Lange Zuiderweg IV

NL.IMRO.0203.1329-0002 15-2-2016

0001

Muldersweg I

NL.IMRO.0203.1244-0002 17-7-2014

0002

Nachtegaalweg II

NL.IMRO.0203.1313-0002 5-1-2016

0007

Norschoterweg I

NL.IMRO.0203.1382-0002 2-5-2017

0002

Oosterbrinkweg IV

NL.IMRO.0203.1326-0002 16-12-2015

0001

Parapluherziening De Puurveense Molen (ph)

NL.IMRO.0203.1248-0002 30-9-2014

0008

Parapluherziening functieveranderingsbeleid 2016 en NL.IMRO.0203.1391-0002 5-7-2017
woninginhoud (ph)

0001

partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied
2012 (ph)

0003

partiële herziening Buitengebied 2012-Esweg II (ph) NL.IMRO.0203.1324-0002 13-4-2016

0001

Peutweg I

0006

Plaggenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 NL.IMRO.0203.1370-0002 1-2-2017
(ph)

0003

Renswoudsestraatweg III

NL.IMRO.0203.1317-0002 7-6-2016

0008

Rijksweg V

NL.IMRO.0203.1389-0002 22-6-2017

0006

Rudolphlaan I

NL.IMRO.0203.1218-0002 26-4-2016

0003

Sandersstraat I

NL.IMRO.0203.1210-0002 15-2-2016

0001

Scherpenzeelseweg IX

NL.IMRO.0203.1276-0002 6-11-2014

0008

Schoonhorsterweg IV

NL.IMRO.0203.1404-0002 23-6-2017

0007

Topperweg I, partiële herziening Buitengebied 2012
(ph)

NL.IMRO.0203.1380-0002 24-5-2017

0001

Tweede partiele herziening Buitengebied 2012 (ph)

NL.IMRO.0203.1253-0003 8-7-2014

0001

Valkseweg XII

NL.IMRO.0203.1307-0002 13-7-2015

0003

Valkseweg XIII

NL.IMRO.0203.1353-0002 24-5-2016
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0008

Valkseweg XV

NL.IMRO.0203.1394-0002 22-6-2017

0006

Vergroten inhoud woningen, partiële herziening
Buitengebied 2012 (ph)

NL.IMRO.0203.1376-0002 1-2-2017

0001

Vinkekampweg I

NL.IMRO.0203.1288-0002 13-3-2015

0001

Wesselseweg VII

NL.IMRO.0203.1191-0002 18-3-2014

0007

Welgelegenweg II

NL.IMRO.0203.1387-0002 5-4-2017

Inmiddels is het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" vervangen (geheel en gedeeltelijk) door de in
volgende tabel opgenomen bestemmingsplannen, waarvan de plangebieden uit de geconsolideerde versie
zijn weggelaten. Ook zijn de ontwerpbestemmingsplannen uit de geconsolideerde versie weggelaten en in
de lijst hieronder opgenomen. Dit om te voorkomen dat de geconsolideerde versie over deze
bestemmingsplannen heen komt te liggen. Eveneens geldt dit voor het provinciale inpassingsplan
"Rondweg Voorthuizen N303" (met IMRO-idn. NL.IMRO.9925.IPN303Voorthuizen-VST1) welke is
vastgesteld op 17-12-2014. Dit inpassingsplan van de Provincie Gelderland is ook uit het plangebied van
de geconsolideerde versie gelaten.

Weggelaten Naam bestemmingsplan
vanaf versie

IMRO-idn.

0005

Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg

NL.IMRO.0203.1340-0002 1-2-2017

0005

Barneveld-Noordwest

NL.IMRO.0203.1310-0003 1-2-2017

0001

Baron van Nagellstraat VIII

NL.IMRO.0203.1271-0003 11-11-2015

0001

Baron van Nagellstraat-Oude Zeumerseweg

NL.IMRO.0203.1237-0002 30-9-2015

0001

Dijkerweg I

NL.IMRO.0203.1277-0002 6-5-2014

0002

Dijkerweg II

NL.IMRO.0203.1335-0002 25-5-2016

0001

Drieenhuizerweg-Heetkamperweg

NL.IMRO.0203.1264-0002 28-1-2015

0001

Dunenkamperweg I

NL.IMRO.0203.1196-0002 1-10-2013

0001

Dwarsakker

NL.IMRO.0203.1214-0003 20-8-2014

0001

Dwarsakker II

NL.IMRO.0203.1277-0002 30-9-2015

0001

Dwarsgraafweg V

NL.IMRO.0203.1290-0002 13-5-2015

0001

Essenerweg X

NL.IMRO.0203.1238-0002 6-5-2014

0001

Esweg I

NL.IMRO.0203.1318-0002 27-1-2016

0001

Garderbroekerweg XIV

NL.IMRO.0203.1195-0002 17-12-2013

0001

Garderbroekerweg XV

NL.IMRO.0203.1212-0002 28-1-2014

0001

Garderbroekerweg XVIII

NL.IMRO.0203.1315-0002 11-11-2015

0001

Garderbroekerweg-Kerkweg

NL.IMRO.0203.1189-0003 4-3-2015

0001

Garderbroekerweg-Wencopperweg

NL.IMRO.0203.1236-0002 10-6-2015

0001

Garderen

NL.IMRO.0203.1013-0003 12-11-2013

0005

Gelkenhorsterweg I

NL.IMRO.0203.1369-0001 ontwerp

0001

Gruttoweg I

NL.IMRO.0203.1295-0002 30-9-2015

0004

Harskamperweg V

NL.IMRO.0203.1362-0002 9-11-2016

0001

Harskamperweg-Kootwijkerdijk

NL.IMRO.0203.1304-0002 2-3-2016
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0001

Hazendonkweg I

NL.IMRO.0203.1211-0002 12-11-2013

0001

Hazendonkweg-Heetweg (fietspad N310)

NL.IMRO.0203.1229-0002 16-12-2014

0002

Heideweg-Garderbroekerweg

NL.IMRO.0203.1322-0002 25-5-2016

0006

Hessenweg XI

NL.IMRO.0203.1361-0002 5-7-2017

0001

Holzenbosch

NL.IMRO.0203.1124-0002 16-12-2015

0007

Hooiweg I

NL.IMRO.0203.1398-0001 ontwerp

0001

Houtbeekweg I

NL.IMRO.0203.1257-0003 8-7-2015

0002

Hunnenweg V

NL.IMRO.0203.1328-0002 13-4-2016

0001

Kootwijkerdijk II

NL.IMRO.0203.1293-0002 8-7-2015

0002

Kootwijkerdijk-Harderwijkerkarweg

NL.IMRO.0203.1323-0002 25-5-2016

0001

Laageinderweg I

NL.IMRO.0203.1235-0002 6-5-2014

0006

Laageinderweg V

NL.IMRO.0203.1383-0002 24-5-2017

0004

Laageinderweg-Drieënhuizerweg

NL.IMRO.0203.1283-0002 9-11-2016

0001

Lange Zuiderweg II

NL.IMRO.0203.1219-0002 10-6-2014

0007

Lankerenseweg IV

NL.IMRO.0203.1415-0001 ontwerp

0002

Molenweg III

NL.IMRO.0203.1342-0002 6-7-2016

0001

Nachtegaalweg-Appelseweg

NL.IMRO.0203.1180-0002 27-1-2016

0003

Nijkerkerweg VI

NL.IMRO.0203.1286-0002 6-7-2016

0002

Noordersingel I

NL.IMRO.0203.1336-0002 6-7-2016

0001

Otelaarseweg II

NL.IMRO.0203.1220-0002 6-5-2014

0001

Oud Milligenseweg VI

NL.IMRO.0203.1254-0002 30-9-2014

0001

Oud Vellerseweg/Hunnenweg

NL.IMRO.0203.1169-0002 10-6-2015

0004

Overhorsterweg I

NL.IMRO.0203.1331-0002 14-12-2016

0001

Puurveenseweg III

NL.IMRO.0203.1321-0002 11-11-2015

0001

Rijksweg IV

NL.IMRO.0203.1314-0002 27-1-2016

0001

Rubensstraat II

NL.IMRO.0203.1291-0002 4-3-2015

0002

Schoonengweg I

NL.IMRO.0203.1339-0002 25-5-2016

0007

Schoonengweg-Postweg

NL.IMRO.0203.1393-0002 5-7-2017

0001

Sleedoornweg-Harskamperweg-Engelsestadweg NL.IMRO.0203.1152-0003 10-6-2014

0005

Speulderbosweg I

NL.IMRO.0203.1204-0002 1-2-2017

0001

Stationsweg XI

NL.IMRO.0203.1263-0002 13-5-2015

0002

Stationsweg-Binnenveld

NL.IMRO.0203.1325-0002 13-4-2016

0001

Stroe VI

NL.IMRO.0203.1250-0003 4-3-2015

0001

Stroeërweg I

NL.IMRO.0203.1200-0002 8-7-2015

0001

Thorbeckelaan Zuid I

NL.IMRO.0203.1239-0003 8-7-2015

0003

Valkseweg-Nijkerkerweg

NL.IMRO.0203.1350-0002 6-7-2016

0001

Veluweweg-Essenerweg

NL.IMRO.0203.1297-0002 10-6-2015

0001

Veluweweg-Lankerenseweg

NL.IMRO.0203.1202-0002 10-6-2015

8

"Verzamelherziening Buitengebied 2012 geconsolideerd" (concept)

Verzamelherziening Buitengebied 2012 geconsolideerd

0001

Veluweweg-Lankerenseweg I

NL.IMRO.0203.1289-0002 10-6-2015

0001

Wencopperweg II

NL.IMRO.0203.1245-0002 6-7-2016

0001

Wencopperweg III

NL.IMRO.0203.1249-0002 16-12-2014

0004

Wencopperweg IV

NL.IMRO.0203.1357-0002 14-12-2016

0001

Wethouder Rebellaan I

NL.IMRO.0203.1184-0003 9-7-2013

0005

Wethouder Rebellaan II

NL.IMRO.0203.1367-0003 1-2-2017

0006

Wikselaarse Eng

NL.IMRO.0203.1348-0002 24-5-2017

0003

Wolweg I

NL.IMRO.0203.1330-0002 29-9-2016
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1

plan

het bestemmingsplan 'Verzamelherziening Buitengebied 2012 geconsolideerd' met identificatienummer
NL.IMRO.0203.1401- van de gemeente Barneveld;
1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen;
1.3

aan huis verbonden beroep of kleinschalig bedrijf

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch,
kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied alsmede een kleinschalig bedrijf niet
bestaande uit detailhandelsactiviteiten of een seksinrichting, dat door zijn beperkte omvang in een woning
en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;
1.4

aanbouw

een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een
hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
1.5

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.6

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.7

aanduidingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde aanduiding;
1.8

agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of
het houden van dieren (inclusief het uitbroeden van eieren en het kweken van insecten), met inbegrip van
daarmee samenhangende activiteiten, zoals de ontvangst van bezoekers, verkoop van eigen producten en
educatie, als onzelfstandig en ondergeschikt onderdeel van het bedrijf;
1.9

agrarische bedrijfsstoffen

dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, kuilvoer, bijvoedermiddelen die niet verpompbaar zijn,
gebruikt substraatmateriaal van plantaardige oorsprong en restmateriaal afkomstig van de teelt van
gewassen, voor zover geen sprake is van inerte goederen;
1.10

agrarische nevenactiviteit

een kleinschalige bedrijfsmatige agrarische activiteit bij een woning gericht op het voortbrengen van
producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, welke niet is aan te
merken als een volwaardig agrarisch bedrijf en daarmee ondergeschikt is aan de woonfunctie. Hieronder is
eveneens begrepen een kleinschalige gebruiksgerichte paardenhouderij;
1.11

Algemene wet bestuursrecht

wet van 4 juni 1992, Stb. 315, houdende algemene regels van bestuursrecht, zoals deze luidt op het
moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;
10
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1.12

archeologisch deskundige

een regionaal (beleids)archeoloog of een andere door het college van burgemeester en wethouders aan te
wijzen deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg;
1.13

archeologische waarde

de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de beschavingsgeschiedenis;
1.14

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.15

bed & breakfast

het bieden van de ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf
en ontbijt aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben door de eigenaar of hoofdbewoner van de
desbetreffende woning;
1.16

bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen
van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend
plaatsvindt als onzelfstandig en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan
wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in
rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen;
1.17

bedrijfsgebouw

een gebouw, niet zijnde een bedrijfswoning, op een terrein dat noodzakelijk is gelet op de bestemming;
1.18

bedrijfsmatige exploitatie

Het door middel van een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon beheren of exploiteren van
recreatiewoningen, waarbij voor recreatiewoningen geldt dat daar permanent wisselende recreatieve
(nacht)verblijfsmogelijkheden worden geboden;
1.19

bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een
persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein;
1.20

beeldkwaliteit

aspecten die van invloed zijn op de beleving van de ruimtelijke omgeving en objecten in de omgeving zoals
structuur, identiteit en belevingswaarde;
1.21

bestaande

bestaand en legaal aanwezig of legaal realiseerbare bebouwing of gebruik op de dag van inwerkintreding
van het bestemmingsplan;
1.22

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
1.23

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen;
1.24

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.25

Bevi-inrichting

een inrichting waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is of bedrijven zoals
genoemd in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
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1.26

bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;
1.27

bezoektuin

een tuin die, al dan niet tegen betaling, is opengesteld voor derden en die is gericht op het tentoonstellen
aan bezoekers van bijvoorbeeld het ontwerp van de tuin, planten, bomen en/of kunstobjecten;
1.28

bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met
een dak;
1.29

bijgebouw

een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een niet voor bewoning bestemd vrijstaand of aangebouwd
gebouw, dat een gebruikseenheid vormt met en dienstbaar is aan de bij omschrijving van de
hoofdbestemming opgesomde functies, zoals een garage, huishoudelijke bergruimte of hobbyruimte.
Onder een bijgebouw, behorende bij een woning, wordt ook verstaan de ruimte voor de in de vorige volzin
bedoelde functies die integraal onderdeel uitmaken van het hoofdgebouw van de woning en daarom dan
ook niet gezien kan worden als bijbehorend bouwwerk;
1.30

boomhut

een gebouw of bouwwerk, geen stacaravan zijnde, op een afstand boven de grond dat is bestemd voor
recreatief verblijf;
1.31

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.32

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.33

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw
en zolder;
1.34

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.35

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, dat bedoeld is om
ter plaatse te functioneren;
1.36

buitenopslag

het in de open lucht opslaan van goederen en materialen alsmede het stallen van machines, voertuigen,
werktuigen en het plaatsen van showmodellen ten behoeve van de bedrijfsvoering op het perceel, inclusief
handelsvoorraden;
1.37

buurtmestverwerkingsinstallatie

installatie voor de be- en verwerking en/of vergisting van mest van het eigen bedrijf en/of uit de directe
omgeving van de installatie, al dan niet met maximaal 50 procent aan co-substraten, waarmee gas en/of
energie wordt geproduceerd en/of waarbij be- en verwerking van dierlijke mest plaatsvindt;
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1.38

co-substraten

organische materialen/producten, die mogen worden toegevoegd aan een mestvergistingsproces, waarbij
het eindproduct nog steeds onder de definitie van meststof valt als bedoeld in de milieuwetgeving;
1.39

containerteelt

het telen van gewassen in potten los van de daaronder liggende ondergrond;
1.40

cultuur en ontspanning

voorzieningen ten behoeve van cultuur en ontspanning, waaronder: een bezoektuin, museum, historische
attracties, muziek- en dansscholen en creativiteitscentra;
1.41

dagrecreatie

recreatieve activiteit zonder nachtverblijf;
1.42

dak

iedere bovenbeëindiging van een bouwwerk;
1.43

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of
leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die de goederen kopen voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Onder
detailhandel wordt niet verstaan detailhandel via webwinkels;
1.44

dienstverlening

het verlenen van economische diensten aan derden;
1.45

dove gevel

een bouwkundige constructie die een ruimte in een gebouw scheidt van de buitenlucht, waarin geen te
openen delen aanwezig zijn en met een karakteristieke geluidswering - conform NEN 5077 - die ten
minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede een
bouwkundige constructie waarin alleen bij wijze van uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die
delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte, zoals omschreven in artikel 1 van de Wet
geluidhinder, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;
1.46

erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct ligt bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk
opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw voor zover dit bestemmingsplan die
inrichting niet verbiedt;
1.47

extensief recreatief medegebruik

een vorm van recreatief medegebruik dat in hoofdzaak is gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals
wandelen en fietsen, en dat slechts beperkt beslag op de ruimte legt. Voor het extensieve recreatief
medegebruik is geen specifieke inrichting van het gebied noodzakelijk, maar kan worden volstaan met de
voorzieningen die reeds ten behoeve van de hoofdfunctie aanwezig zijn en ondergeschikte voorzieningen
zoals bewegwijzeringsbordjes. Onder extensief recreatief medegebruik wordt in elk geval niet verstaan
gebruik zoals paintball, boerengolf, een maïsdoolhof en gemotoriseerde sporten;
1.48

gebouw

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.49

gebruiken

het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;
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1.50

gebruiksgerichte paardenhouderij

een paardenhouderij die is gericht op het africhten en trainen van paarden, het bieden van stalruimte voor
paarden, het geven van instructie aan derden, het trainen van paarden en uitbrengen in de sport, verhuur
van diensten met behulp van paarden en/of de in- en verkoop van paarden, niet zijnde een manege;
1.51

geluidsgevoelige functies

bewoning of andere geluidsgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit
geluidhinder;
1.52

geluidsgevoelige gebouwen

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van een andere geluidsgevoelige functie als bedoeld
in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;
1.53

gewasbeschermingsmiddel

gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen
en biociden, zoals deze bepaling luidde op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan,
met inbegrip van eventuele latere wijzigingen;
1.54

glampingverblijf

een constructie, bedoeld als alternatief voor een kampeermiddel, in de vorm van een stacaravan met een
oppervlakte van maximaal 30 m2, danwel in de vorm van een constructie waarvan de wanden in hoofdzaak
bestaan uit tentdoek met een oppervlakte van maximaal 50 m2;
1.55

glastuinbouwbedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen in
kassen;
1.56

groepsaccommodatie

een gebouw, geen appartement, motel of pension zijnde, dat blijkens zijn indeling geschikt en bestemd is
voor een groep of groepen te dienen als recreatief verblijf;
1.57

groepskampeerterrein

een kampeerterrein zonder permanente voorzieningen en voor tijdelijk gebruik door een organisatie met
een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard ten behoeve van eigen
doeleinden, voor ten hoogste 25 kampeermiddelen;
1.58

grondgebonden veehouderij

agrarisch bedrijf dat gericht is op het ontwikkelen van activiteiten, waarbij de productie voor meer dan 50
procent afhankelijk is van het producerend vermogen van de grond waarover het bedrijf in de omgeving van
de bedrijfsgebouwen kan beschikken. Voor melkrundvee is dit het geval wanneer voldaan wordt aan de
voorwaarden uit de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en de AMvB grondgebonden groei
melkveehouderij;
1.59

hobbymatig agrarisch gebruik

het telen van gewassen en/of het houden van dieren, anders dan in het kader van de uitoefening van een
agrarisch bedrijf of een bedrijfsmatige agrarische nevenfunctie niet zijnde een volkstuin. Hieronder is
eveneens begrepen een hobbymatige gebruiksgerichte paardenhouderij;
1.60

hogere waarde

een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een
concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;
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1.61

hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die
bestemming het belangrijkst is;
1.62

horeca

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of
waarin bedrijfsmatig logies worden verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een
vermaaksfunctie, met uitzondering van erotisch getinte vermaaksfuncties;
1.63

houtopstand

één of meerdere bomen, hakhout, een houtwal en een houtsingel, beplanting van bosplantsoen, begroeiing
van hagen, heesters en struiken. Hagen, heesters en struiken met een maximum hoogte van 2 m zijn niet
aan te merken als houtopstand;
1.64

huishouden

persoon of groep personen die een huishouden voert, waarbij sprake is van een onderlinge verbondenheid
en continuïteit in de samenstelling ervan;
1.65

intensief recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit
recreatieve gebruik is toegestaan;
1.66

intensieve veehouderij

een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf voor het houden van dieren - zelfstandig of als neventak - waarbij
dit houden van dieren geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in gebouwen. Het houden van melkrundvee,
schapen of paarden wordt niet aangemerkt als intensieve veehouderij;
1.67

inzetbare sloopmeters

een oppervlakte aan sloopmeters die door de gemeente Barneveld en/of een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld is bepaald, conform de regeling voor
het omzetten van sloopmeters naar inzetbare sloopmeters zoals genoemd in hoofdstuk 5 van dit
functieveranderingsbeleid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 maart 2017, met inbegrip van
nadien vastgestelde wijzigingen daarvan; gebouwen die niet daadwerkelijk worden gesloopt, maar die
worden hergebruikt in het kader van de toepassing van het functieveranderingsbeleid, tellen mee bij het
bepalen van de oppervlakte aan inzetbare sloopmeters;
1.68

jeugddorp

maatschappelijke voorziening voor de opvang, (onder meer medische) begeleiding en huisvesting van
kinderen en jongeren, met inbegrip van onderwijs, ondergeschikte en onzelfstandige recreatie, en de
vorming van personeel en welzijnswerkers, alsmede daaraan ondersteunende voorzieningen;
1.69

kampeermiddel

een tent, kampeerwagen of toercaravan, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel
of ten dele zijn bestemd dan wel kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
1.70

kampeerwagen

een voertuig als aangegeven in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;
1.71

kernrandzone

een zone rondom bestaande woonkernen en bedrijventerreinen, alsmede ter plaatse van en rondom
zoekgebieden voor uitbreiding daarvan, waarbij voor de kernrandzone specifieke regels zijn opgenomen
voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven in die zone;
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1.72

kleinschalig bedrijf

bedrijf zoals opgenomen in bijlage 1 'Lijst kleinschalige bedrijfsactiviteiten' van dit bestemmingsplan, of
daar qua aard en omvang mee vergelijkbaar is, waarbij de werkzaamheden uitsluitend mogen worden
uitgevoerd door de bewoners van de woning;
1.73

kleinschalig kampeerterrein

een kampeerterrein bij een agrarisch bedrijf of gebruiksgerichte paardenhouderij waarbij niet meer dan 25
kampeermiddelen aanwezig mogen zijn;
1.74

klimbos

een Klimbos is een dagrecreatieve voorziening met één of meerdere routes door de kronen van de
aanwezige bomen via een daarvoor aangelegd parkoers
1.75

kwetsbaar object

een kwetsbaar object als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder sub l van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi) zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;
1.76

landschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de waarneembare verschijningsvorm van dat
gebied, zoals beplanting, verkaveling, openheid en reliëf;
1.77

maaiveld

gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein dat een gebouw of bouwwerk omgeeft;
1.78

maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, religieuze
voorzieningen, kinderopvangvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening,
waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als onzelfstandig en ondergeschikt onderdeel van de
onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde
goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen en/of
onzelfstandige en ondergeschikte horeca activiteiten niet zijnde hotelactiviteiten of andere vormen van
nachtverblijf;
1.79

manege

een sportvoorziening bestaande uit één of meerdere (binnen)rijbanen, welk in hoofdzaak is gericht op het
bieden van paardrijmogelijkheden en het geven van instructie aan derden met gebruik van paarden;
1.80

mantelzorg

langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende
door personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale
relatie en die de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;
1.81

nadere eis

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub d, van de Wet ruimtelijke ordening;
1.82

natuur en natuur(wetenschappe)lijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, bodemkundige
en/of biologische elementen, voorkomend in dat gebied;
1.83

nevenactiviteit

activiteit die ondermeer in ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan de hoofdfunctie op een perceel;
1.84

onderbouw

een voor mensen toegankelijke ruimte, gelegen onder de begane grondvloer en binnen de fundering van
een gebouw;
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1.85

onderhoudsgebouw

een gebouw ten behoeve van het onderhoud van een landgoed, zoals een gebouw voor de stalling van
materieel, een houtloods of een berging;
1.86

opslag

het opslaan en of stallen van goederen, materialen en voertuigen ten behoeve van de ter plaatste
gevestigde bedrijfsactiviteit;
1.87

overkapping

een bouwwerk, niet zijnde een gebouw, bestaande uit tenminste een dak en maximaal één wand;

1.88

paardrijbak

een onoverdekte voorziening, uitsluitend bestaande uit een omheining, bedoeld voor het berijden, africhten
en laten bewegen van paarden;
1.89

peil

voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van
de hoofdtoegang;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte
bouwterrein;
1.90

permanente bewoning

gebruik als woonadres als bedoeld in de Wet basisregistratie personen;
1.91

productiegerichte paardenhouderij

een grondgebonden agrarische bedrijf gericht op het fokken van paarden en/of pony's, het bieden van
leefruimte aan opgroeiende paarden en/of pony's en/of het voortbrengen van producten doormiddel van het
houden van paarden en/of pony's, zoals een paardenmelkerij of een daarmee gelijk te stellen bedrijfsvorm,
eventueel in combinatie met daaraan ondergeschikte trainingsfaciliteiten ten behoeve van de ter plaatse
opgefokte paarden;
1.92

recreatiebedrijf

een bedrijf dat een verblijfsrecreatieterrein op een zodanige wijze exploiteert en/of beheert, dat in of op de
toeristische standplaatsen, stacaravans en/of recreatiewoningen recreatief verblijf plaatsvindt, waarbij
onder een bedrijf wordt ook verstaan een stichting of een andere rechtspersoon;
1.93

recreatief verblijf

verblijf, inclusief nachtverblijf, voor uitsluitend recreatieve doeleinden door bij voorkeur wisselende
huishoudens of daarmee gelijk te stellen groepen van personen, die hun hoofdverblijf elders hebben;
1.94

recreatiewoning

een gebouw, geen stacaravan zijnde, al dan niet met vaste fundering, dat is bestemd voor recreatief
verblijf;
1.95

relatie

een op de verbeelding opgenomen aanduiding, die aangeeft welke bestemmingsvlakken en/of bouwvlakken
met elkaar verbonden zijn en een eenheid vormen;
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1.96

salderingsregistratie

Een door burgemeester en wethouders bijgehouden administratie waarin wordt vastgelegd hoeveel
agrarische bouwvlakken uit het bestemmingsplan zijn verwijderd en hoeveel er zijn toegevoegd sinds de
vaststelling van dat plan op 28 mei 2013. In deze administratie wordt tevens de oppervlakte vastgelegd van
de agrarische bouwvlakken die zijn verwijderd en de oppervlakte aan agrarisch bouwvlak dat is toegevoegd
sinds 28 mei 2013. Het saldo van de salderingsregistratie bestaat daarmee uit twee componenten, te
weten:
de component 'aantal bouwvlakken'. Wanneer een agrarisch bouwvlak is verwijderd, neemt de
component 'aantal bouwvlakken' toe met 1. Wanneer er een nieuw agrarisch bouwvlak in het plan is
toegevoegd, neemt het saldo af met 2;
de component 'oppervlakte bouwvlak'. Wanneer er een agrarisch bouwvlak is verwijderd, neemt de
component 'oppervlakte bouwvlak' toe met de oppervlakte van het verwijderde bouwvlak. Wanneer er
een agrarisch bouwvlak is vergroot door middel van een wijzigingsbevoegdheid, dan neemt het saldo af
met de oppervlakte van de vergroting van het bouwvlak. Wanneer een nieuw agrarisch bouwvlak is
toegevoegd, neemt het saldo af met de oppervlakte van het nieuwe bouwvlak;
1.97

SBI-Code

Standaard Bedrijf Indelingscode van het Centraal Bureau voor Statistiek;
1.98

seksinrichting

een terrein, gebouw, vaar- of voertuig waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder
seksinrichtingen worden in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een
parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in
combinatie met elkaar;
1.99

Staat van Bedrijfsactiviteiten

als bijlage(n) bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst(en) van bedrijven en
instellingen;
1.100

stacaravan

een bouwwerk voor recreatief verblijf, in de vorm van een caravan of een andersoortig onderkomen al dan
niet op wielen - en derhalve zonder vaste fundering - en met een maximum oppervlakte van 50 m2. Onder
vaste fundering wordt hier niet begrepen een betonnen of andersoortige ondergrond welke geen deel
uitmaakt van de constructie van het bouwwerk;
1.101

standplaats

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden,
verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen en diensten, gebruikmakend
van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel;
1.102

teeltondersteunende kassen

kassen die gebruikt worden als onderdeel van vollegrondteelt;
1.103

teeltondersteunende voorzieningen

bouwwerken die gebruikt worden als onderdeel van de teelt en een directe relatie hebben met het
grondgebruik, zoals tunnelkassen, hagelnetten en stellages voor de containerteelt;
1.104

tent

een in hoofdzaak uit doek en stokken vervaardigd onder komen dat gemakkelijk is op te vouwen, bestemd
voor recreatief verblijf;
1.105

toercaravan

een al dan niet uitklapbare caravan geen stacaravan zijnde, bestemd voor recreatief verblijf;
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1.106

toeristische standplaats

een plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel;
1.107

trekkershut

een gebouw van eenvoudige constructie en beperkte omvang ten behoeve van passanten, bestemd voor
recreatief verblijf;
1.108

uitbouw

een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is
gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. Functionele
ondergeschiktheid is niet vereist;
1.109

uitvoeren

het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;
1.110

uitwerking

een uitwerking als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening;
1.111

verbeelding

de bij het bestemmingsplan behorende kaart (analoog of digitaal) waarop onder meer de begrenzing van
het plan, de in het bestemmingsplan voorkomende bestemmingen, aanduidingen en topografische en
kadastrale gegevens zijn weergegeven;
1.112

verblijfsrecreatie

recreatief verblijf in een recreatiewoning, stacaravan, kampeermiddel of ander recreatieverblijf;
1.113

verblijfsrecreatieterrein

een op de verbeelding door bestemmingsgrenzen omsloten vlak met de bestemming Recreatie verblijfsrecreatie;
1.114

verkooppunt motorbrandstoffen met lpg

tankstation waar motorbrandstoffen, waaronder lpg, worden verkocht, eventueel met ondergeschikte
detailhandel en horeca;
1.115

verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg

tankstation waar motorbrandstoffen, uitgezonderd lpg, worden verkocht, eventueel met ondergeschikte
detailhandel en horeca;
1.116

(vloer)oppervlakte

een situatie van bouwen en/of gebruik waarbij voor de begane grond moet worden gerekend met de
oppervlakte van een bouwwerk en voor de eventuele verdiepingen met de vloeroppervlakte;
1.117

volkstuin

een perceel grond dat niet tot het erf van een woning behoort, waarop de gebruiker gewassen teelt voor
eigen gebruik;
1.118

volwaardig agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van ten minste één volledige
arbeidskracht, met een daarbij passend jaarinkomen, en waarvan het behoud ook op langere termijn in
voldoende mate en op duurzame wijze is verzekerd, dat wil zeggen in zowel bedrijfseconomisch opzicht
als op milieuhygiënisch verantwoorde wijze;
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1.119

voorgevelrooilijn

de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de
voorgevels van de (bestaande) bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn
overeenkomstig de richting van de weg geeft;
1.120

voorkeursgrenswaarde

de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet
geluidhinder en het Besluit geluidhinder;
1.121

waterhuishoudkundige voorzieningen

werken en/of bouwwerken ten dienste van de waterhuishouding, zoals grondlichamen, beschoeiingen,
drainage, gemalen, duikers, stuwen en sluizen;
1.122

webwinkel

een specifieke vorm van detailhandel waarbij het aanbieden van producten en de transactie, volledig online
geschiedt, waarbij de goederen via internet worden aangeboden en zowel per post worden geleverd als ter
plaatse afgehaald worden;
1.123

werk

een constructie, geen bouwwerk zijnde;
1.124

Wet ruimtelijke ordening

Wet van 1 juli 2008 (Stb. 2006, 566) houdende vaststelling van nieuwe planregels omtrent de ruimtelijke
ordening, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;
1.125

Wgh-inrichting

een inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 1.1 derde lid
van de Wet milieubeheer en artikel 1 van de Wet geluidhinder en genoemd in bijlage I, onderdeel D van het
Besluit omgevingsrecht;
1.126

wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub a, van de Wet ruimtelijke ordening;
1.127

woning

een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één afzonderlijk huishouden of ingeval van inwoning - van twee huishoudens, aanbouwen en uitbouwen daaronder begrepen, bijgebouwen
en bedrijfsgebouwen daarvan uitgezonderd;
1.128

wooneenheid:

een gebouw of een deel van een gebouw, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de
huisvesting van één huishouden (inclusief het bieden van mantelzorg);
1.129

woongebouw

een gebouw dat ten minste twee woningen omvat;
1.130

zonnecollector

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de opvang van zonne-energie en het omzetten
daarvan in warmte of elektriciteit;
1.131

zorgboerderij

het op professionele basis aanbieden en uitoefenen van zorgactiviteiten gericht op dagbesteding en zonder
nachtverblijf, waarbij deze zorgactiviteiten in hoofdzaak bestaan uit het uitoefenen van agrarische
werkzaamheden zoals het houden van vee, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het kweken van
gewassen en/of het bewerken van grond;
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

Dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.2

Goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel.
2.3

Inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de bovenzijde van daken en dakkapellen.
2.4

Bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouwzijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, wieken en naar aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.5

Oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op
het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.6

Hoogte van een windturbine

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

Oppervlakte van een overkapping

de loodrechte projectie van de overkapping op het maaiveld.
2.8

Vloeroppervlakte

boven de vloeren, tussen de binnenwerkse gevelvlakken en/of scheidingsmuren, waarbij de oppervlakte van
delen van vloeren waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m en de oppervlakte van vloeren en
onderbouwen buiten beschouwing blijft.
2.9

Maten

buitenwerks, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 0,5 m buiten beschouwing
blijven.
2.10

Maatvoering

Alle maten zijn tenzij anders weergegeven:
a. voor lengten in meters (m);
b. voor oppervlakten in vierkante meters (m²);
c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³);
d. voor verhoudingen in procenten (%).
2.11

Netto-hoogte

de loodrechte afstand tussen de bovenkant van een afgewerkte vloer of het aansluitende terrein en de
onderkant van een daarboven aanwezig plafond, vloer of dak, waarbij incidentele constructiedelen buiten
beschouwing blijven.
2.12

Peil

voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van
de hoofdtoegang;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte
bouwterrein.
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2.13

Verwijzing naar andere wettelijke regelingen

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de regelingen zoals die
luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan.
2.14

De hoogte van een molen

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het gebouw, met uitzondering van de wieken.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Agrarisch

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf, met dien verstande dat:
1. per bouwvlak niet meer dan één agrarisch bedrijf is toegestaan;
2. voor zover het bedrijf voor de milieuregelgeving als één inrichting wordt aangemerkt, deze inrichting
niet op twee in de nabijheid van elkaar gelegen bouwvlakken mag zijn gelegen;
b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' voor een intensieve veehouderij;
c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' ook voor een glastuinbouwbedrijf;
d. hobbymatig agrarisch gebruik;
e. het weiden van paarden en/of pony's ten behoeve van een gebruiksgerichte paardenhouderij of een
manege;
f. uitsluitend ter plaatse van de in de onderstaande tabel mede voor de specifieke in de tabel voor dat
adres vermelde niet-agrarische nevenactiviteiten waarbij de in de tabel genoemde maximum bebouwde
oppervlakte voor de nevenactiviteit mag worden gebruikt:

Straat

huisnummer

Oppervlakte (m2)

Niet-agrarische nevenactiviteit

Aarderweg

4

-

Achterveldseweg

26

180

Ambachtelijke be- en verwerking van producten

Apeldoornsestraat

193

320

Dagrecreatie

Bielderweg

1

-

Zorgboerderij

Briellaerdseweg

18

-

Zorgboerderij

Brugveenseweg

67

225

Dagrecreatie

Drieënhuizerweg

40

350

Agrarisch loonbedrijf

Drieënhuizerweg

44

300

Metaalbewerkingsbedrijf

Dunenkamperweg

15

180

Aannemersbedrijf

156, 156A
en 156B

-

Zorgboerderij

Garderbroekerweg

150

-

Zorgboerderij

Gelkenhorsterweg

12

27

Electrotechniek

Harremaatweg

40

600

Groothandel in akkerbouwproducten en
veevoeders

Hoornweg

15

408

Constructiewerkplaats

Hoornweg

23

280

Aannemersbedrijf

Houtbeekweg

10

135

Autopoetsbedrijf

Jan van Arkelweg

54

300

Caravanstalling

Kallerbroekerweg

135

300

Aannemersbedrijf

Kootwijkerdijk

4

1.375

Krumselaarseweg

16

225

Dierenasiel en pension

Overhorsterweg

34

85

Bed & breakfast en fietsenstalling

Essenerweg

Zorgboerderij

Hovenier
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Postweg

27

95

Transportbedrijf

Renswoudsestraatweg

16

300

Kinderdagverblijf

Schoonengweg

8

500

Recreatieruimte t.b.v. minicamping,
dagrecreatie en workshops

Van Amerongenweg

9

-

Veenburgerweg

5

300

Automobielbedrijf

Vinkekampweg

51

945

Slachterij

Walhuisweg

20

415

Slachterij

Welgelegenweg

26

140

Mallenmakerij

17 en 19

160

Timmerbedrijf

18

-

Zorgboerderij

Wielweg
Wikselaarseweg

Zorgboerderij

g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie' voor dagrecreatie;
h. het gebruik zoals omschreven in artikel 3.5.1.
met daaraan ondergeschikt:
i.
j.
k.
l.

extensief recreatief medegebruik;
erfontsluitingswegen, ook ten behoeve van andere bestemmingen;
sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:
m. bedrijfswoning(en) met bijbehorende bijgebouwen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning uitgesloten', want daar zijn geen bedrijfswoningen toegestaan;
n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' ook voor een kleine woning
met bijbehorende bijgebouwen;
o. gebouwen;
p. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
q. werken, geen bouwwerken zijnde;
r. tuinen en erven;
s. parkeervoorzieningen;
t. groenvoorzieningen en landschapselementen;
u. paden.
3.2

Bouwregels

3.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduidingen reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V of
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV mogen geen gebouwen worden gebouwd of uitgebreid
voor het huisvesten van dieren in de sector intensieve veehouderij, tenzij:
1. het gaat om vervangende nieuwbouw;
2. de nieuwbouw noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke eisen van dierenwelzijn en het aantal
dierplaatsen daarbij niet toeneemt;
3. de bouw plaatsvindt krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, die reeds is verleend
voordat dit bestemmingsplan in werking is getreden.
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3.2.2

Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 6 m, uitgezonderd ter plaatse van
de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
b. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
c. in afwijking van het bepaalde sub a mag de goothoogte van teeltondersteunende kassen niet meer
bedragen dan 3,5 m;
d. de oppervlakte van teeltondersteunende kassen mag niet meer bedragen dan 1.000 m2;
e. de (vloer)oppervlakte van gebouwen voor niet-agrarische nevenactiviteiten mag niet meer bedragen dan
de in artikel 3.1 aangegeven oppervlakte;
f. een bedrijfsgebouw voor het houden van dieren mag uit maximaal één bouwlaag bestaan, met dien
verstande dat indien het bestaande aantal bouwlagen groter is, het aantal bouwlagen maximaal dat
grotere aantal mag bedragen.
3.2.3

Bedrijfswoning

Voor het bouwen van een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a. per bouwvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat:
1. indien het bestaande aantal bedrijfswoningen groter is, het aantal bedrijfswoningen maximaal dat
grotere bestaande aantal mag bedragen;
2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen' het maximum aantal geldt dat is
weergegeven op de verbeelding;
3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan;
b. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
c. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
d. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
e. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
f. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning.
3.2.4

Bijgebouwen bij bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen;
onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.

3.2.5

Kleine woning

Voor het bouwen van een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' is naast de
reguliere bedrijfswoning(en) als bedrijfswoning ook één kleine woning toegestaan, uitgezonderd ter
plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen', want daar geldt het aantal dat op de
verbeelding is weergegeven;
b. bij vervangende nieuwbouw dient de kleine woning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
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c.
d.
e.
f.

kleine woning;
de inhoud van een kleine woning mag niet meer bedragen dan 350 m3;
de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
onder een kleine woning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de kleine woning.

3.2.6

Bijgebouwen bij kleine woning

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
c. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40 m2, met dien verstande dat
indien de bestaande oppervlakte groter is, die grotere oppervlakte als maximum geldt, mits de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 80 m2;
d. onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2.
3.2.7

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde,geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan met
inachtneming van de in de tabel genoemde toelaatbare situering en maximum bouwhoogte:

Bouwwerk

situering

voedersilo's

binnen het bouwvlak

15

mestopslagvoorzieningen

binnen het bouwvlak

6

mestopslagvoorzieningen

buiten het bouwvlak, mits de
afstand tot een woning van een
derde tenminste 50 meter
bedraagt en de
mestopslagvoorziening in zijn
geheel ligt binnen een afstand
van 50 meter van een agrarisch
bouwvlak of een bouwvlak voor
'agrarisch-paardenhouderij'

2

mestvergistingsinstallaties

binnen het bouwvlak

10

voeropslagvoorzieningen

binnen het bouwvlak

6

voeropslagvoorzieningen

buiten het bouwvlak, mits de
afstand tot een woning van een
derde tenminste 50 meter
bedraagt en de
voeropslagvoorziening in zijn
geheel ligt binnen een afstand
van 50 meter van een agrarisch
bouwvlak of een bouwvlak voor
'agrarisch-paardenhouderij'

3

overkappingen

binnen het bouwvlak

6

teeltondersteunende voorzieningen

binnen het bouwvlak

6

teeltondersteunende voorzieningen

buiten het bouwvlak

1,5

erf- en terreinafscheidingen

binnen en buiten het bouwvlak

26

maximum bouwhoogte (m)
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overige bouwwerken

binnen het bouwvlak

6

overige bouwwerken

buiten het bouwvlak

2

3.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede milieusituatie;
d. de bescherming van ecologische waarden;
e. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
f. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
g. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
h. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
i. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
3.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.1 voor wat betreft de
situering binnen het bouwvlak en toestaan dat bouwvlakgrenzen worden overschreden door bebouwing,
met inachtneming van het volgende:
a. de oppervlakte waarmee het bouwvlak mag worden overschreden mag niet meer bedragen dan 750
m2;
b. de bedrijfswoning mag niet geheel of grotendeels buiten het bouwvlak worden gebouwd;
c. er dient gestreefd te worden naar een compacte (denkbeeldige) bouwvlakvorm;
d. aannemelijk is gemaakt dat er geen onevenredige verkeersaantrekkende werking optreedt;
e. aangetoond dient te worden dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige
landschapswaarden dan wel dat hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet
kan worden gekomen;
f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
g. ter plaatse van de aanduidingen reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V en
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV mag bij het bouwen voor intensieve veehouderij
uitsluitend worden gebouwd als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke eisen van
dierenwelzijn, mits het aantal dierplaatsen niet toeneemt;
h. ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV mag bij het bouwen
voor intensieve veehouderij uitsluitend worden gebouwd met dien verstande dat:
het vergrote bouwvlak niet meer bedraagt dan 130% van het op 17 maart 2005 geldende
bouwvlak, voor bouwvlakken met de aanduiding 'intensieve veehouderij';
het geldende bouwvlak omvat het op genoemde datum geldende bouwvlak conform het toen
geldende bestemmingsplan plus 200% van de oppervlakte van de op dat moment legaal
aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing die aansluitend, doch buiten het bouwvlak was
gerealiseerd;
de bovengrens van 130% is niet van toepassing en mag worden overschreden voor
ontwikkelingen die zien op het vergoten van de oppervlakte stalruimte in het kader van
wettelijke eisen voor dierenwelzijn, met dien verstande dat daarbij het aantal dierplaatsen niet
mag toenemen.
i. ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied V mag bij het bouwen voor
intensieve veehouderij uitsluitend worden gebouwd mits daarmee het denkbeeldige bouwvlak dat
ten behoeve van intensieve veehouderij wordt gebruikt, niet groter wordt dan 1,0 hectare, tenzij
uitbreiding noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke eisen voor dierenwelzijn, mits daarbij het
aantal dierplaatsen niet toeneemt.
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2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.2 voor wat betreft de
maximum oppervlakte van teeltondersteunende kassen en toestaan dat teeltondersteunende kassen
worden gebouwd met een grotere oppervlakte, mits:
a. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 1.500 m2;
b. de bedrijfseconomische noodzaak is aangetoond;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.3 voor wat betreft de
plaats van de bedrijfswoning en toestaan dat vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning op een
andere plaats plaatsvindt binnen het bouwvlak, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.3 voor wat betreft de
maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebouwd met
een hogere goothoogte, mits:
a. de goothoogte niet meer dan 6 m bedraagt;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.2 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte en toestaan dat de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 12 m
bedraagt, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
2. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.2 voor wat betreft het
aantal bouwlagen van een bedrijfsgebouw en toestaan dat een bedrijfsgebouw met maximaal twee
bouwlagen wordt gebouwd, mits:
a. de tweede bouwlaag uitsluitend is bestemd voor het houden van pluimvee dan wel activiteiten die niet
het houden van dieren betreffen;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden dan wel hieraan door
het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen;
c. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het toepassen
van de afwijkingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
e. aannemelijk is gemaakt dat geen onacceptabele verkeersaantrekkende werking optreedt;
f. voor de (vloer)oppervlakte van de tweede bouwlaag tweemaal deze oppervlakte aan agrarisch bouwvlak
beschikbaar is binnen de component 'oppervlakte bouwvlak' van de salderingsregistratie.
7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.5 voor wat betreft de
plaats van de kleine woning en toestaan dat vervangende nieuwbouw van de kleine woning op een
andere plaats binnen het bouwvlak plaatsvindt, mits:
a. de kleine woning gesitueerd wordt achter de voorgevelrooilijn van de bestaande bebouwing;
b. de situering en de ontsluiting van de kleine woning dusdanig is dat er sprake blijft van één erf;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.3 en artikel 3.2.5 voor wat
betreft de maximum inhoud van de bedrijfswoning of de 'kleine woning' en toestaan dat een
bedrijfswoning of 'kleine woning' wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
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mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
b. sprake is van vermindering (door sloop) van gebouwen volgens staffeling in de onderstaande tabel:
Inhoud woning

Sloopeis

3

1,5 m2 inzetbare sloopmeters voor iedere m3 vergroting

Tot 1000 m

met dien verstande dat:
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan
wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food
Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
9. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de
maximum bouwhoogtes van voedersilo's en toestaan dat binnen het bouwvlak voedersilo's worden
gebouwd met een bouwhoogte van niet meer dan 20 m.
10. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de
hoogte van een mestopslagvoorziening buiten het bouwvlak en toestaan dat een
mestopslagvoorziening buiten het bouwvlak wordt gebouwd met een grotere hoogte, met inachtneming
van het volgende:
a. per agrarisch bedrijf is niet meer dan één gebouwde mestopslagvoorziening voor drijfmest buiten
het bouwvlak toegestaan;
b. de mestopslagvoorziening dient aansluitend aan het bouwvlak te worden gerealiseerd;
c. de noodzaak voor de mestopslagvoorziening buiten het bouwvlak dient te zijn aangetoond;
d. de inhoud van de mestopslagvoorziening mag niet meer dan 1.000 m3 bedragen;
e. de milieusituatie mag niet onevenredig worden aangetast;
f. de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen;
g. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij
door het nemen van maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
11. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte van mestvergistingsinstallaties en toestaan dat mestvergistingsinstallaties
worden gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
a. de bouwhoogte niet meer dan 20 m bedraagt;
b. een hogere bouwhoogte om technische redenen noodzakelijk is.
12. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte van teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak en toestaan dat
teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak worden gebouwd met een hogere bouwhoogte,
met inachtneming van het volgende:
a. de bouwhoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;
b. de teeltondersteunende voorzieningen dienen aansluitend aan het bouwvlak te worden
gerealiseerd;
c. de noodzaak voor het bouwen van teeltondersteunende voorzieningen met een bouwhoogte van
meer dan 1,5 m dient te zijn aangetoond;
d. de teeltondersteunende voorzieningen mogen niet worden gerealiseerd in ter plaatse van de
aanduiding 'overig - ecologische hoofdstructuur'.
13. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte overige bouwwerken buiten het bouwvlak en toestaan dat zonnecollectoren
buiten het bouwvlak worden gebouwd met een hogere bouwhoogte, met inachtneming van het
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volgende:
a. de bouwhoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;
b. de zonnecollectoren dienen aansluitend aan het bouwvlak te worden gerealiseerd;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
d. de noodzaak voor het bouwen van zonnecollectoren met een bouwhoogte van meer dan 2 m dient
te zijn aangetoond;
e. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
f. de zonnecollectoren mogen niet worden gerealiseerd in ter plaatse van de aanduiding 'overig ecologische hoofdstructuur'.
14. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.7 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte van overige bouwwerken binnen het bouwvlak en toestaan dat binnen het
bouwvlak een windturbine wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
a. de bouwhoogte niet meer dan 20 m bedraagt;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
15. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.2.3 dan wel artikel 3.2.5
voor wat betreft het toestaan dat binnen de inhoud van een bedrijfswoning of een kleine woning een
tweede zelfstandige wooneenheid wordt gerealiseerd, mits:
a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg
verleend wordt binnen de bedrijfswoning of kleine woning dan wel dat er sprake is van een
zodanige relatie tussen de bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige
omstandigheden, dat in redelijkheid aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de
toekomst kunnen verlenen van mantelzorg in dezelfde woning wil wonen;
b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide wooneenheden
waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg;
c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning dan wel de 'kleine woning',
tot ten hoogste 65 m2, wordt benut voor de tweede wooneenheid;
d. de bedrijfswoning of 'kleine woning' waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in visueel
opzicht de uitstraling van één woning behoudt;
e. de bedrijfswoning of 'kleine woning' waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een
minimale toegelaten inhoud heeft van meer dan 350 m3.
f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare
sloopmeters, met dien verstande dat:
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
16. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 en verblijfsrecreatie in de
vorm van trekkershutten toestaan binnen een bouwvlak, met inachtneming van het volgende:
a. het aantal trekkershutten per bouwvlak mag niet meer bedragen dan 3;
b. de trekkershutten dienen te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
c. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
d. de oppervlakte mag niet meer dan 20 m2 bedragen;
e. de onderlinge afstand mag niet minder dan 5 m bedragen.
17. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.6, lid 4, onder g en
nieuwbouw ten behoeve van sanitaire voorzieningen toestaan, indien aannemelijk is gemaakt dat het
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realiseren van sanitaire voorzieningen binnen de bestaande bebouwing niet mogelijk is met dien
verstande dat:
a. de gezamenlijke (vloer)oppervlakte van de sanitaire voorzieningen niet meer mag bedragen dan 75
m2;
b. de bouwhoogte maximaal 5 m bedraagt;
c. de goothoogte maximaal 3 m bedraagt.
18. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 31.1 en toestaan dat wordt
gebouwd ten behoeve van een functie waarvoor is of wordt afgeweken van het plan met toepassing van
artikel 3.6, mits dit in overeenstemming is met de in artikel 3.6 genoemde voorwaarden en wordt
gebouwd conform de in artikel 3.2 vermelde bouwregels, voor zover van toepassing.
3.5

Specifieke gebruiksregels

3.5.1

Gebruik overeenkomstig de bestemming

Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
a. gebruik van ruimten binnen de bedrijfswoning ten behoeve van de uitoefening van een aan huis
verbonden beroep of kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast, voor zover dit gebruik ondergeschikt
blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. maximaal 35% van de (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning of de kleine woning, tot ten hoogste
60 m2 bij een bedrijfswoning en 35 m2 bij een kleine woning, mag worden gebruikt voor het aan
huis verbonden beroep, het kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast;
2. degene die de onder a genoemde activiteiten in de bedrijfswoning of de kleine woning uitvoert,
dient tevens de bewoner van deze woning te zijn;
3. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet
toegestaan;
4. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
b. het gebruik van grond als paardrijbak bij een agrarisch bedrijf, mits:
1. de paardrijbak wordt gebruikt ten dienste van bewoners van de bedrijfswoning of kleine woning die
ligt in het bouwvlak waartoe de paardrijbak behoort;
2. de paardrijbak binnen een bouwvlak dan wel aansluitend aan het bouwvlak ligt waartoe de
paardrijbak behoort;
3. de paardrijbak achter de voorgevelrooilijn ligt;
4. de oppervlakte van de paardrijbak niet meer dan 800 m2 bedraagt;
5. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt.
c. het gebruik van grond als mestopslagvoorziening bij een agrarisch bedrijf buiten een bouwvlak, mits:
1. de mestopslag wordt gebruikt ten dienste van het agrarische bedrijf of de paardenhouderij die ligt
in het bouwvlak waartoe de mestopslag behoort;
2. de mestopslagvoorziening ligt achter de voorgevelrooilijn;
3. de inhoud van de mestopslag niet meer dan 100 m3 bedraagt;
4. de mestopslagvoorziening wordt gerealiseerd direct grenzend aan het bouwvlak waartoe deze
behoort;
5. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt;
6. een mestopslagvoorziening wordt niet aangemerkt als gebruik overeenkomstig de bestemming ter
plaatse van de aanduiding 'overig - kernrandzone'.
d. het gebruik van grond als paardrijbak bij overige bestemmingen, mits de paardrijbak wordt gebruikt ten
dienste van bewoners van een woning, woongebouw, bedrijfswoning of kleine woning die ligt in een
bouwvlak of bestemmingsvlak aansluitend aan de paardrijbak met een andere dan een agrarische
bestemming, dan wel ten behoeve van de paardenhouderij die ligt in de een bestemmingsvlak met de
bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij', met inachtneming van de regels die in die betreffende
andere bestemming zijn opgenomen voor de paardrijbak.
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e. het gebruik van grond als tuin bij overige bestemmingen, mits de tuin wordt gebruikt ten dienste van
bewoners van een woning, woongebouw, bedrijfswoning of kleine woning die ligt in een
bestemmingsvlak aansluitend aan de tuin met een andere dan een agrarische bestemming, mits de
tuin in zijn geheel ligt binnen een afstand van 30 meter van de grens van het bestemmingsvlak met die
andere bestemming.
f.

het
1.
2.
3.

gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
de grond gelegen is binnen een bouwvlak;
de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
de totale grondoppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal
150 m2 bedraagt;
4. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen
verbruik van het agrarische bedrijf;
5. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.

g. het (co-) vergisten van mest en het bewerken en verhandelen van de daarbij vrijkomende producten,
mits het bedrijf uitsluitend op het eigen bedrijf geproduceerde mest verwerkt, waaraan eventueel tot
maximaal 50% (ten opzichte van de op het bedrijf geproduceerde mest) eigen en/of van derden
afkomstige co-substraten worden toegevoegd.
h. het opslaan van houtsnippers als brandstof voor warmteopwekking ten behoeve van het eigen
agrarische bedrijf.
3.5.2

Gebruik strijdig met de bestemming

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt:
a. het verharden van onverharde paden;
b. het gebruik van gronden voor buitenopslag ten behoeve van de niet-agrarische nevenfunctie, tenzij op
de verbeelding de aanduiding 'opslag' is aagegeven, want daar is buitenopslag wel toegestaan;
c. het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen ter plaatse van de aanduiding 'overig – kernrandzone';
d. het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve van houtachtige gewassen, waaronder
begrepen struiken en heesters ter plaatse van de aanduiding 'overig – kernrandzone'.
3.5.3

Ander toegestaan gebruik

Wanneer een bedrijfswoning niet meer als zodanig in gebruik is, is het toegestaan deze te gebruiken voor
bewoning door (het huishouden van) een persoon die geen functionele binding heeft met het binnen het
(gekoppelde) bouwvlak gevestigde bedrijf.

3.6

Afwijken van de gebruiksregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 ten behoeve van de
omschakeling naar een andere niet-agrarische nevenactiviteit, mits:
a. aannemelijk is gemaakt dat de nevenactiviteit ondergeschikt is aan de agrarische functie;
b. de nevenactiviteit wordt uitgeoefend door degene die het agrarisch bedrijf uitoefent;
c. de oppervlakte die gebruikt wordt ten behoeve van de nevenactiviteit niet wordt vergroot;
d. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
e. geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en
ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter
plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks
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verband staan met de uitgeoefende handelingen;
f. geen buitenopslag plaatsvindt;
g. de nevenactiviteit plaatsvindt binnen het bouwvlak, tenzij de aard en de omvang van de
nevenactiviteit buiten het bouwvlak toelaatbaar worden geacht;
h. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 ten behoeve van intensief
recreatief medegebruik, zoals boerengolf en een maïsdoolhof, buiten het bouwvlak, mits:
a. aannemelijk is gemaakt dat geen onevenredige verkeersaantrekkende werking optreedt;
b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 en de stalling van
caravans, campers en boten van derden toestaan, mits deze plaatsvindt in bestaande gebouwen.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 en verblijfsrecreatie in de
vorm van een kleinschalig kampeerterrein toestaan, met inachtneming van het volgende:
a. het aantal kleinschalige kampeerterreinen mag in totaal niet meer dan 30 bedragen;
b. kleinschalig kamperen is uitsluitend toegestaan vanaf 15 maart tot en met 31 oktober;
c. per kleinschalig kampeerterrein zijn maximaal 25 kampeermiddelen toegestaan;
d. een kleinschalig kampeerterrein mag uitsluitend zijn gesitueerd binnen het bouwvlak of binnen een
afstand van 50 m vanaf het bouwvlak;
e. een kleinschalig kampeerterrein mag niet zijn gelegen in directe aansluiting op een reeds
bestaand kleinschalig kampeerterrein of een regulier verblijfsrecreatieterrein;
f. een kantine en horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
g. sanitaire voorzieningen ten behoeve van het kleinschalige kampeerterrein zijn uitsluitend
toegestaan in bestaande bebouwing tot een maximum oppervlakte van 75 m2;
h. de onderlinge afstand tussen kampeermiddelen mag niet minder dan 3 m bedragen;
i. het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein mag niet minder bedragen dan 1,3 per standplaats;
j. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
k. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
l. de omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van maximaal 10 jaar;
m. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.5.1 ten behoeve van de
uitoefening van een aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast in een
bijgebouw, mits:
a. maximaal 25% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning, indien aanwezig de kleine
woning en de bijgebouwen wordt gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf
en/of bed & breakfast;
b. de totale gezamenlijke (vloer)oppervlakte die wordt aangewend voor het aan huis verbonden
beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
e. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.5.1 ten behoeve van het
gebruik van grond als paardrijbak, waarbij de paardrijbak voor de voorgevelrooilijn ligt, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
"Verzamelherziening Buitengebied 2012 geconsolideerd" (concept)

33

Verzamelherziening Buitengebied 2012 geconsolideerd

7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.5.1 ten behoeve van het
gebruik van grond buiten het bouwvlak voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning,
woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere
bestemming dan de bestemming Agrarisch;
b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of
bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
c. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2
bedraagt;
d. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte
verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
e. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke
inpassing.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 en buitenopslag ten
behoeve van een nevenactiviteit toestaan, mits:
a. annemelijk is gemaakt dat de buitenopslag noodzakelijk is in het kader van een doelmatige
uitoefening van de nevenactiviteit;
b. aannemelijk is gemaakt dat de paardenhouderij de belangrijkste functie blijft;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan.
9. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.1 en verblijfsrecreatie in de
vorm van trekkershutten toestaan binnen een bouwvlak.
10. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 3.5.2 ten behoeve van het
opslaan van agrarische bedrijfsstoffen en/of ten behoeve van het gebruiken van
gewasbeschermingsmiddelen, mits:
a. geen onevenredige belemmering plaatsvind van de ontwikkelingsmogelijkheden op nabijgelegen
gronden;
b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
3.7

Wijzigingsbevoegdheid

1. Burgemeester en wethouders kunnen een bouwvlak vergroten, de bestemming wijzigen in Groen en
voorwaardelijke verplichtingen in de regels opnemen:
a. tot maximaal 1,5 hectare ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone landbouwontwikkelingsgebied;
b. tot maximaal 1,5 hectare ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied
GV, reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V en reconstructiewetzone - verwevingsgebied V,
mits dit niet gaat om een bouwvlak waar intensieve veehouderij is toegestaan;
c. tot maximaal 1,5 hectare ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV,
met dien verstande dat:
het vergrote bouwvlak niet meer bedraagt dan 130% van het op 17 maart 2005 geldende
bouwvlak, als in dat bouwvlak intensieve veehouderij is toegestaan;
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het geldende bouwvlak omvat het op genoemde datum geldende bouwvlak conform het toen
geldende bestemmingsplan plus 200% van de oppervlakte van de op dat moment legaal
aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing die aansluitend, doch buiten het bouwvlak was
gerealiseerd;
de bovengrens van 130% is niet van toepassing en mag worden overschreden voor
ontwikkelingen die zien op het vergoten van de oppervlakte stalruimte in het kader van
wettelijke eisen voor dierenwelzijn, met dien verstande dat daarbij het aantal dierplaatsen niet
mag toenemen;
d. ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied V, tot maximaal 1,0 hectare
voor dat deel van het bouwvlak dat wordt gebruikt ten behoeve van intensieve veehouderij;
met dien verstande dat voor alle in dit lid genoemde vergrotingen geldt dat:
de vergroting noodzakelijk is in het kader van een doelmatige en/of duurzame bedrijfsvoering;
er wordt gestreefd naar een compacte bouwvlakvorm, voor zover dat streven geen afbreuk doet
aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
er sprake is van een zorgvuldige landschappelijke inpassing, al dan niet door het nemen van
passende maatregelen;
aannemelijk is gemaakt dat geen onacceptabele verkeersaantrekkende werking optreedt;
geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het
toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden;
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
voor de vergroting van de oppervlakte van het bouwvlak saldo beschikbaar is binnen de
component 'oppervlakte bouwvlak' van de salderingsregistratie.
2. Burgemeester en wethouders kunnen de vorm van een bouwvlak wijzigen waarbij de oppervlakte van
dat bouwvlak gelijk blijft, met dien verstande dat:
de vormverandering noodzakelijk is in het kader van een doelmatige en/of duurzame
bedrijfsvoering;
er wordt gestreefd naar een compacte bouwvlakvorm, voor zover dat streven geen afbreuk doet
aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
3. Burgemeester en wethouders kunnen een aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch buurtmestverwerkingsinstallatie' opnemen, de bestemming wijzigen in Groen, voorwaardelijke
verplichtingen in de regels opnemen en daarbij al dan niet het bouwvlak vergroten tot maximaal:
a. het bestaande bouwvlak plus 1 hectare ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone verwevingsgebied GV of de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied V waarbij de
aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - buurtmestverwerkingsinstallatie' wordt gelegd op
maximaal 1 hectare van het vergrote bouwvlak;
b. tot maximaal het bestaande bouwvlak plus 1,5 hectare ter plaatse van de aanduiding
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied, waarbij de aanduiding 'specifieke vorm van
agrarisch - buurtmestverwerkingsinstallatie' wordt gelegd op maximaal 1,5 hectare van het vergrote
bouwvlak;
mits:
wordt aangetoond dat gebruik kan worden gemaakt van lokale aanvoer van mest uit een
brongebied van in principe 1.300 hectare;
de afstand tot een andere buurtvergister tenminste 200 m bedraagt;
de capaciteit van de installatie niet meer dan 36.000 ton per jaar bedraagt;
het aandeel co-substraten dat wordt toegevoegd maximaal 50% bedraagt;
aannemelijk is gemaakt dat geen onevenredige verkeersaantrekkende werking optreedt;
de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
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geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het
toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij
hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
4. Burgemeester en wethouders kunnen de uitbreiding van een bestaande niet-agrarische nevenactiviteit
of vestiging van een nieuwe niet-agrarische nevenactiviteit toestaan, de bestemming wijzigen in Groen
en voorwaardelijke verplichtingen in de regels opnemen, mits:
a. aannemelijk is gemaakt dat de nevenactiviteit ondergeschikt is aan de agrarische functie;
b. de nevenactiviteit wordt uitgeoefend door degene die het agrarisch bedrijf uitoefent;
c. maximaal 25% van de bebouwde (vloer)oppervlakte van de bedrijfsgebouwen wordt gebruikt voor
de nevenactiviteit, tot ten hoogste:
500 m2 voor nevenactiviteiten in het kader van recreatie;
350 m2 voor overige nevenactiviteiten;
waarbij geldt dat:

d.
e.

f.
g.
h.

in geval van cumulatie van meerdere vormen van nevenactiviteiten de totale (vloer)oppervlakte
niet meer mag bedragen dan 25% van het bebouwde oppervlak tot een maximum van 500 m2;
ondergeschikte en onzelfstandige horeca ten dienste van de activiteit is toegestaan op een
(vloer)oppervlakte van niet meer dan 50 m2;
aannemelijk is gemaakt dat geen onevenredige verkeersaantrekkende werking optreedt;
de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en
ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter
plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks
verband staan met de uitgeoefende handelingen;
geen buitenopslag plaatsvindt;
de nevenactiviteit plaatsvindt binnen het bouwvlak, tenzij de aard en de omvang van de
nevenactiviteit buiten het bouwvlak toelaatbaar worden geacht;
landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan, waaraan door
burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend.

5. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch ter plaatse van een bouwvlak wijzigen
in de bestemming Wonen, met inachtneming van het volgende:
a. uitsluitend de bestaande bedrijfswoning(en) met de tot dezelfde bouwmassa behorende voormalige
bedrijfsruimte mag (mogen) worden gebruikt voor het bestaande aantal woningen, waarbij geldt dat
indien een kleine woning is toegestaan, deze toegestaan blijft;
b. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het agrarische bouwvlak, dat geheel wordt
verwijderd;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
6. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch ter plaatse van een bouwvlak wijzigen
in de bestemming Wonen om de bouw van maximaal twee extra woningen (ten opzichte van het
bestaande aantal bedrijfswoningen en/of kleine woningen) mogelijk te maken en daarbij de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding - woongebouw', de aanduiding 'aantal woningen' en/of aanduidingen over
de inhoud van woningen en de oppervlakte aan bijgebouwen opnemen, de bestemming wijzigen in
Groen en voorwaardelijke verplichtingen in de regels opnemen, met inachtneming van het volgende:
a. de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350
m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen;
b. per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw
zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.4, lid 6;
c. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het agrarische bouwvlak, dat geheel wordt
verwijderd;
d. waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen
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worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing
van de regels in dit lid, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak;
e. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
f. er moet sprake zijn van een clustering van gebouwen, waarbij de vorm van het nieuwe
bestemmingsvlak is afgestemd op zowel het omringende landschap als de belangen van derden;
g. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
h. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie;
i. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
Per woning

Benodigde inzetbare sloopmeters

Woningrecht

300 m2

Per m3 woninginhoud

1,5 m2

met dien verstande dat:
alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en
de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met
toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik;
de inhoud van een woongebouw mag niet meer dan 1.500 m3 bedragen;
indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van
meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen
bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende
perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag
worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen;
bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80
m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief
minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 3.2.6) buiten
beschouwing wordt gelaten;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
7. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch ter plaatse van een bouwvlak wijzigen
in de bestemming Bedrijf - Niet agrarisch en de bestemming Groen en voorwaardelijke verplichtingen
in de regels opnemen, met inachtneming van het volgende:
a. de (vloer)oppervlakte van de bebouwing ten behoeve van de nieuwe bestemming mag maximaal
1.000 m2 bedragen, met dien verstande dat de (vloer)oppervlakte maximaal 750 m2 mag bedragen
ter plaatse van:
de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V;
de dubbelbestemming 'Waarde – openheid en reliëf'
b. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het agrarische bouwvlak, dat geheel wordt
verwijderd;
c. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
d. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
e. detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en
ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter
plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks
verband staan met de uitgeoefende handelingen;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
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worden geschaad;
g. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie;
h. bij een wijziging naar de bestemming Bedrijf - Niet agrarisch zijn uitsluitend bedrijven toegestaan
die genoemd worden in bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten onder categorie 1 en 2, mits het
geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft.
i. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
Bedrijf - Niet agrarisch

Benodigde inzetbare sloopmeters

Bedrijfsrecht

100 m2

Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2

2 m2

Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2 3 m2

met dien verstande dat:
alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en
de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met
toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik;
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80
m2 aan bijgebouwen) en indien aanwezig de 'kleine woning' (inclusief de bijgebouwen als
aangegeven in artikel 3.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
8. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch ter plaatse van een bouwvlak wijzigen
in de bestemming Bedrijf - Landelijk, Cultuur en ontspanning, Maatschappelijk, Recreatie of Recreatie
- Verblijfsrecreatie en de bestemming Groen en voorwaardelijke verplichtingen in de regels opnemen,
met inachtneming van het volgende:
a. de (vloer)oppervlakte van de bebouwing ten behoeve van de nieuwe bestemming mag maximaal
1.000 m2 bedragen, met dien verstande dat de (vloer)oppervlakte maximaal 750 m2 mag bedragen
ter plaatse van:
de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V;
de dubbelbestemming 'Waarde - Openheid en Reliëf.
b. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het agrarische bouwvlak, dat geheel wordt
verwijderd;
c. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
d. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
e. detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en
ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter
plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks
verband staan met de uitgeoefende handelingen;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
g. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie;
h. bij een wijziging naar de bestemming 'Bedrijf - Niet agrarisch' zijn uitsluitend bedrijven toegestaan
die genoemd worden in bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten onder categorie 1 en 2, mits het
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i.

geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft.
er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:

Bedrijf - Niet agrarisch

Benodigde inzetbare sloopmeters

Bedrijfsrecht

100 m2

Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2

2 m2

Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2 3 m2

met dien verstande dat:
alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en
de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met
toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik;
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80
m2 aan bijgebouwen) en indien aanwezig de 'kleine woning' (inclusief de bijgebouwen als
aangegeven in artikel 3.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
9. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch wijzigen in de bestemming Agrarisch
- Paardenhouderij en daarbij een maximum oppervlakte (m2) voor bedrijfsgebouwen ten behoeve van
een paardenhouderij opnemen, mits:
a. daarbij een bouwvlak betrokken is en het bouwvlak binnen de bestemming 'Agrarisch Paardenhouderij' niet groter is dan het bouwvlak binnen 'Agrarisch';
b. aannemelijk is gemaakt dat na omschakeling een volwaardig en toekomst bestendig bedrijf
ontstaat;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
10. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van de omschakeling van een grondgebonden
veehouderij naar een intensieve veehouderij, binnen de bestemming Agrarisch een bouwvlak zonder de
aanduiding 'intensieve veehouderij' wijzigen in een bouwvlak met de aanduiding 'intensieve veehouderij',
mits het bouwvlak ligt ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone landbouwontwikkelingsgebied, dan wel dat het bouwvlak ligt ter plaatse van de aanduiding
reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV of reconstructiewetzone - verwevingsgebied V, de
bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, met dien
verstande dat:
a. belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
c. dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden;
d. omschakeling naar intensieve veehouderij niet kan plaatsvinden ter plaatse van de aanduiding
overig - kernrandzone;
e. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het
toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden;
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f.
g.
h.
i.

j.

er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
aannemelijk is gemaakt dat na omschakeling een volwaardig agrarisch bedrijf ontstaat;
landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan;
ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV mag bij het bouwen
voor intensieve veehouderij het bouwvlak niet meer dan 130% bedragen van het op 17 maart 2005
geldende bouwvlak met aan absoluut maximum van 1,5 hectare, met dien verstande dat het
geldende bouwvlak omvat het op genoemde datum geldende bouwvlak conform het toen geldende
bestemmingsplan plus 200% van de oppervlakte van de op dat moment legaal aanwezige
agrarische bedrijfsbebouwing die aansluitend, doch buiten het bouwvlak was gerealiseerd;
ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied V mag het bouwvlak dat
ten behoeve van intensieve veehouderij wordt gebruikt, niet groter worden dan 1,0 hectare.

11. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch wijzigen in de bestemming Natuur,
mits:
a. de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden en ecologische
waarden;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad.
12. Burgemeester en wethouders kunnende bestemming Agrarisch wijzigen in de bestemming Groen,
mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden en ecologische
waarden;
b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad.
13. Burgemeester en wethouders kunnen één bouwvlak splitsen in twee bouwvlakken, mits:
a. er sprake is van twee volwaardige agrarische bedrijven die gevestigd zijn binnen het betreffende
bouwvlak;
b. er twee vergunde bedrijfswoningen aanwezig zijn binnen het betreffende bouwvlak, waarbij ieder
afzonderlijk functionerend agrarisch bedrijf over een eigen bedrijfswoning beschikt;
c. er voor elk van de bedrijven sprake is van een situatie die vanuit milieuoogpunt volledig
aanvaardbaar is, waarbij elk van de bedrijven zelfstandig wordt beoordeeld;
d. de twee afzonderlijke bedrijven toekomstbestendig kunnen functioneren binnen het aan hen
toegekende bouwvlak zonder dat daarvoor een vergroting van dat bouwvlak noodzakelijk is;
e. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad.
14. Burgemeester en wethouders kunnen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw'
opnemen ten behoeve van het omzetten van de bedrijfswoning naar een woongebouw met twee
woningen en daarbij aanduidingen over de inhoud van woningen opnemen, met inachtneming van het
volgende:
a. er is niet meer dan één bedrijfswoning binnen het bouwvlak aanwezig;
b. per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw;
c. er moet sprake zijn van een situatie van bedrijfsopvolging, waarbij bewoners van beide woningen
een binding hebben met het bedrijf;
d. aannemelijk moet zijn dat bedrijfsopvolging alleen uitvoerbaar is indien beide betrokkenen
zelfstandig bij het bedrijf woonachtig zijn;
e. er moet sprake zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf;
f. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
Per woning

Benodigde inzetbare sloopmeters

Woningrecht

300 m2
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Per m3 vergroting

1,5 m2

Basisrecht bijgebouw extra woning

160 m2

met dien verstande dat:
de inhoud van een woongebouw mag niet meer dan 1.500 m3 bedragen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters zijn afkomstig uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit
het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016
hebben vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
15. Burgemeester en wethouders kunnen, wanneer het bij gebruikmaking van een wijzigingsbevoegdheid
bij een naastgelegen bestemming nodig is om daarbij ook aangrenzende gronden met de bestemming
Agrarisch te betrekken, deze gronden daarbij betrekken en de bestemming Agrarisch wijzigen ten
behoeve van de doeleinden en met inachtneming van de regels die in die betreffende
wijzigingsbevoegdheid zijn opgenomen.

Artikel 4
4.1

Agrarisch - Paardenhouderij

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Paardenhouderij' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de uitoefening van een gebruiksgerichte paardenhouderij, met dien verstande dat:
1. per bouwvlak niet meer dan één gebruiksgerichte paardenhouderij is toegestaan;
2. voor zover het bedrijf voor de milieuregelgeving als één inrichting wordt aangemerkt, deze inrichting
niet op twee in de nabijheid van elkaar gelegen bouwvlakken mag zijn gelegen;
b. hobbymatig agrarisch gebruik;
c. uitsluitend ter plaatse van de in de onderstaande tabel mede voor de specifiek in de tabel voor dat
adres vermelde niet-agrarische nevenactiviteiten, waarbij de in de tabel genoemde maximum
bebouwde oppervlakte voor de nevenfunctie mag worden aangewend:
Straat

Huisnummer

Oppervlakte (m2)

Nevenactiviteit

Asselseweg

35

300

verblijfsaccommodatie

Kapweg

30

569

kantoor

Kapweg 30-Graafhorsterweg 20 -

350

verblijfsaccommodaties

Kootwijkerdijk

22

143

congresbureau

Schoonengweg

6

300

verblijfsaccommodatie

Vinkekampweg

27

165

aannemersbedrijf

d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch' tevens voor bedrijfsmatige agrarische
nevenactiviteiten door de bewoner van de bedrijfswoning, met dien verstande dat intensieve veehouderij
uitsluitend is toegestaan ter plaatste van de aanduiding 'intensieve veehouderij';
e. het gebruik als omschreven in 4.5.1;
met daaraan ondergeschikt:
f. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
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h. het fokken van paarden en/of pony's;
i. extensief recreatief medegebruik;
j. erfontsluitingswegen;
met de daarbij behorende:
k. bedrijfswoning(en) met bijbehorende bijgebouwen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning uitgesloten', want daar zijn geen bedrijfswoningen toegestaan;
l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' ook voor een kleine woning
met bijbehorende bijgebouwen;
m. gebouwen;
n. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
o. werken, geen bouwwerken zijnde,
p. tuinen en erven;
q. parkeervoorzieningen;
r. groenvoorzieningen en landschapselementen;
s. paden.
4.2

Bouwregels

4.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' één kleine
woning is toegestaan.
4.2.2

Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 6 m, uitgezonderd ter plaatse van
de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
b. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
c. de totale oppervlakte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan de bestaande oppervlakte
vermeerderd met 25% van de bestaande oppervlakte,
4.2.3

Bedrijfswoning

Voor het bouwen van een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a. per bouwvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat indien het
bestaande aantal bedrijfswoningen meer bedraagt, het aantal bedrijfswoningen maximaal dat aantal
mag bedragen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bedrijfswoning inpandig' is uitsluitend een
inpandige bedrijfswoning toegestaan in een bedrijfsgebouw met een maximum van 750 m3;
c. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
d. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
f. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
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g. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning.
4.2.4

Bijgebouwen bij bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen;
onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.

4.2.5

Kleine woning

Voor het bouwen van een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' is naast de
reguliere bedrijfswoning(en) als bedrijfswoning ook één kleine woning toegestaan, uitgezonderd ter
plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen', want daar geldt het aantal dat op de
verbeelding is weergegeven;
b. bij vervangende nieuwbouw dient de kleine woning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
kleine woning;
c. de inhoud van een kleine woning mag niet meer bedragen dan 350 m3;
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
f. onder een kleine woning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de kleine woning.
4.2.6

Bijgebouwen bij kleine woning

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
c. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40 m2, met dien verstande dat
indien de bestaande oppervlakte groter is, die grotere oppervlakte als maximum geldt, mits de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 80 m2;
d. onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2.
4.2.7

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan met
inachtneming van de in de tabel genoemde maximum bouwhoogten:

Bouwwerk

Maximum bouwhoogte (m)

voedersilo's

15

mestopslagvoorzieningen

6

voeropslagvoorzieningen

6

overkappingen

6

erf- en terreinafscheidingen

2

overige bouwwerken

6
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met dien verstande dat de oppervlakte van overkappingen meetelt bij de berekening van de totale
bebouwde oppervlakte als bedoeld in artikel 4.2.2.

4.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
h. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
4.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.2.3 voor wat betreft de
plaats van de bedrijfswoning en toestaan dat vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning op een
andere plaats plaatsvindt, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.2.3 voor wat betreft de
maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebouwd met
een hogere goothoogte, mits:
a. de goothoogte niet meer dan 6 m bedraagt;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.2.5 voor wat betreft de
plaats van de kleine woning en toestaan dat vervangende nieuwbouw van de kleine woning op een
andere plaats plaatsvindt, mits:
a. de kleine woning gesitueerd wordt achter de voorgevelrooilijn van de bestaande bebouwing;
b. de situering en de ontsluiting van de kleine woning dusdanig is dat er sprake blijft van één erf;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.2.3 en artikel 4.2.5 voor wat
betreft de maximum inhoud van de bedrijfswoning of kleine woning en toestaan dat een bedrijfswoning
of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud, mits:
a. de inhoud niet meer bedraagt dan 1.000 m3;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
c. sprake is van vermindering (door sloop) van gebouwen volgens onderstaande tabel:
Inhoud woning

Sloopeis

Tot 1.000 m3

1,5 m2 inzetbare sloopmeters voor iedere 1 m3 vergroting
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met dien verstande dat:
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.2.7 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte van voedersilo's en toestaan dat binnen het bouwvlak voedersilo's worden
gebouwd met een bouwhoogte van niet meer dan 20 m.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.2.7 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte van overige bouwwerken en toestaan dat binnen het bouwvlak een windturbine
wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
a. de ashoogte niet meer dan 20 m bedraagt;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.2.3 dan wel artikel 4.2.5
voor wat betreft het toestaan dat binnen de inhoud van een bedrijfswoning of een kleine woning een
tweede zelfstandige wooneenheid wordt gerealiseerd, mits:
a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg
verleend wordt binnen de bedrijfswoning of kleine woning dan wel dat er sprake is van een
zodanige relatie tussen de bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige
omstandigheden, dat in redelijkheid aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de
toekomst kunnen verlenen van mantelzorg in dezelfde woning wil wonen;
b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide wooneenheden
waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg;
c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning dan wel de kleine woning, tot
ten hoogste 65 m2, wordt benut voor de tweede wooneenheid;
d. de bedrijfswoning of kleine woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in visueel
opzicht de uitstraling van één woning behoudt;
e. de bedrijfswoning of kleine woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een
minimale toegelaten inhoud heeft van meer dan 350 m3;
f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare
sloopmeters, met dien verstande dat:
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.6, lid 4, onder g en
nieuwbouw ten behoeve van sanitaire voorzieningen toestaan, indien aannemelijk is gemaakt dat het
realiseren van sanitaire voorzieningen binnen de bestaande bebouwing niet mogelijk is met dien
verstande dat:
a. de gezamenlijke (vloer)oppervlakte van de sanitaire voorzieningen niet meer mag bedragen dan 75
m2;
b. de bouwhoogte maximaal 5 m bedraagt;
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c. de goothoogte maximaal 3 m bedraagt.
9. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 31.1 en toestaan dat wordt
gebouwd ten behoeve van een functie waarvoor is of wordt afgeweken van het plan met toepassing van
artikel 4.6, mits dit in overeenstemming is met de in de 4.6 genoemde voorwaarden en wordt gebouwd
conform de in 4.2 vermelde bouwregels, voor zover van toepassing.
10. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van 4.2.2, onder c voor wat betreft de
maximum oppervlakte aan bedrijfsgebouwen en toestaan dat een groter percentage nieuwbouw
plaatsvindt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
b. de totale oppervlakte van de nieuw te realiseren bebouwing, aanvullend op de reeds bestaande
bebouwing, niet meer mag bedragen dan 2.000 m2;
c. landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overlegd landschapsplan, waaraan door
burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend;
d. de bedrijfsmatige noodzaak van de uitbreiding van de bebouwing is aangetoond op basis van een
bedrijfsplan;
e. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
f. er geen onevenredige aantasting van de milieusituatie plaatsvindt;
g. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad.
11. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.1 en verblijfsrecreatie in de
vorm van trekkershutten toestaan binnen een bouwvlak, met inachtneming van het volgende:
a. het aantal trekkershutten per bouwvlak mag niet meer bedragen dan 3;
b. de trekkershutten dienen te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
c. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
d. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 20 m2 bedragen;
e. de onderlinge afstand mag niet minder dan 5 m bedragen.
12. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.2.1 voor wat betreft de
situering binnen het bouwvlak en toestaan dat bouwvlakgrenzen worden overschreden door bebouwing,
met inachtneming van het volgende:
a. de oppervlakte waarmee het bouwvlak mag worden overschreden mag niet meer bedragen dan 750 m2;
b. de bedrijfswoning mag niet geheel of grotendeels buiten het bouwvlak worden gebouwd;
c. er dient gestreefd te worden naar een compacte (denkbeeldige) bouwvlakvorm;
d. aannemelijk is gemaakt dat er geen onevenredige verkeersaantrekkende werking optreedt;
e. aangetoond dient te worden dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige
landschapswaarden dan wel dat hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan
worden gekomen;
f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
4.5

Specifieke gebruiksregels

4.5.1

Gebruik overeenkomstig de bestemming

1. Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt het gebruik van ruimten binnen de
bedrijfswoning en indien aanwezig de kleine woning, ten behoeve van de uitoefening van een aan huis
verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft
aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. maximaal 35% van de (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning of de kleine woning, tot ten hoogste
60 m2 bij een bedrijfswoning en 35 m2 bij een kleine woning, mag worden gebruikt voor het aan
huis verbonden beroep, het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast;
b. degene die de onder a genoemde activiteiten in de bedrijfswoning of de kleine woning uitvoert,
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dient tevens de bewoner van deze woning te zijn;
c. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet
toegestaan;
d. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
2. het gebruik van grond als paardrijbak, mits:
a. de paardrijbak wordt gebruikt ten dienste van de paardenhouderij;
b. de paardrijbak ligt binnen het bestemmingsvlak of aansluitend aan het bestemmingsvlak met
inachtneming van het bepaalde in 3.5.1 aanhef en onder d;
c. de paardrijbak ligt achter de voorgevelrooilijn;
d. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 1.200 m2;
e. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt.
3. het
a.
b.
c.

gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
de grond gelegen is binnen een bouwvlak;
de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2
bedraagt;
d. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen
verbruik van de gebruiksgerichte paardenhouderij;
e. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.

4.5.2

Gebruik strijdig met de bestemming

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt:
a. het verharden van onverharde paden;
b. het gebruik van gronden voor buitenopslag ten behoeve van de niet-agrarische nevenfunctie, tenzij op
de verbeelding de aanduiding 'opslag' is aagegeven, want daar is buitenopslag wel toegestaan;
c. het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen ter plaatse van de aanduiding 'overig – kernrandzone';
d. het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen ter plaatse van de aanduiding 'overig – kernrandzone'.
4.5.3

Ander toegestaan gebruik

Wanneer een bedrijfswoning niet meer als zodanig in gebruik is, is het toegestaan deze te gebruiken voor
bewoning door (het huishouden van) een persoon die geen functionele binding heeft met het binnen het
(gekoppelde) bouwvlak gevestigde bedrijf.

4.6

Afwijken van de gebruiksregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.1 ten behoeve van de
omschakeling naar een andere niet-agrarische nevenactiviteit, mits:
a. aannemelijk is gemaakt dat de nevenactiviteit ondergeschikt is aan de paardenhouderij;
b. de nevenactiviteit wordt uitgeoefend door degene die de paardenhouderij uitoefent;
c. maximaal 25% van het bebouwde oppervlak in het bouwvlak wordt gebruikt voor de nevenactiviteit,
tot ten hoogste:
500 m2 voor nevenactiviteiten in het kader van recreatie en zorg;
350 m2 voor overige nevenactiviteiten;
waarbij geldt dat:
in geval van cumulatie van meerdere vormen van nevenactiviteiten de totale oppervlakte niet
meer mag bedragen dan 25% van het bebouwde oppervlak tot een maximum van 500 m2;
ondergeschikte en onzelfstandige horeca ten dienste van de activiteit is toegestaan op een
(vloer)oppervlakte van niet meer dan 50 m2;
d. aannemelijk is gemaakt dat geen onevenredige verkeersaantrekkende werking optreedt;
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e. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
f. geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en
ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter
plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks
verband staan met de uitgeoefende handelingen;
g. geen buitenopslag plaatsvindt;
h. de nevenactiviteit plaatsvindt binnen het bouwvlak, tenzij de aard en de omvang van de
nevenactiviteit buiten het bouwvlak toelaatbaar worden geacht;
i. landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan, waaraan door
burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend;
j. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.5.1, lid 2, ten behoeve van
het gebruik van grond als paardrijbak waarbij de paardrijbak ligt voor de voorgevelrooilijn, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan door
het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.1 en buitenopslag ten
behoeve van een nevenactiviteit toestaan, mits:
a. aannemelijk is gemaakt dat de buitenopslag noodzakelijk is in het kader van een doelmatige
uitoefening van de nevenactiviteit;
b. aannemelijk is gemaakt dat de paardenhouderij de belangrijkste functie blijft;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan, waaraan door
burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.1 en de stalling van
caravans, campers en boten van derden toestaan, mits deze plaatsvindt in bestaande gebouwen.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.1 en verblijfsrecreatie in de
vorm van een kleinschalig kampeerterrein toestaan, met inachtneming van het volgende:
a. het aantal kleinschalige kampeerterreinen mag in totaal niet meer dan 30 bedragen;
b. kleinschalig kamperen is uitsluitend toegestaan vanaf 15 maart tot en met 31 oktober;
c. per kleinschalig kampeerterrein zijn maximaal 25 kampeermiddelen toegestaan;
d. een kleinschalig kampeerterrein mag uitsluitend zijn gesitueerd binnen het bouwvlak of binnen een
afstand van 50 m vanaf het bouwvlak;
e. een kleinschalig kampeerterrein mag niet zijn gelegen in directe aansluiting op een reeds
bestaand kleinschalig kampeerterrein of een regulier verblijfsrecreatieterrein;
f. een kantine en horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
g. sanitaire voorzieningen ten behoeve van het kleinschalige kampeerterrein zijn uitsluitend
toegestaan in bestaande bebouwing tot een maximum oppervlakte van 75 m2;
h. de onderlinge afstand tussen kampeermiddelen mag niet minder dan 3 m bedragen;
i. het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein mag niet minder bedragen dan 1,3 per standplaats;
j. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
k. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
l. de omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van maximaal 10 jaar;
m. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.1 en verblijfsrecreatie in de
vorm van trekkershutten toestaan binnen een bouwvlak.
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7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.5.1 ten behoeve van de
uitoefening van een aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast in een
bijgebouw, mits:
a. maximaal 25% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning, indien aanwezig de kleine
woning en de bijgebouwen wordt gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf
en/of bed & breakfast;
b. de totale gezamenlijke (vloer)oppervlakte die wordt aangewend voor het aan huis verbonden
beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
e. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.5.2 ten behoeve van het
opslaan van agrarische bedrijfsstoffen en/of ten behoeve van het gebruiken van
gewasbeschermingsmiddelen, mits:
a. geen onevenredige belemmering plaatsvind van de ontwikkelingsmogelijkheden op nabijgelegen
gronden;
b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
4.7

Wijzigingsbevoegdheid

1. Burgemeester en wethouders kunnen een bouwvlak en/of bestemmingsvlak vergroten tot maximaal 1,5
hectare ten behoeve van de paardenhouderij, de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke
verplichtingen in de regels opnemen, mits:
a. de vergroting noodzakelijk is in het kader van een doelmatige bedrijfsvoering;
b. er wordt gestreefd naar een compacte bouwvlakvorm;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen;
d. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het
toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden;
e. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
2. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij ter plaatse van een
bouwvlak wijzigen in de bestemming Wonen en de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij binnen of
buiten een bouwvlak wijzigen in de bestemming Agrarisch (zonder bouwvlak), met inachtneming van
het volgende:
a. uitsluitend de bestaande bedrijfswoning(en) met de tot dezelfde bouwmassa behorende voormalige
bedrijfsruimte alleen mag (mogen) worden gebruikt voor het bestaande aantal woningen, waarbij
geldt dat indien een kleine woning is toegestaan, deze toegestaan blijft;
b. het nieuwe bestemmingsvlak Wonen kan kleiner zijn dan het bouwvlak van de bestemming
Agrarisch - Paardenhouderij, welke bestemming geheel wordt verwijderd;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
3. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij ter plaatse van een
bouwvlak wijzigen in de bestemming Wonen om de bouw van maximaal twee extra woningen (ten
opzichte van het bestaande aantal bedrijfswoningen en/of kleine woningen) mogelijk te maken en
daarbij de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw', de aanduiding 'aantal woningen'
en/of aanduidingen over de inhoud van de woningen en de oppervlakte aan bijgebouwen opnemen, de
bestemming Agrarisch - Paardenhouderij binnen of buiten een bouwvlak wijzigen in de bestemming
Agrarisch (zonder bouwvlak), de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen
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opnemen in de regels, met inachtneming van het volgende:
a. de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350
m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen;
b. per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw
zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.4, lid 6;
c. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het agrarische bouwvlak, dat geheel wordt
verwijderd;
d. waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen
worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing
van de regels in dit lid,, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak;
e. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
f. er moet sprake zijn van een clustering van gebouwen, waarbij de vorm van het nieuwe
bestemmingsvlak is afgestemd op zowel het omringende landschap als de belangen van derden;
g. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
h. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie;
i. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
Per woning

Benodigde inzetbare sloopmeters

Woningrecht

300 m2

Per m3 woninginhoud

1,5 m2

met dien verstande dat:
alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en
de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met
toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik;
de inhoud van een woongebouw mag niet meer dan 1.500 m3 bedragen ;
indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van
meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen
bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende
perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag
worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen;
bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80
m2 aan daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief
minimaal de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 4.2.6) buiten
beschouwing wordt gelaten;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
4. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij ter plaatse van een
bouwvlak wijzigen in de bestemming Bedrijf - Niet agrarisch en de bestemming Groen,de bestemming
Agrarisch - Paardenhouderij binnen of buiten een bouwvlak wijzigen in de bestemming Agrarisch
(zonder bouwvlak) en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, met inachtneming van het
volgende:
a. de (vloer)oppervlakte van de bebouwing ten behoeve van de nieuwe bestemming mag maximaal
1.000 m2 bedragen, met dien verstande dat de (vloer)oppervlakte maximaal 750 m2 mag bedragen
ter plaatse van:
de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V;
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de dubbelbestemming 'Waarde – openheid en reliëf'
b. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het agrarische bouwvlak, dat geheel wordt
verwijderd;
c. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
d. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
e. detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en
ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter
plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks
verband staan met de uitgeoefende handelingen;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
g. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie;
h. bij een wijziging naar de bestemming Bedrijf - Niet agrarisch zijn uitsluitend bedrijven toegestaan
die genoemd worden in bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten onder categorie 1 en 2, mits het
geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft.
i. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
Bedrijf - Niet agrarisch

Benodigde inzetbare sloopmeters

Bedrijfsrecht

100 m2

Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2

2 m2

Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2 3 m2

met dien verstande dat:
alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en
de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met
toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik;
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80
m2 aan bijgebouwen) en indien aanwezig de 'kleine woning' (inclusief de bijgebouwen als
aangegeven in de artikel 4.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
5. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij ter plaatse van een
bouwvlak wijzigen in de bestemming Bedrijf - Landelijk, Cultuur en ontspanning, Maatschappelijk,
Recreatie of Recreatie - Verblijfsrecreatie en de bestemming Groen,de bestemming Agrarisch Paardenhouderij binnen of buiten een bouwvlak wijzigen in de bestemming Agrarisch (zonder
bouwvlak) en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, met inachtneming van het volgende:
a. de (vloer)oppervlakte van de bebouwing ten behoeve van de nieuwe bestemming mag maximaal
1.000 m2 bedragen, met dien verstande dat de (vloer)oppervlakte maximaal 750 m2 mag bedragen
ter plaatse van:
de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V;
de dubbelbestemming 'Waarde - Openheid en Reliëf.
b. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het agrarische bouwvlak, dat geheel wordt
verwijderd;
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c. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
d. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
e. detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en
ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter
plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks
verband staan met de uitgeoefende handelingen;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
g. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie;
h. bij een wijziging naar de bestemming Bedrijf - Landelijk zijn uitsluitend bedrijven toegestaan die
genoemd worden in de tabel in artikel 5.1, lid a., dan wel die daarmee vergelijkbaar zijn, mits het
geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft;
i. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
Bedrijven, niet zijnde Bedrijf - Niet agrarisch

Benodigde inzetbare sloopmeters

Bedrijfsrecht

100 m2

Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 1.000 m2

2 m2

met dien verstande dat:
alle bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bedrijfswoning(en) en
de daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met
toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik;
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande bedrijfswoning (inclusief minimaal 80
m2 aan bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief de bijgebouwen als
aangegeven in artikel 4.2.6) buiten beschouwing wordt gelaten;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
6. Burgemeester en wethoudersk unnen de uitbreiding van een bestaande niet-agrarische nevenactiviteit
of vestiging van een nieuwe niet-agrarische nevenactiviteit toe staan, de bestemming wijzigen in Groen
en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, mits:
a. aannemelijk is gemaakt dat de nevenactiviteit ondergeschikt is aan de paardenhouderij;
b. de nevenactiviteit wordt uitgeoefend door degene die de paardenhouderij uitoefent;
c. maximaal 25% van de bebouwde (vloer)oppervlakte van de bedrijfsgebouwen wordt gebruikt voor
de nevenactiviteit, tot ten hoogste:
500 m2 voor nevenactiviteiten in het kader van recreatie en zorg;
350 m2 voor overige nevenactiviteiten;
waarbij geldt dat:
in geval van cumulatie van meerdere vormen van nevenactiviteiten de totale (vloer)oppervlakte
niet meer mag bedragen dan 25% van het bebouwde oppervlak tot een maximum van 500 m2;
ondergeschikte en onzelfstandige horeca ten dienste van de activiteit is toegestaan op een
(vloer)oppervlakte van niet meer dan 50 m2;
aannemelijk is gemaakt dat geen onevenredige verkeersaantrekkende werking optreedt;
d. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
e. geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en
ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter
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plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks
verband staan met de uitgeoefende handelingen;
f. geen buitenopslag plaatsvindt;
g. de nevenactiviteit plaatsvindt binnen het bouwvlak, tenzij de aard en de omvang van de
nevenactiviteit buiten het bouwvlak toelaatbaar worden geacht;
h. landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan, waaraan door
burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend;
i. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
7. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij wijzigen in de
bestemming Agrarisch met een bouwvlak, mits:
a. daarbij een bouwvlak betrokken is en het bouwvlak binnen de bestemming Agrarisch niet groter is
dan het bouwvlak binnen Agrarisch - Paardenhouderij;
b. aannemelijk is gemaakt dat na omschakeling een volwaardig en toekomst bestendig agrarisch
bedrijf ontstaat;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
e. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het
toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden;
f. voor het toekennen van de bestemming Agrarisch met een bouwvlak saldo beschikbaar is binnen
de component 'aantal bouwvlakken' van de salderingsregistratie.
8. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij wijzigen in de
bestemming Natuur, mits:
a. de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden en ecologische
waarden;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad.
9. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij wijzigen in de
bestemming Groen, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden en ecologische
waarden;
b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad.

Artikel 5
5.1

Bedrijf - Landelijk

Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf - Landelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding vermeld in onderstaande tabel voor het specifieke, met die aanduiding
corresponderende bedrijf:
aanduiding bedrijf

maximum milieucategorie

(al)

agrarisch loonbedrijf

3.1

(ds)

dierenasiel

3.2

(hv)

hovenier

3.1

(p)

parkeerterrein
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(sb-9)

specifieke vorm van bedrijf - hondenfokbedrijf

3.1
3.1

(sb-26)

specifieke vorm van bedrijf - groothandel in
akkerbouwprodukten en veevoeders

(sb-32)

specifieke vorm van bedrijf - loonwerkbedrijf

3.1

(sb-35)

specifieke vorm van bedrijf - bouwbedrijf <= 2.000 m2 ten
behoeve van natte waterbouw

3.2

(sb-51)

specifieke vorm van bedrijf - houtzagerij

3.2

specifieke vorm van bedrijf - plantsoenendiensten en
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m2

3.1

(sb-52)
(sb-84)

specifieke vorm van bedrijf - groothandel in levende dieren

3.2
3.1

(sb-90)

specifieke vorm van bedrijf - goederenwegvervoerbedrijven
(zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m2 ten behoeve
van meststoffen

(sb-91)

specifieke vorm van bedrijf - bosbouwbedrijven

3.1
3.2

(sb-92)

specifieke vorm van bedrijf - reparatie en onderhoud van
landbouwmachines

4.2

(sb-100)

specifieke vorm van bedrijf - RWZI's en
gierverwerkingsinrichting, met afdekking voorbezinktanks,
>= 300.000 i.e.

3.1

(sb-101)

specifieke vorm van bedrijf - productie van
grondverbetermiddelen, tuinaarde, tuinturf en daarmee
vergelijkbare producten

(sb-107)

specifieke vorm van bedrijf - rietdekkersbedrijf

2

b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch' tevens voor bedrijfsmatige agrarische
nevenactiviteiten door de bewoner van de bedrijfswoning, met dien verstande dat intensieve veehouderij
uitsluitend is toegestaan ter plaatste van de aanduiding 'intensieve veehouderij';
c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'opslag' tevens voor buitenopslag;
d. het gebruik als omschreven in artikel 5.5.1;
met de daarbij behorende:
e. bedrijfswoning(en) met bijbehorende bijgebouwen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning uitgesloten', want daar zijn geen bedrijfswoningen toegestaan;
f. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' ook voor een kleine woning met
bijbehorende bijgebouwen;
g. gebouwen;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
i. werken, geen bouwwerken zijnde;
j. tuinen en erven;
k. parkeervoorzieningen;
l. groenvoorzieningen;
m. paden;
n. waterhuishoudkundige voorzieningen .
5.2

Bouwregels

5.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
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a. gebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd;
b. indien in een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven, mag uitsluitend worden gebouwd in het
bouwvlak.
5.2.2

Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 4 m, uitgezonderd ter plaatse van
de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
b. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
c. onderbouwen zijn toegestaan met een totale oppervlakte van niet meer dan 500 m2, mits de onderzijde
van de beganegrondvloer niet hoger ligt dan het maaiveld;
d. de totale bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen voor een 'Bedrijf - Landelijk' mag per
bestemmingsvlak niet meer bedragen dan de in onderstaande lijst aangegeven oppervlakte:
Straat

Huisnummer

Oppervlakte (m2)

Achterveldseweg

23 en 23A

1.980

Appelsestraat

4-I

895

Briellaerdseweg

44

1.395

Donkervoorterweg

4

800

Donkervoorterweg

7

1.000

Engelstadseweg

28 en 30

635

Esvelderweg

16

545

Garderbroekerweg (bedrijf)

41

363

Garderbroekerweg (dierenbegraafplaats)

41

31

Garderbroekerweg

42

484

Garderbroekerweg

63

139

Garderbroekerweg

117

750

Goorderweg

11

260

Harderwijkerkarweg

8

211

Heetkamperweg

6 en 8

5.335

Heideweg

6

1.000

Hessenweg

8 en 8-01

2.100

Hoefweg

2

1.559

Horselerweg

13 en 13 bis

266

Hulstweg

12, 14 en 16

2.475

Joostweg

12

2.250

Joostweg

19 en 19A

259

Klein Hofweg

1

0

Krollerweg

11 en 11A

2.761
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Lange Zuiderweg

19

612

Lange Zuiderweg

78

875

Lange Zuiderweg

94 en 94 bis

1.000

Lovinklaan

2A

730

Nachtegaalweg

24

297

Otelaarseweg

3

1.677

Oude Garderenseweg

1A en B

1.050

Overhorsterweg

51 en 51A

4.070

Plaggenweg

2

363

Postweg

10

200

Postweg

44

883

Stroeërweg

22 en 24

369

Van Dedemlaan

1 en 1bis

1.265

Veenburgerweg

18

194

Vinkekampweg

6, 8 en 10

1.232

Wencopperweg

64, 66 en 68

5.731

Westerhuisweg

30

1.191

Zwarteweg

5

140

e. de totale bebouwde oppervlakte van gebouwen ten behoeve van de agrarische nevenactiviteiten mag
niet meer bedragen dan de daarvoor aangewende bestaande oppervlakte, vermeerderd met 10%.
5.2.3

Bedrijfswoning

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. per bouwvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat:
1. indien het bestaande aantal bedrijfswoningen meer bedraagt, het aantal bedrijfswoningen
maximaal dat grotere bestaande aantal mag bedragen;
2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen' geldt als maximum aantal
bedrijfswoningen het aantal zoals op de verbeelding is weergegeven;
3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning mag worden
gebouwd.
b. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
c. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
d. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
e. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
f. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning.
5.2.4

Bijgebouwen bij bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
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a. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
c. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)', want daar geldt de maximum oppervlakte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
d. onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.
5.2.5

Kleine woning

Voor het bouwen van een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' is naast de
reguliere bedrijfswoning(en) als bedrijfswoning ook één kleine woning toegestaan, uitgezonderd ter
plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen', want daar geldt het aantal dat op de
verbeelding is weergegeven;
b. bij vervangende nieuwbouw dient de kleine woning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
kleine woning;
c. de inhoud van een kleine woning mag niet meer bedragen dan 350 m3;
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
f. onder een kleine woning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de kleine woning.
5.2.6

Bijgebouwen bij kleine woning

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
c. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40 m2, met dien verstande dat
indien de bestaande oppervlakte groter is, die grotere oppervlakte als maximum geldt, mits de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 80 m2;
d. onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2.
5.2.7

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

5.3

de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 10 m bedragen;
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
de oppervlakte van overkappingen telt mee bij de berekening van de totale bebouwde oppervlakte als
bedoeld in artikel 5.2.2.
Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
h. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen.
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2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
5.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2.2 voor wat betreft de
maximum goothoogte en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 6 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2.2 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte en toestaan dat de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 12 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2.3 voor wat betreft de
plaats van de bedrijfswoning en vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning op een andere plaats
toestaan, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2.3 voor wat betreft de
maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfswoning
niet meer dan 6 m bedraagt, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van
landschap en beeldkwaliteit.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2.7 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte van overige bouwwerken en toestaan dat binnen het bouwvlak silo's worden
gebouwd met een bouwhoogte van niet meer dan 20 m.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2.7 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte van overige bouwwerken en toestaan dat binnen het bouwvlak een windturbine
wordt gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
a. de ashoogte niet meer dan 20 m bedraagt;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2.3 dan wel artikel 5.2.5
voor wat betreft het toestaan dat binnen de inhoud van een bedrijfswoning of kleine woning een tweede
zelfstandige wooneenheid wordt gerealiseerd, mits:
a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg
verleend wordt binnen de bedrijfswoning of kleine woning dan wel dat er sprake is van een
zodanige relatie tussen de bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige
omstandigheden, dat in redelijkheid aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de
toekomst kunnen verlenen van mantelzorg in dezelfde woning wil wonen;
b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide wooneenheden
waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg;
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c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning of kleine woning, tot ten
hoogste 65 m2, wordt benut voor de tweede wooneenheid;
d. de woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in visueel opzicht de uitstraling van
één woning behoudt;
e. de bedrijfswoning of kleine woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een
minimale toegelaten inhoud heeft van meer dan 350 m3;
f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare
sloopmeters, met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2.5 voor wat betreft de
plaats van de kleine woning en toestaan dat vervangende nieuwbouw van de kleine woning op een
andere plaats plaatsvindt, mits:
a. de kleine woning gesitueerd wordt achter de voorgevelrooilijn van de bestaande bebouwing;
b. de situering en de ontsluiting van de kleine woning dusdanig is dat er sprake blijft van één erf;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van aangrenzende gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
9. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2.3 of artikel 5.2.5 voor wat
betreft de maximum inhoud van een bedrijfswoning of kleine woning en toestaan dat een
bedrijfswoning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud, mits:
a. de inhoud niet meer bedraagt dan 1.000 m3;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
c. sprake is van vermindering (door sloop) van gebouwen volgens onderstaande tabel:
Inhoud woning

Sloopeis

Tot 1.000 m3

1,5 m2 inzetbare sloopmeters voor iedere 1 m3 vergroting

met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
10. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 31.1 en toestaan dat wordt
gebouwd ten behoeve van een functie waarvoor is of wordt afgeweken van het plan met toepassing van
artikel 5.6, mits dit in overeenstemming is met de in artikel 5.6 genoemde voorwaarden en wordt
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gebouwd conform de in artikel 5.2 vermelde bouwregels, voor zover van toepassing.
11. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.2.7 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte van overige bouwwerken niet meer dan 10 m bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is.
5.5

Specifieke gebruiksregels

5.5.1

Gebruik overeenkomstig de bestemming

Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
a. gebruik van ruimten binnen de bedrijfswoning of kleine woning ten behoeve van de uitoefening van een
aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast, voor zover dit gebruik
ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. maximaal 35% van de (vloer)oppervlakte van de 'bedrijfswoning' of kleine woning, tot ten hoogste
60 m2 bij een bedrijfswoning en 35 m2 bij een kleine woning, mag worden gebruikt voor het aan
huis verbonden beroep, het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast;
2. degene die de onder 1 genoemde activiteiten in de 'bedrijfswoning' of kleine woning uitvoert, dient
tevens de bewoner van deze woning te zijn;
3. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet
toegestaan;
4. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
b. het gebruik van grond als paardrijbak, mits:
1. de paardrijbak wordt gebruikt ten dienste van bewoners van de bedrijfswoning;
2. de paardrijbak ligt binnen het bestemmingsvlak of aansluitend aan het bestemmingsvlak met
inachtneming van het bepaalde in 3.5.1 aanhef en onder d;
3. de paardrijbak ligt achter de voorgevelrooilijn;
4. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 800 m2;
5. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt.
c. het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
1. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
2. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2
bedraagt;
3. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen
verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;
4. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
5.5.2

Gebruik strijdig met de bestemming

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor buitenopslag tenzij op de verbeelding de aanduiding
'opslag' is aangegeven;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor Wgh-inrichtingen.
5.6

Afwijken van de gebruiksregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.1 aanhef en onder a en
toestaan dat tevens landelijke bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de
omgeving lager dan wel gelijk te stellen zijn met de ter plaatse toegestane bedrijven, mits:
a. de belangen van eigenaren/gebruikers van de nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden
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geschaad;
b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
c. het te vestigen landelijke bedrijf moet binnen dezelfde of een lagere milieucategorie vallen, met dien
verstande dat uitsluitend bedrijven zijn toegestaan die worden genoemd in de tabel in artikel 5.1, lid a,
danwel die daarmee vergelijkbaar zijn, mits het geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft;
d. er mag geen afbreuk worden gedaan aan de ecologische en landschappelijke waarden;
e. er aangetoond wordt dat er geen sprake zal zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking
en dat het parkeren binnen het bestemmingsvlak plaatsvindt.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.1 en de stalling van
caravans, campers en boten van derden toestaan, mits deze plaatsvindt in bestaande gebouwen.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.5.1 ten behoeve van de
uitoefening van een aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast in een
bijgebouw, mits:
a. maximaal 25% van de totale (vloer)oppervlakte van de 'bedrijfswoning' of kleine woning en de
bijgebouwen wordt gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed &
breakfast;
b. de totale gezamenlijke (vloer)oppervlakte die wordt aangewend voor het aan huis verbonden
beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2 bij een
bedrijfswoning en 35 m2 bij een kleine woning;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
e. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.5.1 ten behoeve van het
gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning,
woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere
bestemming dan de bestemming Bedrijf - Landelijk;
b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of
bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte
verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2
bedraagt;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke
inpassing.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 5.5.1 ten behoeve van het
gebruik van grond als paardrijbak waarbij de paardrijbak ligt voor de voorgevelrooilijn, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
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5.7

Wijzigingsbevoegdheid

1. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Bedrijf - Landelijk wijzigen in de bestemming
Wonen, met inachtneming van het volgende:
a. uitsluitend de bestaande bedrijfswoning met de tot dezelfde bouwmassa behorende voormalige
bedrijfsruimte alleen mag worden gebruikt voor één woning;
b. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het bestaande bestemmingsvlak, in welk geval
de bestemming van de grond die niet wordt gewijzigd in Wonen wordt gewijzigd in de bestemming
Agrarisch, Groen en/of Natuur, waarbij tevens dubbelbestemmingen en/of gebiedsaanduidingen
kunnen worden opgenomen indien en voor zover deze op aangrenzende gronden met de
bestemming Agrarisch liggen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen de maximaal toegestane bebouwde oppervlakte zoals
opgenomen in artikel 5.2.2 lid d wijzigen, de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke
verplichtingen opnemen in de regels, met inachtneming van het volgende:
a. De totale oppervlakte in het totaal maximaal 1.000 m2 bedraagt per bestemmingsvlak, met dien
verstande dat de oppervlakte maximaal 750 m2 mag bedragen ter plaatse van:
de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V;
de dubbelbestemming Waarde - Openheid en Reliëf;
b. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
c. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
d. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
e. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
f. er mag geen significante aantasting plaatsvinden van ecologische waarden;
g. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij per toe te voegen m2
vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 5.2.2, lid d., reeds is toegestaan,
voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met 1.000 m2, er 2 m2
inzetbare sloopmeters nodig zijn;
met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
3. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Bedrijf - Landelijk wijzigen in de bestemming
Bedrijf - Niet agrarisch of Groen en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, met
inachtneming van het volgende:
a. De totale (vloer)oppervlakte bebouwing ten behoeve van de bestemming Bedrijf - Niet agrarisch in
het totaal maximaal 1.000 m2 bedraagt per bestemmingsvlak, met dien verstande dat de
(vloer)oppervlakte maximaal 750 m2 mag bedragen ter plaatse van:
de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V;
de dubbelbestemming Waarde - Openheid en Reliëf;
b. de belangen van eigenaren/gebruikers van de nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
d. het te vestigen bedrijf moet genoemd worden in categorie 1 en 2 van Bijlage 2 Staat van
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Bedrijfsactiviteiten, mits het geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft;
e. er mag geen afbreuk worden gedaan aan ecologische en landschappelijke waarden;
f. er aangetoond wordt dat er geen sprake zal zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende
werking en dat het parkeren binnen het bestemmingsvlak plaatsvindt;
g. uitsluitend het bestaande aantal bedrijfswoningen mag worden gebruikt voor als bedrijfswoning ten
behoeve van de nieuwe bestemming;
h. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
Bedrijven, niet zijnde Bedrijf - Niet agrarisch

Benodigde inzetbare sloopmeters

Bedrijfsrecht

100 m2

Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 1.000 m2

2 m2

met dien verstande dat in het kader van het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid voor
hergebruik of sloop uitsluitend gebouwen kunnen worden gebruikt of gesloopt die binnen de
toegestane oppervlakte voor de bestemming Bedrijf - Landelijk op het perceel aanwezig zijn
waarop deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast.

Artikel 6
6.1

Bedrijf - Niet agrarisch

Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf - Niet agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven die zijn genoemd in Staat van Bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 en 2;
b. het gebruik als omschreven in artikel 6.5.1;
c. ter plaatse van de aanduiding vermeld in onderstaande tabel mede voor het specifieke, met die
aanduiding corresponderende bedrijf:
aanduiding bedrijf

Maximum milieucategorie

(brk)

brandweerkazerne

(ga)

garage

2

(gh)

groothandel

2

(nv)

nutsvoorziening

-

(p)

parkeerterrein

2

(vm)

verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg

2

(vml)

verkooppunt motorbrandstoffen met lpg

4.1

(zo)

zend-/ontvangstinstallatie

3.2

(sb-5)

specifieke vorm van bedrijf - goederenwegvervoerbedrijven
(zonder schoonmaken tanks) b.o. > 1000 m2

3.2

(sb-10)

specifieke vorm van bedrijf - veevoederfabriek

4.1

(sb-15)

specifieke vorm van bedrijf - autowasserij

(sb-25)

specifieke vorm van bedrijf - timmerwerkfabriek < 200 m2

3.1

(sb-30)

specifieke vorm van bedrijf - timmerwerkfabriek

3.2

(sb-31)

specifieke vorm van bedrijf - machine- en apparatenfabriek

3.2

(sb-34)

specifieke vorm van bedrijf - meubelfabriek

3.2
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(sb-35)

specifieke vorm van bedrijf - bouwbedrijf <= 2.000 m2 ten
behoeve van natte waterbouw

3.2

(sb-40)

specifieke vorm van bedrijf - transportbedrijf <= 1.000 m2

3.1

(sb-41)

specifieke vorm van bedrijf - autoplaatwerkerij

3.2

(sb-47)

specifieke vorm van bedrijf - handel in vrachtauto's

3.2

(sb-48)

specifieke vorm van bedrijf - smederijen, lasinrichtingen,
bankwerkerijen e.d. < 200 m2

3.1

(sb-49)

specifieke vorm van bedrijf - aannemersbedrijf > 1.000 m2

3.1

(sb-50)

specifieke vorm van bedrijf - verhuurbedrijf voor machines
en werktuigen

3.1

(sb-53)

specifieke vorm van bedrijf - handel in en reparatie en
opslag van caravans

3.2

(sb-60)

specifieke vorm van bedrijf - smederijen, lasinrichtingen,
bankwerkerijen e.d.

3.2

(sb-74)

specifieke vorm van bedrijf - timmerwerkfabrieken,
vervaardiging overige artikelen van hout

3.2

(sb-75)

specifieke vorm van bedrijf - vervaardiging van overige
voedingsmiddelen

3.2

(sb-79)

specifieke vorm van bedrijf - groothandel in vloeibare en
gasvormige brandstoffen

4.1

(sb-80)

specifieke vorm van bedrijf - afvalinzameldepot

3.1

(sb-81)

specifieke vorm van bedrijf - drukkerij

3.2

(sb-82)

specifieke vorm van bedrijf - glasbewerkingsbedrijven

3.1

(sb-83)

specifieke vorm van bedrijf - groothandel in hout- en
bouwmaterialen, algemeen: b.o. > 2000 m2

3.1

(sb-85)

specifieke vorm van bedrijf - groothandel in zand en grind,
algemeen: b.o. > 200 m2

3.2

(sb-86)

specifieke vorm van bedrijf - machine- en apparatenfabriek
met proefdraaien >= 1 Mw

4.2

(sb-88)

specifieke vorm van bedrijf - slachterijen en
pluimveeslachterijen

3.2

(sb-89)

specifieke vorm van bedrijf - vervaardigen van
transportmiddelen n.e.g

3.2

(sb-90)

specifieke vorm van bedrijf - goederenwegvervoerbedrijven
(zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m2

3.1

(sb-97)

specifieke vorm van bedrijf - onbemand tankstation

2

(sb-99)

specifieke vorm van bedrijf - constructiewerkplaats,
gesloten gebouw

3.2

(sb-102)

specifieke vorm van bedrijf - autowasserij, onbemand

2

(sb-104)

specifieke vorm van bedrijf - verkooppunt van
motorbrandstoffen met lpg < 500 m3 per jaar

4

d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch' tevens voor bedrijfsmatige agrarische
nevenactiviteiten door de bewoner van de bedrijfswoning, met dien verstande dat intensieve veehouderij
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uitsluitend is toegestaan ter plaatste van de aanduiding 'intensieve veehouderij';
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - onbemand tankstation' is uitsluitend een
onbemand tankstation toegestaan en zijn gebouwen met verblijfsruimten voor mensen, waaronder
kantoren en werkplaatsen, uitgesloten;
f. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'opslag' tevens voor buitenopslag;
g. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' uitsluitend voor dienstverlening;
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autowasserij, onbemand' zijn gebouwen
met verblijfsruimten voor mensen uitgesloten;
met de daarbij behorende:
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

bedrijfswoning(en) met bijbehorende bijgebouwen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning uitgesloten', want daar zijn geen bedrijfswoningen toegestaan;
ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' ook voor een kleine woning met
bijbehorende bijgebouwen;
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerken zijnde;
tuinen en erven;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
paden;
waterhuishoudkundige voorzieningen .

6.2

Bouwregels

6.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd;
b. indien in een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven, mag uitsluitend worden gebouwd in het
bouwvlak.
6.2.2

Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 4 m, uitgezonderd ter plaatse van
de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
b. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
c. de totale bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen mag per bestemmingsvlak niet meer
bedragen dan de in onderstaande lijst aangegeven oppervlakte:
oppervlakte (m2)

straat

huisnummer(s)

Achterveldseweg

25, 25A en 25A bis

437

Achterveldseweg

2A

199

Apeldoornsestraat

40-02

22

Apeldoornsestraat

56

303

Appelseweg

13 en 15

Barnseweg

114

2.321
88
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Baron van Nagellstraat

53 en 53A

Baron van Nagellstraat

96-01

347

Bellemanweg

2

747

Bellemanweg

3

712

Bosweg

kadastraal Vhz F, 1638

206

Breihutterweg

12

315

Breihutterweg

18 en 18bis

194

Briellaerdseweg

32 en 32A

1.100

Briellaerdseweg

44A

Damweg

53

De Pelmolen

9 en 11

157

Den Akker

2

460

Drieenhuizerweg

5

770

Drieenhuizerweg

7 en 7A

1.000

Dunenkamperweg

4

1.004

Dunenkamperweg

13 en 13A

256

Dwarsgraafweg

6

339

Dwarsgraafweg

19 en 19A

363

Eendrachtstraat

61

165

Espeterweg

9

75

Essenerweg

66 en 66 bis

Essenerweg

100, 102A en102

999

Essenerweg

104, 104A en 106

278

Essenerweg

108 en 108A

800

Essenerweg

124 en 126

967

Essenerweg

146-01

187

Essenerweg

164-1 (achter)

Garderbroekerweg

59

280

Garderbroekerweg

102-01

25

Garderbroekerweg

130 en 138

446

Garderbroekerweg

131 en 131bis

440

Garderbroekerweg

173

327

Garderbroekerweg

175A en B

974

Garderbroekerweg

219 en 219A

446

Garderbroekerweg

233

924

Graafhorstweg

24

157

Grote Muntweg

5

1.000

Harderwijkerkarweg

6

44

66

2.624

640
1.825

1.565

1.515
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Harderwijkerkarweg

11

169

Harremaatweg

41

363

Harskamperweg

30

6.500

Harskamperweg

32 en 34

5.895

Harskamperweg

54

830

Harskamperweg

58

2.070

Harskamperweg

80 en 80bis

1.166

Harskamperweg

84

767

Harskamperweg

86

557

Heideweg (Esso)

30

440

Helweg

1

817

Helweg

18

550

Hoevelakenseweg

77

545

Hoevelakenseweg

82

407

Hoevelakenseweg

204A

528

Hoevelakenseweg

204, 204B, 200 en 202

Hoevelakenseweg

210

418

Horselerweg

9

242

Hunnenweg

50, 52, 52a, 54 en 54A

Kapweg

12

105

Kapweg

41 en 41bis

569

Kerkweg

2 en 6

707

Kerkweg

7 en 7A

861

Kerkweg

27 en 27A

809

Klettersteeg

10-10a-12

663

Kootwijkerdijk

19, 19A en19bis

623

Kruisweg

4 en4A

Laageinderweg

49 en 49A

436

Laageinderweg

55

143

Lange Zuiderweg

36

1.738

Lange Zuiderweg

126

1.163

Nieuw Vellerseweg

7 en 5-01

895

Nijkerkerweg

187

110

Nijkerkerweg

121

1.275

Nijkerkerweg

126

433

Oldenbarnevelderweg

66

308

Oosterbrinkweg

5

1.162

Oosterbrinkweg

22

221

2.871

1.760

4.660
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Otelaarseweg

9

6.370

Otelaarseweg

11

3.790

Oude Essenerweg

16

2.230

Oude Zeumerseweg

6

95

Plaggenweg

6

583

Plaggenweg

43 en 45

1.040

Platanenstraat

65 en 67

407

Prinsenweg

1 en 1A

78

Putterweg

64-01

Putterweg

85

292

Puurveenseweg

29 en 31

344

Renswoudsestraatweg

65

507

Rijksweg A1

11 (Palmpol)

400

Rijksweg A1

21 (Tolnegen)

400

Rijksweg

85

28

Rijksweg

88

121

Ringlaan

13-01

345

Rondweg

10

222

Rondweg

24

796

Rubensstraat

28

485

Rubensstraat

30

702

Rubensstraat

38 en 40

286

Scherpenzeelseweg

56 (tankstation)

Scherpenzeelseweg

56

399

Scherpenzeelseweg

73

405

Stationsweg

183

947

Stoutenburgerweg

12

351

Stoutenburgerweg

15 en 15A

Stoutenburgerweg

52 en 54

327

Stroeerweg

2

315

Thorbeckelaan

114 en 116

1.061

Tolnegenweg

63 en 65

46.600

Topperweg

34

498

Topperweg

54

1.617

Valkseweg

168 en 168A

920

Valkseweg

180

594

Valkseweg

184

72

Valkseweg

194

199

68

12.000

0

1.650
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Valkseweg

209, 211 en 213

1.331

Verbindingsweg

4-01

33

Verbindingsweg

14

121

Vossenweg

4, 4Aen4-01

66

Welgelegenweg

11

125

Wesselseweg

48 en 50

818

Wesselseweg

56 en 56A

1.000

Wesselseweg

60

1.086

Wesselseweg

117A

779

Wesselseweg

125

121

Westerhuisweg

35

1.062

Wielweg

34 en 34A

Wielweg

44 en 46

1.232

Wolfsesteeg

9 en 9A

1.265

Wolweg

2, 2-01 en 2A

6.330

Wolweg

62

4.402

Zelderseweg

63B

Zeumerseweg

59

780

Zeumerseweg

63

211

407

0

d. de totale bebouwde oppervlakte van gebouwen ten behoeve van de agrarische nevenactiviteiten mag
niet meer bedragen dan de daarvoor aangewende bestaande oppervlakte, vermeerderd met 10%;
e. onderbouwen zijn toegestaan met een totale oppervlakte van niet meer dan 500 m2 per
bestemmingsvlak, mits de onderzijde van de beganegrondvloer niet hoger ligt dan het maaiveld.
6.2.3

Bedrijfswoning

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. per bestemmingsvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat indien het
bestaande aantal bedrijfswoningen meer bedraagt, het aantal bedrijfswoningen maximaal dat aantal
mag bedragen;
b. in afwijking van het bepaalde in sub a. mag ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten'
geen bedrijfswoning worden gebouwd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bedrijfswoning inpandig' is uitsluitend een
inpandige bedrijfswoning toegestaan in een bedrijfsgebouw met een maximum inhoud van 750 m3;
d. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
e. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
f. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
g. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
h. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning.

"Verzamelherziening Buitengebied 2012 geconsolideerd" (concept)

69

Verzamelherziening Buitengebied 2012 geconsolideerd

6.2.4

Bijgebouwen bij bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
c. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)', want daar geldt de maximum oppervlakte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
d. onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.
6.2.5

Kleine woning

Voor het bouwen van een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' is naast de
reguliere bedrijfswoning(en) als bedrijfswoning ook één kleine woning toegestaan, uitgezonderd ter
plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen', want daar geldt het aantal dat op de
verbeelding is weergegeven;
b. bij vervangende nieuwbouw dient de kleine woning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
kleine woning;
c. de inhoud van een kleine woning mag niet meer bedragen dan 350 m3;
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
f. onder een kleine woning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de kleine woning.
6.2.6

Bijgebouwen bij kleine woning

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
c. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40 m2, met dien verstande dat
indien de bestaande oppervlakte groter is, die grotere oppervlakte als maximum geldt, mits de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 80 m2;
d. onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2.
6.2.7

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 10 m bedragen, uitgezonderd ter plaatse van
de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie', want daar bedraagt de bouwhoogte maximaal 45 m;
b. de bouwhoogte van overkappingen ten behoeve van een verkooppunt motorbrandstoffen, toegestaan ter
plaatse van de aanduidingen 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg < 500 m3 per jaar', 'verkooppunt
motorbrandstoffen zonder lpg' en 'specifieke vorm van bedrijf - onbemand tankstation' mag niet meer
dan 6 m bedragen;
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3,5 m bedragen;
e. de oppervlakte van overkappingen telt mee bij de berekening van de totale bebouwde oppervlakte als
bedoeld in artikel 6.2.2 met inachtneming van artikel 31.4, met uitzondering van overkappingen als
aangegeven in artikel 6.2.7 lid b want daar geldt dat er maximaal 400 m2 aan overkappingen is
toegestaan ten behoeve van een verkooppunt motorbrandstoffen.
6.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
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bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden de nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
6.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.2.2 voor wat betreft de
maximum goothoogte en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 6 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.2.2 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte en toestaan dat de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 12 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.2.3 en/of 6.2.5 voor wat
betreft de plaats van de bedrijfswoning en/of de kleine woning en vervangende nieuwbouw van de
bedrijfswoning en/of de kleine woning op een andere plaats toestaan, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.2.3 voor wat betreft de
maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfswoning
niet meer dan 6 m bedraagt, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van
landschap en beeldkwaliteit.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.2.7 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde en toestaan dat de hoogte van
windturbines niet meer dan 20 m bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.2.3 dan wel artikel 6.2.5
voor wat betreft het toestaan dat binnen de inhoud van een bedrijfswoning of kleine woning een tweede
zelfstandige wooneenheid wordt gerealiseerd, mits:
a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg
verleend wordt binnen de bedrijfswoning of kleine woning dan wel dat er sprake is van een
zodanige relatie tussen de bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige
omstandigheden, dat in redelijkheid aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de
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toekomst kunnen verlenen van mantelzorg in dezelfde bedrijfswoning of kleine woning wil wonen;
b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide wooneenheden
waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg;
c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de woning of kleine woning, tot ten hoogste 65
m2, wordt benut voor de tweede wooneenheid;
d. de woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in visueel opzicht de uitstraling van
één woning behoudt;
e. de woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een minimale toegelaten inhoud
heeft van meer dan 350 m3;
f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare
sloopmeters, met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.2.3 voor wat betreft de
maximum inhoud van een bedrijfswoning en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebouwd met een
grotere inhoud, mits:
a. de inhoud niet meer bedraagt dan 1.000 m3;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
c. sprake is van vermindering (door sloop) van gebouwen op basis van de staffeling in de
onderstaande tabel:
Inhoud woning

Sloopeis

Tot 1.000 m3

1,5 m2 inzetbare sloopmeters voor iedere 1 m3 vergroting

met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.2.7 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte van overige bouwwerken niet meer dan 10 m bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is.
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6.5

Specifieke gebruiksregels

6.5.1

Gebruik overeenkomstig de bestemming

Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
a. gebruik van ruimten binnen de bedrijfswoning ten behoeve van de uitoefening van een aan huis
verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft
aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. maximaal 35% van de (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning, tot ten hoogste 60 m2 van de
bedrijfswoning mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of
bed & breakfast;
2. degene die de onder 1 genoemde activiteiten in de bedrijfswoning uitvoert, dient tevens de
bewoner van deze woning te zijn;
3. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet
toegestaan;
4. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
b. het gebruik van grond als paardrijbak, mits:
1. de paardrijbak wordt gebruikt ten dienste van bewoners van de bedrijfswoning;
2. de paardrijbak ligt binnen het bestemmingsvlak of aansluitend aan het bestemmingsvlak met
inachtneming van het bepaalde in 3.5.1 aanhef en onder d;
3. de paardrijbak achter de voorgevelrooilijn ligt;
4. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 800 m2;
5. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt.
c. het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
1. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
2. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2
bedraagt;
3. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen
verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;
4. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
6.5.2

Gebruik strijdig met de bestemming

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt:
a. het gebruik van gronden voor buitenopslag tenzij op de verbeelding de aanduiding 'opslag' is
aangegeven;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor Wgh-inrichtingen.
6.6

Afwijken van de gebruiksregels

a. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.1 onder c en toestaan dat
tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving lager dan wel gelijk
te stellen zijn met de ter plaatse toegestane bedrijven, mits:
1. de belangen van eigenaren/gebruikers van de nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
3. het te vestigen bedrijf moet binnen dezelfde of een lagere milieucategorie met dien verstande dat
uitsluitend bedrijven zijn toegestaan die genoemd worden in Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten
mits het geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft;
4. er mag geen afbreuk worden gedaan aan de ecologische en landschappelijke waarden;
5. er aangetoond wordt dat er geen sprake zal zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende
werking en dat het parkeren binnen het bestemmingsvlak plaatsvindt.
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b. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.1 en de stalling van
caravans, campers en boten van derden toestaan, mits deze plaatsvindt in bestaande gebouwen.
c. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.5.1 ten behoeve van de
uitoefening van een aan huis verbonden beroep of kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast in een
bijgebouw, mits:
1. maximaal 25% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning of kleine woning en de
bijgebouwen wordt gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of de bed &
breakfast;
2. de totale gezamenlijke (vloer)oppervlakte die wordt aangewend voor het aan huis verbonden
beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2 bij een
bedrijfswoning en 35 m2 bij een kleine woning;
3. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
4. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
5. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
d. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.5.1 ten behoeve van het
gebruik van grond als paardrijbak waarbij de paardrijbak ligt voor de voorgevelrooilijn, mits:
1. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van aangrenzende gronden niet onevenredig worden
geschaad;
2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
e. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.5.1 ten behoeve van het
gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
1. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning,
woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere
bestemming dan de bestemming Bedrijf - Niet agrarisch;
2. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of
bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
3. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte
verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
4. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
5. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2
bedraagt;
6. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
7. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
8. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
9. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke
inpassing.
6.7

Wijzigingsbevoegdheid

1. Burgemeester en wethouders kunnen de maximaal toegestane bebouwde oppervlakte zoals
opgenomen in artikel 6.2.2 onder c wijzigen, de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke
verplichtingen opnemen in de regels, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. De totale oppervlakte in het totaal maximaal 1.000 m2 bedraagt per bestemmingsvlak, met dien
verstande dat de oppervlakte maximaal 750 m2 mag bedragen ter plaatse van:
de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV;
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de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V;
de dubbelbestemming Waarde - Openheid en Reliëf;
b. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
c. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
d. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
e. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
f. er mag geen significante aantasting plaatsvinden van ecologische waarden;
g. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 6.2.2, onder c.,
reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met
500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters;
per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 6.2.2, onder c.,
reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en
met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
2. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Bedrijf - Niet agrarisch wijzigen in de
bestemming Wonen, met inachtname van de volgende bepalingen:
a. er moet sprake zijn van bedrijfsbeëindiging;
b. uitsluitend de bestaande bedrijfswoning met de tot dezelfde bouwmassa behorende voormalige
bedrijfsruimte alleen mag worden gebruikt voor één woning;
c. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het bestaande bestemmingsvlak, in welk geval
de bestemming van de grond die niet wordt gewijzigd in Wonen wordt gewijzigd in de bestemming
Agrarisch, Groen en/of Natuur;
d. op gronden waarvan de bestemming Bedrijf - Niet agrarisch wordt gewijzigd in de bestemming
Agrarisch, Groen en/of Natuur kunnen dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen worden
gelegd, indien en voor zover deze op aangrenzende gronden met de bestemming Agrarisch liggen.

Artikel 7
7.1

Cultuur en ontspanning

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. cultuur en ontspanning, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding zoals in onderstaande tabel is
opgenomen, want daar is alleen de specifieke, met die aanduiding corresponderende voorziening
toegestaan;
aanduiding voorziening
(abp)

ambachtelijke be- en verwerking agrarische producten

(cc)

creativiteitscentrum

(mu)

museum
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(sco-8)

specifieke vorm van cultuur en ontspanning - molen

(sco-9)

specifieke vorm van cultuur en ontspanning - bezoektuin

b. Ter plaatse van de aanduidingen in de onderstaande tabel tevens voor de daarin genoemde functie:
aanduiding functie
(h)

horeca

(k)

kantoor

(dh)

detailhandel

met daaraan ondergeschikt:
c. onzelfstandige horecavoorzieningen en detailhandel;
d. educatieve activiteiten ten dienste van de bestemming;
e. het gebruik als omschreven in artikel 7.5.1;
met de daarbij behorende:
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

bedrijfswoning(en) met bijbehorende bijgebouwen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning uitgesloten', want daar zijn geen bedrijfswoningen toegestaan;
gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerken zijnde;
tuinen en erven;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
paden;
waterhuishoudkundige voorzieningen.

7.2

Bouwregels

7.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:
a. gebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.
7.2.2

Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. indien binnen een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven mag, behoudens andersluidende
bepalingen in deze regels, uitsluitend worden gebouwd binnen dit bouwvlak;
b. indien in een bestemmingsvlak geen bouwvlak is aangegeven, mag uitsluitend worden gebouwd voor
zover daartoe in dit artikel uitdrukkelijk mogelijkheden zijn opgenomen;
c. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
d. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
e. onderbouwen zijn toegestaan met een totale oppervlakte van niet meer dan 60 m2;
f. de totale bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan de in
onderstaande lijst aangegeven oppervlakte:
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Straat

Huisnummer

Oppervlakte (m2)

Ouwendorperweg

27

205

Puurveenseweg/Walhuisweg
(hoekperceel)

220

Rijksweg

87 en 89

2.890

Stoutenburgerweg

20

80

Stationsweg

6

860

Stroeerweg

35

480

Zeumerseweg

5

384

7.2.3

Bedrijfswoning

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. per bestemmingsvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat indien het
bestaande aantal bedrijfswoningen meer bedraagt, het aantal bedrijfswoningen maximaal dat aantal
mag bedragen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
c. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
d. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
f. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
g. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning.
7.2.4

Bijgebouwen bij bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen;
onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.

7.2.5

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.
e.

de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 10 m bedragen;
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen
dan 3,5 m;
de oppervlakte van overkappingen telt mee bij de berekening van de totale bebouwde oppervlakte als
bedoeld in artikel 7.2.2.
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7.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
h. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
7.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.2.2 voor wat betreft de
maximum goothoogte en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 6 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.2.2 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte en toestaan dat de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 12 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.2.3 voor wat betreft de
plaats van de bedrijfswoning en vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning op een andere plaats
toestaan, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.2.3 voor wat betreft de
maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfswoning
niet meer dan 6 m bedraagt, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van
landschap en beeldkwaliteit.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.2.5 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde en toestaan dat antennemasten ten
behoeve van de bestemming worden gebouwd met een hogere bouwhoogte, mits:
a. de bouwhoogte niet meer dan 30 m bedraagt;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.2.5 voor wat betreft de
maximum hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde en toestaan dat de hoogte van windturbines
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niet meer dan 20 m bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.2.3 voor wat betreft het
toestaan dat binnen de inhoud van een bedrijfswoning een tweede zelfstandige wooneenheid wordt
gerealiseerd, mits:
a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg
verleend wordt binnen de woning dan wel dat er sprake is van een zodanige relatie tussen de
bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige omstandigheden, dat in redelijkheid
aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de toekomst kunnen verlenen van
mantelzorg in dezelfde woning wil wonen;
b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide wooneenheden
waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg;
c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de woning, tot ten hoogste 65 m2, wordt benut
voor de tweede wooneenheid;
d. de woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in visueel opzicht de uitstraling van
één woning behoudt;
e. de woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een minimale toegelaten inhoud
heeft van meer dan 350 m3;
f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare
sloopmeters, met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.2.3 voor wat betreft de
maximum inhoud van een bedrijfswoning en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebouwd met een
grotere inhoud, mits:
a. de inhoud niet meer bedraagt dan 1.000 m3;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
c. sprake is van vermindering (door sloop) van gebouwen op basis van de staffeling in de
onderstaande tabel:
Inhoud woning
Tot 1.000

Sloopeis

m3

1,5 m2 inzetbare sloopmeters voor iedere 1 m3 vergroting

met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
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Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
9. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 31.1 en toestaan dat wordt
gebouwd ten behoeve van een functie waarvoor is of wordt afgeweken van het plan met toepassing van
artikel 7.6, mits dit in overeenstemming is met de in artikel 7.6 genoemde voorwaarden en wordt
gebouwd conform de in artikel 7.2 vermelde bouwregels, voor zover van toepassing.
7.5

Specifieke gebruiksregels

7.5.1

Gebruik overeenkomstig de bestemming

Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
a. gebruik van ruimten binnen de bedrijfswoning ten behoeve van de uitoefening van een aan huis
verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft
aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. maximaal 35% van de (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning tot ten hoogste 60 m2 bij een
bedrijfswoning, mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, het kleinschalige bedrijf
en/of bed & breakfast;
2. degene die de onder 1 genoemde activiteiten in de bedrijfswoning uitvoert, dient tevens de
bewoner van deze woning te zijn;
3. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet
toegestaan;
4. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
b. het gebruik van grond als paardrijbak, mits:
1. de paardrijbak wordt gebruikt ten dienste van bewoners van de bedrijfswoning;
2. de paardrijbak ligt binnen het bestemmingsvlak of aansluitend aan het bestemmingsvlak met
inachtneming van het bepaalde in 3.5.1 aanhef en onder d;
3. de paardrijbak ligt achter de voorgevelrooilijn;
4. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 800 m2;
5. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt.
c. het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
1. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
2. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2
bedraagt;
3. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen
verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;
4. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
7.5.2

Gebruik strijdig met de bestemming

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt het gebruik voor bardancings, muziekcafe's,
partycentrum en discotheken.

7.6

Afwijken van de gebruiksregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.1 voor het gebruiken van
gronden en bouwwerken ten behoeve van een andere vorm van cultuur en ontspanning, mits vanuit
ruimtelijk en milieutechnisch oogpunt aanvaardbaar.
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2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.5.1 ten behoeve van de
uitoefening van een aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast in een
bijgebouw mits:
a. maximaal 25% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning en de bijgebouwen wordt
gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast;
b. de totale gezamenlijke (vloer)oppervlakte die wordt aangewend voor het aan huis verbonden
beroep, het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
e. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.5.1 ten behoeve van het
gebruik van grond als paardrijbak waarbij de paardrijbak ligt voor de voorgevelrooilijn, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 7.5.1 ten behoeve van het
gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning,
woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere
bestemming dan de bestemming Cultuur en ontspanning;
b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of
bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte
verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2
bedraagt;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke
inpassing.
7.7

Wijzigingsbevoegdheid

1. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Cultuur en ontspanning wijzigen in de
bestemming Wonen, met inachtneming van het volgende:
a. er moet sprake zijn van bedrijfsbeëindiging;
b. uitsluitend de bestaande bedrijfswoning met de tot dezelfde bouwmassa behorende voormalige
bedrijfsruimte alleen mag worden gebruikt voor één woning;
c. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het bestaande bestemmingsvlak, in welk geval
de bestemming van de grond die niet wordt gewijzigd in Wonen wordt gewijzigd in de bestemming
Agrarisch, Groen en/of Natuur, waarbij tevens dubbelbestemmingen en/of gebiedsaanduidingen
kunnen worden opgenomen indien en voor zover deze op aangrenzende gronden met de
bestemming Agrarisch liggen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen de maximaal toegestane bebouwde oppervlakte zoals
opgenomen in artikel 7.2.2 onder d wijzigen, de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke
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verplichtingen opnemen in de regels, met inachtneming van het volgende:
a. De totale oppervlakte in het totaal maximaal 1.000 m2 bedraagt per bestemmingsvlak, met dien
verstande dat de oppervlakte maximaal 750 m2 mag bedragen ter plaatse van:
de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V;
de dubbelbestemming Waarde - Openheid en Reliëf;
b. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
c. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
d. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
e. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
f. er mag geen significante aantasting plaatsvinden van ecologische waarden;
g. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 7.2.2, onder c.,
reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met
500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters;
per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 7.2.2, onder c.,
reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en
met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.

Artikel 8
8.1

Detailhandel

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel, waarbij geldt dat:
1. per bestemmingsvlak niet meer dan 1 detailhandelsbedrijf is toegestaan;
2. het gebruik als omschreven in 8.5;
3. ter plaatse van de in de tabel genoemde aanduiding uitsluitend de daarmee corresponderende
detailhandel is toegestaan:
(tc)

tuincentrum

(sdh-8)

specifieke vorm van detailhandel - woninginrichtingsartikelen

(sdh-9)

specifieke vorm van detailhandel - antiek

(sdh-10) specifieke vorm van detailhandel - rijwielen
(sdh-11) specifieke vorm van detailhandel - dumpgoederen
(sdh-12) specifieke vorm van detailhandel - kampeermiddelen
(sdh-14) specifieke vorm van detailhandel - kampeermiddelen en kampeerartikelen
(sdh-21) specifieke vorm van detailhandel - verkooppunt van parketvloeren
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met de daarbij behorende:
b. bedrijfswoning(en) met bijbehorende bijgebouwen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning uitgesloten', want daar zijn geen bedrijfswoningen toegestaan;
c. gebouwen;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. werken, geen bouwwerken zijnde;
f. tuinen en erven;
g. parkeervoorzieningen;
h. groenvoorzieningen;
i. paden;
j. waterhuishoudkundige voorzieningen.
8.2

Bouwregels

8.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:
a. gebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.
8.2.2

Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
b. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
c. de totale bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan de in
onderstaande lijst aangegeven oppervlakte:
Straat

Huisnummer

Oppervlakte (m2)

Apeldoornsestraat

28 en 28A

1.980

Apeldoornsestraat

105

116

Bosweg

7

220

Garderbroekerweg

74

157

Hoevelakenseweg

194 en 194A

544

Kieftveen

11

1.510

Lange Zuiderweg

88

1.144

Hoge Boeschoterweg

96

0

Peutweg

18

1.067

Valkseweg

188

280

Valkseweg

200

275

Wesselseweg

46

3.135

d. onderbouwen zijn toegestaan met een totale oppervlakte van niet meer dan 60 m2 per
bestemmingsvlak.
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8.2.3

Bedrijfswoning

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. per bestemmingsvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat indien het
bestaande aantal bedrijfswoningen meer bedraagt, het aantal bedrijfswoningen maximaal dat aantal
mag bedragen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
c. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
d. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
f. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
g. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning.
8.2.4

Bijgebouwen bij bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen;
onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.

8.2.5

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

8.3

de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 10 m bedragen;
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
de oppervlakte van overkappingen telt mee bij de berekening van de totale bebouwde oppervlakte als
bedoeld in artikel 8.2.2.
Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
h. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
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8.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.2.2 voor wat betreft de
maximum goothoogte en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 6 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.2.2 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte en toestaan dat de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 12 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.2.3 voor wat betreft de
plaats van de bedrijfswoning en vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning op een andere plaats
toestaan, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.2.3 voor wat betreft de
maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfswoning
niet meer dan 6 m bedraagt, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van
landschap en beeldkwaliteit.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.2.5 voor wat betreft de
maximum hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde en toestaan dat de hoogte van windturbines
niet meer dan 20 m bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.2.3 voor wat betreft het
toestaan dat binnen de inhoud van een bedrijfswoning een tweede zelfstandige wooneenheid wordt
gerealiseerd, mits:
a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg
verleend wordt binnen de woning dan wel dat er sprake is van een zodanige relatie tussen de
bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige omstandigheden, dat in redelijkheid
aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de toekomst kunnen verlenen van
mantelzorg in dezelfde woning wil wonen;
b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide wooneenheden
waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg;
c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de woning, tot ten hoogste 65 m2, wordt benut
voor de tweede wooneenheid;
d. de woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in visueel opzicht de uitstraling van
één woning behoudt;
e. de woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een minimale toegelaten inhoud
heeft van meer dan 350 m3;
f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare
sloopmeters, met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
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ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.2.3 voor wat betreft de
maximum inhoud van een bedrijfswoning en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebouwd met een
grotere inhoud, mits:
a. de inhoud niet meer bedraagt dan 1.000 m3;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
c. sprake is van vermindering (door sloop) van gebouwen op basis van de staffeling in de
onderstaande tabel:
Inhoud woning

Sloopeis

Tot 1.000 m3

1,5 m2 inzetbare sloopmeters voor iedere 1 m3 vergroting

met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 31.1 en toestaan dat wordt
gebouwd ten behoeve van een functie waarvoor is of wordt afgeweken van het plan met toepassing van
artikel 8.6, mits dit in overeenstemming is met de in artikel 8.6 genoemde voorwaarden en wordt
gebouwd conform de in artikel 8.2 vermelde bouwregels, voor zover van toepassing.
8.5

Specifieke gebruiksregels

Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
a. gebruik van ruimten binnen de bedrijfswoning ten behoeve van de uitoefening van een aan huis
verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft
aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. maximaal 35% van de (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning, tot ten hoogste 60 m2, mag
worden gebruikt voor het aan huis verbonden, het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast;
2. degene die de onder 1 genoemde activiteiten in de bedrijfswoning uitvoert, dient tevens de
bewoner van de bedrijfswoning te zijn;
3. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet
toegestaan;
4. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
b. het gebruik van grond als paardrijbak, mits:
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1. de paardrijbak wordt gebruikt ten dienste van bewoners van de bedrijfswoning;
2. de paardrijbak ligt binnen het bestemmingsvlak of aansluitend aan het bestemmingsvlak met
inachtneming van het bepaalde in 3.5.1 aanhef en onder d;
3. de paardrijbak ligt achter de voorgevelrooilijn;
4. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 800 m2;
5. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt.
c. het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
1. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
2. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2
bedraagt;
3. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen
verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;
4. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
8.6

Afwijken van de gebruiksregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.1 voor het gebruiken van
gronden en bouwwerken ten behoeve van een andere functie van detailhandel, mits vanuit ruimtelijk en
milieutechnisch oogpunt aanvaardbaar.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.5 ten behoeve van de
uitoefening van een aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast in een
bijgebouw, mits:
a. maximaal 25% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning en de bijgebouwen wordt
gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast;
b. de totale gezamenlijke (vloer)oppervlakte die wordt aangewend voor het aan huis verbonden
beroep, het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
e. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.5 ten behoeve van het
gebruik van grond als paardrijbak waarbij de paardrijbak ligt voor de voorgevelrooilijn, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.5 ten behoeve van het
gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning,
woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere
bestemming dan de bestemming Detailhandel;
b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of
bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte
verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2
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bedraagt;
de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke
inpassing.
f.

8.7

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Detailhandel wijzigen in de bestemming Wonen met
inachtneming van het volgende:
a. uitsluitend de bestaande bedrijfswoning met de tot dezelfde bouwmassa behorende voormalige
bedrijfsruimte alleen mag worden gebruikt voor één woning;
b. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het bestaande bestemmingsvlak, in welk geval de
bestemming van de grond die niet wordt gewijzigd in Wonen wordt gewijzigd in de bestemming
Agrarisch, Groen en/of Natuur, waarbij tevens dubbelbestemmingen en/of gebiedsaanduidingen
kunnen worden opgenomen indien en voor zover deze op aangrenzende gronden met de bestemming
Agrarisch liggen.

Artikel 9
9.1

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. opgaande beplanting
met daar onder geschikt:
b. waterhuishoudkundige voorzieningen;
met de daarbij behorende:
c.
d.
e.
f.
g.
9.2

andere groenvoorzieningen;
bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde;
werken, geen bouwwerken zijnde;
parkeervoorzieningen;
paden.
Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 9 m bedragen;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.
9.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
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f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
h. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
9.4

Specifieke gebruiksregels

9.4.1

Gebruik strijdig met de bestemming

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt het verharden van onverharde paden.

9.5

Afwijken van de gebruiksregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 9.1 en behoeve van het
aanleggen van in- en uitritten om aangrenzende gebouwen en terreinen te kunnen bereiken en
verlaten. De breedte van een in- en uitrit mag niet meer dan 4 m bedragen.
2. Het
a.
b.
c.
d.

afwijken kan slechts, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
het straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
de gebruiksmogelijkheden van de nabijgelegen gronden.

9.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken,
geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het vergraven, egaliseren en ophogen van gronden;
b. het kappen en/of rooien van bomen en houtgewas;
c. het verbreden en verharden van paden, het aanleggen van wegen en parkeergelegenheden en het
aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
d. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur;
e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief en/of educatief medegebruik;
f. werken en werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of
tengevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten.
2. Het in artikel 9.6, eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden
welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
3. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, zijn in strijd met
het bestemmingsplan indien door de uitvoering daarvan, dan wel door de direct of indirect te
verwachten gevolgen, onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde, bedoeld in artikel 9.1 , en
hieraan door het stellen van voorwaarden onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 10
10.1

Horeca

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. horecabedrijven;
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b. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd' tevens een conferentie, evenementen en activiteitencentrum;
c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'pension' uitsluitend voor een pension;
d. het gebruik als omschreven in 10.5.1;
met de daarbij behorende:
e. bedrijfswoning(en) met bijbehorende bijgebouwen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning uitgesloten', want daar zijn geen bedrijfswoningen toegestaan;
f. gebouwen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
h. werken, geen bouwwerken zijnde;
i. tuinen en erven;
j. parkeervoorzieningen;
k. groenvoorzieningen;
l. paden;
m. waterhuishoudkundige voorzieningen.
10.2

Bouwregels

10.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:
a. gebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd;
b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' is ten hoogste
één kleine woning toegestaan.
10.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
b. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
c. onderbouwen zijn toegestaan met een totale oppervlakte van niet meer dan 60 m2;
d. de totale bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen mag per bestemmingsvlak niet meer
bedragen dan de in onderstaande lijst aangegeven oppervlakte:
Straat

Huisnummer

Oppervlakte (m2)

Apeldoornsestraat

36-01

82

Apeldoornsestraat

163 en 165

550

Brugveenseweg

25 en 25A

440

Heideweg

26

1.320

Hogesteeg

50

2.380

Hooiweg

23 en 23A

2.745

Hunnenweg

14 en 16

7.506

Oud Milligenseweg

60 en 62

7.910

Otelaarseweg

5

413

Rijksweg

85

580
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Rijksweg

85A

1.450

Stationsweg

4A

195

Stationsweg

185

840

Traa

1, 3, 5 en 9

4.960

Zelderseweg

63

836

Zelderseweg

67

612

Zevenbergjesweg

15A

1.109

10.2.3 Bedrijfswoning
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. per bestemmingsvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat indien het
bestaande aantal bedrijfswoningen meer bedraagt, het aantal bedrijfswoningen maximaal dat aantal
mag bedragen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
c. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
d. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
f. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen, uitgezonderd ter plaatse van
de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximale inhoud zoals op de verbeelding is
weergegeven;
g. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning.
10.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen;
onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.

10.2.5 Kleine woning
Voor het bouwen van een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
a. bij vervangende nieuwbouw dient de kleine woning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
kleine woning;
b. de inhoud van een kleine woning mag niet meer bedragen dan 350 m3;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
e. onder een kleine woning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de kleine woning.
10.2.6 Bijgebouwen bij kleine woning
Voor het bouwen van bijgebouwen bij een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
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a. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
c. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40 m2, met dien verstande dat
indien de bestaande oppervlakte groter is, die grotere oppervlakte als maximum geldt, mits de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 80 m2;
d. onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2.
10.2.7 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 10 m bedragen;
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
de oppervlakte van overkappingen telt mee bij de berekening van de totale bebouwde oppervlakte als
bedoeld in artikel 10.2.2.

10.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
h. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
10.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.2.2 voor wat betreft de
maximum goothoogte en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 6 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.2.2 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte en toestaan dat de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 12 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.2.3 voor wat betreft de
plaats van de bedrijfswoning en vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning op een andere plaats
toestaan, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
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4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.2.3 voor wat betreft de
maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat de goothoogte vaneen bedrijfswoning
niet meer dan 6 m bedraagt, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van
landschap en beeldkwaliteit.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.2.7 voor wat betreft de
maximum hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde en toestaan dat de hoogte van windturbines
niet meer dan 20 m bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.2.3 dan wel artikel 10.2.5
voor wat betreft het toestaan dat binnen de inhoud van een bedrijfswoning of een kleine woning een
tweede zelfstandige wooneenheid wordt gerealiseerd, mits:
a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg
verleend wordt binnen de bedrijfswoning of kleine woning dan wel dat er sprake is van een
zodanige relatie tussen de bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige
omstandigheden, dat in redelijkheid aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de
toekomst kunnen verlenen van mantelzorg in dezelfde woning wil wonen;
b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide wooneenheden
waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg;
c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning dan wel de kleine woning, tot
ten hoogste 65 m2, wordt benut voor de tweede wooneenheid;
d. de bedrijfswoning of kleine woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in visueel
opzicht de uitstraling van één woning behoudt;
e. de bedrijfswoning of kleine woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een
toegelaten minimale inhoud heeft van meer dan 350 m3;
f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare
sloopmeters, met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.2.5 voor wat betreft de
plaats van de kleine woning en toestaan dat vervangende nieuwbouw van de kleine woning op een
andere plaats plaatsvindt, mits:
a. de kleine woning gesitueerd wordt achter de voorgevelrooilijn van de bestaande bebouwing;
b. de situering en de ontsluiting van de kleine woning dusdanig is dat er sprake blijft van één erf;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.2.3 of artikel 10.2.5 voor
wat betreft de maximum inhoud van een bedrijfswoning of kleine woning en toestaan dat een
bedrijfswoning of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud, mits:
a. de inhoud niet meer bedraagt dan 1.000 m3;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
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mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
c. sprake is van vermindering (door sloop) van gebouwen volgens de staffeling in de onderstaande
tabel:
Inhoud woning

Sloopeis

Tot 1000 m3

1,5 m2 inzetbare sloopmeters voor iedere m3 vergroting

met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
9. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 31.1 en toestaan dat wordt
gebouwd ten behoeve van een functie waarvoor is of wordt afgeweken van het plan met toepassing van
artikel 10.6, mits dit in overeenstemming is met de in artikel 10.6 genoemde voorwaarden en wordt
gebouwd conform de in artikel 10.2 vermelde bouwregels, voor zover van toepassing.
10.5

Specifieke gebruiksregels

10.5.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
a. gebruik van ruimten binnen de bedrijfswoning ten behoeve van de uitoefening van een aan huis
verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft
aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. maximaal 35% van de (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning of de kleine woning, tot ten hoogste
60 m2 bij een bedrijfswoning en 35 m2 bij een kleine woning, mag worden gebruikt voor het aan
huis verbonden beroep, het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast;
2. degene die de onder 1 genoemde activiteiten in de bedrijfswoning of de kleine woning uitvoert,
dient tevens de bewoner van deze woning te zijn;
3. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet
toegestaan;
4. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
b. het gebruik van grond als paardrijbak, mits:
1. de paardrijbak wordt gebruikt ten dienste van bewoners van de bedrijfswoning of de kleine woning;
2. de paardrijbak ligt binnen het bestemmingsvlak of aansluitend aan het bestemmingsvlak met
inachtneming van het bepaalde in 3.5.1 aanhef en onder d;
3. de paardrijbak ligt achter de voorgevelrooilijn;
4. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 800 m2;
5. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt.
c. het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
1. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
2. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2
bedraagt;
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3. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen
verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;
4. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
10.5.2 Gebruik strijdig met de bestemming
Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt het gebruik voor bardancings, muziekcafe's,
partycentrum (uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'gemengd') en discotheken.

10.6

Afwijken van de gebruiksregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.5.1 ten behoeve van de
uitoefening van een aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast in een
bijgebouw, mits:
a. maximaal 25% van de totale (vloer)oppervlakte van de 'bedrijfswoning' of kleine woning en de
bijgebouwen wordt gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, het kleinschalige bedrijf en/of bed
& breakfast;
b. de totale gezamenlijke (vloer)oppervlakte die wordt aangewend voor het aan huis verbonden beroep
het kleinschalige bedrijf en/of bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2 bij een bedrijfswoning
en 35 m2 bij een kleine woning;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
e. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.5.1 ten behoeve van het
gebruik van grond als paardrijbak waarbij de paardrijbak ligt voor de voorgevelrooilijn, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 10.5.1, ten behoeve van het
gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning,
woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere
bestemming dan de bestemming Horeca;
b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of
bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte
verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2
bedraagt;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke
inpassing.
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10.7

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Horeca wijzigen in de bestemming Wonen, met
inachtneming van het volgende:
a. uitsluitend de bestaande bedrijfswoning en/of kleine woning met de tot dezelfde bouwmassa
behorende voormalige bedrijfsruimte alleen mag worden gebruikt voor één woning; waarbij geldt dat,
indien een kleine woning is toegestaan deze blijft toegestaan;
b. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het bestaande bestemmingsvlak, in welk geval de
bestemming van de grond die niet wordt gewijzigd in Wonen wordt gewijzigd in de bestemming
Agrarisch, Groen en/of Natuur, waarbij tevens dubbelbestemmingen en/of gebiedsaanduidingen
kunnen worden opgenomen indien en voor zover deze op aangrenzende gronden met de bestemming
Agrarisch liggen.

Artikel 11
11.1

Maatschappelijk

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen, waarbij geldt dat ter plaatse van de aanduiding zoals in onderstaande
tabel is opgenomen alleen de specifieke, met die aanduiding corresponderende maatschappelijke
voorziening is toegestaan:
(zbo)

zorgboerderij

(on)

onderwijs

(bp)

begraafplaats

(sm-5)

specifieke vorm van maatschappelijk - jeugddorp

(sm-6)

specifieke vorm van maatschappelijk - dierenasiel en -pension

(sm-7)

specifieke vorm van maatschappelijk - geestelijke gezondheidszorg

(sm-8)

specifieke vorm van maatschappelijk - hulpverleningscentrum

(sm-10)

specifieke vorm van maatschappelijk - onderhoudsdienst jeugddorp

b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zorgboerderij' of de aanduiding 'agrarisch' tevens voor
agrarische nevenactiviteiten door de ter plaatse gevestigde maatschappelijke voorziening;
c. uitsluitend ter plaatste van de aanduiding 'kampeerterrein' is ook een kampeerterrein toegestaan ten
behoeve van het jeugddorp, waarbij geldt dat:
1. als maximum aantal kampeermiddelen is toegestaan het maximum zoals dat op de verbeelding is
weergegeven;
2. kamperen uitsluitend is toegestaan van 15 maart tot en met 31 oktober;
d. het gebruik als omschreven in 11.5;
met de daarbij behorende:
e. bedrijfswoning(en) met bijbehorende bijgebouwen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning uitgesloten', want daar zijn geen bedrijfswoningen toegestaan;
f. gebouwen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
h. werken, geen bouwwerken zijnde;
i. tuinen en erven;
j. parkeervoorzieningen;
k. groenvoorzieningen;
l. paden;
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m. waterhuishoudkundige voorzieningen.
11.2

Bouwregels

11.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:
a. gebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.
11.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
b. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
c. de totale bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen mag per bestemmingsvlak niet meer
bedragen dan de in onderstaande lijst aangegeven oppervlakte:
Straat

Huisnummer

Oppervlakte (m2)

Apeldoornsestraat

131

3.322

Boshuisweg

13

240

Boshuisweg

nabij nr. 13, kadastraal Barneveld 660
sectie F nummer 1162 gedeeltelijk

Boshuisweg

nabij nr. 13, kadastraal Barneveld 0
sectie F nummer 1170 gedeeltelijk

Essenerweg

156 en 158

500

Garderbroekerweg

150 en 152

500

Garderbroekerweg

25 t/m 29

6.197

Garderbroekerweg

42

440

Krumselaarseweg

16

248

Leemweg

19

74

Nijkerkerkerweg

119

3.300

Paalhoeveweg

1

950

Postweg

15

1.583

Renswoudsestraatweg

16 B

300

Ringlaan

11A

250

Rubensstraat

67

410

Stationsweg

2 en 4

2.690

d. de totale bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen ten behoeve van de agrarische
nevenactiviteiten mag niet meer bedragen dan de bestaande oppervlakte, vermeerderd met 10%;
e. onderbouwen zijn toegestaan met een totale oppervlakte van niet meer dan 60 m2 per
bestemmingsvlak.
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11.2.3 Bedrijfswoning
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. per bestemmingsvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat indien het
bestaande aantal bedrijfswoningen meer bedraagt, het aantal bedrijfswoningen maximaal dat aantal
mag bedragen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bedrijfswoning inpandig' is uitsluitend een
inpandige bedrijfswoning toegestaan in een bedrijfsgebouw, waarbij deze bedrijfswoning een maximum
inhoud van 750 m3 mag hebben;
d. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
e. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
f. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
g. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
h. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning.
11.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen;
onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.

11.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. indien op de verbeelding een bouwvlak is aangegeven, dienen overkappingen daarbinnen te worden
gebouwd;
b. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 10 m bedragen;
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
e. de oppervlakte van overkappingen telt mee bij de berekening van de totale bebouwde oppervlakte als
bedoeld in artikel 11.2.2.
11.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
h. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
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11.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.2.2 voor wat betreft de
maximum goothoogte en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 6 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.2.2 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte en toestaan dat de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 12 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.2.3 voor wat betreft de
plaats van de bedrijfswoning en vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning op een andere plaats
toestaan, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.2.3 voor wat betreft de
maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat de goothoogte vaneen bedrijfswoning
niet meer dan 6 m bedraagt, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van
landschap en beeldkwaliteit.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.2.5 voor wat betreft de
maximum hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde en toestaan dat de hoogte van windturbines
niet meer dan 20 m bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.2.3 voor wat betreft het
toestaan dat binnen de inhoud van een bedrijfswoning een tweede zelfstandige wooneenheid wordt
gerealiseerd, mits:
a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg
verleend wordt binnen de bedrijfswoning dan wel dat er sprake is van een zodanige relatie tussen
de bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige omstandigheden, dat in redelijkheid
aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de toekomst kunnen verlenen van
mantelzorg in dezelfde woning wil wonen;
b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide wooneenheden
waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg;
c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning, tot ten hoogste 65 m2, wordt
benut voor de tweede wooneenheid;
d. de bedrijfswoning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in visueel opzicht de
uitstraling van één woning behoudt;
e. de bedrijfswoning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een toegelaten minimale
inhoud heeft van meer dan 350 m3;
f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare
sloopmeters, met dien verstande dat:
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uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.2.3 voor wat betreft de
maximum inhoud van een bedrijfswoning en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebouwd met een
grotere inhoud, mits:
a. de inhoud niet meer bedraagt dan 1.000 m3;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
c. sprake is van vermindering (door sloop) van gebouwen volgens de staffeling in de onderstaande
tabel:
Inhoud woning

Sloopeis

Tot 1000 m3

1,5 m2 inzetbare sloopmeters voor iedere m3 vergroting

met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 31.1 en toestaan dat wordt
gebouwd ten behoeve van een functie waarvoor is of wordt afgeweken van het plan met toepassing van
artikel 11.6, mits dit in overeenstemming is met de in artikel 11.6 genoemde voorwaarden en wordt
gebouwd conform de in artikel 11.2 vermelde bouwregels, voor zover van toepassing.
11.5

Specifieke gebruiksregels

Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
a. het gebruik van ruimten binnen de bedrijfswoning ten behoeve van de uitoefening van een aan huis
verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft
aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. maximaal 35% van de (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning, tot ten hoogste 60 m2, mag
worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, de kleinschalige bedrijfsactiviteit en/of bed &
breakfast;
2. degene die de onder 1 genoemde activiteiten in de bedrijfswoning uitvoert, dient tevens de
bewoner van de bedrijfswoning te zijn;
3. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet
toegestaan;
4. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
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b. het gebruik van grond als paardrijbak, mits:
1. de paardrijbak wordt gebruikt ten dienste van bewoners van de bedrijfswoning;
2. de paardrijbak ligt binnen het bestemmingsvlak of aansluitend aan het bestemmingsvlak met
inachtneming van het bepaalde in 3.5.1 aanhef en onder d;
3. de paardrijbak ligt achter de voorgevelrooilijn;
4. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 800 m2;
5. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt.
c. het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
1. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
2. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2
bedraagt;
3. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen
verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;
4. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
11.6

Afwijken van de gebruiksregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.1 voor het gebruiken van
gronden en bouwwerken ten behoeve van een andere vorm van maatschappelijk, mits vanuit ruimtelijk
en milieutechnisch oogpunt aanvaardbaar.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.5 ten behoeve van de
uitoefening van een aan huis verbonden beroep, een kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast in een
bijgebouw, mits:
a. maximaal 25% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning en de bijgebouwen wordt
gebruikt voor bed & breakfast en/of het aan huis verbonden beroep of bedrijf;
b. de totale gezamenlijke (vloer)oppervlakte die wordt aangewend voor het aan huis verbonden beroep
en/of bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
e. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.5 ten behoeve van het
gebruik van grond als paardrijbak waarbij de paardrijbak ligt voor de voorgevelrooilijn, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 11.5, ten behoeve van het
gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning,
woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere
bestemming dan de bestemming Maatschappelijk;
b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of
bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte
verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
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monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2
bedraagt;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke
inpassing.
11.7

Wijzigingsbevoegdheid

1. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Maatschappelijk wijzigen in de bestemming
Wonen, met inachtneming van het volgende:
a. uitsluitend de bestaande bedrijfswoning(en) ook mag worden gebruikt als woning;
b. het nieuwe bestemmingsvlak kan kleiner zijn dan het bestaande bestemmingsvlak, in welk geval
de bestemming van de grond die niet wordt gewijzigd in 'Wonen' wordt gewijzigd in de
bestemming Agrarisch, Groen en/of Natuur, waarbij tevens dubbelbestemmingen en/of
gebiedsaanduidingen kunnen worden opgenomen indien en voor zover deze op aangrenzende
gronden met de bestemming Agrarisch liggen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen de maximaal toegestane bebouwde oppervlakte zoals
opgenomen in artikel 11.2.2 onder c wijzigen, de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke
verplichtingen opnemen in de regels met inachtneming van het volgende:
a. De totale oppervlakte in het totaal maximaal 1.000 m2 bedraagt per bestemmingsvlak, met dien
verstande dat de oppervlakte maximaal 750 m2 mag bedragen ter plaatse van:
de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V;
de dubbelbestemming Waarde - Openheid en Reliëf;
b. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
c. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
d. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
e. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
f. er mag geen significante aantasting plaatsvinden van ecologische waarden;
g. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 6.2.2, onder c.,
reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 0 tot en met
500 m2, zijn 2 m2 inzetbare sloopmeters;
per toe te voegen m2 vloeroppervlakte boven de oppervlakte die op grond van artikel 6.2.2, onder c.,
reeds is toegestaan, voor zover deze toevoeging zich bevindt binnen de bandbreedte van 501 tot en
met 1.000 m2, zijn 3 m2 inzetbare sloopmeters nodig;
met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
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Artikel 12
12.1

Maatschappelijk - Militair terrein

Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk - Militair terrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. militair terrein, met alle daarbij behorende voorzieningen, waaronder kantoorfuncties, dag- en
nachtverblijf, kantines, instructie, opslag en verzorgende voorzieningen;
b. militaire oefeningen;
c. uitsluitend ter plaatste van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - schietbaan' tevens
voor schietbanen;
d. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de natuur(wetenschappe)lijke waarde en de
landschappelijke waarde;
met de daarbij behorende:
e. bedrijfswoning(en) met bijbehorende bijgebouwen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning uitgesloten', want daar zijn geen bedrijfswoningen toegestaan;
f. gebouwen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
h. werken, geen bouwwerken zijnde;
i. tuinen en erven;
j. parkeervoorzieningen;
k. groenvoorzieningen;
l. wegen en paden;
m. waterhuishoudkundige voorzieningen.
12.2

Bouwregels

12.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - schietbaan' mogen uitsluitend
waarnemingsposten worden gebouwd ten behoeve van schietbanen.
12.2.2 Gebouwen ten behoeve van militaire doeleinden
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van militaire doeleinden gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 12 m, uitgezonderd ter plaatse van de
aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 15 m;
c. de totale bebouwde oppervlakte van de gebouwen mag per bestemmingsvlak niet meer bedragen dan
de in onderstaande lijst aangegeven oppervlakte:
Straat

Omschrijving

Oppervlakte (m2)

Hoogbuurloseweg

Infanterieschietkamp Harskamp,
ten zuiden van de
Hoogbuurloseweg

3.000

Wolweg

Oefenterrein Stroese Zand, ten
oosten van de Wolweg

212.200
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12.2.3 Bedrijfswoning
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. per bestemmingsvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat indien het
bestaande aantal bedrijfswoningen meer bedraagt, het aantal bedrijfswoningen maximaal dat aantal
mag bedragen;
b. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
c. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
d. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
e. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
f. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning.
12.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen;
onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.

12.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. indien op de verbeelding een bouwvlak is aangegeven, dienen overkappingen daarbinnen te worden
gebouwd;
b. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 25 m bedragen;
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 3 m bedragen;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
e. de oppervlakte van overkappingen telt mee bij de berekening van de totale bebouwde oppervlakte als
bedoeld in artikel 12.2.2.
12.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
h. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
12.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 12.2.1 en toestaan dat wordt
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gebouwd buiten het bouwvlak, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 12.2.3 voor wat betreft de
plaats van de bedrijfswoning en vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning op een andere plaats
toestaan, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 12.2.3 voor wat betreft de
maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat de goothoogte vaneen bedrijfswoning
niet meer dan 6 m bedraagt, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van
landschap en beeldkwaliteit.
12.5

Specifieke gebruiksregels

Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt het gebruik van grond voor het plaatsen van
zonnecollectoren, mits:
a. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn;
b. de totale grondoppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2
bedraagt;
c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen
verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;
d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
12.6

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 12.5, ten behoeve van het
gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of
bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere bestemming dan de
bestemming Maatschappelijk - Militair terrein;
b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of
bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte
verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2
bedraagt;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke
inpassing.
12.7
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken,
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geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het vergraven, egaliseren en ophogen van gronden;
b. het bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken en
telen van bomen, struiken en heesters;
c. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden en het
aanleggen van andere oppervlakte verhardingen;
d. werken en werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of ten
gevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten;
e. diepploegen, zijnde het extra diep - circa 0,4 m of meer - omploegen, waarbij de kruidlaag volledig
wordt omgeploegd.
2. Het in artikel 12.7, eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden
welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. worden uitgevoerd binnen een bouwvlak;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
3. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, zijn in strijd met
het bestemmingsplan indien door de uitvoering daarvan, dan wel door de direct of indirect te
verwachten gevolgen, onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het gebruik en/of de waarden, bedoeld
in artikel 12.1, en hieraan door het stellen van voorwaarden onvoldoende tegemoet kan worden
gekomen.

Artikel 13
13.1

Natuur

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de natuur(wetenschappe)lijke waarde en de
landschappelijke waarde;
b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - klimbos' tevens voor een
klimbos;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - uitkijktoren' is een uitkijktoren toegestaan;
d. houtproductie als gevolg van bos- en/of natuurbeheer;
met daaraan ondergeschikt:
e.
f.
g.
h.
i.
j.

extensief recreatief medegebruik en educatief medegebruik;
bestaande infrastructurele voorzieningen;
sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' ook voor overnachtingsdoeleinden in de vorm van een
groepskampeerterreinen;
het gebruik als omschreven in 13.5.1;

met de daarbij behorende:
k.
l.
m.
n.
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13.2

Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken geldt dat:
a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, uitgezonderd ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - klimbos', want daar geldt dat één gebouw mag
worden gerealiseerd met een maximum oppervlakte van 150 m2 en een maximum bouwhoogte van 3
m;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - uitkijktoren' mag de bouwhoogte niet meer
dan 14 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer dan
3 m bedragen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - klimbos' want
daar geldt dat de maximum bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van het klimbos 30 m is.
13.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bouwwerken, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
h. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
13.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 13.2 onder a, voor wat betreft
het bouwen van gebouwen, en toestaan dat gebouwen ten behoeve van onderhoud worden gebouwd,
met inachtneming van het volgende:
a. het aantal gebouwen mag per 100 hectare natuurgebied niet meer dan 1 bedragen;
b. aangetoond dient te zijn dat het gebouw noodzakelijk is uit oogpunt van beheer;
c. de oppervlakte van een gebouw bedraagt niet meer dan 30 m2;
d. de goothoogte bedraagt niet meer dan 2,5 m;
e. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 6 m;
f. aangetoond dient te worden dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige
landschapswaarden dan wel dat hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan
worden gekomen;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 13.2 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte van overige bouwwerken en toestaan dat een uitkijktoren wordt gebouwd met
een hogere bouwhoogte, mits:
a. de bouwhoogte niet meer dan 15 m bedraagt;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen significante aantasting van ecologische waarden plaatsvindt en is aangetoond dat het
toepassen van de afwijkingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden;
e. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
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13.5

Specifieke gebruiksregels

13.5.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
a. uitsluitend ter plaaste van de aanduiding 'kampeerterrein' het gebruik van gronden voor
overnachtingsdoeleinden in de vorm van een groepskampeerterreinen;
b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - klimbos' het gebruik van de
gronden voor een theaterkuil.
13.5.2 Gebruik strijdig met de bestemming
Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt:
a. het verharden van onverharde paden;
b. het gebruik waarbij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - klimbos' het gemeten
bronniveau afkomstig van de toe te passen geluidarme materialen hoger is dan 87 dB(A) en waarbij
het geluidniveau op de gevels van geluidgevoelige objecten daarbuiten hoger is dan 45 dB(A);
c. het gebruik van het Klimbos in de avond- en nachtperiode (19:00 - 23:00 uur en 23:00 - 7:00 uur), met
uitzondering van maximaal zes dagen per jaar in de avondperiode;
d. het gebruik ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - klimbos' beperkt voor de
volgende activiteiten:
tokkels of ziplines, waar de deelnemers hangend aan een katrol zichzelf naar beneden laten glijden;
skateboards, waarbij de deelnemers zich van boom naar boom voortbewegen per skateboard op
staalkabels en via katrollen;
reuze ballen/skippy ballen, waarbij deelnemers tussen ballen door zich naar de overkant moeten
bewegen;
activiteiten die voor wat betreft hun geluidsinvloed op de omgeving met de hiervoor genoemde
activiteiten vergelijkbaar zijn.
13.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken,
geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het vergraven, egaliseren en ophogen van gronden;
b. het bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken en
telen van bomen, struiken en heesters;
c. het kappen en/of rooien van bomen en houtgewas
d. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden en het
aanleggen van andere oppervlakte verhardingen;
e. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief en/of educatief medegebruik;
g. werken en werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of
tengevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten;
h. diepploegen, zijnde het extra diep - circa 0,4 m of meer - omploegen, waarbij de kruidlaag volledig
wordt omgeploegd.
2. Het in artikel 13.6, eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden
welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - klimbos' de aanleg van een
theaterkuil met een maximum oppervlakte van 100 m2 en een maximum diepte van 0,4 m;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
3. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, zijn in strijd met
het bestemmingsplan indien door de uitvoering daarvan, dan wel door de direct of indirect te
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verwachten gevolgen, onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde, bedoeld in artikel 13.1 , en
hieraan door het stellen van voorwaarden onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 14
14.1

Recreatie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiecentra' een recreatieplas met
strand, ligweide, sanitaire voorziengen, kiosken en al dan niet overdekte dagrecreatieve activiteiten
zoals pitch and putt, shortgolf, waterskiën, speelvelden en speelvoorzieningen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie' dagrecreatieve activiteiten, waaronder strand, ligweide,
kiosken en sanitaire voorzieningen;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - midgetgolf' voor midgetgolf;
d. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' voor volkstuinen;
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - beeldentuin' een beeldentuin;
f. ter plaatste van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - ontmoetingsruimte' educatieve
doeleinden en het ontvangen van groepen gericht op natuurbeleving;
g. het gebruik als omschreven in artikel 14.5.1;
met daaraan ondergeschikt:
h. onzelfstandige horecavoorzieningen en detailhandel;
i. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
j. waterhuishoudkundige voorzieningen;
met de daarbij behorende:
k. bedrijfswoning(en) met bijbehorende bijgebouwen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van recreatie - recreatiecentra' of de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - beeldentuin';
l. gebouwen;
m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
n. werken, geen bouwwerken zijnde;
o. parkeervoorzieningen;
p. groenvoorzieningen en landschapselementen;
q. wegen en paden.
14.2

Bouwregels

14.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. indien binnen een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven mag, behoudens andersluidende
bepalingen in deze regels, uitsluitend worden gebouwd binnen dit bouwvlak;
b. kiosken en gebouwen voor sanitaire voorzieningen zijn toegestaan buiten het bouwvlak.
14.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
b. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
c. de totale bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen mag ter plaatse van de in de onderstaande
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tabel genoemde aanduiding niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:
Aanduiding

Oppervlakte (m2)

specifieke vorm van recreatie - midgetgolf

2.493

specifieke vorm van recreatie - recreatiecentra

5.850

specifieke vorm van recreatie - ontmoetingsruimte

118

dagrecreatie

139

specifieke vorm van recreatie -beeldentuin

2.520

volkstuin

25

d. onderbouwen zijn toegestaan met een totale oppervlakte van niet meer dan 60 m2 per
bestemmingsvlak;
e. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' mag uitsluitend één gebouw worden opgericht ten behoeve van
het onderhoud van het terrein.
14.2.3 Bedrijfswoning
Voor het bouwen van een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a. ter plaatse van een bestemmingsvlak is één bedrijfswoning toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van
de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen' want daar geldt als maximum het aantal zoals op de
verbeelding is aangegeven;
b. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
c. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
d. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
e. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
f. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning.
14.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen;
onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.

14.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 10 m bedragen;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 3,5 m bedragen;
met dien verstande dat:
de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie' niet meer dan 10 m mag
bedragen;
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de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' niet meer dan 2 m mag bedragen,
met uitzondering van vlakglasbakken waarvan de bouwhoogte niet meer dan 0,8 m mag
bedragen;
d. de oppervlakte van overkappingen telt mee met de berekening van de totale bebouwde oppervlakte als
bedoeld in artikel 14.2.2.
14.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
h. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
14.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 14.2.2 voor wat betreft de
maximum goothoogte en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 6 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 14.2.2 voor wat betreft de
maximum bouwhoogte en toestaan dat de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan 12 m
bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 14.2.3 voor wat betreft de
plaats van de bedrijfswoning en vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning op een andere plaats
toestaan, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 14.2.3 voor wat betreft de
maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebouwd met
een hogere goothoogte, mits:
a. de goothoogte niet meer dan 6 m bedraagt;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 14.2.5 voor wat betreft de
maximum hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde en toestaan dat de bouwhoogte van
windturbines niet meer dan 20 m bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
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b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 14.2.3 voor wat betreft het
toestaan dat binnen de inhoud van een bedrijfswoning een tweede zelfstandige wooneenheid wordt
gerealiseerd, mits:
a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg
verleend wordt binnen de bedrijfswoning dan wel dat er sprake is van een zodanige relatie tussen
de bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige omstandigheden, dat in redelijkheid
aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de toekomst kunnen verlenen van
mantelzorg in dezelfde woning wil wonen;
b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide wooneenheden
waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg;
c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning, tot ten hoogste 65 m2, wordt
benut voor de tweede wooneenheid;
d. de bedrijfswoning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in visueel opzicht de
uitstraling van één woning behoudt;
e. de bedrijfswoning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een minimale toegelaten
inhoud heeft van meer dan 350 m3;
f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare
sloopmeters, met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 14.2.3 voor wat betreft de
maximum inhoud van de bedrijfswoning en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebouwd met een
grotere inhoud, mits:
a. de inhoud niet meer bedraagt dan 1.000 m3;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
c. sprake is van vermindering (door sloop) van gebouwen volgens de staffeling in de onderstaande
tabel:
Inhoud woning
Tot 1000

Sloopeis

m3

1,5 m2 inzetbare sloopmeters voor iedere m3 vergroting

met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
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verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
14.5

Specifieke gebruiksregels

14.5.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt het gebruik van grond voor het plaatsen van
zonnecollectoren, mits:
a. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
b. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2
bedraagt;
c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen
verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;
d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
14.5.2 Gebruik strijdig met de bestemming
Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt:
a. het uitoefenen van horeca activiteiten ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin';
b. het gebruik van gronden en bebouwing voor overnachtingsdoeleinden, behoudens wanneer dit gebruik
plaatsvindt ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en manifestaties,
indien en voor zover daarvoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of vrijstelling is
vereist en deze is verleend.
14.6

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 14.5.1, ten behoeve van het
gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of
bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere bestemming dan de
bestemming Recreatie;
b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of
bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte
verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2
bedraagt;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke
inpassing.

Artikel 15
15.1

Recreatie - Recreatiewoning

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Recreatiewoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. recreatief verblijf in een recreatiewoning;

"Verzamelherziening Buitengebied 2012 geconsolideerd" (concept)

113

Verzamelherziening Buitengebied 2012 geconsolideerd

met de daarbij behorende:
b.
c.
d.
e.

gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerken zijnde;
tuinen en erven.

15.2

Bouwregels

15.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen geldt dat deze uitsluitend achter de voorgevelrooilijn mogen worden
gebouwd.

15.2.2 Recreatiewoning
Voor het bouwen van recreatiewoningen gelden de volgende bepalingen:
a. per bestemmingsvlak mag niet meer dan één recreatiewoning worden gebouwd;
b. bij vervangende nieuwbouw dient de recreatiewoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
c. de oppervlakte van een recreatiewoning mag niet meer dan 70 m2 bedragen;
d. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
e. de bouwhoogte mag niet meer dan 4,5 m bedragen.
15.2.3 Bijgebouwen
Voor het bouwen van bijgebouwen bij recreatiewoningen gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
b. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 15 m2.
15.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bij recreatiewoningen gelden de volgende
bepalingen:
a.
b.
c.
d.

de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 6 m bedragen;
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
de bouwhoogte van overige bouwwerken mag niet meer dan 3 m bedragen;
de oppervlakte van overkappingen telt mee met de berekening van de totale bebouwde oppervlakte als
genoemd in artikel 15.2.2 en 15.2.3.

15.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van de nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
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15.4

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 15.2.2 voor wat betreft de plaats
van de recreatiewoning en vervangende nieuwbouw van de recreatiewoning op een andere plaats toestaan,
mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
15.5

Specifieke gebruiksregels

15.5.1 Gebruik strijdig met de bestemming
Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt het gebruik van recreatiewoningen voor
permanente bewoning.

Artikel 16
16.1

Recreatie - Verblijfsrecreatie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - verblijfsrecreatieterrein' recreatief verblijf
in uitsluitend stacaravans en/of recreatiewoningen;
b. ter plaatse van de aanduifing 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 1' uitsluitend één
recreatiebedrijf per verblijfsrecreatieterrein, dat gelegenheid biedt tot recreatief verblijf in uitsluitend
kampeermiddelen;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 2' uitsluitend één
recreatiebedrijf per verblijfsrecreatieterrein, dat gelegenheid biedt tot recreatief verblijf in uitsluitend
recreatiewoningen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 3' uitsluitend één
recreatiebedrijf per verblijfsrecreatieterrein, dat gelegenheid biedt tot recreatief verblijf in uitsluitend
kampeermiddelen en stacaravans;
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 4' uitsluitend één
recreatiebedrijf per verblijfsrecreatieterrein, dat gelegenheid biedt tot recreatief verblijf in
kampeermiddelen, stacaravans, boomhutten en recreatiewoningen;
f. ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' de gronden uitsluitend mogen worden gebruikt voor
recreatief verblijf in kampeermiddelen en voor sanitaire voorzieningen;
g. ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' de gronden uitsluitend mogen worden gebruikt voor
sport en spel;
h. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' de gronden uitsluitend mogen worden gebruikt voor
parkeervoorzieningen;
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - wisselende verhuur' uitsluitend gebruik in
de vorm van permanent wisselende recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden is toegestaan.
j. één groepsaccommodatie per recreatiebedrijf tenzij in de tabel in artikel 16.2.2 een ander aantal is
genoemd, met dien verstande dat op de verblijfsrecreatieterreinen in de onderstaande tabel
groepsaccommodaties zijn uitgesloten;
k. per recreatiebedrijf maximaal 5 trekkershutten, tenzij het bestaande toegestane aantal groter is, want
dan geldt dit bestaande toegestane grotere aantal als maximum;
l. centrale voorzieningen en sanitaire voorzieningen op recreatiebedrijven, met dien verstande dat:
1. op de verblijfsrecreatieterreinen in de onderstaande tabel uitsluitend sanitaire voorzieningen zijn
toegestaan en overige centrale voorzieningen zijn uitgesloten:
Straat

huisnummer

Meeuwenveenseweg

Naam verblijfsrecreatieterrein
5

Amsterdamse speeltuin
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Barneveldsestraat

49

De Lucht

Heideweg

21

Bunt's Camping

Asselseweg

35

Dennekamp – vd Hoorn

Oud Milligenseweg

39

Peerdse Barg

-

Zanderdennen

Noorderheideweg

2. op het verblijfsrecreatieterrein in de onderstaande tabel geen horecavoorziening, niet zijnde hotel
of dagverblijf is toegestaan:
Straat

huisnummer

Zevenbergjesweg

Naam verblijfsrecreatieterrein
15

Zandhave

3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - verblijfsrecreatieterrein' geen centrale
voorzieningen zijn toegestaan;
m. het gebruik als omschreven in 16.5.1;
met daaraan ondergeschikt:
n. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
o. waterhuishoudkundige voorzieningen;
met de daarbij behorende:
p. bedrijfswoning(en) met bijbehorende bijgebouwen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'bedrijfswoning uitgesloten' en/of de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - verblijfsrecreatieterrein',
want daar zijn geen bedrijfswoningen toegestaan;
q. gebouwen;
r. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
s. werken, geen bouwwerken zijnde;
t. tuinen en erven;
u. sport- en speelvoorzieningen;
v. parkeervoorzieningen waarbij geldt dat als parkeernorm minimaal 1,3 parkeerplaats per toeristische
standplaats, stacaravan en/of recreatiewoning aanwezig dient te zijn binnen het recreatieterrein;
w. groenvoorzieningen en landschapselementen;
x. paden.
16.2

Bouwregels

16.2.1 Bebouwing
Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende bepalingen:
a. Uitsluitend de bebouwing die zijn grondslag vindt in artikel 16.2 is toegestaan;
b. Voor het bouwen van gebouwen geldt dat de afstand tot de bestemmingsgrens niet minder dan 10 m
mag bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van aan elkaar grenzende verblijfsrecreatieterreinen
de afstand van recreatiewoningen en stacaravans tot de bestemmingsgrens niet minder dan 5 mag
bedragen.
16.2.2 Gebouwen voor recreatief verblijf
Voor het bouwen van gebouwen voor recreatief verblijf gelden de volgende bepalingen:
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a. Het maximum aantal stacaravans en/of kampeermiddelen per recreatiebedrijf wordt berekend met
behulp van de volgende formule: (n1 x 200) + (n2 x 300) + (n3 x 500) < of = X, waarbij geldt:
n1 = aantal toeristische standplaatsen,
n2 = aantal stacaravans,
n3 = aantal recreatiewoningen,
X = totale bestemde oppervlakte van het verblijfsrecreatieterrein in m2;
met dien verstande dat op de recreatieterreinen in de onderstaande tabel het aantal recreatiewoningen en
stacaravans niet meer mag bedragen dan in onderstaande tabel is weergegeven:

Straat

Huisnummer

Naam
recreatieterrein

Maximum Maximum Maximum
aantal
aantal
aantal groepsrecreatie- stacaravans accommodaties
woningen

Apeldoornsestraat

38

De Raat

22

0

0

De Laak

50

-

0

4

0

Garderbroekerweg

50

Panorama

0

4

2

Harremaatweg

38

Blauwe huis

7

0

0

Lange Zuiderweg

27

Kieftveen

28

2

0

Lange Zuiderweg

134

Zuiderlandpark

68

0

0

Lange Zuiderweg

150

Kamphorstheem

36

0

0

Oud Milligenseweg

38

Wildekamp

44

0

0

Putterweg

74

Klein Grindhorst

23

0

0

Putterweg

82

Kerkeland

41

0

0

Stroeerweg

62

Westeneng

46

0

0

Zevenbergjesweg

1

Zonneheuvel

55

21

0

Zevenbergjesweg

13

Park Boeschoten

74

0

0

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 2' mag het aantal
recreatiewoningen niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:
Straat

Huisnummer

Naam
recreatieterrein

Maximum aantal
recreatiewoningen

Kerkendelweg

30

Berkenhorst

120

Putterweg

76

Bok's bungalowpark

50

Hoge Boeschoterweg

88

Eendracht

18

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 3' mag het aantal
stacaravans en/of kampeermiddelen niet meer bedragen dan met behulp van de formule in artikel in
16.2.2 onder a kan worden berekend:
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 4' geldt dat:
Het aantal recreatiewoningen, boomhutten en groepsaccommodaties mag niet meer bedragen
dan in onderstaande tabel is aangegeven;
Het aantal stacaravans mag niet meer mag bedragen dan met behulp van de formule in artikel
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16.2.2 onder a kan worden berekend, tenzij in onderstaande tabel een ander aantal is
aangegeven:
Straat

HuisNaam
nummer recreatieterrein

Maximum
aantal
recreatiewoningen

Maximum
aantal stacaravans

Maximum
aantal
boomhutten

Maximum
aantal
groepsaccomodaties

Apeldoornsestraat

48

De Vier jaargetijden

74

-

0

1

Apeldoornsestraat

50

Horizon

21

-

0

1

Apeldoornsestraat

64

Tolnegen

33

-

0

1

Apeldoornsestraat

42

Wulpenveen

59

-

0

1

Asselseweg

35

Dennenkamp/vd
Hoorn

5

17

0

1

Harremaatweg

48

Beertjeshoeve

5

-

0

1

Harremaatweg

26

Ackersate/Berkenro
de

18

-

0

1

Harremaatweg

34

Boshoek

75

-

0

1

Harremaatweg

44

Florinata en Grijze
Veen

5

-

0

1

Harremaatweg

30

Jachthoorn

16

-

0

1

Heideweg

16

Instuif

8

-

0

1

Heideweg

20

Ruimzicht

40

-

0

1

Heideweg

14

Stellingwerf VOF

7

-

0

1

Hoge
Boeschoterweg

96

Zanderij

5

-

0

1

Hooiweg

29

Zonneland

34

-

0

1

Kieftveen

11

The Hap

11

-

0

1

Kieftveen

15

Huifkar

11

-

0

1

Kieftveen

18

Kieftveen de
IJsvogel/Gooyer

226

-

8

5

Kieftveen

37

Vredeoord

2

-

0

1

Kiefveen

30

Pondorosa/Euroase

91

-

0

1

Lange Zuiderweg

126

Gerrit Jan's
hoeve/Runa

92

-

0

1

Lange Zuiderweg

130

Tussenlanding

2

-

0

1

Nieuw
Milligenseweg

53

Kootwijkerduin

24

-

0

1

Oud Milligenseweg

47

Wervelwind

55

-

0

1

Oude
Milligenseweg

50

Goed kamp

93

-

0

1

Paalhoeveweg

2

Paalhoeve

7

-

0

1

Putterweg

64

Klaverveld

28

-

0

1
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Putterweg

66

Wijde Blik

8

-

0

1

Rubensstraat

71

Bos en Weide

16

-

0

1

Speulderbosweg

55

Speulderbos

9

-

0

1

Tolnegenweg

53

Jacobus Hoeve

14

-

0

1

Zevembergjesweg

8

Hunnenbos

7

-

0

1

Zevenbergjesweg

27

Dennenhorst

104

-

0

1

Zevenbergjesweg

29

Heidekamp

49

-

0

1

Zevenbergjesweg

15

Zandhave

2

-

0

1

e. voor het bouwen van gebouwen voor recreatief verblijf gelden de maten en afstanden zoals
weergegeven in de onderstaande tabel:
Type gebouw

Maximum
Maximum
Maximum Minimale
goothoogte bouwhoogte oppervlakte onderlinge
(m)
(m)
(m2)
afstand (m)

Recreatiewoning

3

4,5

70

7,5

Bijgebouw bij recreatiewoning

-

3,0

6

-

Stacaravan

-

3,5

50

5,0

Bijgebouw bij stacaravan

-

2,5

6

-

Trekkershut

3

4,5

20

5,0

Recreatiewoning - stacaravan

-

-

-

7,5

Groepsaccommodatie

3

4,5

300

7,5

Boomhut

-

-

10

-

f.

in afwijking van de in de tabel 16.2.2, lid e. genoemde maximum oppervlakte voor een recreatiewoning,
geldt dat ter plaatse van het in de tabel hieronder aangegeven recreatiebedrijf voor het genoemde
maximum aantal recreatiewoningen, de oppervlakte per recreatiewoning niet meer mag bedragen dan
85m²:
Straat

Huisnummer Naam recreatieterrein Maximum aantal recreatiewoningen

Kerkendelweg 30

Berkenhorst

25

g. voor recreatiewoningen en trekkershutten geldt voorts dat zij uit maximaal 1 bouwlaag mogen bestaan;
h. in afwijking van het bepaalde in artikel 16.1, aanhef en de leden b., d. en e. en van het bepaalde in
artikel 16.2.2, aanhef en lid a., mag per recreatiebedrijf maximaal 50% van het aantal toeristische
standplaatsen worden benut voor een glampingverblijf.
16.2.3 Gebouwen voor centrale en sanitaire voorzieningen
Voor het bouwen van centrale voorzieningen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van een gebouw voor een centrale en/of sanitaire voorzieningen mag niet meer
bedragen dan 3,5 m;
b. de bouwhoogte van een gebouw voor een centrale voorziening en/of sanitaire voorzieningen mag niet
meer bedragen dan 6,5 m;
c. de totale bebouwde oppervlakte van de centrale mag per recreatiebedrijf niet meer bedragen dan de in
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onderstaande lijst aangegeven oppervlakte:
Maximum oppervlakte (m2)

Type gebouw
Horecavoorziening, niet zijnde hotel

300

Kantoren ten behoeve van de bedrijfsvoering

300

Overdekte sport-, spel, wellness- en zwemvoorziening

850

Kampwinkels

300

Bergingen

150

d. onderbouwen zijn uitsluitend toegestaan onder gebouwen ten behoeve van centrale voorzieningen met
een totale oppervlakte van niet meer dan 150 m2 per recreatiebedrijf.
16.2.4 Bedrijfswoning
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. per recreatiebedrijf is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de
aanduiding 'maximum aantal woningen', want daar geldt als maximum aantal bedrijfswoningen het
aantal zoals op de verbeelding is weergegeven;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
c. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
d. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
f. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
g. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning.
16.2.5 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen;
onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.

16.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 12 m bedragen;
b. de oppervlakte van overkappingen telt mee bij de berekening van de totale oppervlakte van een gebouw
of gebouwen als bedoeld in 16.2.2 en 16.2.3 waar de overkapping bij behoort voor zover deze meer
dan 10 m2 bedraagt per stacaravan, recreatiewoning, trekkershut of kampeermiddel;
c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 6 m bedragen.
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16.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de brandveiligheid;
f. de gebruiksmogelijkheden van de nabijgelegen gronden;
g. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
h. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
16.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.4 voor wat betreft de
plaats van de woning en toestaan dat vervangende nieuwbouw op een andere plaats plaatsvind, mits:
a. de belangen en gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.3, aanhef en onder c
voor wat betreft de maximum oppervlakte van de centrale voorzieningen en toestaan dat de oppervlakte
wordt vergroot, mits:
a. de vergroting niet meer bedraagt dan 50% van de in 16.2.3, aanhef en onder c genoemde
oppervlakte;
b. de bedrijfseconomische noodzaak daartoe is aangetoond;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.1, aanhef en onder b
voor wat betreft de minimale afstand tot de bestemmingsgrens en toestaan dat een gebouw wordt
gebouwd op een kleinere afstand tot de bestemmingsgrens, mits:
a. de afstand niet minder bedraagt dan 7,5 m;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.3, aanhef en onder a
voor wat betreft de maximum goothoogte van gebouwen voor centrale voorzieningen en toestaan dat
de goothoogte van een gebouw niet meer dan 6 m bedraagt en/of de bouwhoogte van een gebouw niet
meer dan 10 m bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.4, aanhef en onder c.
voor wat betreft de maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat de goothoogte van
een bedrijfswoning niet meer dan 6 m bedraagt, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
belangen van landschap en beeldkwaliteit.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.2, aanhef en onder e
voor wat betreft de minimale onderlinge afstand van recreatiewoningen en toestaan dat
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recreatiewoningen maximaal per 4 aan elkaar worden gebouwd, met dien verstande dat elke aaneen
gebouwde recreatiewoning afzonderlijk bruikbaar blijft.
7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.2, aanhef en onder e
voor wat betreft de minimale afstand van recreatiewoningen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van
stacaravans en toestaan dat deze worden gebouwd op een kleinere afstand, met inachtneming van het
volgende:
a. de onderlinge afstand mag niet minder dan 5 m bedragen;
b. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij
door het nemen van maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.2, aanhef en onder e
voor wat betreft de maximum oppervlakte en inhoud van recreatiewoningen en toestaan dat
recreatiewoningen worden gebouwd met een grotere oppervlakte en inhoud, met inachtneming van het
volgende:
a. de oppervlakte van de recreatiewoning mag niet meer dan 75 m2 bedragen en de inhoud niet meer
dan 300 m3;
b. vergroting van de oppervlakte is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van recreatie - recreatiebedrijf 2' of de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie recreatiebedrijf 4';
c. vergroting van de oppervlakte is uitsluitend toegestaan als is aangetoond dat de recreatiewoningen
worden gebruikt voor recreatief verblijf in de vorm van permanent wisselende recreatieve
(nacht)verblijfsmogelijkheden, ter ondersteuning van de bedrijfsmatige exploitatie van het terrein.
9. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.2, aanhef en onder e
voor wat betreft de bouw van bijzondere recreatiewoningen, stacaravans of trekkershutten en toestaan
dat een recreatiewoning, stacaravan of trekkershut wordt gebouwd met een grotere goothoogte en/of
bouwhoogte, met inachtneming van het volgende:
a. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden en
beeldkwaliteit;
b. de goothoogte maximaal 8 meter bedraagt;
c. de bouwhoogte maximaal 10 meter bedraagt;
d. de maximum inhoudsmaten zoals genoemd in artikel 16.2.2, aanhef en onder e blijven onverkort
van kracht.
10. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.2 voor de bouw van een
bijzonder recreatieverblijf in de vorm van een boomhut met in achtneming van het volgende:
a. de oppervlakte maximaal 10 m2 bedraagt;
b. de inhoud maximaal 30 m3 bedraagt;
c. het aantal boomhutten per recreatieterrein maximaal 8 bedraagt;
d. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
11. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.1 onder g voor wat betreft
het aantal trekkershutten en toestaan dat een groter aantal trekkershutten wordt gerealiseerd, met
inachtneming van de volgende regels:
a. per recreatieterrein zijn maximaal 13 trekkershutten toegestaan;
b. de afstand tot de bestemmingsgrens bedraagt minimaal 15 m;
c. de onderlinge afstand tussen de trekkershutten bedraagt minimaal 5 m.
12. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.6 onder a en toestaan
dat er een antennemast ten behoeve van de verblijfsrecreatie wordt gebouwd, met inachtneming van de
volgende regels:
a. per recreatieterrein is maximaal één antennemast toegestaan;
b. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de aanwezige landschapswaarden;
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c. de hoogte van de antennemast bedraagt maximaal 35 m;
d. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
13. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.4 voor wat betreft het
toestaan dat binnen de inhoud van een bedrijfswoning een tweede zelfstandige wooneenheid wordt
gerealiseerd, mits:
a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg
verleend wordt binnen de bedrijfswoning dan wel dat er sprake is van een zodanige relatie tussen
de bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige omstandigheden, dat in redelijkheid
aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de toekomst kunnen verlenen van
mantelzorg in dezelfde woning wil wonen;
b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide wooneenheden
waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg;
c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning, tot ten hoogste 65 m2, wordt
benut voor de tweede wooneenheid;
d. de bedrijfswoning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in visueel opzicht de
uitstraling van één woning behoudt;
e. de bedrijfswoning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een toegelaten minimale
inhoud heeft van meer dan 350 m3;
f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare
sloopmeters, met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
14. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.4 onder d voor wat
betreft de maximum inhoud van de 'bedrijfswoning' en toestaan dat een 'bedrijfswoning' wordt gebouwd
met een grotere inhoud, mits:
a. de inhoud niet meer bedraagt dan 1.000 m3;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
c. sprake is van vermindering (door sloop) van gebouwen volgens de staffeling in de onderstaande
tabel:
Inhoud woning

Sloopeis

Tot 1000 m3

1,5 m2 inzetbare sloopmeters voor iedere m3 vergroting

met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
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15. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.1, aanhef en de leden b
tot en met e, en toestaan dat hotelkamers worden gerealiseerd, met inachtneming van het volgende:
a. de hotelkamers vormen een onzelfstandig en ondergeschikt onderdeel van het recreatiebedrijf;
b. het aantal hotelkamers bedraagt per recreatiebedrijf maximaal 8;
c. de hotelkamers maken onderdeel uit van een gebouw voor centrale voorzieningen, danwel dienen ter
invulling van en komen in de plaats van recreatiewoningen;
d. indien hotelkamers in de plaats komen van recreatiewoningen kunnen in de plaats van één
recreatiewoning twee hotelkamers worden gerealiseerd;
e. de hotelkamers worden gerealiseerd binnen de toegestane afmetingen voor de centrale voorzieningen,
danwel binnen die voor recreatiewoningen, met dien verstande dat in het laatste geval twee
hotelkamers samen de afmeting van één recreatiewoning mogen hebben.
16. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.3, aanhef en lid c, en
toestaan dat de toegestane oppervlaktes voor horecavoorziening, niet zijnde hotel, kantoren ten
behoeve van de bedrijfsvoering, overdekte sport-, spel-, wellness- en zwemvoorziening, respectievelijk
kampwinkels onderling anders worden toegedeeld, met inachtneming van het volgende:
a. de gezamenlijk toegestane oppervlakte voor deze voorzieningen mag niet worden overschreden,
behoudens het bepaalde in artikel 16.4, lid 1;
b. de toegestane oppervlakte voor bergingen mag hierbij niet worden betrokken;
c. aangetoond dient te worden dat de centrale voorzieningen primair zijn bedoeld voor bezoekers die hun
recreatieve nachtverblijf op het betreffende recreatiebedrijf hebben.
17. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.2.3, aanhef en onder c, en
toestaan dat de toegestane oppervlaktes voor horecavoorziening, niet zijnde hotel, kantoren ten
behoeve van de bedrijfsvoering, overdekte sport-, spel-, wellness- en zwemvoorziening, respectievelijk
kampwinkels onderling anders worden toegedeeld, met inachtneming van het volgende:
a. de gezamenlijk toegestane oppervlakte voor deze voorzieningen mag niet worden overschreden,
behoudens het bepaalde in artikel 16.4, lid 1;
b. aangetoond dient te worden dat de centrale voorzieningen primair zijn bedoeld voor bezoekers die hun
recreatieve nachtverblijf op het betreffende recreatiebedrijf hebben;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
16.5

Specifieke gebruiksregels

16.5.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
a. de verkoop van mobiele kampeermiddelen en stacaravans op recreatiebedrijven als aangegeven in
artikel 16.1 aanhef en onder b, d en e mits deze detailhandel beperkt blijft tot ten hoogste 5 mobiele
kampeermiddelen en stacaravans die op enig moment per recreatiebedrijf ter verkoop worden
aangeboden;
b. het open stellen van centrale voorzieningen voor bezoekers die hun recreatieve nachtverblijf niet op het
betreffende recreatieterrein hebben;
c. het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
1. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
2. de totale grondoppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal
150 m2 bedraagt;
3. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen
verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;
4. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
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16.5.2 Gebruik strijdig met de bestemming
Als gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval aangemerkt:
a. het gebruik van centrale voorzieningen, recreatiewoningen, stacaravans, kampeermiddelen en
groepsaccommodatie voor permanente bewoning;
b. het gebruik van gebouwen voor een bardancing, een nachtclub of een discotheek;
c. het plaatsen van kampeermiddelen op verblijfsrecreatieterreinen die niet door een recreatiebedrijf
worden geëxploiteerd.
16.6

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 16.5.1, ten behoeve van het
gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning, woongebouw of
bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere bestemming dan de
bestemming Recreatie - Recreatiewoning;
b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of
bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte
verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2
bedraagt;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke
inpassing.
16.7

Wijzigingsbevoegdheid

1. Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor wat betreft het toestaan van
recreatiewoningen ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 2',
'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf 3' en/of 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebedrijf
4', de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, met
inachtneming van het volgende:
a. het maximaal aantal toegestane recreatiewoningen wordt berekend met behulp van de volgende
formule: (n1 x 200) + (n2 x 300) + (n3 x 500) < of = X, waarbij geldt:
n1 = aantal toeristische standplaatsen;
n2 = aantal stacaravans;
n3 = aantal recreatiewoningen;
X =totale bestemde oppervlakte van het verblijfsrecreatieterrein in m2;
met dien verstande dat toeristisch kamperen niet mag worden omgezet naar recreatiewoningen en
maximaal 50% van de bestemde oppervlakte van het terrein mag worden gebruikt voor
recreatiewoningen.
b. aangetoond dient te zijn dat de bouw van recreatiewoningen plaatsvindt in het kader van op
continuïteit gerichte bedrijfsmatige exploitatie van het verblijfsrecreatieterrein;
c. aangetoond dient te worden dat de bouw van recreatiewoningen uit bedrijfseconomisch oogpunt
een belangrijke bijdrage levert aan het exploitabel houden van het verblijfsrecreatieterrein;
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d. aangetoond dient te worden dat de recreatiewoningen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van
recreatief verblijf in de vorm van permanent wisselende recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden,
met het oog waarop op de verbeelding de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - wisselende
verhuur' kan worden opgenomen;
e. voor recreatiewoningen geldt dat daar permanent wisselende recreatieve
(nacht)verblijfsmogelijkheden worden aangeboden, door middel van het beheren of exploiteren van
de recreatiewoningen door een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon;
f. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
g. aangetoond dient te worden dat er geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische
waarden;
h. aangetoond dient te worden dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
i. aangetoond dient te zijn dat er een kwaliteitsverbetering van het totale terrein plaatsvindt;
j. aangetoond dient te zijn dat de bouw van recreatiewoningen een toegevoegde waarde heeft ten
opzichte van het bestaande recreatieve product en dat hieraan een reële behoefte bestaat in de
regio;
k. de wijzigingsbevoegdheid niet geldt voor het verblijfsrecreatieterrein in de onderstaande tabel:
Straat

Huisnummer

Naam recreatieterrein

Asselseweg

35

Dennekamp – vd Hoorn

2. Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen om het vergroten van de afmetingen van
recreatiewoningen mogelijk te maken, de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke
verplichtingen opnemen in de regels, met inachtneming van het volgende:
a. de oppervlakte van een recreatiewoning mag niet meer dan 85 m2 bedragen, de goothoogte mag
niet meer dan 6 m bedragen, de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen en het aantal
bouwlagen mag niet meer dan 2 bedragen;
b. aangetoond dient te zijn dat de bouw van recreatiewoningen plaatsvindt in het kader van op
continuïteit gerichte bedrijfsmatige exploitatie van het verblijfsrecreatieterrein;
c. aangetoond dient te worden dat de bouw van recreatiewoningen uit bedrijfseconomisch oogpunt
een belangrijke bijdrage levert aan het exploitabel houden van het verblijfsrecreatieterrein;
d. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
e. aangetoond dient te worden dat de recreatiewoningen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van
recreatief verblijf in de vorm van permanent wisselende recreatieve (nacht)verblijfsmogelijkheden,
met het oog waarop op de verbeelding de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - wisselende
verhuur' kan worden opgenomen;
f. voor recreatiewoningen geldt dat daar permanent wisselende recreatieve
(nacht)verblijfsmogelijkheden worden aangeboden, door middel van het beheren of exploiteren van
de recreatiewoningen door een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon;
g. aangetoond dient te zijn dat er een kwaliteitsverbetering van het totale terrein plaatsvindt;
h. aangetoond dient te zijn dat de bouw van recreatiewoningen een toegevoegde waarde heeft ten
opzichte van het bestaande recreatieve product en dat hieraan een reële behoefte bestaat in de
regio.
3. Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen om bij een recreatiebedrijf waar nu één
bedrijfswoning is toegestaan een tweede bedrijfswoning toe te staan, met inachtneming van het
volgende:
a. aangetoond dient te worden dat de aard en de omvang van de bedrijfsvoering - zowel kwantitatief als
kwalitatief - zodanig zijn en dat de kwaliteit van de dienstverlening waar het bedrijf voor staat van dien
aard is, dat een goede bedrijfsvoering en dienstverlening alleen structureel gewaarborgd kunnen
worden indien een tweede beheerder op het terrein woonachtig is;
b. aangetoond dient te worden dat deze bedrijfsvoering en dienstverlening ook op langere termijn in
voldoende mate en op duurzame wijze zijn verzekerd;
c. aangetoond dient te worden dat het recreatiebedrijf een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van ten
minste twee volledige arbeidskrachten, met een daarbij passend jaarinkomen.
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Artikel 17
17.1

Sport

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. sport, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding zoals in de onderstaande tabel is opgenomen, want
daar is alleen de specifieke, met die aanduiding corresponderende sportvoorziening toegestaan:
Aanduiding

sport

(go)

golfbaan

(ma)

manege

(spv)

sportveld

(zb)

zwembad

(ss-1)

specifieke vorm van sport - schietsport

(ss-2)

specifieke vorm van sport - hondentraining

(ss-3)

specifieke vorm van sport - hengelsport

b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'manege' voor bedrijfswoning(en) met bijbehorende
bijgebouwen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';
c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie' is een groepsaccommodatie toegestaan;
d. het gebruik als omschreven in artikel 17.5.2;
met daaraan ondergeschikt
e. onzelfstandige horecavoorzieningen;
met de daarbij behorende:
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerken zijnde;
tuinen en erven;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
speelvoorzieningen;
paden;
waterhuishoudkundige voorzieningen.

17.2

Bouwregels

17.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen geldt dat deze uitsluitend mogen worden gebouwd binnen een bouwvlak.

17.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduidingen:
'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte zoals op de verbeelding
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is weergegeven;
'manege', want daar geldt een maximum goothoogte van 4,5 m;
b. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduidingen:
'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte zoals op de
verbeelding is weergegeven;
'manege', want daar geldt een maximum bouwhoogte van 12 m;
c. de totale bebouwde oppervlakte van gebouwen voor een sportvoorziening mag niet meer bedragen dan
de in onderstaande lijst aangegeven oppervlakte:
Straat of aanduiding

Huisnummer

Oppervlakte (m2)

Baron van Nagellstraat

98

650

Elleboogweg

3

240

Essenerweg

88

2.980

Harremaatweg

22

1.153

Harskamperweg

22 en 22A

2.194

Harskamperweg

7 en 7bis

1.920

Hogesteeg

28 en 28A

1.600

Hunnenweg

16A

2.179

Hunnenweg

46

3.063

Kerkendelweg

41

804

Kootwijkerdijk

33

939

Overhorsterweg

10

426

Tolnegenweg

36

2.120

Velkemeensedijk

37A

900

(ss-2)

-

100

(ss-3)

-

100

met dien verstande dat:
ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie' is binnen de bedrijfsbebouwing een
groepsaccommodatie toegestaan met een maximum oppervlakte van 300 m2;
d. in afwijking van het bepaalde in artikel 17.2.1 mag maximaal 5% van de in het voorgaande lid
toegestane bebouwing buiten het bouwvlak worden opgericht;
e. onderbouwen zijn toegestaan met een totale oppervlakte van niet meer dan 60 m2 per
bestemmingsvlak.
17.2.3 Bedrijfswoning
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'manege' is één bedrijfswoning toegestaan, met dien
verstande dat indien het bestaande aantal bedrijfswoningen meer bedraagt, het aantal
bedrijfswoningen maximaal dat aantal mag bedragen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;
c. bij vervangende nieuwbouw dient de bedrijfswoning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
woning;
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d. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' want daar geldt de
maximum bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
f. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
g. onder een bedrijfswoning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de bedrijfswoning.
17.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning
Voor het bouwen van bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.

de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer dan 80 m² bedragen;
onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.

17.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.
e.

de bouwhoogte van palen, masten en ballenvangers mag niet meer dan 10 m bedragen;
de bouwhoogte van tribunes mag niet meer dan 8 m bedragen;
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
de oppervlakte van overkappingen en tribunes telt mee bij de berekening van de totale bebouwde
oppervlakte als bedoeld in artikel 17.2.2 onder c.

17.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van de nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
17.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 17.2.1 en toestaan dat wordt
gebouwd buiten het bouwvlak, mits:
a. de bebouwing niet meer bedraagt dan 5% van de in artikel 17.2.2 toegestane bebouwing;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 17.2.2 onder a voor wat
betreft de maximum goothoogte en toestaan dat de goothoogte van een bedrijfsgebouw niet meer dan
6 m bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
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b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 17.2.2 onder b voor wat
betreft de maximum bouwhoogte en toestaan dat de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw niet meer
dan 12 m bedraagt, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. de verhoging bedrijfstechnisch noodzakelijk is;
c. het aantal bouwlagen niet toeneemt.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 17.2.3 onder c voor wat
betreft de plaats van de bedrijfswoning en vervangende nieuwbouw van de bedrijfswoning op een
andere plaats toestaan, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 17.2.3 onder d voor wat
betreft de maximum goothoogte van een bedrijfswoning en toestaan dat de goothoogte van een
bedrijfswoning niet meer dan 6 m bedraagt, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
belangen van landschap en beeldkwaliteit.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 17.2.3 voor wat betreft het
toestaan dat binnen de inhoud van een bedrijfswoning een tweede zelfstandige wooneenheid wordt
gerealiseerd, mits:
a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg
verleend wordt binnen de bedrijfswoning dan wel dat er sprake is van een zodanige relatie tussen
de bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige omstandigheden, dat in redelijkheid
aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de toekomst kunnen verlenen van
mantelzorg in dezelfde woning wil wonen;
b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide wooneenheden
waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg;
c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning, tot ten hoogste 65 m2, wordt
benut voor de tweede wooneenheid;
d. de bedrijfswoning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in visueel opzicht de
uitstraling van één woning behoudt;
e. de bedrijfswoning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een toegelaten minimale
inhoud heeft van meer dan 350 m3;
f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare
sloopmeters, met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 17.2.3 onder e voor wat
betreft de maximum inhoud van de 'bedrijfswoning' en toestaan dat een 'bedrijfswoning' wordt gebouwd
met een grotere inhoud, mits:
a. de inhoud niet meer bedraagt dan 1.000 m3;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
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mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
c. sprake is van vermindering (door sloop) van gebouwen volgens de staffeling in de onderstaande
tabel:
Inhoud woning

Sloopeis

Tot 1000 m3

1,5 m2 inzetbare sloopmeters voor iedere m3 vergroting

met dien verstande dat:
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 31.1 en toestaan dat wordt
gebouwd ten behoeve van een functie waarvoor is of wordt afgeweken van het plan met toepassing van
artikel 17.6, mits dit in overeenstemming is met de in artikel 17.6 genoemde voorwaarden en wordt
gebouwd conform de in artikel 17.2 vermelde bouwregels, voor zover van toepassing.
17.5

Specifieke gebruiksregels

17.5.1 Gebruik strijdig met de bestemming
Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt het gebruik van een verblijfsaccommodatie voor
permanente bewoning.

17.5.2 Gebruik overeenkomstig het bestemmingsplan
1. Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt het gebruik van ruimten binnen de
bedrijfswoning ten behoeve van de uitoefening van één of meer aan huis verbonden beroep of
kleinschalig bedrijf en/of ten behoeve van bed & breakfast, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft
aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. maximaal 35% van de (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning, tot ten hoogste 60 m2, mag
worden gebruikt voor de aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit en bed & breakfast;
b. degene die de onder a genoemde activiteiten in de bedrijfswoning uitvoert, dient tevens de
bewoner van de bedrijfswoning te zijn;
c. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet
toegestaan;
d. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
2. het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
1. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
2. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2
bedraagt.
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17.6

Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 17.5.2 ten behoeve van de
uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf of bed & breakfast in een bijgebouw bij een
bedrijfswoning, mits:
a. maximaal 25% van de totale (vloer)oppervlakte van de bedrijfswoning en de bijgebouwen wordt gebruikt
voor bed & breakfast en/of het aan huis verbonden beroep of bedrijf;
b. de totale gezamenlijke (vloer)oppervlakte die wordt aangewend voor het aan huis verbonden beroep
en/of bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
e. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.

Artikel 18
18.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen waarbij geldt dat wegen uit maximaal 2 rijstroken (2x1) dienen te bestaan, uitgezonderd ter
plaatste van de aanduiding 'maximum aantal rijstroken' want daar geldt dat het aantal rijstroken niet
meer mag bedragen dan op de verbeelding is weergegeven, alsmede parallelrijbanen, opstelstroken,
in- en uitvoegstroken, op- en afritten;
b. voorzieningen voor verkeer waaronder tunnels, viaducten en bruggen;
c. ter plaatse van de aanduiding 'spoorweg' voor spoorwegen, inclusief spoorwegovergangen;
d. voet-, ruiter en rijwielpaden;
e. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
h. faunapassages en ongelijkvloerse kruisingen;
i. bermen en bermsloten.
met de daarbij behorende:
j. gebouwen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
l. werken, geen bouwwerken zijnde.
18.2

Bouwregels

18.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'spoorweg';
b. de oppervlakte van een gebouw mag maximaal 15 m2 bedragen;
c. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 4,5 m.
18.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. het bouwen van geluidswerende voorzieningen is niet toegestaan;
b. de bouwhoogte van palen, masten, verwijsborden, portalen voor de geleiding en viaducten mag niet
meer bedragen dan 12 m bij rijks-, provinciale en spoorwegen en niet meer dan 10 m bij overige
wegen;
c. ten behoeve van de bestemming is ondergronds bouwen toegestaan;
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d. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag niet meer bedragen dan 5 meter.
18.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. de gebruiksmogelijkheden van de nabijgelegen gronden;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
f. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
18.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 18.2.2 ten behoeve van het
bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde (geen geluidswerende voorziening zijnde) tot een
bouwhoogte van 20 m, met dien verstande dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden;
c. de verkeersveiligheid;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 18.2.2 ten behoeve van het
bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde en toestaan dat een geluidswerende voorziening wordt
gebouwd met een maximum hoogte van 5 m, met dien verstande dat geen onevenredige aantasting
plaatsvindt van:
a. het straat- en bebouwingsbeeld;
b. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden;
c. de verkeersveiligheid;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
18.5

Specifieke gebruiksregels

18.5.1 Gebruik strijdig met de bestemming
In afwijking van artikel 18.1 zijn speelvoorzieningen niet toegelaten ter plaatse van de aanduiding
'spoorweg.

18.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken,
geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het verbreden en verharden van onverharde paden, wegen en parkeergelegenheden en het
aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
b. werken en werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of
tengevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten.
2. Het in artikel 18.6, eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden
welke:
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a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
3. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, zijn in strijd met
het bestemmingsplan indien door de uitvoering daarvan, dan wel door de direct of indirect te
verwachten gevolgen, onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde, bedoeld in artikel 18.6, en
hieraan door het stellen van voorwaarden onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 19
19.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

water;
waterlopen;
waterberging;
watergangen;
waterpartijen;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
bruggen en duikers;
het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de natuur(wetenschappe)lijke waarde en de
landschappelijke waarde;

met daaraan ondergeschikt:
i.

extensief dagrecreatief medegebruik;

met de daarbij behorende:
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder waterkeringen, bruggen, dammen en/of duikers;
k. werken, geen bouwwerken zijnde.
19.2

Bouwregels

1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd;
2. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.
19.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bouwwerken, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van de nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
19.4

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 19.2 voor het oprichten van enig
bouwwerk na schriftelijke instemming van de waterbeheerder.
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19.5

Specifieke gebruiksregels

19.5.1 Gebruik strijdig met de bestemming
Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt het storten van slib.

19.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken,
geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het vergraven, egaliseren en ophogen van gronden;
b. het bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken en
telen van bomen, struiken en heesters;
c. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden en het
aanleggen van andere oppervlakte verhardingen;
d. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur;
e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief en/of educatief medegebruik.
2. Het in artikel 19.6, eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden
welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
3. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, zijn in strijd met
het bestemmingsplan indien door de uitvoering daarvan, dan wel door de direct of indirect te
verwachten gevolgen, onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het binnen deze bestemming beoogde
gebruik en/of aanwezige waarden, bedoeld in artikel 19.1 , en hieraan door het stellen van voorwaarden
onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 20
20.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in woningen;
b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactiviteit' tevens
voor bedrijfsmatige agrarische nevenactiviteiten door de bewoner van de woning;
c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'atelier' tevens voor een atelier en of kunstgalerie;
d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' tevens voor kantoor;
e. ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling' tevens voor caravanstalling;
f. ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats' alleen voor standplaats(en) van woonwagen(s)
met één berging en één gebouw voor sanitaire voorzieningen per standplaats;
g. het gebruik als omschreven in artikel 20.5.1.
met daarbij behorende
h.
i.
j.
k.

gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerken zijnde;
tuinen, landschappelijke beplanting, erven en parkeerplaatsen.
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20.2

Bouwregels

20.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd;
b. indien in een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangegeven, mag uitsluitend worden gebouwd in het
bouwvlak.
c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw' is uitsluitend één
woongebouw toegestaan;
d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kleine woning' is uitsluitend één
kleine woning toegestaan.
20.2.2 Woning
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen:
a. per bestemmingsvlak mag niet meer dan één woning worden gebouwd, uitgezonderd ter plaatse van:
1. de aanduiding 'maximum aantal woningen', want daar geldt als maximum aantal woningen het
aantal zoals op de verbeelding is aangegeven;
2. de aanduiding 'woning uitgesloten', want daar mogen geen woningen worden gebouwd;
b. bij vervangende nieuwbouw dient de woning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande woning;
c. de inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 660 m3, uitgezonderd ter plaatse van de
aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is
weergegeven;
d. de goothoogte van de woning mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de
aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum
goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
e. de bouwhoogte van de woning mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van de
aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum
bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
f. onder een woning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de onderzijde van
de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de woning.
20.2.3 Woongebouw
Voor het bouwen van een woongebouw gelden de volgende bepalingen:
a. een woongebouw dient twee woningen te omvatten, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding:
'maximum aantal woningen', want daar geldt als maximum aantal woningen het aantal zoals op de
verbeelding is aangegeven;
b. bij vervangende nieuwbouw dient het woongebouw te worden gebouwd ter plaatse van het bestaande
woongebouw;
c. de inhoud van een woongebouw mag niet meer bedragen dan 800 m3, uitgezonderd ter plaatse van de
aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is
weergegeven;
d. een woongebouw dient in hoofdzaak een niet-gelede hoofdbouwmassa te hebben;
e. de goothoogte van het woongebouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van
de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum
goothoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
f. de bouwhoogte van het woongebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, uitgezonderd ter plaatse van
de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum
bouwhoogte zoals op de verbeelding is weergegeven;
g. onder een woongebouw is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van het woongebouw.
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20.2.4 Bijgebouwen
Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de oppervlakte aan bijgebouwen per woning mag niet meer bedragen dan 80 m2, tenzij en voor zover
de bestaande grotere oppervlakte is gerealiseerd voor de functie wonen in welk geval, in afwijking van
artikel 31.3 aanhef en onder c, de bestaande grotere oppervlakte als maximum geldt, uitgezonderd ter
plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)', want daar geldt de maximum oppervlakte
zoals op de verbeelding is weergegeven;
b. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m, uitgezonderd ter plaatse van de
aanduiding 'caravanstalling' want daar bedraagt de maximum goothoogte 4 m voor gebouwen ten
behoeve van de caravanstalling;
c. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m;
d. onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 80 m2.
20.2.5 Kleine woning
Voor het bouwen van een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
a. bij vervangende nieuwbouw dient de kleine woning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande
kleine woning;
b. de inhoud van de kleine woning mag niet meer bedragen dan 350 m3;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte
zoals op de verbeelding is weergegeven;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding
'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum bouwhoogte
zoals op de verbeelding is weergegeven;
e. onder een kleine woning is een onderbouw toegestaan, waarbij geldt dat de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en maaiveld meetelt voor de inhoud van de kleine woning.
20.2.6 Bijgebouwen bij kleine woning
Voor het bouwen van bijgebouwen bij een kleine woning gelden de volgende bepalingen:
a. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
c. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40 m2, met dien verstande dat
indien de bestaande oppervlakte groter is, die grotere oppervlakte als maximum geldt, mits de
oppervlakte niet meer bedraagt dan 80 m2;
d. onder bijgebouwen zijn onderbouwen toegestaan, met dien verstande dat de oppervlakte aan
onderbouwen niet meer mag bedragen dan 40 m2.
20.2.7 Woonwagenstandplaats
Voor een standplaats van een woonwagen gelden de volgende bepalingen:
a. ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden' mogen niet meer standplaatsen worden
gecreëerd dan op de verbeelding is weergegeven;
b. de inhoud van de woonwagen mag niet meer bedragen dan 300 m3;
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 m, gemeten vanaf de begane grondvloer, uitgezonderd
ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', want daar geldt de maximum goothoogte
(m) zoals op de verbeelding is weergegeven;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,0 m, gemeten vanaf de begane grondvloer,
uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', want daar geldt de maximum
bouwhoogte (m) zoals op de verbeelding is weergegeven.
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20.2.8 Bijgebouwen bij woonwagenstandplaats
Voor het bouwen van bijgebouwen bij een woonwagenstandplaats gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte mag niet meer dan 2,5 m bedragen;
b. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 20 m2, met dien verstande dat
indien de bestaande oppervlakte van bijgebouwen groter is, die grotere oppervlakte als maximum
geldt, mits de oppervlakte niet meer bedraagt dan 40 m2.
20.2.9 Agrarische nevenactiviteiten
Voor het bouwen van gebouwen voor agrarische nevenactiviteiten gelden de volgende bepalingen:
a. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan de bestaande oppervlakte van de gebouwen voor
agrarische nevenactiviteiten;
b. de goothoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
c. de bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen.
20.2.10 Kantoor
Voor het bouwen van een kantoor gelden de volgende bepalingen:
a. het bouwen van een kantoor is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
b. uitsluitend de gebouwen die zijn toegestaan ten behoeve van een woning en de daarbij behorende
bijgebouwen mogen geheel of gedeeltelijk worden gebouwd als of verbouwd tot kantoren;
c. de kantoren moeten blijven binnen de maatvoering die voor gebouwen is bepaald in artikel 20.2.2 en
20.2.4.
20.2.11 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 6 m bedragen met dien verstande dat bij
paardrijbakken geen lichtmasten zijn toegestaan;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
d. de oppervlakte van overkappingen telt mee bij de berekening van de oppervlakte aan bijgebouwen als
bedoeld in artikel 20.2.4, artikel 20.2.6 of artikel 20.2.8.
20.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
h. een ongestoorde ligging van kabels en leidingen.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
20.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.2.1, artikel 20.2.2, artikel
20.2.3 en/of artikel 20.2.5 voor wat betreft de plaats van de woning, het woongebouw en/of de kleine
woning en toestaan dat vervangende nieuwbouw op een andere plaats plaatsvindt, mits:
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a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.2.2 onder d voor wat
betreft de maximum goothoogte van een woning of woongebouw en toestaan dat de goothoogte niet
meer dan 6 m bedraagt, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van
landschap en beeldkwaliteit.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.2.5, lid d. voor wat betreft
de maximum bouwhoogte van een kleine woning en toestaan dat de bouwhoogte niet meer dan 10 m
bedraagt, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en
beeldkwaliteit.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.2.2 voor wat betreft het
toestaan dat binnen de inhoud van een woning of een kleine woning een tweede zelfstandige
wooneenheid wordt gerealiseerd, mits:
a. de tweede wooneenheid rechtstreeks ten dienste staat van een situatie waarin mantelzorg
verleend wordt binnen de woning of de kleine woning dan wel dat er sprake is van een zodanige
relatie tussen de bewoners van de beide wooneenheden en van zodanige omstandigheden, dat in
redelijkheid aannemelijk is dat men om reden van het mogelijk in de toekomst kunnen verlenen
van mantelzorg in dezelfde woning of kleine woning wil wonen;
b. schriftelijke verklaringen worden overgelegd van de (hoofd)bewoners van beide wooneenheden
waaruit blijkt dat er sprake is, of zo nodig zal zijn, van mantelzorg;
c. maximaal 35% van de totale (vloer)oppervlakte van de woning of de kleine woning, tot ten hoogste
65 m2, wordt benut voor de tweede wooneenheid;
d. de woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd in visueel opzicht de uitstraling van
één woning behoudt;
e. de woning waarin de tweede wooneenheid wordt gerealiseerd een toegelaten inhoud heeft van
meer dan 350 m3.
f. er sprake is van sloop van gebouwen, met een oppervlakte van ten minste 300 m2 inzetbare
sloopmeters, met dien verstande dat:
indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van
meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen
bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende
perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag
worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
5. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.2.3 voor wat betreft het
toestaan dat binnen de inhoud van een 'woongebouw' in plaats van twee woningen slechts één woning
wordt gerealiseerd.
6. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de artikelen 20.2.2, 20.2.3 of 20.2.5
voor wat betreft de maximum inhoud van een 'woning' of een kleine woning en toestaan dat een woning
of kleine woning wordt gebouwd met een grotere inhoud tot maximaal 1.000 m3, of voor wat betreft de
maximum inhoud van een woongebouw en toestaan dat een woongebouw wordt gebouwd met een
grotere inhoud tot maximaal 1.500 m3, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
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mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
b. sprake is van sloop van gebouwen in de vorm van 1,5 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m3
vergroting van de woninginhoud;
met dien verstande dat:
indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van
meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen
bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende
perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag
worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
7. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.2.4 of artikel 20.2.6 voor
wat betreft de maximum oppervlakte aan bijgebouwen en toestaan dat een grotere oppervlakte aan
bijgebouwen wordt gebouwd, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit en
mits de architectonische en/of cultuurhistorische waarden van de bebouwing niet in onevenredige
mate worden geschaad;
b. de maximale gezamenlijke oppervlakte van de voor de functie wonen vergunde bijgebouwen bij een
woning bedraagt 400 m2;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
d. er sprake is van de sloop van gebouwen in de vorm van 2 m2 inzetbare sloopmeters per 1 m2 extra
oppervlakte aan bijgebouwen, met dien verstande dat:
geen sloop van gebouwen hoeft plaats te vinden voor het vergroten van de maximum
oppervlakte aan bijgebouwen tot 250 m2 indien deze vergroting van de oppervlakte dient ter
vervanging van een gelijke oppervlakte aan gebouwen die behoren bij de betreffende woning en
onder het overgangsrecht vallen;
indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van
meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen
bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende
perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag
worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet mee tellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
8. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.2.1, onder b, en toestaan
dat bijgebouwen buiten een bouwvlak worden gebouwd, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.
20.5

Specifieke gebruiksregels

20.5.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming
Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
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1. gebruik van ruimten binnen de 'woning', een 'woongebouw' of kleine woning ten behoeve van de
uitoefening van één of meer aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast, voor
zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
a. maximaal 35% van de (vloer)oppervlakte van de woning of kleine woning , tot ten hoogste 60 m2 bij
een woning of een woongebouw en 35 m2 bij een kleine woning mag worden gebruikt voor de aan
huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast;
b. degene die de onder a genoemde activiteiten in de woning, het woongebouw of kleine woning
uitvoert, tevens de bewoner van deze woning dient te zijn;
c. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet
toegestaan;
d. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
2. het gebruik van grond als paardrijbak, mits:
a. de paardrijbak wordt gebruikt ten dienste van bewoners van de woning of een woongebouw;
b. de paardrijbak ligt binnen het bestemmingsvlak of aansluitend aan het bestemmingsvlak met
inachtneming van het bepaalde in 3.5.1. aanhef en onder d;
c. de paardrijbak ligt achter de voorgevelrooilijn;
d. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 800 m2;
e. de afstand tot een woning van een derde niet minder dan 50 m bedraagt.
3. het hobbymatig houden van vee.
4. ter plaatse van de aanduiding 'atelier' is tevens de verkoop van kunstwerken toegestaan.
5. het gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
1. de zonnecollectoren geplaatst worden achter de voorgevelrooilijn
2. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 150 m2
bedraagt;
3. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het geschatte eigen
verbruik van de woning met bijbehorende bijgebouwen;
4. de aanwezige daken van woning(en) en bijgebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.
20.6

Afwijken van de gebruiksregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.5.1 onder 1 ten behoeve
van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast in een
bijgebouw, mits:
a. maximaal 25% van de totale (vloer)oppervlakte van de woning, het woongebouw of de kleine
woning en de bijgebouwen wordt gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, het kleinschalige
bedrijf en/of bed & breakfast;
b. de totale gezamenlijke (vloer)oppervlakte die wordt aangewend voor het aan huis verbonden
beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast niet meer bedraagt dan 60 m2 bij een woning of
woongebouw en 35 m2 bij een kleine woning;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
e. een kamer/verblijfseenheid voor bed & breakfast heeft een maximum oppervlakte van 30 m2.
2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.5.1 onder 2 ten behoeve
van het gebruik van grond als paardrijbak waarbij de paardrijbak ligt voor de voorgevelrooilijn, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
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b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen.
3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.1 en de stalling van
caravans, campers en boten van derden toestaan, mits deze plaatsvindt in bestaande gebouwen.
4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 20.5.1, ten behoeve van het
gebruik van grond voor het plaatsen van zonnecollectoren, mits:
a. de zonnecollectoren ten dienste staan van een woning, bedrijfswoning, kleine woning,
woongebouw of bedrijfsgebouwen binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak met een andere
bestemming dan de bestemming Wonen;
b. de grond waarop de zonnecollectoren geplaatst worden direct grenst aan het bestemmingsvlak of
bouwvlak waartoe de zonnecollectoren behoren;
c. de geschatte opbrengst in kilowattuur mag niet meer zijn dan ten hoogste het eigen geschatte
verbruik van in lid a. genoemde gebouwen;
d. de aanwezige daken van woning(en) en (bedrijfs)gebouwen onvoldoende geschikt zijn door vorm,
monumentale waarde, afmeting of oriëntatie om de zonnecollectoren op te bevestigen;
e. de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor het plaatsen van zonnecollectoren maximaal 250 m2
bedraagt;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
h. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
i. het terrein waarop de zonnecollectoren staan wordt voorzien van een goede landschappelijke
inpassing.
20.7

Wijzigingsbevoegdheid

1. Burgemeester en wethouders kunnen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw' en
'maximum volume' opnemen ten behoeve van de bouw van twee woningen in één monumentaal
gebouw, met inachtneming van het volgende:
a. de vestiging mag uitsluitend plaatsvinden in een rijksmonument of gemeentelijk monument;
b. de cultuurhistorische waarde van het gebouw mag niet worden aangetast;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad.
2. Burgemeester en wethouders kunnen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw' en
'maximum volume' opnemen ten behoeve van de bouw van twee woningen in één gebouw, de
bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, met
inachtneming van het volgende:
a. het realiseren van een tweede woning in één gebouw mag uitsluitend plaatsvinden wanneer in het
verlengde van eerder verleende gemeentelijke medewerking voor inwoning feitelijk een situatie is
ontstaan die in belangrijke mate vergelijkbaar is met twee (nagenoeg) zelfstandige woningen;
b. er er moet sprake zijn van de sloop van gebouwen met een oppervlakte van ten minste 300 m2
inzetbare sloopmeters ten behoeve van het recht op de tweede woning, vermeerderd met 1,5 m2
per 1 m3 waarmee de inhoud van het woongebouw mag worden vergroot ten opzichte van de op
grond van dit plan toegestane inhoud van de bestaande woning, tot een maximum inhoud van
1.500 m3;
met dien verstande dat er geen sloopverplichting van 300 m2 geldt ten behoeve van het recht op
een tweede woning, wanneer:
in het verlengde van eerder verleende gemeentelijke medewerking voor inwoning feitelijk voor 1
januari 1988 een situatie is ontstaan die in belangrijke mate vergelijkbaar is met twee
(nagenoeg) zelfstandige woningen;
de inwoning aantoonbaar onafgebroken heeft plaatsgevonden sinds 1 januari 1988;
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c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad.
3. Burgemeester en wethouders kunnen de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - agrarische
nevenactiviteit' verwijderen, indien de agrarische nevenactiviteiten zijn beëindigd.
4. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Wonen wijzigen in de bestemming Agrarisch en
daarbij een bouwvlak opnemen ten behoeve van de vestiging van een agrarisch bedrijf, al dan niet met
de aanduiding intensieve veehouderij, en daarbij de aanduiding 'maximum volume' (m3) opnemen of de
bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, mits:
a. de bestemming Wonen ligt ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone landbouwontwikkelingsgebied, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding overig - kernrandzone;
b. aannemelijk is gemaakt dat na omschakeling een toekomstbestendig en volwaardig agrarisch
bedrijf ontstaat;
c. landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan, waaraan door
burgemeester en wethouders goedkeuring is verleend;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan
door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen;
e. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
f. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het
toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden;
g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
h. het bouwvlak een oppervlakte heeft die niet meer bedraagt dan 1,5 hectare;
i. voor het toekennen van de bestemming Agrarisch met een bouwvlak saldo beschikbaar is binnen
de component aantal bouwvlakken van de salderingsregistratie;
j. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 660 m3 bedragen, behoudens het bepaalde in
artikel 31.3 onder b.
5. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Wonen en de bestemming Agrarisch voor zover
deze direct grenst aan de bestemming Wonen wijzigen om de bouw van maximaal twee extra
woningen (ten opzichte van het bestaande aantal woningen en/of kleine woningen) mogelijk te maken
en daarbij de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw', de aanduiding 'aantal woningen'
en/of aanduidingen opnemen over de inhoud van de woning en de oppervlakte aan bijgebouwen, de
bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, met
inachtneming van het volgende:
a. de inhoud van een woning die geen deel uitmaakt van een woongebouw mag niet minder dan 350
m3 en niet meer dan 1.000 m3 bedragen;
b. per woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw. Voor een groter oppervlakte aan bijgebouw
zijn inzetbare sloopmeters vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.4, lid 6 ;
c. indien het nieuwe bestemmingsvlak kleiner is dan het te wijzigen bestemmingsvlak, kan op een
deel van de gronden de bestemming Agrarisch worden gelegd met daarbij dubbelbestemmingen
en/of gebiedsaanduidingen indien en voor zover deze ook op aangrenzende gronden met de
bestemming Agrarisch liggen;
d. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
e. er moet sprake zijn van een clustering van gebouwen, waarbij de vorm van het nieuwe
bestemmingsvlak is afgestemd op zowel het omringende landschap als de belangen van derden;
f. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
g. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie;
h. waar wordt gesproken over een nieuw bestemmingsvlak kan in plaats daarvan ook gekozen
worden voor meerdere bestemmingsvlakken met de bestemming Wonen, die voor de toepassing
van de regels in dit lid, samen gelden als het nieuwe bestemmingsvlak;
i. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
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Per woning

Benodigde inzetbare sloopmeters

Woningrecht

300 m2

Per m3 woninginhoud

1,5 m2

met dien verstande dat:
van de te slopen oppervlakte minimaal 500 m2 inzetbare sloopmeters gesloopt moet worden
op het perceel waarop deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast;
alle bebouwing dient te worden gesloopt, behoudens de bestaande woning met daarbij
behorende bijgebouwen, tenzij het een gebouw(en) betreft welke met toepassing van deze
wijzigingsbevoegdheid wordt ingezet voor hergebruik;
indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van
meer dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen
bijgebouwen aanwezig is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende
perceel volledig moeten zijn benut voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag
worden meegerekend om aan de vereiste oppervlakte te komen ;
bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande woning (inclusief minimaal 80 m2 aan
daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal
de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 20.2.6) buiten beschouwing
wordt gelaten;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
6. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Wonen en de bestemming Agrarisch voor zover
deze direct grenst aan de bestemming Wonen wijzigen in de bestemming Bedrijf - Niet agrarisch en
daarbij de aanduiding 'maximum volume' (m3) of de bestemming Groen en voorwaardelijke
verplichtingen opnemen in de regels, met inachtnaming van de volgende regels:
a. de (vloer)oppervlakte van de bebouwing ten behoeve van de nieuwe bestemming mag maximaal
1.000 m2 bedragen, met dien verstande dat de (vloer)oppervlakte maximaal 750 m2 mag bedragen
ter plaatse van:
de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V;
de dubbelbestemming 'Waarde – openheid en reliëf'
b. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
c. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
d. detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en
ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter
plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks
verband staan met de uitgeoefende handelingen;
e. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
f. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie;
g. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
h. bij een wijziging naar de bestemming 'Bedrijf - niet agrarisch' zijn uitsluitend bedrijven toegestaan
die genoemd worden in bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten onder categorie 1 en 2, mits het
geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft;
i. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:
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Bedrijf - Niet agrarisch

Benodigde inzetbare sloopmeters

Bedrijfsrecht

100 m2

Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 500 m2

2 m2

Per m2 vloeroppervlakte van 501 tot en met 1.000 m2 3 m2

met dien verstande dat:
indien de (vloer)oppervlakte van de te realiseren bedrijfsgebouwen meer bedraagt dan 300 m2,
van de te slopen (vloer)oppervlakte minimaal 500 m2 inzetbare sloopmeters gesloopt moet
worden op het perceel waarop deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast;
alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de
daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met
toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik;
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande woning (inclusief minimaal 80 m2 aan
daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal
de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 20.2.6) buiten beschouwing
wordt gelaten;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
j.

de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 660 m3 bedragen, behoudens het bepaalde in
artikel 31.3 onder b.

7. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Wonen en de bestemming Agrarisch voor zover
deze direct grenst aan de bestemming Wonen wijzigen in de bestemming Bedrijf - Landelijk, Cultuur
en ontspanning, Maatschappelijk, Recreatie of Recreatie - Verblijfsrecreatie en daarbij de aanduiding
'maximum volume' (m3) of de bestemming Groen en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de
regels, met inachtnaming van de volgende regels:
a. de (vloer)oppervlakte van de bebouwing ten behoeve van de nieuwe bestemming mag maximaal
1.000 m2 bedragen, met dien verstande dat de (vloer)oppervlakte maximaal 750 m2 mag bedragen
ter plaatse van:
de aanduiding overig - ecologische hoofdstructuur;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV;
de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V;
de dubbelbestemming 'Waarde - Openheid en Reliëf.
b. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
c. er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
d. detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel als onzelfstandig en
ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter
plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks
verband staan met de uitgeoefende handelingen;
e. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
f. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie;
g. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden;
h. bij een wijziging naar de bestemming Bedrijf - Landelijk zijn uitsluitend bedrijven toegestaan die
genoemd worden in de tabel in artikel 5.1, lid a., danwel die daarmee vergelijkbaar zijn, mits het
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i.

geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreft
er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen, waarbij de volgende eisen gelden:

Bedrijven, niet zijnde Bedrijf - Niet agrarisch

Benodigde inzetbare sloopmeters

Bedrijfsrecht

100 m2

Per m2 vloeroppervlakte van 0 tot en met 1.000 m2

2 m2

met dien verstande dat:
indien de (vloer)oppervlakte van de te realiseren bedrijfsgebouwen meer bedraagt dan 300 m2,
van de (vloer)oppervlakte aan bebouwing die wordt ingezet voor hergebruik en/of sloop
minimaal 500 m2 inzetbare sloopmeters afkomstig moet zijn van het perceel waarop deze
wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast
alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de
daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met
toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik;
uitsluitend indien de sloopmogelijkheden op het betreffende perceel volledig zijn benut, mag
ook de sloopoppervlakte van meerdere locaties worden meegerekend om aan de vereiste
sloopoppervlakte te komen;
bij de berekening van de sloopoppervlakte de bestaande woning (inclusief minimaal 80 m2 aan
daaraan toe te rekenen bijgebouwen) en indien aanwezig de kleine woning (inclusief minimaal
de daaraan toe te rekenen bijgebouwen als aangegeven in artikel 20.2.6) buiten beschouwing
wordt gelaten;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente
Barneveld, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het
Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.
j.

de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 660 m3 bedragen, behoudens het bepaalde in
artikel 31.3 onder b.

8. Burgemeester en wethouders kunnen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woongebouw'
opnemen ten behoeve van het omzetten van de bestaande woning naar een woongebouw met twee
woningen, en/of aanduidingen opnemen over de inhoud van woningen en/of de oppervlakte aan
bijgebouwen, de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de
regels, met inachtneming van het volgende:
a. bij de extra woning geldt een basisrecht van 80 m2 bijgebouw;
b. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de milieusituatie;
c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig
worden geschaad;
d. het terrein dient te worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
e. er dient sprake te zijn van sloop (en hergebruik) van gebouwen waarbij de volgende eisen gelden:
Per woning

Benodigde inzetbare sloopmeters

Woningrecht

300 m2

Per m3 vergroting

1,5 m2

Basisrecht bijgebouw extra woning

160 m2

met dien verstande dat:
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de inhoud van een woongebouw mag niet meer dan 1.500 m3 bedragen;
alle bebouwing dient te worden gesloopt, met uitzondering van de bestaande woning(en) en de
daaraan toe te rekenen bijgebouwen, tenzij het (een) gebouw(en) betreft welke met toepassing van
deze wijzigingsbevoegdheid word(t)(en) ingezet voor hergebruik;
indien op het betreffende perceel per bestaande woning een daarbij behorende oppervlakte van meer
dan 400 m2 aan al dan niet onder het overgangsrecht gebrachte of te brengen bijgebouwen aanwezig
is, de sloopmogelijkheden boven die oppervlakte op het betreffende perceel volledig moeten zijn benut
voordat de sloopoppervlakte van meerdere locaties mag worden meegerekend om aan de vereiste
oppervlakte te komen;
monumentale gebouwen niet mogen worden gesloopt en niet meetellen in de bepaling van de
sloopoppervlakte;
de inzetbare sloopmeters zijn afkomstig uit het buitengebied van de gemeente Barneveld, dan wel uit
het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016
hebben vastgesteld;
verzekerd is dat herbouw van de gesloopte gebouwen niet mogelijk is.

Artikel 21
21.1

Wonen - Voormalige recreatiewoning

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Voormalige recreatiewoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in woningen;
met de daarbij behorende:
b.
c.
d.
e.

gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
werken, geen bouwwerken zijnde;
tuinen en erven.

21.2

Bouwregels

21.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen geldt dat deze uitsluitend achter de voorgevelrooilijn mogen worden
gebouwd.

21.2.2 Woning
Voor het bouwen van een woning gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.
e.

per bestemmingsvlak mag niet meer dan één woning worden gebouwd;
bij vervangende nieuwbouw dient de woning te worden gebouwd ter plaatse van de bestaande woning;
de oppervlakte van de woning mag niet meer dan 70 m2 bedragen;
de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte mag niet meer dan 4,5 m bedragen.

21.2.3 Bijgebouwen
Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen;
b. de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 15 m2.
21.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
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a.
b.
c.
d.

de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 6 m bedragen;
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
de bouwhoogte van overige bouwwerken mag niet meer dan 3 m bedragen;
de oppervlakte van overkappingen telt mee met de berekening van de totale gezamenlijke bebouwde
oppervlakte als genoemd in artikel 21.2.2 en 21.2.3.

21.3

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de
bebouwing, ten behoeve van:
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
e. de gebruiksmogelijkheden de nabijgelegen gronden;
f. de landschappelijke inpassing van de bebouwing;
g. architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing.
2. Bij het stellen van nadere eisen is de procedure zoals weergegeven in artikel 36.1 van toepassing.
21.4

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 21.2.2 onder b voor wat
betreft de plaats van de recreatiewoning en vervangende nieuwbouw van de woning op een andere
plaats toestaan, mits:
a. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.

Artikel 22
22.1

Leiding - Gas

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van een (ondergrondse) aardgasleiding.

22.2

Bouwregels

Op deze gronden mogen in afwijking van hetgeen in overige bestemmingen is bepaald geen bouwwerken
worden gebouwd, met uitzondering van bebouwing ten behoeve van het leidingbeheer, waarvoor geldt dat:
a. de oppervlakte van gebouwen niet meer bedraagt dan 40 m2;
b. de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan 3 m.
22.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 22.2 voor het oprichten van enig
bouwwerk na schriftelijke instemming van de leidingbeheerder.

22.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken,
geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van diepwortelende en/of hoog opgaande beplanting, waaronder bijvoorbeeld
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rietbeplanting;
b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het verrichten van grondroeractiviteiten, bijvoorbeeld het aanbrengen van rioleringen, kabels,
leidingen en drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk;
d. diepploegen;
e. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
f. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
g. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
h. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
i. het indrijven van voorwerpen in de bodem of enige andere werkzaamheden die van invloed kunnen
zijn op de integriteit of werking van de gasleiding, niet zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in
de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.
2. De werken en werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid zijn slechts toelaatbaar, na
schriftelijke instemming van de leidingbeheerder.
3. Het in het artikel 22.4 eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden
welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.

Artikel 23
23.1

Leiding - Hoogspanning

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de hoogspanningsleiding en het woon- en
leefmilieu.

23.2

Bouwregels

Op deze gronden mogen in afwijking van hetgeen in overige bestemmingen is bepaald geen bouwwerken
worden gebouwd, met uitzondering van bebouwing ten behoeve van het leidingbeheer, waarvoor geldt dat:
a. de bouwhoogte van hoogspanningsmasten niet meer mag bedragen dan 65 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 3 m.
23.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 23.2 voor wat betreft het
oprichten van bebouwing overeenkomstig de ter plaatse geldende bestemming, met uitzondering van
(bedrijfs)woningen en na schriftelijke instemming van de elektriciteitsmaatschappij.

23.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken,
geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van hoog opgaande beplanting, waaronder bijvoorbeeld bomen;
b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen.
2. De werken en werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid zijn slechts toelaatbaar, indien het
belang van de leiding daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
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3. Het in het artikel 23.4 eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden
welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.

Artikel 24
24.1

Leiding - Riool

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van een rioolleiding.

24.2

Bouwregels

Op deze gronden mogen in afwijking van hetgeen in overige bestemmingen is bepaald geen bouwwerken
worden opgericht, met uitzondering van bebouwing ten behoeve van het leidingbeheer, waarvoor geldt dat:
a. de oppervlakte van gebouwen niet meer bedraagt dan 100 m2;
b. de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedraagt dan 3 m.
24.3

Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 24.2 voor wat betreft het
oprichten van bebouwing overeenkomstig de ter plaatse geldende bestemming, mits het behoud van een
veilige ligging en de continuïteit van de leidingen zijn gewaarborgd.

24.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken,
geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van diepwortelende en/of hoog opgaande beplanting, waaronder bijvoorbeeld
rietbeplanting;
b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
c. het verrichten van grondroeractiviteiten, bijvoorbeeld het aanbrengen van rioleringen, kabels,
leidingen en drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk;
d. diepploegen;
e. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
f. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
g. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
h. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
i. het indrijven van voorwerpen in de bodem of enige andere werkzaamheden die van invloed kunnen
zijn op de integriteit of werking van de rioolleiding, niet zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in
de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.
2. De werken en werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid zijn slechts toelaatbaar, indien het
belang van de leiding daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
3. Het in het artikel 24.4 eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden
welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
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Artikel 25
25.1

Waarde - Archeologie 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(-en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden van de
gronden.

25.2

Bouwregels

1. Op of in deze gronden mogen, in afwijking van hetgeen in overige bestemmingen is bepaald, geen
bouwwerken worden gebouwd voor zover de oppervlakte van het (ondergrondse) bouwwerk meer dan
10.000 m2 en de ondergrondse bouwdiepte meer dan 0,3 m bedraagt.
2. Ter plaatse van de volgende aanduidingen geldt dat op deze gronden, in afwijking van hetgeen in
overige bestemmingen en in het eerste lid is bepaald, mogen geen bouwwerken worden gebouwd:
a. voor zover de oppervlakte van het (ondergrondse) bouwwerk bij 'specifieke vorm van waarde archeologie 1 - middelhoge verwachtingswaarde' meer dan 1.500 m2 en de ondergrondse
bouwdiepte meer dan 0,3 m bedraagt, uitgezonderd ter plaatse van een bouwvlak binnen de
bestemming Agrarisch, want daar geldt dit voor zover de oppervlakte van het (ondergrondse)
bouwwerk meer dan 2.000 m2 en de ondergrondse bouwdiepte meer dan 0,3 m bedraagt;
b. voor zover de oppervlakte van het (ondergrondse) bouwwerk bij 'specifieke vorm van waarde archeologie 1 - hoge verwachtingswaarde' meer dan 250 m2 en de ondergrondse bouwdiepte meer
dan 0,3 m bedraagt;
c. voor zover de oppervlakte van het (ondergrondse) bouwwerk bij 'specifieke vorm van waarde archeologie 1 - historische kern' meer dan 100 m2 en de ondergrondse bouwdiepte meer dan 0,3
m bedraagt;
d. voor zover de ondergrondse bouwdiepte bij 'specifieke vorm van waarde - archeologie 1 vastgestelde archeologische waarde' meer dan 0,3 m bedraagt.
3. Als artikel 25.2, lid 1 dan wel 25.2, lid 2 van toepassing is, dan mag desondanks worden gebouwd
ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) - met inachtneming van de
voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - indien de archeologische waarden van het
terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld met een
archeologisch onderzoeksrapport en/of advies van een archeologisch deskundige. In dat geval kan aan
de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de voorwaarde worden verbonden dat technische
maatregelen worden getroffen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden
behouden.
4. Indien uit de hiervoor bedoelde onderzoeksrapport en/of advies blijkt dat de archeologische waarden
zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag toch een omgevingsvergunning verlenen op
voorwaarde dat:
a. opgravingen worden verricht en daarvan rapport wordt gedaan; en/of
b. een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg de werken of werkzaamheden
die leiden tot bodemverstoring, begeleidt.
25.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is binnen de bestemming 'Waarde - Archeologie 1' verboden zonder of in afwijking van een
vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit
te voeren of te laten uitvoeren over een oppervlakte van meer dan 10.000 m2:
a. grondbewerkingen dieper dan 0,3 m onder het maaiveld, zoals afgraven, diepploegen, egaliseren,
frezen, scheuren van grasland, aanleg of rooien van bos, boomgaard of diepwortelende beplanting,
aanbrengen van oppervlakteverhardingen, aanleggen van drainage, verwijderen van funderingen;
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b. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verruimen en dempen van bestaande waterlopen
en kolken;
c. het aanleggen van leidingen dieper dan 0,3 m onder het maaiveld.
2. Ter plaatse van aanduidingen geldt dat het verboden is zonder of in afwijking van een vergunning van
het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te
laten uitvoeren zoals genoemd in artikel 25.3, lid 1, sub a, b en c:
a. bij 'specifieke vorm van waarde - archeologie 1 - middelhoge verwachtingswaarde' over een
oppervlakte van meer dan 1.500 m2,
uitgezonderd ter plaatse van een bouwvlak binnen de bestemming Agrarisch, want daar geldt dit
bij een oppervlakte van meer dan 2.000 m2;
b. bij 'specifieke vorm van waarde - archeologie 1 - hoge verwachtingswaarde' over een oppervlakte
van meer dan 250 m2;
c. bij 'specifieke vorm van waarde - archeologie 1 - historische kern' over een oppervlakte van meer
dan 100 m2;
d. bij 'specifieke vorm van waarde - archeologie 1 - vastgestelde archeologische waarde'.
3. De vergunning kan worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
archeologische waarden van de gronden.
4. Het in artikel 25.3 lid 1 en lid 2 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden
welke:
a. behoren bij het normale onderhoud, gebruik en beheer dan wel archeologisch onderzoek betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden
uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
c. de archeologische waarde niet onevenredig aantasten, hetgeen kan blijken uit een archeologisch
rapport en/of advies van een archeologisch deskundige.
25.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigingen in die zin dat deze bestemming komt te
vervallen, indien als gevolg van een nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de archeologische
waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn of indien het
rijksmonument geschrapt is uit het register op grond van de Erfgoedwet.

Artikel 26
26.1

Waarde - Archeologie 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(-en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden van de
gronden.

26.2

Bouwregels

Op of in deze gronden mogen, in afwijking van hetgeen in overige bestemmingen is bepaald, geen
bouwwerken worden gebouwd.

26.3

Afwijken van de bouwregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 26.1 en 26.2 ten behoeve van
het (ondergronds) bouwen van bouwwerken, waarbij moet worden voldaan aan de volgende
voorwaarden:
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a. de archeologische waarden van het terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende
mate is vastgesteld met een archeologische onderzoeksrapport en/of advies van een
archeologisch deskundige. In dat geval kan aan de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
de voorwaarde worden verbonden dat technische maatregelen worden getroffen, waardoor
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. indien uit het hiervoor bedoelde onderzoeksrapport en/of advies blijkt dat de archeologische
waarden van de gronden zullen worden verstoord, kan het bevoegd gezag een
omgevingsvergunning verlenen op voorwaarde dat:
opgravingen worden verricht en daarvan rapport wordt gedaan; en/of
een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg de werken of
werkzaamheden die leiden tot bodemverstoring, begeleidt.
26.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is binnen de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' verboden zonder of in afwijking van een
vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit
te voeren of te laten uitvoeren:
a. grondbewerkingen, zoals afgraven, diepploegen, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, aanleg
of rooien van bos, boomgaard of diepwortelende beplanting, aanbrengen van
oppervlakteverhardingen, aanleggen van drainage, verwijderen van funderingen;
b. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verruimen en dempen van bestaande waterlopen
en kolken;
c. het aanleggen van leidingen.
2. De vergunning kan worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
archeologische waarden van de gronden.
3. Het in artikel 26.4 lid 1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. behoren bij het normale onderhoud, gebruik en beheer dan wel archeologisch onderzoek betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden
uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
c. de archeologische waarde niet onevenredig aantasten, hetgeen kan blijken uit een archeologisch
rapport en/of advies van een archeologisch deskundige.
26.5

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigingen in die zin dat deze bestemming komt te
vervallen, indien als gevolg van een nader archeologisch onderzoek is gebleken dat de archeologische
waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet langer aanwezig zijn of indien het
rijksmonument geschrapt is uit het register op grond van de Erfgoedwet.

Artikel 27
27.1

Waarde - Beplanting en Verkaveling

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beplanting en Verkaveling' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het behoud van landschappelijke
waarden in de vorm van opgaande beplanting en kenmerkende kavelstructuren, uitgezonderd:
a. ter plaatse van een bouwvlak binnen de bestemming Agrarisch, Agrarisch - Paardenhouderij of
Maatschappelijk - Militair terrein;
b. ter plaatse van de bestemmingen Bedrijf - Landelijk, Bedrijf - Niet agrarisch, Cultuur en ontspanning,
Detailhandel, Horeca, Maatschappelijk, Recreatie, Recreatie - Recreatiewoning, Recreatie Verblijfsrecreatie, Sport, Wonen en Wonen - Voormalige recreatiewoning.
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27.2
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is binnen de bestemming 'Waarde - Beplanting en Verkaveling' verboden zonder of in afwijking van
een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het kappen en/of rooien van bomen en houtgewas;
b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, parkeervoorzieningen en het aanleggen
van andere oppervlakte verhardingen;
c. het graven, vergraven of dempen van waterlopen.
2. Het in het eerste lid, vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:
a. behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;
b. die reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden
uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
3. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, zijn in strijd met
het bestemmingsplan indien door de uitvoering daarvan, dan wel door de direct of indirect te
verwachten gevolgen, onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde, bedoeld in artikel 27.1, en
hieraan door het stellen van voorwaarden onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 28
28.1

Waarde - Openheid en Reliëf

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Openheid en Reliëf' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het behoud van kleinschalige of
grootschalige openheid alsmede reliëf, uitgezonderd:
a.

ter plaatse van een bouwvlak binnen de bestemming Agrarisch, Agrarisch - Paardenhouderij of
Maatschappelijk - Militair terrein;
b. ter plaatse van de bestemmingen Bedrijf - Landelijk, Bedrijf - Niet agrarisch, Cultuur en ontspanning,
Detailhandel, Horeca, Maatschappelijk, Recreatie, Recreatie - Recreatiewoning, Recreatie Verblijfsrecreatie, Sport, Wonen en Wonen - Voormalige recreatiewoning;
c. mest- en/of voeropslagvoorzieningen buiten een bouwvlak binnen de bestemming Agrarisch of
Agrarisch - Paardenhouderij.
28.2

Bouwregels

Op of in deze gronden mogen, in afwijking van hetgeen in overige bestemmingen is bepaald, geen
bouwwerken worden gebouwd, anders dan erf- en terreinafscheidingen uitgezonderd aansluitend aan het
bouwvlak waar bij recht of bij afwijking gebouwd kan worden.

28.3

Specifieke gebruiksregels

28.3.1 Gebruik strijdig met de bestemming
Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt, in afwijking van hetgeen overigens in dit plan is
bepaald, het telen van houtachtige gewassen en het beplanten met fruitbomen voor bedrijfsmatige
doeleinden.

28.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is binnen de bestemming 'Waarde – Openheid en Reliëf' verboden zonder of in afwijking van een
vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit
154

"Verzamelherziening Buitengebied 2012 geconsolideerd" (concept)

Verzamelherziening Buitengebied 2012 geconsolideerd
te voeren of te laten uitvoeren:
a. het vergraven, egaliseren en ophogen van gronden alsmede de aanleg van wallen;
b. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur.
2. Het in het eerste lid, vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:
a. behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;
b. die reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden
uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
3. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, zijn in strijd met
het bestemmingsplan, indien door de uitvoering daarvan, dan wel door de direct of indirect te
verwachten gevolgen, onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde, bedoeld in artikel 28.1, en
hieraan door het stellen van voorwaarden onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

Artikel 29
29.1

Waterstaat - Waterhuishouding

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterhuishouding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(-en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de
waterhuishoudkundige functie van de gronden, uitgezonderd:
a.

ter plaatse van een bouwvlak binnen de bestemming Agrarisch, Agrarisch - Paardenhouderij of
Maatschappelijk - Militair terrein;
b. ter plaatse van de bestemmingen Bedrijf - Landelijk, Bedrijf - Niet agrarisch, Cultuur en ontspanning,
Detailhandel, Horeca, Maatschappelijk, Recreatie, Recreatie - Recreatiewoning, Recreatie Verblijfsrecreatie, Sport, Wonen en Wonen - Voormalige recreatiewoning.
29.2
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
1. Het is binnen de bestemming 'Waterstaat - Waterhuishouding' verboden zonder of in afwijking van een
vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit
te voeren of te laten uitvoeren:
a. het draineren van grond;
b. het vergraven, verruimen, uitdiepen of dempen van waterlopen en oppervlaktewater;
c. andere werkzaamheden die een wijziging van de waterhuishouding tot gevolg kunnen hebben.
2. Het in het eerste lid, vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:
a. behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;
b. die reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden
uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
3. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, zijn in strijd met
het bestemmingsplan, indien door de uitvoering daarvan, dan wel door de direct of indirect te
verwachten gevolgen, onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde, bedoeld in artikel 29.1, en
hieraan door het stellen van voorwaarden onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.
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Hoofdstuk 3
Artikel 30

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.

Artikel 31
31.1

Algemene bouwregels

Bouwen ten dienste van de bestemming

Er mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

31.2

Ondergronds bouwen

1. Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van een onderbouw, danwel een
onoverdekte toegangsconstructie voor een onderbouw, tenzij het een mestbassin of daarmee
samenhangend of vergelijkbaar bouwwerk betreft;
2. Het bouwen van een onderbouw en onoverdekte toegangsconstructie is uitsluitend toegestaan indien
en voor zover dit in de regels uitdrukkelijk is bepaald;
3. Indien de onderzijde van de begane grondvloer niet gelijk is aan het maaiveld, telt de ruimte tussen de
onderzijde van de begane grondvloer en het maaiveld mee voor de inhoud van het gebouw;
4. De bouwdiepte van een onderbouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m.
31.3

Bestaande maten

In afwijking van hetgeen in de bouwregels van Hoofdstuk 2 is bepaald, mag:
a. indien de bestaande afstand geringer is, die geringere afstand als minimum afstand worden
aangehouden voor dat gebouw en voor uitbreidingen van dat gebouw;
b. indien de bestaande inhoud groter is, die grotere inhoud als maximum inhoud worden aangehouden
voor dat gebouw;
c. indien de bestaande oppervlakte groter is, die grotere oppervlakte als maximum oppervlakte geldt voor
dat gebouw, met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is op de oppervlakte van
bijgebouwen, recreatiewoningen en stacaravans.
d. indien de bestaande goothoogte hoger is, die hogere goothoogte als maximum goothoogte wordt
aangehouden voor dat gebouw en voor uitbreidingen van dat gebouw;
e. indien de bestaande bouwhoogte hoger is, die hogere bouwhoogte als maximum bouwhoogte wordt
aangehouden voor dat gebouw en voor uitbreidingen van dat gebouw, met dien verstande dat deze
bepaling niet van toepassing is en op de bouwhoogte van recreatiewoningen en stacaravans als
bedoeld in 16.2.2 en op de bouwhoogte van woningen als bedoeld in 20.2.2 met dien verstande dat
indien na de dag van terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan de bestaande afwijkende
maten meer in overeenstemming met het plan zijn gebracht, deze nieuwe maatvoeringen als minimum
respectievelijk maximum moeten worden aangehouden.
31.4

Bestaande overkappingen

In afwijking van hetgeen in de bouwregels van Hoofdstuk 2 is bepaald, geldt voor bestaande overkappingen
het volgende:
a. wanneer een oppervlakte voor bedrijfsgebouwen is aangegeven, tellen bestaande overkappingen niet
mee bij de berekening van de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen;
b. bestaande overkappingen als bedoeld onder a mogen worden vervangen door eenzelfde oppervlakte
aan nieuwe overkappingen, met inachtneming van de overige bouwregels van Hoofdstuk 2.
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31.5

Inpandige bijgebouwen

Indien een bijgebouw wordt gerealiseerd overeenkomstig het bepaalde in de tweede volzin van artikel 1.29:
a. telt dit bijgebouw niet mee voor de bepaling van de inhoud van de woning;
b. telt de (vloer)oppervlakte van dit gebouw mee als oppervlakte aan bijgebouwen.

Artikel 32
32.1

Algemene gebruiksregels

Gebruik strijdig met de bestemming

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval aangemerkt:
a. het gebruiken van de gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als storten/of opslagplaats voor bij de bestemming passend gebruik;
b. het gebruiken van gronden voor sport- en wedstrijdterreinen, uitgezonderd het gebruik dat in Hoofdstuk
2 Bestemmingsregels uitdrukkelijk is toegestaan;
c. het gebruiken van gronden voor motor- en modelvliegtuigsport;
d. het gebruiken van gronden voor militair oefenterrein met motorvoertuigen, uitgezonderd het gebruik dat
in de bestemming Maatschappelijk - Militair terrein uitdrukkelijk is toegestaan;
e. het gebruiken van gronden voor een seksinrichting;
f. het gebruiken van gronden voor een landingsplaats voor vliegtuigen, helikopters en/of
ultralighthelikopters, niet zijnde traumahelikopters.
32.2

Gebruik overeenkomstig de bestemming

Als gebruik overeenkomstig de bestemming wordt aangemerkt:
1. het gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en
manifestaties, indien en voor zover daarvoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of
vrijstelling is vereist en deze is verleend;
2. het aanleggen van kabels en/of leidingen ten behoeve van de drinkwatervoorziening, de riolering, de
waterhuishouding, de energievoorziening en de datacommunicatie, met uitzondering van:
a. hoogspanningsleidingen;
b. buisleidingen waarop het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing is,
c. buisleidingen voor het transport van water, afvalwater of stoom met een doorsnede van 1 meter of
meer en een lengte van 10 km of meer.
32.3

Bestaand afwijkend gebruik

Wanneer een bijgebouw bij een woning op basis van voor de dag van terinzagelegging van het
ontwerp-bestemmingsplan door de gemeente verleende medewerking in gebruik is voor een aan huis
verbonden beroep, kleinschalig bedrijf en/of bed & breakfast, mag dit gebruik worden voortgezet.

32.4

Parkeernormen

1. Voor nieuwe ontwikkelingen - dat wil zeggen bouwactiviteiten waarbij de bruto vloeroppervlakte
toeneemt of gebruik dat nog niet bestaat op de dag van terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan - geldt dat voldoende parkeerplaatsen aanwezig dienen te zijn (en te blijven)
conform de parkeernormen zoals opgenomen in de Parkeernormen (bijlage 3 Parkeernormen). Indien
de beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, wordt rekening gehouden met die
wijziging;
2. Het voorgaande geldt niet voor het vergroten van een woning.
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Artikel 33
33.1

Algemene aanduidingsregels

geluidzone - industrie

Ongeacht de bestemming zijn de gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' tevens
bestemd voor de bescherming van de geluidsruimte van het industrieterrein.

33.1.1 Bouwregels
In afwijking van hetgeen in de bestemmingsregels is bepaald, mogen ter plaatse van de aanduiding
'geluidzone - industrie' geen nieuwe (bedrijfs-)woningen worden gebouwd.

33.1.2 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 33.1.1 voor wat betreft
(bedrijfs)woningen, welke zijn toegestaan overeenkomstig de ter plaatse geldende bestemming, mits de bij
de Wet geluidhinder toegestane geluidbelasting op de gevel (voorkeursgrenswaarde) niet wordt
overschreden, dan wel gebruik kan worden gemaakt van een, voor de vaststelling van het plan, door
burgemeester en wethouders verleende hogere waarde, met inachtneming van de daarbij gestelde
voorwaarden.

33.2

milieuzone - geurzone

Ongeacht de bestemming zijn de gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' ook
bestemd voor de bescherming van de geur veroorzakende activiteit.

33.2.1 Bouwregels
Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' geldt dat op die gronden geen geurgevoelige
objecten mogen worden opgericht.

33.2.2 Specifieke gebruik sregels
Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' geldt dat gebouwen niet als geurgevoelige objecten
mogen worden gebruikt.

33.2.3 Wijzigingsbevoegdheid
a. Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 'milieuzone geurzone' wordt gewijzigd of komt te vervallen, mits de desbetreffende bedrijfsactiviteit is gewijzigd of
beëindigd, dan wel sprake is van wijziging in regelgeving of vergunningverlening;
b. Een wijziging kan slechts worden vastgesteld mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1. de milieu- en/of externe veiligheidssituatie;
2. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
3. de waarden en functies die het plan beoogt te beschermen.
33.3

overig - ecologische hoofdstructuur

Ongeacht de bestemming van de gronden zijn ter plaatse van de aanduiding 'overig - ecologische
hoofdstructuur' specifieke regels van toepassing die zijn opgenomen bij de bestemmingen Agrarisch,
Agrarisch - Paardenhouderij en Bedrijf - Niet agrarisch.
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33.4

overig - kernrandzone

Ongeacht de bestemming van de gronden zijn ter plaatse van de aanduiding 'overig - kernrandzone'
specifieke regels van toepassing die zijn opgenomen bij de bestemmingen Agrarisch en Wonen.

33.5

reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV

Ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone – extensiveringsgebied GV' (Gelderse Vallei) zijn
specifieke regels van toepassing die zijn opgenomen bij de bestemming Agrarisch.

33.6

reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V

Ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone – extensiveringsgebied V' (Veluwe) zijn specifieke
regels van toepassing die zijn opgenomen bij de bestemming Agrarisch.

33.7

reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied' zijn specifieke regels
van toepassing die zijn opgenomen bij de bestemmingen Agrarisch en Wonen.

33.8

reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV

Ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone – verwevingsgebied GV' (Gelderse Vallei) zijn
specifieke regels van toepassing die zijn opgenomen bij de bestemmingen Agrarisch en Wonen.

33.9

reconstructiewetzone - verwevingsgebied V

Ter plaatse van de aanduiding 'reconstructiewetzone – verwevingsgebied V' (Veluwe) zijn specifieke regels
van toepassing die zijn opgenomen bij de bestemmingen Agrarisch en Wonen.

33.10

relatie

Bestemmingsvlakken, bouwvlakken en aanduidingsvlakken die door de aanduiding 'relatie' met elkaar
verbonden zijn gelden voor de toepassing van dit bestemmingsplan als één bestemmingsvlak,
respectievelijk één bouwvlak, respectievelijk één aanduidingsvlak.

33.11

veiligheidszone - Activiteitenbesluit

33.11.1 Bouwregels
Ongeacht de bestemming zijn op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone Actualiteitenbesluit' geen nieuwe beperkt kwetsbare objecten toegestaan.

33.11.2 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 33.11.1 voor wat betreft beperkt
kwetsbare objecten, welke zijn toegestaan overeenkomstig de ter plaatse geldende bestemming, mits:
a. de afstand van het gasdrukmeet- en regelstation tot het beperkt kwetsbare object niet minder bedraagt
dan 2 meter bij een kast en 4 meter bij een kaststation;
b. de belangen en de veiligheid van het gasdrukmeet- en regelstation niet worden geschaad;
c. vooraf advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
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33.12

veiligheidszone - lpg

Ongeacht de bestemming zijn de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' tevens
bestemd voor de bescherming van het woon- en leefmilieu.

33.12.1 Bouwregels
In afwijking van hetgeen in de bestemmingsregels is bepaald, mogen ter plaatse van de aanduiding
'veiligheidszone - lpg' geen (beperkt) kwetsbare objecten worden gebouwd.

33.13

voorwaardelijke verplichting

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - Voorwaardelijke verplichting 1', 'Overige zone Voorwaardelijke verplichting 2', 'Overige zone - Voorwaardelijke verplichting 3', 'Overige zone Voorwaardelijke verplichting 4', 'Overige zone - Voorwaardelijke verplichting 5' en 'Overige zone Voorwaardelijke verplichting 6' gelden voorwaardelijke verplichtingen. Voor de in onderstaande tabel
opgenomen locaties zijn de daar aangegeven voorwaardelijke verplichtingen van toepassing.

Straat

huis wijzigingsplan/p voorwaardelijke verplichting artikel in
num artiele
de regels
mer herziening
van het
plan

datum,
nummer
vaststellings
besluit

Apeldoornsestraat

107

26 augustus
2014, nr
606028

Apeldoornsestraa 1: gebruik inrichting binnen
t VII (W)
twee jaar voordat
omgevingsvergunning verleend
kan worden;
3: slopen bebouwing
voorafgaand aan verlenen
omgevingsvergunning voor een
woning.

6.1.1

6.1.2

Boshuisweg

17

Boshuisweg I (W) 1: gebruik volgens de
bestemming toegestaan als
binnen twee jaar
omgevingsvergunning voor
bouwen is verleend.

6.1.1

1 april 2015,
624134

Drieënhuizerweg

40

Drieënhuizerweg
III (W)

2: gebruik toegestaan als
binnen drie jaar na
inwerkingtreding van
omgevingsvergunning voor
bouwen de landschappelijke
inrichting realiseren

5.2.1

17 november
2015, 650238

Essenerweg

109, Essenerweg XII
109B (W)

4: sloopeis, sloop gerealiseerd
hebben binnen een jaar na
inwerkingtreding
omgevingsvergunning voor
bouwen.

6.1.1

25 maart
2015, 622913
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Hessenweg

12

Kapweg,
Graafhorstweg

30,
20

Klettersteeg Grote Fliertweg

1

Hessenweg X (W) 2: gebruik toegestaan als
binnen twee jaar na
inwerkingtreding van
omgevingsvergunning voor
bouwen de landschappelijke
inrichting realiseren
3: slopen bebouwing
voorafgaand aan verlenen
omgevingsvergunning voor een
woning.

6.1.1

Kapweg-Graafhor 1: gebruik volgens de
stweg (W)
bestemming toegestaan voor
verhuur voor tijdelijke
huisvesting van werknemers
t.b.v. gebruiksgerichte
paardenhouderij.

5.1.1

21 januari
2016, 657697

6.1.2

8 maart 2016,
661820

Klettersteeg-Grot 1: gebruik volgens de
6.1.1
e Fliertweg (PH) bestemming toegestaan als
binnen twee jaar
omgevingsvergunning voor
bouwen is verleend de inrichting
overeenkomstig inrichtingsplan
is gerealiseerd.

14 december
2016, 16-125

Laageinderweg

35/
37

Laageinderweg IV 1: gebruik volgens de
5.1.1
(W)
bestemming toegestaan als
binnen twee jaar
omgevingsvergunning voor
bouwen is verleend de inrichting
overeenkomstig inrichtingsplan
is gerealiseerd.

21 juni 2016,
1015025

Lange Zuiderweg

98

Lange Zuiderweg
IV (W)

15 februari
2016, 660442

Nachtegaalweg

26/
28

Nachtegaalweg II 1: gebruik volgens de
(W)
bestemming toegestaan als
binnen twee jaar
omgevingsvergunning voor
bouwen is verleend ,de
inrichting overeenkomstig
inrichtingsplan is gerealiseerd.

Renswoudsestraat
weg

65

Renswoudsestraa 1: gebruik volgens de
6.1.1
tweg III (W)
bestemming toegestaan als
binnen twee jaar de inrichting
overeenkomstig inrichtingsplan
is gerealiseerd.

1: gebruik volgens de
6.1.1
bestemming toegestaan als
binnen twee jaar
omgevingsvergunning voor
bouwen is verleend de inrichting
overeenkomstig inrichtingsplan
is gerealiseerd;
5: gebruik van de inrichting is
6.1.2
toegestaan op voorwaarde dat
de maximale toegestane
ammoniakdepositie niet wordt
overschreden.
6.1.1
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5 januari
2016, 653626

7 juni 2016,
1014199
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Sandersstraat

5

Sandersstraat I
(W)

1: gebruik volgens de
9.1.1
bestemming toegestaan als
binnen twee jaar
omgevingsvergunning voor
bouwen is verleend,de inrichting
overeenkomstig inrichtingsplan
is gerealiseerd;
3: te slopen bebouwing te
9.1.2
hebben gesloopt voordat de
omgevingsvergunning voor
bouwen wordt verleend.

15 februari
2016, 660762

Apeldoornsestraat 107
Boshuisweg 17
Essenerweg 109 en 109bis
Drieënhuizeweg 40
Hessenweg 12
Kapweg 30 - Graafhorstweg 20
Klettersteeg - Grote Fliertweg 1
Laageinderweg 35-37
Lange Zuiderweg 98
Nachtegaalweg 26-28
Renswoudsestraatweg 65
Sandersstraat 5
33.14

vrijwaringszone - molenbiotoop

Ongeacht de bestemming zijn de gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop'
tevens bestemd voor de bescherming van de werking van de molen en de waarde van de molen als
landschapsbepalend element.

33.14.1 Bouwregels
In afwijking van hetgeen in de bestemmingsregels is bepaald, geldt ter plaatse van de aanduiding
'vrijwaringszone - molenbiotoop' dat niet hoger mag worden gebouwd dan:
a. binnen een afstand van 100 m van de molen: de bouwhoogte die gelijk is aan de hoogte van de
onderste punt van de verticaal staande wiek van de molen;
b. buiten een afstand vanaf 100 m van de molen: de bouwhoogte genoemd onder a vermeerderd met 1/30
van de afstand tussen het bouwwerk en de molen.
met dien verstande dat deze regels zijn niet van toepassing op bestaande bouwwerken.
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33.14.2 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 33.14.1, mits is
aangetoond dat het bouwplan ter plaatse aanvaardbaar is in verband met de belangen van de molen.

33.14.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken,
geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur;
2. het ophogen van gronden;
3. het planten van bomen, heesters en andere opgaande beplanting.
b. Het verbod uit artikel 33.14.3, sub a is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
1. het normale onderhoud betreffen;
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
c. De vergunning mag alleen en moet worden geweigerd indien het verlenen van de omgevingsvergunning
leidt tot onevenredige afbreuk aan de belangen van de molen.

Artikel 34
34.1

Algemene afwijkingsregels

Algemene afwijkingsregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het plan:
a. indien en voor zover afwijkingen ten aanzien van de grens of de richting van wegen,
parkeerstroken, paden, bermen en sloten en ligging van bebouwingsgrenzen noodzakelijk zijn ter
aanpassing van het plan aan de werkelijke toestand van het terrein, die bij de uitmeting blijkt, mits
die afwijkingen ten opzichte van hetgeen op de verbeelding is weergegeven niet meer dan 10 m
zijn;
b. ten behoeve van het bouwen in afwijking van de bepalingen ten aanzien van de afmetingen van de
bebouwing met uitzondering van oppervlakte en inhoudsmaten, mits de afwijkingen beperkt blijven
tot ten hoogste 10% van de in het plan weergegeven maten;
c. voor wat betreft de maximum inhoud van een inpandige (voormalige) bedrijfswoning in een
(voormalig) agrarisch bedrijfsgebouw en toestaan dat een woning wordt gebouwd met een grotere
inhoud, mits (indien aanwezig) de bestaande architectonische en/of cultuurhistorische waarde van
het (voormalige) agrarische bedrijfsgebouw blijft gehandhaafd dan wel wordt versterkt;
d. voor wat betreft het toestaan dat de gronden in afwijking van het bepaalde in artikel 33.13, op een
andere gelijkwaardige wijze worden ingericht en in stand worden gehouden dan is bepaald in het
inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in de betreffende bijlage(n) van de regels, mits:
de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden
geschaad;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit;
de gemeentelijke landschapsadviseur akkoord gaat met de voorgestelde andere
gelijkwaardige wijze van inrichting.
2. Een omgevingsvergunning, als bedoeld in het eerste lid, kan niet worden verleend indien enig
aangrenzend terrein of enige aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is
met het plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd
en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.
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Artikel 35
35.1

Algemene wijzigingsregels

Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen, indien en voor zover dringende redenen die na het vaststellen van
het plan tot hun kennis zijn gekomen hiertoe aanleiding geven en voor zover het belang van een goede
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied dat in het plan is begrepen niet wordt geschaad:
1. een bestemmingsgrens tussen twee bestemmingsvlakken zodanig wijzigen, dat het kleinste
bestemmingsvlak met niet meer dan 10% wordt verkleind of vergroot;
2. een bebouwingsgrens zodanig wijzigen, dat het bebouwingsvlak met niet meer dan 10% wordt
verkleind of vergroot.
35.2

Standplaats

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 'specifieke vorm van
detailhandel - Standplaats' wordt toegevoegd aan de gronden, mits geen onevenredige aantasting
plaatsvindt van:
het straat- en bebouwingsbeeld;
de woonsituatie;
de verkeersveiligheid;
de milieusituatie; en
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
35.3

Wijzigingsbevoegdheid lpg

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a. de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' wordt verwijderd, indien en voor zover het lpg-vulpunt en het
lpg-reservoir feitelijk zijn verwijderd;
b. de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' wordt verplaatst, indien en voor zover het lpg-vulpunt en/of het
lpg-reservoir zodanig worden verplaatst dat ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' geen
(beperkt) kwetsbare objecten (meer) voorkomen en mits het groepsrisico kan worden verantwoord;
c. de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' wordt vergroot of verkleind indien wijziging van de wettelijke
veiligheidsafstanden daartoe aanleiding geven.
35.4

Wijzigingsbevoegdheid Staat van Bedrijfsactiviteiten

Burgemeester en wethouders kunnen de bij het plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten wijzigen en
soorten bedrijven toevoegen of afvoeren dan wel de categorie-indeling van soorten bedrijven wijzigen, mits
de stand van de techniek hiertoe aanleiding geeft, met dien verstande dat alleen bedrijven die zijn
genoemd onder de categorieën 1 en 2 zijn toegestaan.

Artikel 36
36.1

Algemene procedureregels

Procedure bij het stellen van nadere eisen

Voor een besluit tot het stellen van een nadere eis geldt de volgende voorbereidingsprocedure:
1. een ontwerpbesluit ligt, met bijhorende stukken, gedurende twee weken ter inzage;
2. burgemeester en wethouders geven voorafgaand aan de terinzagelegging kennis van het
ontwerpbesluit in één of meer dag-, nieuws of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze.
De kennisgeving geschiedt tevens langs elektronische weg;
3. de kennisgeving houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren brengen van zienswijzen
gedurende de onder 1 genoemde termijn;
4. burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen naar voren hebben gebracht de beslissing
daaromtrent mede.
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Hoofdstuk 4
Artikel 37
37.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
37.2

Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te
laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 38

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' van de
gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld

d.d. tot vaststelling.

Mij bekend,

de griffier.
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Bijlage 1

Lijst Kleinschalige bedrijfsactiviteiten

a. autorijschool (geen theorie)
b. bloemschikker
c. computerservice (o.a. systeembouw/-analyse)
d. decorateur
e. fietsenreparateur (verkoop niet inbegrepen)
f. fotograaf
g. goud- en zilversmid
h. glazenwasser
i. hoedenmaker
j. hondentrimmer
k. instrumentenmaker
l. kaarsenmaker
m. kapper
n. klompenmaker
o. klussenbedrijf (geen be- en verwerkende activiteiten op het perceel)
p. koeriersdienst (eigen rijder: ten hoogste 1 auto)
q. lijstenmaker
r. loodgieter
s. meubelmaker
t. muziekinstrumentenmaker
u. nagelstudio/pedicure/manicure
v. pottenbakker
w. prothesemaker
x. reisorganisatie (geen reisbureau met etalagefunctie)
y. reparatie van kleine consumentenartikelen (antiek/radio's-tv's/horloges etc.)
z. schoonheidsspecialist
aa. schilder
bb. traiteur
cc. taxibedrijf (eigen rijder: ten hoogste 1 auto)
dd. tussenpersoon/commissionair
ee. zadelmaker
ff. hobbymatige activiteiten die qua aard en omvang vergelijkbaar zijn met bovengenoemde
activiteiten (uitgezonderd agrarische activiteiten)
gg. hobbymatige exposities en musea.
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Bijlage 2

Staat van Bedrijfsactiviteiten
OMSCHRIJVING

8
0
2
3
4
5
6
0
1
2
0
1
2
3
4
5
0
1
2
0
1
2
0

CATEGORIE

108
102
102
102
102
102
102
1031
1031
1031
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
104101
104101
104101
104102
104102
104102
1042

GROOTSTE
AFSTAND

151
152
152
152
152
152
152
1531
1531
1531
1532, 1533
1532, 1533
1532, 1533
1532, 1533
1532, 1533
1532, 1533
1541
1541
1541
1542
1542
1542
1543

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
Plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. < = 500 m2
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Slachterijen en overige vleesverwerking:
- slachterijen en pluimveeslachterijen
- bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m²
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²
- loonslachterijen
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000
m²
Visverwerkingsbedrijven:
- conserveren
- roken
- verwerken anderszins: p.o.> 1000 m²
- verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²
- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²
Aardappelprodukten fabrieken:
- vervaardiging van aardappelproducten
- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²
Groente- en fruitconservenfabrieken:
- jam
- groente algemeen
- met koolsoorten
- met drogerijen
- met uienconservering (zoutinleggerij)
Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
- p.c. < 250.000 t/j
- p.c. >= 250.000 t/j
Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
- p.c. < 250.000 t/j
- p.c. >= 250.000 t/j
Margarinefabrieken:

GEVAAR

4
0
1
3
4
5
6
7

GELUID

01
016
10, 11
101, 102
101, 102
101
101
101
101
101, 102

STOF

014
15
151
151
151
151
151
151
151

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

30

10

30

10

30

2

100
300
100
50
30
50

0
0
0
0
0
0

100
100
100
50
50
50

50

0

50

200
300
300
100
50

0
0
10
10
10

100 C
50 C
50 C
50
30

30
0
30
30
10

200
300
300 D
100
50

4.1
4.2
4.2
3.2
3.1

300
50

30
10

200 C
50

50 R
50 R

300
50

4.2
3.1

50
50
100
300
300

10
10
10
10
10

100
100
100
200
100

10
10
10
30
10

100
100
100
300
300

3.2
3.2
3.2
4.2
4.2

200
300

30
50

100 C
300 C Z

30 R
50 R

200
300

4.1
4.2

200
300

10
10

100 C
300 C Z

100 R
200 R

200
300

4.1
4.2

C
C
C
C

50 R
50 R
50 R
30
10
10
10

C
C
C
C
C

100 D
300
100
50
50
50
50

3.2
4.2
3.2
3.1
3.1
3.1
3.1

Bijlage 2

Staat van Bedrijfsactiviteiten
OMSCHRIJVING

2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m²
4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden
5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m²
Deegwarenfabrieken
0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:
2 - theepakkerijen
Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen

0
0

CATEGORIE

10821
10821
10821
1073
1083
1083
108401
1089

0
1
2

GROOTSTE
AFSTAND

1584
1584
1584
1585
1586
1586
1587
1589

0
1
2
0
3
5
6

- p.c. < 250.000 t/j
- p.c. >= 250.000 t/j
Zuivelprodukten fabrieken:
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j
- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j
- overige zuivelprodukten fabrieken
Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²
- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²
Meelfabrieken:
- p.c. >= 500 t/u
- p.c. < 500 t/u
Grutterswarenfabrieken
Zetmeelfabrieken:
- p.c. < 10 t/u
- p.c. >= 10 t/u
Veevoerfabrieken:
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water
- mengvoeder, p.c. < 100 t/u
- mengvoeder, p.c. >= 100 t/u
Vervaardiging van voer voor huisdieren
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens
- v.c. >= 7500 kg meel/week
Banket, biscuit- en koekfabrieken
Suikerfabrieken:
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

100
200

10
10

200 C
300 C Z

30 R
50 R

200
300

4.1
4.2

50
100
50
50
10

0
0
50
0
0

100
300
300
100
30

50
50
50
50
0

100
300
300
100
30

3.2
4.2
4.2
3.2
2

200
100
50

100
50
100

300 C Z
200 C
200 C

100 R
50 R
50

300
200
200 D

4.2
4.1
4.1

200
300

50
100

200 C
300 C Z

30 R
50 R

200
300

4.1
4.2

300
200
300
200

100
50
100
100

200
200
300
200

30
30
50 R
30

300
200
300
200

4.2
4.1
4.2
4.1

30
100
100

10
30
10

10
30
30

30
100
100

2
3.2
3.2

100
300
100
50

30
30
30
30

50
50
50
10

30
30 R
30 R
10

100
300
100
50

3.2
4.2
3.2
3.1

100
200
200

10
30
30

30
50
50

10
10
30

100
200
200 D

3.2
4.1
4.1

GEVAAR

1
2
0
3
4
5
1
2
0
1
2

GELUID

1042
1042
1052
1051
1051
1051
1052
1052
1061
1061
1061
1061
1062
1062
1062
1091
1091
1091
1091
1092
1071
1071
1071
1072
1081
10821

STOF

1543
1543
1551
1551
1551
1551
1552
1552
1561
1561
1561
1561
1562
1562
1562
1571
1571
1571
1571
1572
1581
1581
1581
1582
1583
1584

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

C
C Z
C
C

C
C
C Z
C

30 C
100 C
100 C

R
R
R
R
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GEVAAR

GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

Bakkerijgrondstoffenfabrieken
0 Soep- en soeparomafabrieken:
1 - zonder poederdrogen
2 - met poederdrogen
Bakmeel- en puddingpoederfabrieken
Destilleerderijen en likeurstokerijen
0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
1 - p.c. < 5.000 t/j
2 - p.c. >= 5.000 t/j
Bierbrouwerijen
Mouterijen
Mineraalwater- en frisdrankfabrieken
- VERWERKING VAN TABAK
Tabakverwerkende industrie
- VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Bewerken en spinnen van textielvezels
0 Weven van textiel:
1 - aantal weefgetouwen < 50
2 - aantal weefgetouwen >= 50
Textielveredelingsbedrijven
Vervaardiging van textielwaren
Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen
- VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging kleding van leer
Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont
- VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
Lederfabrieken
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)
Schoenenfabrieken
-

GELUID

1089
1089
1089
1089
1089
110101
110102
110102
110102
1105
1106
1107
12
12
120
13
13
131
132
132
132
133
139
1393
139, 143
14
14
141
142, 151
15
15
151, 152
151
152
16

AFSTANDEN IN METERS

50

50 R

200

4.1

50
50
50
200 C

10
50 R
30
30

100
300
200
300

3.2
4.2
4.1
4.2

200
300
100
100
100

30
50
50
30
50

200
300
300
300
100

4.1
4.2
4.2
4.2
3.2

30

200

4.1

30

100

3.2

0
50
10
10
10
10

100
300
50
50
200
50

3.2
4.2
3.1
3.1
4.1
3.1

50
10

0
10

50
50

3.1
3.1

100
30
50

10
10
10

STOF

1589.1
1589.2
1589.2
1589.2
1589.2
1591
1592
1592
1592
1596
1597
1598
16
16
160
17
17
171
172
172
172
173
174, 175
1751
176, 177
18
18
181
183
19
19
191
192
193
20

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

200

50

100
300
200
300

10
50
50
30

200
300
300
300
10

30
50
30
50
0

200

30

10

50

100

10
10
50
10
100
0

10
30
0
0
30
10

100
300
50
50
200
50

30
50

0
10

300
50
50

30
10
10

C
C
C
C

50 C

Z

R
R
R
R

300
50 D
50

4.2
3.1
3.1
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0
1
- VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
Vervaardiging van pulp
0 Papier- en kartonfabrieken:
1 - p.c. < 3 t/u
2 - p.c. 3 - 15 t/u
3 - p.c. >= 15 t/u
Papier- en kartonwarenfabrieken
0 Golfkartonfabrieken:
1 - p.c. < 3 t/u
2 - p.c. >= 3 t/u
- UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Drukkerijen van dagbladen
Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)
- AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN
Aardolieraffinaderijen
A Smeeroliën- en vettenfabrieken
B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie
C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g.
Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven
- VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
0 Vervaardiging van industriële gassen:
Kleur- en verfstoffenfabrieken
0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:

0

50

100

50 R

100

3.2

200
10
100
0
0

30
30
30
30
30

50
50
100
100
50

10
10
10
0
0

200
50
100
100
50

4.1
3.1
3.2
3.2
3.1

200

100

200 C

50 R

200

4.1

50
100
200
30

30
50
100
30

50
200
300
100

R
R
R
R

50
200
300
100

3.1
4.1
4.2
3.2

30
50

30
30

100 C
200 C Z

30 R
30 R

100
200

3.2
4.1

30
30

0
0

100 C
100

10
10

100
100

3.2
3.2

1500
50
300
300
10

100
0
0
0
10

200

0

GEVAAR

CATEGORIE

0
1
2

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Houtzagerijen
Houtconserveringsbedrijven:
- met creosootolie
- met zoutoplossingen
Fineer- en plaatmaterialenfabrieken
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2

GROOTSTE
AFSTAND

-

GELUID

16
16101
16102
16102
16102
1621
162
162
17
17
1711
1712
1712
1712
1712
172
17212
17212
17212
58
58
1811
1812
19
19
19201
19202
19202
19202
201, 212, 244
20
20
2011
2012
2012

AFSTANDEN IN METERS

STOF

20
2010.1
2010.2
2010.2
2010.2
202
203, 204, 205
203, 204, 205
21
21
2111
2112
2112
2112
2112
212
2121.2
2121.2
2121.2
22
22
2221
2222
23
23
2320.1
2320.2
2320.2
2320.2
233
24
24
2411
2412
2413

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

C
C Z
C Z
C

1500 C Z
100
100
200
100

200 C

30
50
100
30

1500
30
50
50
1500

R
R
R
R

1500
100
300
300 D
1500 D

6
3.2
4.2
4.2
6

200 R

200 D

4.1

Bijlage 2
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1
A0
A1
B0
B1
B2
0
1
0
0
1
0
1

0
1
A
B
0
1
2
0
1
2
3
-

- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
Organ. chemische grondstoffenfabrieken:
- niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
Methanolfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
- p.c. >= 100.000 t/j
Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):
- p.c. < 50.000 t/j
Landbouwchemicaliënfabrieken:
Verf, lak en vernisfabrieken
Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
- p.c. < 1.000 t/j
Farmaceutische produktenfabrieken:
- formulering en afvullen geneesmiddelen
Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken
Parfumerie- en cosmeticafabrieken
Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
- zonder dierlijke grondstoffen
Fotochemische produktenfabrieken
Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken
Overige chemische produktenfabrieken n.e.g.
Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
Rubberbandenfabrieken
Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
- vloeropp. < 100 m2
- vloeropp. >= 100 m2
Rubber-artikelenfabrieken
Kunststofverwerkende bedrijven:
- zonder fenolharsen
- met fenolharsen
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen

CATEGORIE

GROOTSTE
AFSTAND

GEVAAR

GELUID

2012
20141
20141
20141
20141
20141
20149
20149
202
203
2120
2110
2120
2120
2041
2042
2052
2052
205902
205903
205903
2060
22
22
221101
221102
221102
221102
2219
222
222
222
222
23

AFSTANDEN IN METERS

STOF

2413
2414.1
2414.1
2414.1
2414.1
2414.1
2414.2
2414.2
242
243
2441
2441
2442
2442
2451
2452
2462
2462
2464
2466
2466
247
25
25
2511
2512
2512
2512
2513
252
252
252
252
26

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

100

30

300 C

300 R

300 D

4.2

300

10

200 C

300 R

300 D

4.2

100
200

0
0

200 C
300 C Z

100 R
200 R

200
300

4.1
4.2

300

0

200 C

100 R

300

4.2

300

30

200 C

300 R

300 D

4.2

200

10

200 C

300 R

300

4.2

50
300
300

10
100
30

50
200 C
50 C

50 R
100 R
50 R

50
300
300

3.1
4.2
4.2

100
50
50
200
300

10
10
10
30
30

100
100
50
100 C
300 C

50
50
50
200
200

100
100
50
200 D
300

3.2
3.2
3.1
4.1
4.2

300

50

300 C

100 R

300

4.2

50
200
100

10
50
10

30
100
50

30
50 R
50 R

50
200
100 D

3.1
4.1
3.2

200
300
50

50
50
30

100
100
50

100 R
200 R
30

200
300
50

4.1
4.2
3.1

R
R
R
R
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0
1
2
0
1
2
0
1
2
3
A0

30
50 R
30
10

100
300
300
50

3.2
4.2
4.2
3.1

100
200
200

30
30
100 R

100
200
200

3.2
4.1
4.1

200

200

30 R

200

4.1

30

200

200

30 R

200

4.1

10
10

100
100

200
300

30
30

200
300

4.1
4.2

10
30
50

50
200
50

100
300
100

30
30
30

100
300
100

3.2
4.2
3.2

10
30

50
200

100
300

Z

10
10

100
300

3.2
4.2

10
30

50
200

100
300

Z

100
300

3.2
4.2

10
10
10
10

30
30
100
30

100
50
300
50

100 D
50
300
50 D

3.2
3.1
4.2
3.1

GEVAAR

CATEGORIE

0
2
A
B
0
0
1
0
1
0
1
2
0
1
2

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
Glasfabrieken:
- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j
- glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j
- glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j
Glasbewerkingsbedrijven
Aardewerkfabrieken:
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW
Baksteen en baksteenelementenfabrieken
Dakpannenfabrieken
Cementfabrieken:
Kalkfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
Gipsfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
Betonwarenfabrieken:
- zonder persen, triltafels en bekistingtrille
- met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d
Kalkzandsteenfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
- p.c. >= 100.000 t/j
Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken
Betonmortelcentrales:
- p.c. < 100 t/u
- p.c. >= 100 t/u
Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:
- p.c. < 100 t/d
- p.c. >= 100 t/d
Natuursteenbewerkingsbedrijven:
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m²
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²
- met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken
Bitumineuze materialenfabrieken:

GROOTSTE
AFSTAND

0
1
2
3

GELUID

23
231
231
231
231
231
232, 234
232, 234
233
233
2351
235201
235201
235202
235202
23611
23611
23611
23612
23612
23612
2362
2363, 2364
2363, 2364
2363, 2364
2365, 2369
2365, 2369
2365, 2369
237
237
237
237
2391
2399

AFSTANDEN IN METERS

STOF

26
261
261
261
261
2615
262, 263
262, 263
264
264
2651
2652
2652
2653
2653
2661.1
2661.1
2661.1
2661.2
2661.2
2661.2
2662
2663, 2664
2663, 2664
2663, 2664
2665, 2666
2665, 2666
2665, 2666
267
267
267
267
2681
2682

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

30
30
300
10

30
100
100
30

100
300 C Z
100
50

30
30
50

50
200
200

30

Z

50 R
200 R
0
0
10
10

Bijlage 2

Staat van Bedrijfsactiviteiten
OMSCHRIJVING

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL.
MACH./TRANSPORTMIDD.)
Constructiewerkplaatsen:
- gesloten gebouw
- gesloten gebouw, p.o. < 200 m2
- in open lucht, p.o. < 2.000 m2
- in open lucht, p.o. >= 2.000 m2
Tank- en reservoirbouwbedrijven:
- p.o. < 2.000 m2
Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels
Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2

CATEGORIE

VERVAARDIGING VAN METALEN
Ruwijzer- en staalfabrieken:
- p.c. >= 1.000 t/j
IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:
Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
- p.o. < 2.000 m2
Non-ferro-metaalfabrieken:
- p.c. < 1.000 t/j
Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:
IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
- p.c. < 4.000 t/j
Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:
- p.c. < 4.000 t/j

GROOTSTE
AFSTAND

25, 31
251, 331
0
251, 331
1
251, 331
1a
251, 331
2
251, 331
3
2529, 3311
0
2529, 3311
1
2521, 2530, 3311
255, 331
A
255, 331
B
255, 331
B1

- p.c. < 100 t/u
Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):
- steenwol, p.c. >= 5.000 t/j
- overige isolatiematerialen
Minerale produktenfabrieken n.e.g.
Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur
- asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur

GEVAAR

28
281
281
281
281
281
2821
2821
2822, 2830
284
284
284

A1
B0
B1
B2
C
D0
D1
0
2
0
0
1
A0
A1
B0
0
1
0
1
-

GELUID

2399
2399
2399
2399
2399
2399
2399
24
24
241
241
241
243
243
244
244
244
2451, 2452
2451, 2452
2453, 2454
2453, 2454
25

STOF

2682
2682
2682
2682
2682
2682
2682
27
27
271
271
272
273
273
274
274
274
2751, 2752
2751, 2752
2753, 2754
2753, 2754
28

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

300

100

100

30

300

4.2

100
200
50
100
200

200
100
50
50
100

300 C Z
100 C
100
200
300
Z

30
50
50
30
50

300
200
100 D
200
300

4.2
4.1
3.2
4.1
4.2

1500

1000

1500 C Z

30

30

300

100

100

100

1500

6

30

300

4.2

300

30 R

300

4.2

50

300 C

30 R

300

4.2

100

50

300 C

30 R

300

4.2

30
30
30
50

30
30
50
200

100
50
200
300

30
10
30
30

100
50
200
300

3.2
3.1
4.1
4.2

30
30
10
50
30

50
30
30
30
30

300
200
200
100
50

30 R
30
30
30
10

300
200
200
100 D
50 D

4.2
4.1
4.1
3.2
3.1

Z

300 R
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0
1
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
A0
A1
B
B

Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
- algemeen
- stralen
- metaalharden
- lakspuiten en moffelen
- scoperen (opspuiten van zink)
- thermisch verzinken
- thermisch vertinnen
- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)
- anodiseren, eloxeren
- chemische oppervlaktebehandeling
- emailleren
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)
Overige metaalbewerkende industrie
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2
Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
- p.o. < 2.000 m2
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2

0
1
2
3
A
-

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN
Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:
- p.o. < 2.000 m2
- p.o. >= 2.000 m2
- met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie
Schakel- en installatiemateriaalfabrieken
Elektrische draad- en kabelfabrieken
Accumulatoren- en batterijenfabrieken
Lampenfabrieken

CATEGORIE

GROOTSTE
AFSTAND

GEVAAR

GELUID

2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561,3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2562, 3311
2562, 3311
259, 331
259, 331
259, 331
259, 331
27, 28, 33
27, 28, 33
27, 28, 33
27, 28, 33
27, 28, 33
28, 33
26, 28, 33
26, 28, 33
26, 28, 33
26, 27, 33
26, 27, 33
271, 331
271, 273
273
272
274

AFSTANDEN IN METERS

STOF

2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2852
2852
287
287
287
287
29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
311
312
313
314
315

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

50
30
30
100
50
100
100
30
50
50
100
30
10
10

50
200
50
30
50
50
50
50
10
10
50
30
30
30

100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50

50
30
50
50 R
30 R
50
50
30
30
30
50 R
50
30
10

100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50

30
30
30

50
30
30

200
100
50

30
30
10

200
100
50

4.1
3.2
3.1

30
50
50

30
30
30

100
200
300

30
30
30

100 D
200 D
300 D

3.2
4.1
4.2

30

10

30

200
200
100
100
200

30
10
10
30
30

30
30
200
100
30

Z

10

50
50
100 R
50
300 R

D
D
D
D

D
D

30

200
200
200 D
100
300

3.2
4.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.1

2

4.1
4.1
4.1
3.2
4.2
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- VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS
0 Autofabrieken en assemblagebedrijven
1 - p.o. < 10.000 m2
2 - p.o. >= 10.000 m2
Carrosseriefabrieken
Aanhangwagen- en opleggerfabrieken
Auto-onderdelenfabrieken
0
1
2
3
0
1
2
0
1

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)
Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
- houten schepen
- kunststof schepen
- metalen schepen < 25 m
Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:
- algemeen
- met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW
Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:
- zonder proefdraaien motoren
Rijwiel- en motorrijwielfabrieken
Transportmiddelenindustrie n.e.g.

- VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
1 Meubelfabrieken
2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.

300

30
50

0
10

50
50

30
30

30

0

30

0

100
200
100
30
30

10
30
10
10
10

30
100
50

1000 C Z

200 R

200 C
300
Z
200
200
100

30
50
30
30
30

30
50
100

50
100
200

50
50

30
30

100
300

50
30
30

30
10
30

50
0
30

50
10
10

CATEGORIE

1500

GROOTSTE
AFSTAND

30
301, 3315
301, 3315
301, 3315
301, 3315
302, 317
302, 317
302, 317
303,3316
303, 3316
309
3099
31
31
310
9524
321

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d.
Fabrieken voor gedrukte bedrading

GEVAAR

35
351
351
351
351
352
352
352
353
353
354
355
36
36
361
361
362

Koolelektrodenfabrieken
-

GELUID

2790
26,33
26, 33
261,
263, 264,
331
2612
26, 32, 33
26, 32, 33
26, 32, 33
29
29
291
291
291
29201
29202
293
30

AFSTANDEN IN METERS

STOF

3162
32
32
321 t/m 323
3210
33
33
33
34
34
341
341
341
3420.1
3420.2
343
35

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

1500

6

50 D
50

30

2

200 D
300
200
200
100

4.1
4.2
4.1
4.1
3.2

10
50 R
30

50
100
200

3.1
3.2
4.1

30
30 R

100
300

3.2
4.2

200
100
100

30
30 R
30

200
100
100 D

4.1
3.2
3.2

100
10
10

30
0
10

100 D
10
30

3.2
1
2

Z

R
R
R

3.1
3.1

R
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OMSCHRIJVING

B1
B2
C0
C1
C2
C3
C4
D0
D1
D5
E0
E1
A0
A2
B0
B1

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
- < 1 MW

10
10
10
30
10

30
50
50
30
50

10
30
30
0
30

30
300
200

100
50
200

300
100
300 C

10

10

500 C

100
50

50
50

100
100

0
0
0
0

0
0
0
0

30
50
100
300

0
0

0
0

300 C
50 C

30

10

100 C

10

0

0

0

10
50 R
50

1500

30
50
50
30
50 D

300
300
300

1500 D

CATEGORIE

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36

PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)
- kerncentrales met koeltorens
bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen
voedingsindustrie
- vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
- < 10 MVA
- 10 - 100 MVA
- 100 - 200 MVA
- 200 - 1000 MVA
Gasdistributiebedrijven:
- gascompressorstations vermogen < 100 MW
- gasontvang- en -verdeelstations, cat. D
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
- stadsverwarming

30
30
30
0
30

GROOTSTE
AFSTAND

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41

VOORBEREIDING TOT RECYCLING
Puinbrekerijen en -malerijen:
- v.c. < 100.000 t/j
Rubberregeneratiebedrijven
Afvalscheidingsinstallaties

GEVAAR

A0
A1
B
C
A0
A4
B0

Muziekinstrumentenfabrieken
Sportartikelenfabrieken
Speelgoedartikelenfabrieken
Sociale werkvoorziening
Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

GELUID

322
323
324
32991
32999
38
38
383202
383202
383202
383202
35
35
35
35
35

STOF

363
364
365
3663.1
3663.2
37
37
372
372
372
372
40
40
40
40
40

AFSTANDEN IN METERS

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

2
3.1
3.1
2
3.1

4.2
4.2
4.2

6

30 R
30 R

100
100

3.2
3.2

10
30
50
50

30
50
100
300

2
3.1
3.2
4.2

300
50

4.2
3.1

50

100

3.2

50 C

30

50

3.1

30 C

10

30

2

C
C
C
C Z

100
50 R
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HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven
Groothandel in vrachtauto's (incl. import)
A Autoplaatwerkerijen
C Autospuitinrichtingen
Autowasserijen
- GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur
1 of meer
Grth in bloemen en planten
Grth in levende dieren
Grth in huiden, vellen en leder
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen
Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën
Grth in dranken
Grth in tabaksprodukten
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige voedings- en genotmiddelen
Grth in overige consumentenartikelen
0 Grth in vuurwerk en munitie:
2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton
0 Grth in vaste brandstoffen:
1 - klein, lokaal verzorgingsgebied

CATEGORIE

BOUWNIJVERHEID
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²
- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²

GROOTSTE
AFSTAND

4621
4622
4623
4624
46217, 4631
4632, 4633
4634
4635
4636
4637
4638, 4639
464, 46733
46499
46499
46711
46711

- 1 - 15 MW
- >= 15 MW

GEVAAR

5121
5122
5123
5124
5125, 5131
5132, 5133
5134
5135
5136
5137
5138, 5139
514
5148.7
5148.7
5151.1
5151.1

B2
B3
0
1
2
3
-

100 C
300 C

10
10

100
300

3.2
4.2

30
30
30
10

100
50
50
30

10
10
10
10

100
50
50
30

3.2
3.1
3.1
2

10
10
10
50
10

0
10
30
30
0

30
100
100
30
30

10
10
10
30 R
0

30
100
100
50
30

2
3.2
3.2
3.1
2

30

30

50

30 R

50

3.1

100
10
50
50
30
10
0
10
10
30
10
10

100
10
10
0
10
0
0
0
10
10
10
10

50 R
0
0
0
50 R
50 R
0
0
0
0
10
10

300
30
100
50
50
50
30
30
30
30
30
30

4.2
2
3.2
3.1
3.1
3.1
2
2
2
2
2
2

10

0

30

50

50

3.1

10

50

50

30

50

3.1

0
0

0
0

10
10
10
0

GELUID

36
36
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
45, 47
45, 47
451,452, 454
451
45204
45204
45205
46
46
4621

AFSTANDEN IN METERS

STOF

41
41
45
45
45
45
45
45
50
50
501, 502, 504
501
5020.4
5020.4
5020.5
51
51
5121

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

300
Z
30
100 C
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
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0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3
3 - tot vloeistof verdichte gassen
Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)
0 Grth in metaalertsen:
1 - opslag opp. < 2.000 m2
Grth in metalen en -halffabrikaten
0 Grth in hout en bouwmaterialen:
1 - algemeen: b.o. > 2000 m²
2 - algemeen: b.o. <= 2000 m²
4 zand en grind:
5 - algemeen: b.o. > 200 m²
6 - algemeen: b.o. <= 200 m²
0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
1 - algemeen: b.o. > 2.000 m²
2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m²
Grth in chemische produkten
Grth in kunstmeststoffen
Grth in overige intermediaire goederen
0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m²
1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m²
0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m²
1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m²
0 Grth in machines en apparaten:
1 - machines voor de bouwnijverheid
2 - overige
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.
- VERVOER OVER LAND
Bus-, tram- en metrostations en -remises
Touringcarbedrijven
0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m²
1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m²
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen
-

50
50
30

30
0

300
10

300
100

0
0

10
10

0
0

200 R
300 R
50

CATEGORIE

0
0
0

GROOTSTE
AFSTAND

50
50
100

GEVAAR

GELUID

46712
46712
46712
46713
46721
46721
46722, 46723
4673
4673
4673
46735
46735
46735
4674
4674
4674
46751
46752
4676
4677
4677
4677
4677
466
466
466
466, 469
47
49
493
493
494
494
495
52

AFSTANDEN IN METERS

STOF

5151.2
5151.2
5151.2
5151.3
5152.1
5152.1
5152.2 /.3
5153
5153
5153
5153.4
5153.4
5153.4
5154
5154
5154
5155.1
5155.2
5156
5157
5157
5157.2/3
5157.2/3
518
518
518
519
60
60
6021.1
6023
6024
6024
603
63

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

200 D
300 D
100

4.1
4.2
3.2

10
10

300
100

4.2
3.2

50
30

10
10

50
30

3.1
2

30
10

100
30

0
0

100
30

3.2
2

0
0
50
30
10
10
10
10
10

0
0
10
30
10
30
10
30
10

50
30
30
30
30
100
50
100
50

10
0
100 R
30 R
10
30
10
10
10

50
30
100 D
30
30
100
50
100 D
50

3.1
2
3.2
2
2
3.2
3.1
3.2
3.1

0
0
0

10
10
0

100
50
30

10
0
0

100
50
30

3.2
3.1
2

0
10
0
0
0

10
0
0
0
0

100
100
100
50
30

0
0
30
30
10

100 D
100
100
50
30 D

3.2
3.2
3.2
3.1
2

C
C
C
C
C
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74
74
747
7481.3
7484.3
90

73,74,77,78,
80tm82
63,
69tm71,
7373,74,77,78,
80tm82
812
74203
82991
37, 38, 39

POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten
A Telecommunicatiebedrijven
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE
- GOEDEREN
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.
- COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
B Datacentra
-

CATEGORIE

GROOTSTE
AFSTAND

77
7712, 7739
773
772
62
62
58,
63, 63
69tm71,

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:
- stukgoederen
- tankercleaning
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
- containers
- tankercleaning
- stukgoederen
- ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m²
- granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u
- steenkool, opslagopp. < 2.000 m2
Distributiecentra, koelhuizen
Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)
Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)

GEVAAR

71
712
713
714
72
72
72

0
2
7
0
1
10
2
3
5
7
A
B
2
-

GELUID

52
52241
52241
52241
52242
52241
52242
52242
52242
52242
52242
52102, 52109
52109
5221
53
53
531, 532
61
77

AFSTANDEN IN METERS

STOF

63
6311.1
6311.1
6311.1
6311.2
6311.2
6311.2
6311.2
6311.2
6311.2
6311.2
6312
6312
6321
64
64
641
642
71

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

0
300

30
10

300 C
100 C

100 R
200 R

300 D
300

4.2
4.2

0
300
0
30
50
50
30
0
10

10
10
10
200
300
300
10
0
0

300
100
100
300
200
300
50 C
30 C
100 C

50
200
50
30
50
50
50
10
30

300
300
100 D
300
300
300
50 D
30
100

4.2
4.2
3.2
4.2
4.2
4.2
3.1
2
3.2

0
0

0
0

30 C
10 C

0
0

10
10
10

0
0
10

0

0

30 C

0
50
10
50

0
10
0
30

10
30
30 C
200 C

50
50
30

10
10
10

0

R
R
R
R
R

30
10

50 D
50 D
30 D

30

2
1

3.1
3.1
2

2

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
Reinigingsbedrijven voor gebouwen
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten
-

0
10D
30
50 D
10
30
50 R
200

1
3.1
2
4.1
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591, 592, 601, 602
9101, 9102
96
96
96011
A
96011
B
96012
96013
A

GROOTSTE
AFSTAND

CATEGORIE

A0
A1
A2
B
A
B
C
A0
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B
C0
C3
C4
C5

GEVAAR

8512, 8513
90
9001
9001
9001
9001
9002.1
9002.1
9002.1
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
9002.2
92
921, 922
9251, 9252
93
93
9301.1
9301.1
9301.2
9301.3

-

0

10

1

200
300
30
50
50
300

4.1
4.2
2
3.1
3.1
4.2

GELUID

86
8621, 8622,
8623
37, 38, 39
3700
3700
3700
3700
381
381
381
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382

AFSTANDEN IN METERS

STOF

85

OMSCHRIJVING

GEUR

SBI-CODE 2008

nummer

SBI-CODE

0

0

10

200
300
30
50
30
200

10
10
0
30
30
200

100 C
200 C Z
10 C
50
50
300

10
10
0
10
30 R
30

100
0
50
100
300
10
300

50
10
10
0
200
10
200

30
200 C
30
10
300 C Z
30
300

10
1500
10
30 R
50
30 R
10

100
200
200

100
200
50

100
100
100

0
0

0
0

30 C
10

30
30
30
0

0
0
0
0

50 C
50
30
30

GEZONDS- EN WELZIJNSZORG
Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven
MILIEUDIENSTVERLENING
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:
- < 100.000 i.e.
- 100.000 - 300.000 i.e.
Rioolgemalen
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.
Gemeentewerven (afval-inzameldepots)
Vuiloverslagstations
Afvalverwerkingsbedrijven:
- kabelbranderijen
- verwerking radio-actief afval
- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)
- oplosmiddelterugwinning
- afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW
- verwerking fotochemisch en galvano-afval
Vuilstortplaatsen
Composteerbedrijven:
- belucht v.c. < 20.000 ton/jr
- belucht v.c. > 20.000 ton/jr
- GFT in gesloten gebouw
CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Studio's (film, TV, radio, geluid)
Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.
OVERIGE DIENSTVERLENING
Wasserijen en strijkinrichtingen
Tapijtreinigingsbedrijven
Chemische wasserijen en ververijen
Wasverzendinrichtingen

10
30
100 R

100
1500
50
100 D
300 D
30
300

3.2
6
3.1
3.2
4.2
2
4.2

100
200
200

3.2
4.1
4.1

10
0

30
10

2
1

30
30
30 R
0

50
50
30
30

3.1
3.1
2
2
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Raadsbesluit

Nota parkeernormen gemeente Barneveld

3

2

Inleiding

2.1

Aanleiding
Elke ruimtelijke functie trekt een bepaalde hoeveelheid verkeer aan en genereert daarmee
een parkeerbehoefte. Met behulp van parkeernormen kan een prognose worden gemaakt van
de te verwachten parkeerbehoefte bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een parkeernorm geeft aan
hoeveel parkeerplaatsen per eenheid van een bepaalde functie benodigd zijn.
Zoals veel gemeenten leiden wij de parkeernormen af van landelijke kencijfers, maar omdat in
die kencijfers een bandbreedte zit leidt dit regelmatig tot misverstanden of vragen. Het
ontbreekt aan een document met normen die specifiek voor Barneveld van toepassing zijn.

2.2

Doel
Het doel van deze Nota Parkeernormen is het bieden van duidelijkheid en transparantie ten
aanzien van de werkwijze bij het opstellen van de parkeereis bij ontwikkelingen en
bouwplannen en de toetsing daarvan. Het toepassen van de juiste parkeernormen draagt bij
aan een goed woon- en leefklimaat, waarin het risico op parkeeroverlast wordt verkleind.
Algemeen uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen niet mogen leiden tot (toename van)
parkeertekort in de omgeving.
Deze Nota richt zich niet alleen op het parkeren van auto’s, maar ook op parkeren voor
fietsers. Goede fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan de aantrekkelijkheid en kwaliteit van
het fietsnetwerk in de gemeente en stimuleren het fietsgebruik. Om te zorgen dat er bij
ruimtelijke ontwikkelingen voldoende fietsparkeergelegenheid wordt gerealiseerd, zijn daarom
ook fietsparkeernormen in deze Nota opgenomen. Deze Nota Parkeernormen voorziet niet in
eisen ten aanzien van elektrisch vervoer, zoals het aantal oplaadpunten per hoeveelheid
parkeerplaatsen. Dat wordt in aparte beleidsdocumenten uitgewerkt.

2.3

Juridisch kader
Bouwverordening
Deze Nota Parkeernormen is van toepassing op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen,
nieuwbouw- of verbouwplannen, waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is. Bij de
beoordeling of de vergunning kan worden verleend, toetst de gemeente de vergunning aan
het bestemmingsplan en aan de Bouwverordening. In artikel 2.5.30 van de Bouwverordening
is in het kort bepaald dat de aanvrager – indien een ontwikkeling leidt tot een (hogere)
parkeervraag – in voldoende mate moet voorzien in parkeerruimte op eigen terrein. Dit wordt
de parkeereis genoemd. Met behulp van de Nota Parkeernormen kan, in veel voorkomende
gevallen, zowel de omvang van de parkeervraag als de mate van parkeeraanbod worden
berekend. Het college heeft volgens de Bouwverordening de bevoegdheid om de
omgevingsvergunning te verlenen zonder dat aan de parkeereis wordt voldaan en om hieraan
een financiële voorwaarde te verbinden.
Reparatiewet BZK 2014
Op 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden (Stb. 2014, 458). De
Reparatiewet neemt onder meer de wettelijke grondslag weg voor de stedenbouwkundige
bepalingen uit de bouwverordening (artikel 8 lid 5, 9 en 10 Woningwet en artikel 8.17 onder B
IWro komen te vervallen). Dit betekent dat de stedenbouwkundige voorschriften uit de
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bouwverordening geleidelijk via overgangsrecht zullen ‘uitsterven’. Daarmee zal de
bouwverordening als instrument op termijn verdwijnen.
Overgangsregeling
De Reparatiewet hanteert een overgangstermijn die loopt tot 1 juli 2018. Zie hiervoor het
nieuwe artikel 133 Woningwet. Vanaf die datum verliezen de stedenbouwkundige bepalingen
in de bouwverordening hun (aanvullende) werking voor bestaande bestemmingsplannen en
beheersverordeningen, kunnen deze niet meer als vangnet dienen en moeten deze (en met
name de parkeerbepaling) zijn ondergebracht in het bestemmingsplan (of de
beheersverordening). Het nieuwe recht treedt echter al eerder in werking wanneer voor 1 juli
2018 een (nieuw) bestemmingsplan (of beheersverordening) wordt vastgesteld.
Stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening zijn niet meer van toepassing
wanneer ontwerpbestemmingsplannen die op dit moment in procedure zijn, (definitief) worden
vastgesteld door de gemeenteraad.
Bestemmingsplan
1
Experts adviseren om de beschikbaarheid van voldoende parkeergelegenheid globaal te
regelen in de bestemmingsplanregels en daarnaast de specifieke parkeernormen
vast te leggen in een specifieke nota. Als de parkeernormen namelijk hard in de regels van
het bestemmingsplan zelf worden vastgelegd, dan wordt het bestemmingsplan in de praktijk
moeilijk uitvoerbaar en leidt het tot nodeloze afwijkingsprocedures. Ook zou een wijziging van
de parkeernormen die voortkomt uit voortschrijdend inzicht of nieuwe parkeerkencijfers
van het CROW, niet kunnen worden doorgevoerd omdat dan een bestemmingsplanherziening
nodig is. Een veel gebruikte manier van borgen van parkeervoorzieningen is door in
het bestemmingsplan voldoende ruimte vrij te houden via een toepasselijke bestemming,
een bebouwingspercentage of een andere aanduiding. Hiernaast kan een voorwaardelijke
verplichting in een bestemmingsplan voldoende parkeergelegenheid afdwingen. Ook
stallingsruimte voor fietsen of ruimte voor laden en lossen kunnen zo worden geregeld.
De verankering van de Nota Parkeernormen in het bestemmingsplan wordt meegenomen bij
het eerste actualiseringsplan van de tweede ronde.
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
De Nota Parkeernormen is een beleidsregel in het kader van de Awb. Artikel 4:84 Awb
bepaalt enerzijds dat een bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, maar
anderzijds dat van een beleidsregel kan worden afgeweken, als er sprake is van gevolgen van
de toepassing van de beleidsregel voor één of meer belanghebbenden die wegens bijzondere
omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen
(inherente afwijkingsbevoegdheid).

2.4

Landelijke kencijfers
De auto- en fietsparkeernormen voor Barneveld zijn gebaseerd op de landelijke kencijfers van
CROW (publicatie 317: Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, oktober 2012). Deze
kencijfers zijn door middel van onderzoek tot stand gekomen en geven een indicatie van de
parkeerbehoefte van verschillende functies. Deze kencijfers kennen vaak een bandbreedte en
zijn bepaald voor verschillende stedelijkheidsgraden en ligging. Op basis van lokale
kenmerken is bepaald waar – binnen de bandbreedte – de parkeervraag van functies binnen
de gemeente Barneveld zich hoofdzakelijk bevindt.

1

Opiniestuk ‘Nota parkeernormen en het bestemmingsplan’, Bouwregels in de praktijk, december 2013
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2.5

Leeswijzer
In hoofdstuk 3 is uiteengezet op welke wijze de parkeereis wordt bepaald. In hoofdstuk 4 zijn
de parkeernormen en aanwezigheidspercentages opgesomd waarmee gerekend dient te
worden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 uitgelegd op welke wijze de parkeereis wordt
getoetst. In hoofdstuk 6 worden de afwijkingsmogelijkheden in de vorm van vrijstellingen en
ontheffingsmogelijkheden (inclusief afkoopregeling) uitgewerkt. In de bijlagen is onder andere
een onderbouwing gegeven van de parkeernormen en het afkoopbedrag in het kader van de
afkoopregeling parkeereis. Ook is een verklarende woordenlijst opgenomen.
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3

Werkwijze bepalen parkeereis

3.1

Uitgangspunt
Om te komen van een parkeernorm naar de parkeereis voor een ruimtelijke ontwikkeling
worden verschillende stappen doorlopen. De parkeereis wordt berekend door de omvang van
de te ontwikkelen functie te vermenigvuldigen met de daarvoor gestelde parkeernorm. De
initiatiefnemer moet deze functies en de oppervlakten per functie aanleveren, zodanig dat
voldoende duidelijk is wat de ontwikkeling precies inhoudt.
Bij functiewijzigingen mag de berekende parkeerbehoefte worden verminderd met de
parkeervraag van de oude functie (bestaande bestemming). Bestaande parkeerplaatsen die
door de ontwikkeling verloren gaan, moeten worden gecompenseerd als blijkt dat hierdoor
een parkeertekort ontstaat. Bij meerdere functies mag rekening worden gehouden met
dubbelgebruik van de parkeerplaatsen aan de hand van de aanwezigheidspercentages.
De werkwijze voor het bepalen van de parkeereis wordt in het onderstaand stappenplan
toegelicht.
Stap 1 Bepalen ligging plangebied
De ligging van het plangebied (plaats en stedelijke zone) bepaalt welke parkeernormen van toepassing zijn.
Stap 2 Vaststellen programma en bijbehorende parkeernormen
In de parkeerbalans wordt per functie de normatieve parkeervraag berekend door de oppervlakte van de functie
te vermenigvuldigen met de parkeernorm die is afgeleid van landelijk toegepaste kencijfers. De som van de
normatieve parkeervraag van alle functies vormt de gestapelde normatieve parkeervraag . Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen het aandeel bezoekers en het aandeel overige parkeerders (bewoners, personeel,
etc.) omdat voor bezoekers doorgaans openbaar toegankelijke locaties beschikbaar moeten zijn.
Stap 3 Bepalen reductiefactoren
Als een initiatiefnemer kan aantonen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden die duidelijk afwijken van
de parkeernormen of als er realistische mobiliteitsmaatregelen worden getroffen waardoor het autobezit- of
gebruik lager is dan normaliter, kan een reductie van de parkeereis worden toegepast. Hierdoor ontstaat
mogelijk een nieuwe gestapelde normatieve parkeervraag.
Stap 4 Bepalen mogelijkheden dubbelgebruik
De gestapelde normatieve parkeervraag (na reductie) hoeft - indien het plan meerdere functies kent - niet per
definitie de parkeerdruk zijn die in de praktijk wordt verwacht. Bij sommige functies verschilt de onderlinge
parkeervraag namelijk per dagdeel . Dit kan er toe leiden dat dubbelgebruik van parkeerplaatsen mogelijk is. Per
functie wordt een aanwezigheidspercentage per dagdeel toegekend op basis van landelijke toegepaste
kencijfers, ramingen of lokale ervaringscijfers.
Stap 5 Parkeervraag per dagdeel
De parkeervraag per dagdeel van elke afzonderlijke functie wordt berekend door de normatieve parkeervraag
van de betreffende functie te vermenigvuldigen met de verwachte aanwezigheidspercentage. De som van de
parkeervraag van de afzonderlijke functies vormt de gestapelde werkelijke parkeervraag .
Stap 6 Parkeereis
De hoogste gestapelde werkelijke parkeervraag vormt de parkeereis . Zoveel parkeerplaatsen moeten in en/of rond
het plan aanwezig zijn om in de parkeerbehoefte van de betreffende functies te voorzien. Ten behoeve van het
bezoekersaandeel wordt bepaald hoeveel parkeerplaatsen openbaar toegankelijk moeten zijn. De parkeereis
wordt afgerond op één decimaal.

Figuur 1 Werkwijze bepalen parkeereis
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De hoogste gestapelde werkelijke parkeervraag vormt de parkeereis. Per dagdeel kan deze
eis verschillen. Omdat er geen delen van parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden, wordt
de parkeereis naar boven afgerond op een heel getal. Bij woningbouw hoeft de parkeereis
niet op een heel getal te worden afgerond, omdat hier vanwege correctiefactoren wel een
berekend aantal van bijvoorbeeld 0,8 parkeerplaats kan worden gerealiseerd (zie hoofdstuk
5.2, tabel 12).
Voor de toetsing, of het parkeeraanbod in een plan aan deze eis voldoet, wordt bepaald wat
de verhouding is tussen de maatgevende parkeervraag en het gelijktijdige parkeeraanbod.
Hiertoe wordt een parkeerbalans opgesteld. In hoofdstuk 5 wordt dit proces van de toetsing
van de parkeereis met behulp van de parkeerbalans verder toegelicht. Hoofdstuk 4 gaat eerst
in op de gebiedsindeling, de toe te passen parkeernormen per functie en de
aanwezigheidspercentages per dagdeel.

3.2

Reductie
Als een initiatiefnemer kan aantonen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden die
duidelijk afwijken van de parkeernormen of als er realistische mobiliteitsmaatregelen worden
getroffen waardoor het autogebruik (of het fietsgebruik) lager is dan normaliter, kan een
reductie van de parkeereis worden toegepast. De hoogte van deze reductie wordt niet op
voorhand vastgelegd omdat dit maatwerk betreft. Gelet op de ontwikkelingen op het gebied
van duurzame mobiliteit is er geen goede prognose van de invloed hiervan op de
parkeernormen te maken. Ook het CROW biedt hiervoor op dit moment nog geen handvatten.
Toekomstige ontwikkelingen zullen dit moeten uitwijzen.
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4

Parkeernormen

4.1

Gebiedsindeling
De Nota parkeernormen is voor de hele gemeente van toepassing. De toe te passen normen
kunnen echter verschillen op basis van de stedelijkheid en de ligging van een locatie. Daarom
is een gebiedsindeling gemaakt.
Op basis van de omgevingsadressendichtheid [bron: CBS] en van de uitgangspunten van het
CROW, is de stedelijkheidsgraad per gebied bepaald. Behalve de stedelijkheid is ook de
ligging in het stedelijke gebied van belang voor het opleggen van de parkeernormen. Het
autobezit en –gebruik is in centrumgebieden gemiddeld namelijk lager dan in de rest van de
bebouwde kom of in het buitengebied. Factoren die hierbij een rol spelen zijn onder andere de
aanwezigheid van OV en voorzieningen op loopafstand van veel woningen en de schaarse
ruimte. De gebiedsindeling is aangeduid in tabel 1 en in figuur 2. In bijlage 1 is een nadere
onderbouwing hiervan te vinden. Voor de gedetailleerde gebiedsindeling zijn in bijlage 2
tevens gedetailleerdere kaarten opgenomen.

Figuur 2 Gebiedsindeling gemeente Barneveld
Plaats

Stedelijkheidsgraad

Stedelijke zone

Barneveld centrum

Matig stedelijk

Centrum

Barneveld rest bebouw de kom

Matig stedelijk

Rest bebouw de kom

Voorthuizen centrum

Weinig stedelijk

Centrum

Voorthuizen rest bebouw de kom Weinig stedelijk

Rest bebouw de kom

Overige kernen

Niet stedelijk

Rest bebouw de kom

Buitengebied

Niet stedelijk

Buitengebied

Tabel 1 Gebiedsindeling
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4.2

Parkeernormen auto
Deze landelijke kencijfers zijn vertaald naar de specifieke Barneveldse situatie door vergelijk
met het Barneveldse autobezit per huishouden, de huidige parkeersituatie, het gemeentelijk
parkeerbeleid en de verwachte bevolkingsgroei van Barneveld. De onderbouwing van de
parkeernormen is te vinden in bijlage 3. De tabellen 2 t/m 7 geven per hoofdgroep de
parkeernormen voor de gemeente Barneveld weer.
Voor sommige functies is het niet waarschijnlijk dat deze in alle stedelijke zones voorkomen.
Zo is het niet waarschijnlijk dat een manege in een centrumgebied of een weekmarkt in het
buitengebied wordt gerealiseerd. Daardoor zijn in onderstaande tabellen voor enkele functies
niet voor alle gebieden een parkeernorm gesteld. Als er in een ontwikkelingsplan functies
voorkomen, waarvoor geen parkeernorm aanwezig is, wordt hiervoor door middel van nader
onderzoek een redelijke parkeernorm bepaald.

Barneveld
rest kom

Voorthuizen
Centrum

Voorthuizen
rest kom

Overige
kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

Functie
Koop vrijstaand
Koop tw ee onder 1 kap
Koop tussen/hoek
Koop etage duur
Koop etage midden
Koop etage goedkoop
Huurhuis vrije sector
Huurhuis sociale huur
Huur etage duur
Huur etage midden/goedkoop
Kamer zelfstandig (niet studenten)
Kamer niet-zelfstandig (studenten)
Aanleunw oning en serviceflat
Verpleeg- en verzorgingstehuis

Barneveld
Centrum

Wonen

1,9
1,8
1,6
1,7
1,5
1,4
1,6
1,4
1,5
1,2
0,6
0,3
1,1
0,6

2,3
2,2
2,0
2,1
1,9
1,7
2,0
1,7
1,9
1,5
0,7
0,3
1,2
0,6

1,9
1,8
1,6
1,7
1,5
1,4
1,6
1,4
1,5
1,2
0,6
0,3
1,1
0,6

2,4
2,3
2,1
2,2
2,0
1,7
2,1
1,7
2,0
1,5
0,7
0,3
1,3
0,6

2,4
2,3
2,1
2,2
2,0
1,7
2,1
1,7
2,0
1,5
0,7
0,3
1,3
0,6

2,5
2,3
2,1
2,2
2,0
1,7
2,1
1,7
2,0
1,5
0,7
0,3
1,3
0,6

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
60%

Eenheid
per w oning
per w oning
per w oning
per w oning
per w oning
per w oning
per w oning
per w oning
per w oning
per w oning
per kamer
per kamer
per w oning
per w ooneenheid

Tabel 2 Parkeernormen wonen
Bij onder andere een woning ‘koop vrijstaand’ of aanleunwoning geldt de parkeernorm
ongeacht koop- of huurprijs. Voor woningen waarbij de parkeernorm wel is gerelateerd aan de
koop- of huurprijs, worden de volgende grenzen aangehouden voor de verschillen in
prijsklasse:
Prijsklasse
Functie
Koop etage duur
prijsklasse vanaf € 250.000
Koop etage midden
prijsklasse tussen € 170.000 en € 250.000
Koop etage goedkoop
prijsklasse tot € 170.000
Huurhuis vrije sector
huurprijs [1] boven de liberalisatiegrens [2]
Huurhuis sociale huur
huurprijs [1] tot de liberalisatiegrens [2]
Huur etage duur
huurprijs [1] boven € 900
Huur etage midden/goedkoop
huurprijs [1] onder € 900
[1] Dit betreft ‘kale huur’, dus exclusief servicekosten (zoals schoonmaak gas, w ater en licht).
[2] Deze w ordt jaarlijks geïndexeerd en ligt in 2014 bij € 699.

Tabel 3 Prijsklassen woningen
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Bij veel navolgende eenheden wordt de term BVO of Bruto Vloer Oppervlakte gehanteerd. Dit
betreft de vloeroppervlakte van een vastgoedobject, gemeten langs de buitenomtrek van de
buitenste scheidingsconstructie die de ruimte omhult. Hierin wordt ook de oppervlakte van een
trapgat, liftschacht en leidingschacht meegerekend. De oppervlakte van buitenruimtes zoals
een loggia, balkon, open galerij of dakterras wordt niet tot de BVO van een gebouw gerekend,
tenzij deze nadrukkelijk deel uitmaakt van de hoofdfunctie en daarbij leidt tot een toename van
de parkeervraag (zoals een dakterras van een restaurant waar ook tafels staan).

Barneveld
Centrum

Barneveld
rest kom

Voorthuizen
Centrum

Voorthuizen
rest kom

Overige
kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

1,6
2,1
1,6
0,7
1,3

2,1
2,9
2,4
1,1
1,9

1,9
2,5
1,6
0,7
1,4

2,6
3,6
2,4
1,1
2,0

2,6
3,6
2,4
1,1
2,0

2,6
3,6
2,4
1,1
2,0

5%
20%
5%
5%
5%

Barneveld
rest kom

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

Functie
Kantoor zonder baliefunctie
Kantoor met baliefunctie
Bedrijf (industrie, lab, w erkplaats)
Bedrijf (loods, opslag, transport)
Bedrijfsverzamelgebouw

Barneveld
Centrum

Werken

0,6
3,4
2,8
7,7
5,8
1,7
0,9
1,7
1,5
1,8

1,1
11,4
8,1
10,1
6,6
2,9
1,4
5,6
4,9
6,4
9,4
6,8
2,9
2,8
0,5
2,7
11,7
13,1
21,4
51,5
98,0
5,2
6,1

Eenheid (pp/...)
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO

2,6
1,6
1,2
0,3
1,6

21,4

3,6
4,2

Overige
kernen

Functie
Museum
Bioscoop
Filmtheater / filmhuis
Theater/schouw burg
Casino
Bow lingcentrum
Biljart/Snookercentrum
Dansstudio
Fitnessstudio/sportschool
Fitnesscentrum
Wellnesscentrum
Sauna/ hammam
Sporthal
Sportzaal
Tennishal
Squashhal
Zw embad overdekt
Zw embad openlucht
Sportveld (excl. kantine en kleedruimtes)
Golfoefencentrum
Golfbaan 18 holes
Indoorspeeltuin (gemiddeld en klein)
Indoorspeeltuin (groot)
Manege
Volkstuin

Voorthuizen
rest kom

Sport, cultuur, ontspanning

Voorthuizen
Centrum

Tabel 4 Parkeernormen werken

0,6
3,4
2,8
7,7
5,8
1,7
0,9
0,6
1,5
1,8

1,1
11,4
8,1
10,1
6,6
2,9
1,4
5,6
4,9
6,4
9,4
6,8
2,9
2,9
0,5
2,7
11,7
13,1
21,4
51,5
98,0
5,2
6,1

1,1
11,4
8,1
10,1
6,6
2,9
1,4
5,6
4,9
6,4
9,4
6,8
2,9
2,9
0,5
2,7
11,7
13,1
21,4
51,5
98,0
5,2
6,1

1,4

1,4

2,6
1,6
1,2
0,3
1,6

21,4

1,4

3,6
4,2

13,9
10,1
12,3
8,1
2,9
1,8
7,5
6,6
7,5
10,4
7,4
3,5
3,6
0,5
3,2
13,5
16,0
56,6
120,3
5,6
6,6
0,4
1,5

95%
94%
97%
87%
86%
89%
87%
93%
87%
90%
99%
99%
96%
94%
87%
84%
94%
99%
95%
93%
98%
97%
98%
90%
99%

Eenheid (pp/...)
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
bow lingbaan
tafel
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 bassin
100m2 bassin
ha netto terrein
centrum
18 holes, 60 ha
100m2 BVO
100m2 BVO
box
10 tuinen

Tabel 5 Parkeernormen sport, cultuur en ontspanning
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Voorthuizen
rest kom

Overige
kernen

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

4,1
1,3

4,2
1,3

4,5
8,0
6,0
9,0
7,6

2,3
9,4
2,0
5,3

Aandeel
bezoekers

Voorthuizen
Centrum

0,2

1,1

0,2
1,9
8,0
1,9
5,2
2,4
4,2
10,3
2,4
2,6
1,7

3,4
0,2

Buitengebied

Voorthuizen
rest kom

10,6
2,5
2,9
1,7

3,7
6,7
5,1
7,9
6,6

Overige
kernen

Voorthuizen
Centrum

0,2
2,0
8,3
2,0
5,3
2,5
4,5
10,6
2,4
2,7
1,7

89%
96%
93%
84%
80%
82%
85%
89%
92%
91%
95%
93%
94%
94%
87%
89%
35%

Barneveld
rest kom

1,1

4,3
7,7
5,8
8,8
7,3
3,4
0,2
2,0
8,3
2,0
5,3
2,6
4,5
10,6
2,5
2,7
1,7

2,1
3,5
3,8
6,2

Barneveld
rest kom

2,5
3,9
4,3
6,8

Barneveld
Centrum

Functie
Buurtsupermarkt (< 600 m2)
Discountsupermarkt
Fullservice supermarkt (> 1000 m2)
Grote supermarkt (> 2500 m2)
Groothandel in levensmiddelen
Detailhandel (verzameling w inkels)
Weekmarkt
Kringloopw inkel
Bruin- en w itgoedzaak
Woonw arenhuis/w oonw inkel
Woonw arenhuis zeer groot
Meubelboulevard/w oonboulevard
Winkelboulevard
Outletw inkel
Bouw markt
Tuincentrum, groencentrum
Show room

Barneveld
Centrum

Winkelen

Eenheid (pp/...)
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
m1 kraam
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO

Tabel 6 Parkeernormen winkelen

0,4
1,5
2,3
3,6
5,7
6,2
11,2
7,4
5,8

1,7
2,5
4,3
5,3
7,6
11,2
7,2
15,2
21,3
9,0

1,7
2,5
4,3
5,3
7,6
11,2
7,2
15,2
21,2
9,0

Buitengebied

Aandeel
bezoekers

1,7
2,4
4,1
5,1
7,3
10,8
6,2
13,2
21,2
9,0

90%
91%
77%
80%
77%
73%
65%
90%
80%
99%
99%

Overige
kernen

0,4
1,4
2,2
3,5
5,5
5,2
9,2
7,3
5,8

1,2
2,1
4,5
6,3
6,9
9,1
12,8

Voorthuizen
rest kom

Functie
Camping
Bungalow park
Hotel 1*
Hotel 2**
Hotel 3***
Hotel 4****
Hotel 5*****
Cafe/bar/cafetaria
Restaurant
Discotheek
Beursgebouw / evenementenhal

Voorthuizen
Centrum

Horeca en verblijfsrecreatie

2,3
2,4
1,4
1,5
1,7
1,7

3,3
3,4
2,0
2,1
2,6
2,5
32,6
0,2

3,3
3,4
2,0
2,2
2,6
2,5
32,6
0,2

3,3
3,4
2,0
2,2
2,7
2,5
32,6
0,2

57%
45%
57%
50%
47%
55%
97%
97%

21,2

Eenheid (pp/...)
standplaats
bungalow
10 kamers
10 kamers
10 kamers
10 kamers
10 kamers
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO
100m2 BVO

Tabel 7 Parkeernormen horeca en verblijfsrecreatie

Barneveld
rest kom

Functie
Huisartsenpraktijk
Apotheek
Fysiotherapie
Consultatiebureau
Tandarts
Gezondheidscentrum
Begraafplaats
Religiegebouw

Barneveld
Centrum

Gezondheid en voorzieningen

2,1
2,3
1,3
1,4
1,6
1,6

3,0
3,2
1,8
1,9
2,4
2,2
32,6
0,2

0,2

0,2

Eenheid (pp/...)
behandelkamer
apotheek
behandelkamer
behandelkamer
behandelkamer
behandelkamer
plechtigheid
zitplaats

Tabel 8 Parkeernormen gezondheid en (sociale) voorzieningen
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Voorthuizen
Centrum

Voorthuizen
rest kom

Overige
kernen

Buitengebied

1,0
0,8
3,9
4,9
4,7

1,4
0,8
5,1
6,0
7,0

1,0
0,8
3,9
5,0
4,8

1,4
0,8
5,1
6,1
7,0

1,4
0,8
5,1
6,1
7,1

1,5
0,8
5,1
6,1
8,9

Aandeel
bezoekers

Barneveld
rest kom

Functie
Kinderdagverblijf (creche)
Basisonderw ijs
Middelbare school
ROC
Avondonderw ijs
[1] Exclusief kiss & ride

Barneveld
Centrum

Onderw ijs

Eenheid (pp/...)
100 m2 BVO [1]
leslokaal [1]
11% 100 leerlingen
7% 100 leerlingen
95% 10 leerlingen

Tabel 9 Parkeernormen onderwijs
De parkeernormen voor basisonderwijs en kinderdagverblijf zijn alleen voor personeel dus
exclusief de parkeerbehoefte voor het halen en brengen van kinderen, wat de grootste
parkeerdruk met zich meebrengt. Voor de berekening van deze parkeerbehoefte voor deze
functies is een specifieke uitwerking nodig, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal
leerlingen per groep, het percentage leerlingen dat met de auto komt, de parkeerduur en het
aantal kinderen per auto.
Het aantal benodigde parkeerplaatsen voor het halen en brengen van kinderen bepalen is als
volgt te bepalen:
x leerlingen * % leerlingen met de auto * reductiefactor parkeerduur * reductiefactor aantal kinderen per auto

Deze factoren zijn afhankelijk van onder meer de stedelijkheidsgraad en stedelijke zone, maar
ook van de gemiddelde afstand naar school. Bij bijvoorbeeld een school met een regionaal
bereik komen veel meer leerlingen met de auto dan bij een school die vooral kinderen uit de
omliggende wijken trekt. Ook zijn er diverse scholen waarbij vervoer met taxi’s of bussen
geregeld is, wat ook een ander autogebruik tot gevolg heeft. Over het algemeen ligt het
percentage leerlingen dat met de auto wordt gebracht en gehaald voor een kinderdagverblijf
tussen 50% en 80%. Voor groep 1 t/m 3 van het basisonderwijs ligt dit gemiddeld tussen 30%
en 60% en voor groep 4 t/m 8 tussen 5% en 40%. De reductiefactor voor het aantal kinderen
per auto ligt gemiddeld tussen 0,75 en 0,85 en de reductiefactor voor de parkeerduur ligt
tussen 0,25 en 0,50. Ook deze factoren zijn verschillend per leeftijdscategorie.
Het toepassen van gemiddelde percentages en reductiefactoren levert slechts een indicatie
van de parkeerbehoefte voor het halen en brengen op. Omdat in de praktijk van Barneveld
veel verschillende schoolsituaties voorkomen, moet er altijd maatwerk per school worden
toegepast.

4.3

Parkeernormen fiets
Voor de toepassing van fietsparkeernormen geldt, net als bij autoparkeernormen, dat de
parkeerbehoefte in principe op eigen terrein, of binnen de ruimtelijke ontwikkeling moet
worden gerealiseerd. Een ontwikkeling mag niet leiden tot hinder van geparkeerde fietsen in
de omgeving. De fietsparkeernormen zijn ook gebaseerd op kencijfers van CROW (publicatie
317), waarbij dezelfde gebiedsindeling wordt toegepast als bij de parkeernormen voor de auto.
In Barneveld is sprake van een gemiddeld fietsgebruik van 23% en daarom is uitgegaan van
normen gebaseerd op de gemiddelde kencijfers. De parkeereis, waarbij rekening gehouden
mag worden met dubbelgebruik op basis van de aanwezigheidspercentages van tabel 11,
geldt als een minimum eis. Er wordt geen maximum aantal gesteld voor het aantal
fietsparkeerplaatsen.
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Barneveld
rest kom

Voorthuizen
Centrum

Voorthuizen
rest kom

Overige
kernen

Buitengebied

Barneveld
Centrum

Functie
Wonen
Rij- en vrijstaande w oning
1,0
Appartement (zonder fietsenberging)
0,8
Appartement (met fietsenberging
0,3
Studentenhuis
1,0
Werken
Kantoor (personeel)
2,0
Kantoor met balie (bezoekers)
5,0
Onderw ijs
Basisschool ( < 250 leerlingen)
4,0
Basisschool (250-500 leerlingen)
4,7
Basisschool ( > 500 leerlingen)
5,8
Basisschool (medew erkers)
0,5
Middelbare school (leerlingen)
13,0
Middelbare school (medew erkers)
0,8
ROC (leerlingen)
11,0
ROC (medew erkers)
0,8
Winkelen
Winkelcentrum
2,8
Supermarkt
3,0
Bouw markt
0,3
Tuincentrum
0,4
Horeca
Fastfood-restaurant
30,5
Restaurant (eenvoudig)
19,0
Restaurant (luxe)
4,5
Gezondheid en (sociale) voorzieningen
Apotheek (bezoekers)
7,0
Apotheek (medew erkers)
4,5
Gezondheidscentrum (bezoekers)
1,5
Gezondheidscentrum (medew erkers)
0,5
Religiegebouw
42,0
Begraafplaats
5,5
Sport, cultuur en ontspanning
Bibliotheek
3,5
Bioscoop
8,0
Fitness
5,5
Museum
1,0
Sporthal
2,7
Sportveld
64,0
Sportzaal
4,2
Stedelijk evenement
25,0
Theater
25,5
Zw embad open lucht
29,0
Zw embad overdekt
21,5
Overstapplaatsen
Busstation
42,0
Carpoolplaats

1,0
0,8
0,3
1,0

1,0
0,8
0,3
1,0

1,0
0,8
0,3
1,0

1,0
0,8
0,3
1,0

1,0
0,8
0,3
1,0

1,4
5,0

2,0
5,0

1,4
5,0

1,4
5,0

0,8 per 100m2 bvo
5,0 per balie

4,0
4,7
5,8
0,5
13,0
0,5
11,0
0,8

4,0
4,7
5,8
0,5
13,0
0,8
11,0
0,8

4,0
4,7
5,8
0,5
13,0
0,5
11,0
0,8

4,0
4,7
5,8
0,5
13,0
0,5
11,0
0,8

4,0
4,7
5,8
0,5
13,0
0,5
11,0
0,8

per
per
per
per
per
per
per
per

10 leerlingen
10 leerlingen
10 leerlingen
10 leerlingen
100m2 bvo
100m2 bvo
100m2 bvo
100m2 bvo

2,8
3,0
0,3
0,4

2,8
3,0
0,3
0,4

2,8
3,0
0,3
0,4

2,8
3,0
0,3
0,4

2,8
3,0
0,3
0,4

per
per
per
per

100m2 bvo
100m2 bvo
100m2 bvo
100m2 bvo

10,0
19,0
4,5

30,5
19,0
4,5

10,0
19,0
4,5

10,0
19,0
4,5

5,0 per locatie
15,5 per 100 m2 bvo (terras ook)
4,5 per 100 m2 bvo

7,0
4,5
1,5
0,5
42,0
5,5

7,0
4,5
1,5
0,5
42,0
5,5

7,0
4,5
1,5
0,5
42,0
5,5

7,0
4,5
1,5
0,5
42,0
5,5

7,0
4,5
1,5
0,5
42,0
5,5

per
per
per
per
per
per

locatie
locatie
100 m2
100 m2
100 zitplaatsen
gelijktijdige plechtigheid

3,5
1,5
2,1
1,0
2,7
64,0
4,2
25,0
19,0
29,0
21,5

3,5
8,0
5,5
1,0
2,7
64,0
4,2
25,0
25,5
29,0
21,5

3,5
1,5
2,1
1,0
2,7
64,0
4,2
25,0
19,0
29,0
21,5

3,5
1,5
2,1
1,0
2,7
64,0
4,2
25,0
19,0
29,0
21,5

3,5
1,5
2,1
1,0
2,7
64,0
4,2
25,0
19,0
29,0
21,5

per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per

100m2 bvo
100m2 bvo
100m2 bvo
100m2 bvo
100m2 bvo
ha netto terrein
100m2 bvo
100 bezoekers
100 zitplaatsen
100m2 bassin
100m2 bassin

0,9

0,9

42,0
0,9

Eenheid
per
per
per
per

kamer
kamer
kamer
kamer

per buslijn
0,9 per autoparkeerplaats

Tabel 10 Parkeernormen fiets
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4.4

Aanwezigheidspercentages
Zoals is vermeld bij de werkwijze om de parkeereis te bepalen, is het reëel om rekening te
houden met dubbelgebruik van parkeervoorzieningen vanwege de veelal niet gelijktijdige
(piek)belastingen bij de afzonderlijke functies. Voor verschillende functies zijn verschillende
aanwezigheidspercentages van toepassing. In tabel 11 zijn de in de basis te hanteren
aanwezigheidspercentages per dagdeel opgenomen.
Werkdag

Functie

ochtend m iddag

Koop-

Zaterdag

Zondag

avond

nacht

avond

m iddag

avond

m iddag

Woningen bew oners

50%

50%

90%

100%

80%

60%

80%

70%

Woningen bezoekers

10%

20%

80%

0%

70%

60%

100%

70%

Kantoor/bedrijven

100%

100%

5%

0%

5%

0%

0%

0%

Commerciele dienstverlening

100%

100%

5%

0%

75%

0%

0%

0%

Detailhandel

30%

60%

10%

0%

75%

100%

0%

0%

Grootschalige detailhandel

30%

60%

70%

0%

80%

100%

0%

0%

Supermarkt

30%

60%

60%

0%

60%

100%

40%

0%

Sportfuncties binnen

50%

50%

100%

0%

100%

100%

100%

75%

Sportfuncties buiten

25%

25%

50%

0%

50%

100%

25%

100%

Bioscoop/theater/podium/enz

5%

25%

90%

0%

90%

40%

100%

40%

Restaurant

5%

20%

70%

0%

70%

60%

100%

75%

100%

75%

10%

0%

10%

10%

10%

10%
100%

Sociaal medisch: arts/therapeut/consultatie
Verpleeg-/verzorgingshuis/aanleunw oning

75%

75%

100%

25%

100%

100%

100%

Dagonderw ijs

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

100%

0%

0%

0%

Avondonderw ijs

Tabel 11 Aanwezigheidspercentages
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5

Toetsing parkeereis

5.1

Procedure
Voor nieuwbouwplannen of verbouwplannen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd bij
de gemeente Barneveld, wordt getoetst of het plan voldoet aan de parkeereis. Zoals eerder
aangegeven wordt hiermee bedoeld dat er in voldoende mate wordt voorzien in parkeerruimte
op eigen terrein. Het eigen terrein kan zowel het terrein rond een solitaire functie zijn als het
plangebied van een ontwikkeling van ruimere omvang. De werkwijze voor het bepalen van de
parkeereis (stap 1-6) is in hoofdstuk 3 toegelicht. Het toetsen van deze parkeereis vindt plaats
door de parkeervraag per dagdeel te vergelijken met het parkeeraanbod per dagdeel. Het
resultaat vormt de parkeerbalans (stap 7-8). Een negatieve parkeerbalans betekent een tekort
aan parkeerplaatsen en een positieve parkeerbalans heeft een overschot aan
parkeerplaatsen. De parkeerbalans wordt per dagdeel bepaald. Op het maatgevende moment
moet de parkeerbalans op 0 uitkomen of positief zijn, voor een positieve beoordeling.
Stap 7 Parkeeraanbod per dagdeel
Bij het bepalen van het parkeeraanbod per dagdeel wordt onderscheid gemaakt tussen het parkeeraanbod op
eigen terrein en dat in openbaar gebied. De parkeerplaatsen op eigen terrein dienen wel voor een ieder
toegankelijk te zijn die op dat moment wordt geacht er gebruik van te maken. Hierbij dient het berekeningsaantal
te worden aangehouden zoals in deze nota opgenomen. In sommige gebieden kan ook een vrijstelling als
parkeeraanbod worden meegerekend.
Stap 8 Parkeerbalans per dagdeel
Het verschil tussen het parkeeraanbod en de parkeervraag vormt de parkeerbalans . Een negatieve parkeerbalans
betekent een parkeertekort en een negatief advies tenzij de aanvrager en de gemeente overeenkomen dat een
afkoop van de parkeereis kan en zal plaatsvinden.

Figuur 3 Bepalen parkeerbalans

5.2

Beoordeling parkeersituatie auto
Om te bepalen of de parkeersituatie voldoende is, wordt het parkeeraanbod getoetst aan de
parkeervraag. Voor de beoordeling van de parkeersituatie wordt uitgegaan van een aantal
eisen ten aanzien van de maatvoering van parkeerplaatsen en de manoeuvreerruimte rond
deze vakken. De genoemde manoeuvreerruimte betreft de benodigde rijbaanbreedte achter
een haaks parkeervak of naast een langsparkeervak. Te kleine parkeervakken of te krappe
manoeuvreerruimte maken parkeerplaatsen onbruikbaar of onbereikbaar. Daarom speelt de
vormgeving van de vakken een belangrijke rol in de bruikbaarheid ervan. De indicatieve
maatvoering is weergegeven in tabel 12. Voor de vormgeving van parkeerplaatsen in de
2
openbare ruimte verwijzen wij naar onze standaard ontwerp- en uitvoeringseisen .
soort

breedte (m )

lengte (m )

rijbaan (m )

Langsparkeervak

2,00

6,00

3,00

Gestoken parkeervak

2,50

5,00

5,00

Gehandicaptenparkeerplaats langsparkeren

3,50

6,00

3,00

Gehandicaptenparkeerplaats gestoken parkeren

3,50

5,00

5,00

Overige vakken

conform NEN 2443 (2012) en ASVV 2012

Tabel 12 Maatvoering parkeervakken

2

Deze eisen zijn bij de gemeente op te vragen.
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Parkeerplaatsen op eigen terrein worden doorgaans niet gecombineerd gebruikt. Een
bezoeker aan een verjaardag zal zijn auto niet snel bij de buren op de oprit parkeren.
Bovendien wordt in de praktijk niet altijd alle theoretische parkeerruimte op eigen terrein
gebruikt voor het stallen van personenauto’s, bijvoorbeeld doordat hier een caravan wordt
gestald. Daarom zijn in tabel 13 berekeningsaantallen opgenomen. Deze cijfers
(overgenomen uit CROW publicatie 317) geven aan wat een realistisch parkeeraanbod op
eigen terrein is.
Parkeervoorziening

m in. afm eting (m )

theoretisch aantal berekeningsaantal

Enkele oprit zonder garage

5,00 x 2,50

1,0

0,8

Lange oprit zonder garage

10,00 x 2,50

2,0

1,0

Dubbele oprit zonder garage

5,00 x 4,50

2,0

1,7

Garage zonder oprit (bij w oning)

5,00 x 2,50

1,0

0,4

Garagebox (niet bij w oning)

5,00 x 2,50

1,0

0,5

Garage met enkele oprit

5,00 x 2,50 (oprit)

2,0

1,0

Garage met lange oprit

10,00 x 2,50 (oprit)

3,0

1,3

5,00 x 4,50 (oprit)

3,0

1,8

Langsparkeervak

6,00 x 2,00

1,0

1,0

Gestoken parkeervak

5,00 x 2,50

1,0

1,0

Garage met dubbele oprit

Tabel 13 Berekeningsaantallen parkeervoorziening bij woningen
In tabel 14 zijn de loopafstanden weergegeven die als acceptabel worden beschouwd bij de
diverse functies. Parkeeraanbod bij nieuwe functies dient dan ook binnen deze loopafstand
(niet hemelsbreed) te worden gerealiseerd om in de parkeerbalans als parkeeraanbod mee te
tellen. Deze afstanden zijn vooral van belang bij de ontwikkeling van grotere plannen en
plannen waar een ontheffing van de parkeereis mogelijk is. Parkeerplaatsen op grotere
afstand dan in de tabel weergegeven, worden in beginsel niet meegerekend.
Hoofdfunctie

centrum (m )

rest kom (m )

Wonen

250

100

Winkelen

400

200

Boodschappen

100

100

Werken

500

200

Ontspanning, sport, cultuur

400

100

Horeca, verblijfsrecreatie

400

100

Gezondheidszorg

100

100

Onderw ijs

100

100

Tabel 14 Acceptabele loopafstanden
Behalve de maatvoering, de loopafstand en het aantal parkeervakken, wordt ook het aandeel
gehandicaptenparkeerplaatsen getoetst. Bij publieke voorzieningen moet 5% van het aantal
parkeerplaatsen worden aangelegd als algemene gehandicaptenparkeerplaats. Deze moeten
zo dicht mogelijk bij de ingang van de voorziening gelegen zijn en in ieder geval binnen 100
meter.

5.3

Beoordeling laden en lossen
Als bij een ontwikkeling een behoefte aan laden en lossen wordt verwacht, moet in deze
behoefte voorzien worden op het terrein dat bij de ontwikkeling behoort. Daarbij mogen
manoeuvreerbewegingen geen onevenredige hinder of gevaarlijke situaties opleveren in de
openbare ruimte. De ontwikkelaar dient op verzoek van de gemeente een rijcurvesimulatie
aan te leveren om de benodigde manoeuvreerruimte te kunnen toetsen.
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5.4

Beoordeling parkeersituatie fiets
Bij nieuwe functies moet de fietsparkeergelegenheid binnen, voor fietsers aantrekkelijke,
loopafstand van de entree liggen. Daarmee wordt fietsgebruik aangemoedigd en beloond.
Voor fietsers is het bijvoorbeeld aantrekkelijk om bij regenachtig weer de laatste meters
tussen de fietsenstalling en het pand droog dan wel zo snel als mogelijk af te leggen. Als
maximaal acceptabele loopafstand wordt een afstand van circa 30 meter gehanteerd. Bij
voorzieningen in centrumgebieden kan een uitzondering worden gemaakt op de verplichting
om nieuwe fietsparkeergelegenheid te realiseren, als er bijvoorbeeld fietsvoorzieningen met
restcapaciteit in de openbare ruimte in de directe omgeving aanwezig zijn. Een
fietsparkeerplaats kan op verschillende manieren worden ingericht. Er kan gebruik worden
gemaakt van een stalling of fietsenklemmen, maar dat is niet altijd noodzakelijk. Wanneer er
geen rekken of klemmen zijn, wordt voor het beoordelen van de parkeersituatie voor fietsen
uitgegaan van een benodigde stallingsruimte van circa 0,65 x 2 m per fiets (BRON: CROW
291 Leidraad fietsparkeren: 1 fiets per 0,65m breedte). Daarnaast dient achter de fietsen een
ruimte van circa 2,00 meter beschikbaar te zijn voor het in- en uitparkeren van de fiets.
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6

Afwijken van de parkeereis

6.1

Inleiding
Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning dient te worden voldaan aan de parkeereis
om in voldoende mate te voorzien in parkeerruimte op eigen terrein. In sommige gevallen is dit
echter onmogelijk of kan de strikte toepassing van de parkeereis – bijvoorbeeld vanwege de
bijkomende kosten of door bijzondere omstandigheden – als onredelijk worden beschouwd of
op overwegende bezwaren stuiten. Soms is het echter mogelijk om op een andere wijze te
voorzien in de nodige parkeer- of stallingruimte dan wel laad- of losruimte.
Het college moet in dergelijke gevallen een afweging maken, tussen het (economische)
belang van de ontwikkeling, de financiële uitvoerbaarheid en de eventuele (tijdelijke) nadelige
gevolgen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en daarmee een goede ruimtelijke
ordening ex art. 3.1 Wro. In deze nota worden de mogelijkheden beschreven indien wordt
afgeweken van de parkeereis
De afwijkingsmogelijkheden zijn te onderscheiden in vrijstellingen en ontheffingen. Voor een
besluit waarbij een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt gemaakt voor een
categorie van gevallen, wordt de term "vrijstelling" gebruikt. Voor een beschikking waarbij in
een individueel geval een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt gemaakt, wordt
3
de term "ontheffing" gebruikt.

6.2

Vrijstellingen

6.2.1

Flexibiliteitbepaling
In het geval van ontwikkelingen waarbij de extra parkeerbehoefte van het totale plan op basis
van de parkeereis maximaal 0,50 parkeerplaats bedraagt, wordt vrijstelling verleend van de
parkeereis (zonder dat hier financiële consequenties aan verbonden worden). Per plan of
perceel kan eenmalig een beroep op dit artikel worden gedaan. Bij een ontwikkeling die
onderdeel uitmaakt van een grotere samenhangende ontwikkeling die in delen wordt
uitgevoerd kan deze bepaling slechts eenmaal worden toegepast over het geheel. Deze
bepaling is niet van toepassing als gebruik wordt gemaakt van de afkoopregeling.

6.2.2

Vrijstelling voor beroep of bedrijf aan huis
De gemeente wil het beginnen van een kleinschalig bedrijf aan huis stimuleren. Als onder de
definities van het vigerende bestemmingsplan sprake is van een beroep of bedrijf aan huis en
het redelijkerwijs niet mogelijk is om de benodigde parkeerplaatsen (geheel of gedeeltelijk) op
eigen terrein te realiseren, wordt in principe vrijstelling verleend van de parkeereis (zonder dat
hier financiële consequenties aan verbonden worden). Hierbij gelden de volgende
voorwaarden:
- er is sprake van een kleinschalige ontwikkeling, waarbij de parkeerbehoefte op basis van
de parkeereis maximaal 2,0 parkeerplaatsen bedraagt;
- er is geen sprake van detailhandel, groepsonderwijs, -opvang of -therapie of daarmee
naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen intensieve bezoekersfuncties.

3

Aanwijzingen voor de regelgeving, aanwijzing 125
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6.2.3

Vrijstelling voor centrumgebieden
De gemeente wil leegstand in het centrum van Barneveld en Voorthuizen voorkomen en de
lokale economie stimuleren. Daarom worden aan plannen in deze gebieden zondermeer een
vrijstelling van de parkeereis verleend van maximaal 3,0 parkeerplaatsen.
De vrijstelling wordt verhoogd tot maximaal 5,0 parkeerplaatsen indien binnen acceptabele
loopafstand (zie tabel 14) sprake is van een restcapaciteit aan parkeerplaatsen in de
openbare ruimte (zie 6.3.1 voor een toelichting hierop). Voor de centrumgebieden wordt voor
wat betreft de bestaande parkeerdruk uitgegaan van gegevens van de parkeerdrukmetingen
die regelmatig worden uitgevoerd. Vrijstellingen die na de meest recente parkeerdrukmeting
zijn verleend, worden door het college bijgehouden en – bij de eerstvolgende relevante
aanvraag omgevingsvergunning – met de parkeerdrukmeting verdisconteerd.
Een vrijstelling voor het centrum is niet nieuw. In de oude beleidsregels ontheffing parkeereis
2
Barneveld-Centrum was echter alleen een vrijstelling opgenomen voor 100 m bvo aan
winkelruimte. Gelet op de parkeernormen in deze nota, zou dit gelijkstaan aan een
parkeervraag van 3,4 parkeerplaatsen. De vrijstelling van 3,0 parkeerplaatsen is hieraan
nagenoeg gelijk en geldt daarnaast ook voor andere functies. Door de vrijstelling nu te
2
koppelen aan de parkeereis in plaats van aan m bvo, kan de vrijstelling eenvoudig ook
worden toegepast op andere centrumfuncties zoals horeca, kantoren en wonen.

6.3

Ontheffingsmogelijkheden
De parkeereis moet in beginsel binnen het plangebied worden opgelost. In sommige situaties
kan de parkeervraag op een andere manier dan op eigen terrein worden opgevangen.

6.3.1

Gebruik bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte
Een initiatief mag niet leiden tot een (toename van) parkeertekort in de openbare ruimte. Het
kan echter voorkomen dat er in de openbare ruimte een restcapaciteit bestaat, waarvan
gebruik gemaakt kan worden om de parkeervraag op te vangen. Als er bijvoorbeeld in de
omgeving parkeerplaatsen voorhanden zijn die ooit zijn aangelegd voor een doel of functie die
niet meer bestaat of als er sprake is van overcapaciteit aan parkeerruimte, is dit te
onderzoeken. Dit is alleen mogelijk als de parkeerdruk in de openbare ruimte op het
maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling, onder de 85% blijft. Als er binnen
10 jaar ontwikkelingen worden verwacht die de bezettingsgraad van het betreffende gebied
beïnvloeden, moet ook hiermee rekening worden gehouden. Om dit te bepalen moeten er
voldoende gegevens over de bestaande en te verwachten parkeersituatie voorhanden zijn.
Anders kan de gemeente een parkeeronderzoek laten uitvoeren, op kosten van de
initiatiefnemer. In deze situatie krijgt de initiatiefnemer geen exclusief gebruiks- of
eigendomsrecht.

6.3.2

Gemeentelijke parkeerplaatsen buiten het plangebied
Initiatiefnemers kunnen een verzoek doen om het parkeeraanbod te realiseren buiten het
plangebied. In sommige gevallen heeft parkleeraanbod buiten het plangebied voordelen voor
de omgeving vanwege mogelijkheden van dubbelgebruik. De gemeente zal beoordelen of er
binnen acceptabele loopafstand gelegenheid is om parkeerplaatsen te realiseren. Bij deze
beoordeling wordt onder andere rekening gehouden met de bestaande parkeerdruk, de
verkeersveiligheid en de bomen- en groenstructuren in de omgeving van het plangebied. De
kosten van de realisatie van de parkeerplaatsen worden in beginsel doorberekend aan de
initiatiefnemer. Dit geeft de initiatiefnemer echter geen exclusief gebruiks- of eigendomsrecht.
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6.3.3

Particuliere parkeerplaatsen buiten het plangebied
Soms kan een oplossing voor de parkeervraag worden gevonden op privaat terrein van
derden. Vanwege beperkte handhavingsmogelijkheden, worden hiervoor strenge eisen
gesteld. Dit kan alleen als er binnen acceptabele loopafstand een structurele restcapaciteit op
het betreffende parkeerterrein aanwezig is. Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden
met de aanwezigheidspercentages van de verschillende functies die al van het betreffende
parkeerterrein gebruik maken. Ook is het van belang dat de parkeergelegenheid wel
toegankelijk is voor alle gebruikers, inclusief bezoekers. Een dergelijke oplossing dient met
contractafspraken door de initiatiefnemer duidelijk en aannemelijk te worden gemaakt.

6.3.4

Afkoopregeling
Een aanvrager van een vergunning voor een plan in het centrumgebied van Barneveld of
Voorthuizen, die alles in het werk heeft gesteld om aan de parkeereis te voldoen (waaronder
aanpassen van het bouwvolume en het zoeken naar parkeerruimte binnen de loopafstand) en
wiens plan ondanks eventuele vrijstellingen en ontheffingsmogelijkheden alsnog tot een
negatieve parkeerbalans leidt, kan bij het college een gemotiveerd schriftelijk verzoek
indienen om de (resterende) parkeereis af te kopen.
Het college kan besluiten om op deze wijze ontheffing te verlenen van de gemeentelijke
parkeereis, wanneer de realisatie van het initiatief naar de mening van het college belangrijker
is dan de (tijdelijke) nadelige gevolgen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid.
Bij dit besluit weegt het college af of de gemeente de benodigde parkeerplaatsen binnen een
acceptabele loopafstand van het bouwplan kan realiseren. Als het college ontheffing verleent
van de parkeereis, neemt zij de verplichting van de aanvrager over om te zorgen voor
voldoende parkeergelegenheid. Aan het verlenen van een ontheffing verbindt het college een
financiële voorwaarde. De rechten, plichten en de hoogte van het bedrag worden vastgelegd
in een overeenkomst. De hoogte en onderbouwing van het afkoopbedrag per parkeerplaats is
beschreven in bijlage 4.
De bijdrage in de reserve kan door de gemeente, behalve voor de aanleg van nieuwe
parkeerplaatsen, ook gebruikt worden voor het in stand houden van reeds gerealiseerde (al
dan niet voorgefinancierde) parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen die in het kader van deze
afkoopregeling worden gerealiseerd zijn openbaar toegankelijk. Aan het betalen van de
parkeerbijdrage kan de aanvrager geen rechten ontlenen.

6.4

Overige afwijkingen
Het college handelt overeenkomstig deze nota, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden
gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding
tot de met deze nota te dienen doelen. Dit is de zogenaamde inherente afwijkingsbevoegdheid
die in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) onder artikel 4:84 is opgenomen. Deze opname
in de Awb heeft tot gevolg dat in deze nota geen specifieke hardheidsclausule is opgenomen.
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Bijlage 1 – Verklarende woordenlijst
Aanwezigheidspercentage

De mate van aanwezigheid van geparkeerde voertuigen ten opzichte van
het drukste dagdeel.

Afkoopregeling

Een mogelijkheid voor het college om een ontheffing van de parkeereis te
verlenen tegen een afkoopprijs per parkeerplaats.

Arbeidsplaats

Maximaal gelijktijdig aanwezige werknemers.

BVO

Bruto vloeroppervlak, het totale vloeroppervlak binnen de buitenmuren
inclusief alle verdiepingen, met uitzondering van de parkeerkelder of
stallingsruimte.

CROW

Kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte,
verkeer en vervoer en werk en veiligheid.

Gestoken parkeren

Parkeren onder een parkeerhoek tussen 0 en 90 graden met de rijbaan.

Haaks parkeren

Parkeren loodrecht op de rijbaan.

Langsparkeren

Parkeren evenwijdig aan de as van de rijbaan.

Parkeeraanbod

Het aanbod aan parkeerplaatsen. Hierbij kan onderscheid worden
gemaakt tussen openbare of niet-openbare parkeerplaatsen, tussen
plaatsen op eigen terrein of elders.

Parkeerbalans

Het verschil tussen gelijktijdige parkeervraag en parkeeraanbod. Bij een
negatieve parkeerbalans is er te weinig parkeeraanbod beschikbaar.

Parkeereis

De mate waarin, volgens de toepassing van de Nota Parkeernormen, bij
bouwplannen parkeergelegenheid op eigen terrein moet worden
gerealiseerd. De parkeereis is vastgelegd in de Bouwverordening.

Parkeerkencijfer

Een indicatie voor de parkeervraag bij een nieuwe voorziening.

Parkeernorm

Een door het bevoegd gezag vastgestelde hoeveelheid parkeerplaatsen
per eenheid waaraan een nieuwbouwplan moet voldoen om in aanmerking
te kunnen komen voor een bouwvergunning. Hierbij wordt nog geen
onderscheid gemaakt tussen parkeren op eigen terrein of openbaar
terrein.

Parkeervraag

De behoefte aan parkeerplaatsen. De gestapelde parkeervraag is de
parkeervraag van meerdere functies bij elkaar opgeteld.

Parkeerplaats

Ruimte waar één voertuig kan worden geparkeerd.

Parkeerweg

Rijbaan op parkeerterrein of in parkeergarage.

Parkeren

Doen of laten staan van voertuigen anders dan gedurende de tijd die
nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van
personen of voor onmiddellijk laden en lossen van goederen.

VVO

Verkoop vloeroppervlak.
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Bijlage 2 – Onderbouwing gebiedsindeling
De Nota parkeernormen is voor de hele gemeente van toepassing. De toe te passen normen kunnen
echter verschillen op basis van de stedelijkheid en de ligging van een locatie. Daarom is een
gebiedsindeling gemaakt.
Op basis van de omgevingsadressendichtheid zoals deze bij het CBS is aangegeven, is de
stedelijkheidsgraad per gebied bepaald. Als gehele gemeente valt Barneveld in de categorie ‘weinig
stedelijk’ (CBS, 2012). Omdat er binnen de gemeente verschillen zijn in de
omgevingsadressendichtheid worden verschillende stedelijkheidsgradaties per kern bepaald.
Het is niet nodig om de stedelijkheidsgradaties nog verder te differentiëren (bijvoorbeeld per wijk),
omdat de ‘stedelijke zone’ hierin het onderscheid biedt. Behalve de stedelijkheid is namelijk ook de
ligging in het stedelijke gebied van belang voor de parkeernormen. Voor de ligging wordt onderscheid
gemaakt in ‘centrum’, ‘schil/overloopgebied’, ‘rest bebouwde kom’ en ‘buitengebied’. Omdat in een
centrumgebied vaak meer voorzieningen voor openbaar vervoer aanwezig zijn, zijn daarvoor andere
parkeernormen van toepassing dan in bijvoorbeeld de rest van de bebouwde kom. In Barneveld en
Voorthuizen zijn duidelijk centrumgebieden aanwezig. De andere kernen hebben geen centrum. In
Barneveld en Voorthuizen is geen sprake van een duidelijke ‘schil/overloopgebied’. Daarom worden
de gebieden binnen de bebouwde komgrens, met uitzondering van de centra, geheel aangeduid als
‘rest bebouwde kom’.
De gemeente Barneveld wordt op basis van deze onderbouwing in 6 verschillende gebieden verdeeld.
De grenzen van deze gebieden zijn in hoofdlijnen op onderstaande kaart aangegeven. Op de
volgende pagina’s zijn gedetailleerder kaarten opgenomen van Barneveld en Voorthuizen. Voor alle
kernen geldt dat de werkelijke overgang tussen ‘rest bebouwde kom’ en ‘buitengebied’ wordt bepaald
door de bebouwde komgrens op grond van de Wegenverkeerswet.
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Gebiedsindeling Barneveld

Plaats

Stedelijkheidsgraad

Stedelijke zone

Barneveld centrum

Matig stedelijk

Centrum

Barneveld rest bebouw de kom

Matig stedelijk

Rest bebouw de kom

Buitengebied

Niet stedelijk

Buitengebied

Centrumgebied: gebied omsloten door Amersfoortsestraat, Gasthuisstraat, Nieuwe Markt,
Thorbeckelaan, Burgemeester Kuntzelaan en Bouwheerstraat.
Rest bebouwde kom: gebied tussen huidige (of in geval van uitbreidingsgebieden toekomstig
beoogde) bebouwde komgrenzen (op grond van de wegenverkeerswet) en het centrumgebied.
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Gebiedsindeling Voorthuizen

Plaats

Stedelijkheidsgraad

Voorthuizen centrum

Weinig stedelijk

Stedelijke zone
Centrum

Voorthuizen rest bebouw de kom Weinig stedelijk

Rest bebouw de kom

Buitengebied

Buitengebied

Niet stedelijk

Centrumgebied: gebied bestaand uit Koninginnelaan, Smidsplein, Schoolstraat, Wheemstraat,
gedeelte Hoofdstraat, gedeelte Molenweg, gedeelte Bakkersweg, gedeelte Roelenengweg, gedeelte
Gerard Doustraat, gedeelte Kerkstraat, gedeelte Van den Berglaan.
Rest bebouwde kom: gebied tussen huidige (of in geval van uitbreidingsgebieden toekomstig
beoogde) bebouwde komgrenzen (op grond van de wegenverkeerswet) en het centrumgebied.
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Bijlage 3 – Onderbouwing parkeernormen
Om van de landelijke kencijfers te komen naar Barneveldse parkeernormen, wordt een correctie
gemaakt op basis van de mobiliteits- en lokale kenmerken van Barneveld. In deze bijlage worden
verschillende statistische gegevens van Barneveld vergeleken met landelijke cijfers en met andere
situaties. Om een oordeel te geven waar de Barneveldse parkeernormen ten opzichte van de
bandbreedte van de landelijke kencijfers liggen, moet de Barneveldse situatie in ieder geval met de
landelijke situatie vergeleken worden en daarnaast ook nog waar mogelijk met de andere gebieden
van dezelfde stedelijkheid. Er is gekeken naar fietsgebruik, autobezit, gemiddelde woon-werkafstand
en de bevolkingsgroei.

Fietsgebruik

Het Fietsberaad heeft in 2010 de cijfers uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland, verder OViN,
gebruikt om het fietsgebruik per gemeente weer te geven. (Het OViN is een onderzoek naar de
verplaatsingen van de Nederlandse bevolking. Jaarlijks is er een deelname van 50.000 mensen (CBS,
2010)). In het overzicht van het fietsberaad scoort Barneveld op het fietsgebruik gemiddeld met 23%
(Fietsberaad, 2010).

Autobezit

Het CBS heeft onderzocht dat het gemiddelde autobezit per huishouden binnen Nederland 1,0 is
terwijl dit binnen Barneveld 1,3 is (CBS, 2014). Wanneer het gemiddelde autobezit in Barneveld
(steekproefsgewijs) wordt vergeleken met andere gemeenten van vergelijkbare stedelijkheid dan zit
Barneveld nog steeds hoger dan het gemiddelde van 1,22 per huishouden (CBS, 2014). Om dit
autobezit te faciliteren moet dus aan de ruime kant van de kencijfers aangehouden worden, met name
voor het parkeergedrag van auto’s bij woningen. Het autobezit per huishouden geeft geen exacte
indicatie over het autogebruik, het parkeergedrag van mensen en de daaruit volgende parkeervraag.
Er is echter wel aangetoond dat er sterke correlatie is tussen autobezit en autogebruik (CROW, 2013).

Bevolkingsgroei

Omdat de parkeernormen worden gekoppeld aan bestemmingsplannen die 10 jaar geldig zijn, wordt
er ook vooruit gekeken naar de toekomst. Als de bevolking en daarmee ook het totale autobezit groeit,
heeft dit invloed op de parkeervraag. De bevolkingsgroei in Nederland blijft absoluut achter bij de groei
binnen de gemeente Barneveld. Het CBS voorspelt namelijk dat Nederland vanaf 2015 naar 2025 met
3% (CBS, 2013) stijgt terwijl het ABF research bureau voor Barneveld een groei van 13% schat (ABF
Research Primos, 2013).

Gemiddelde werk-woon afstand

De parkeervraag bij bedrijven is grotendeels afhankelijk van de afstand die afgelegd moet worden
door haar werknemers. De gemiddelde werk-woon afstand binnen Nederland is 13,7 kilometer, terwijl
de gemiddelde werk-woon afstand voor bedrijven binnen Barneveld 15,3 kilometer is. Dit zijn werkwoon afstanden van gemeenten naar elkaar. De interne reisafstand van iedere Barnevelder die in
Barneveld werkt is nul. Omdat dit voor elke gemeente binnen Nederland geldt betekent dit niet dat de
cijfers een verkeerd beeld geven. Op basis van de gemiddelde reisafstand wordt geconcludeerd dat
de weerstand om te fietsen gemiddeld wat hoger is dan landelijk gemiddeld en dat de parkeervraag bij
de Barneveldse bedrijven daardoor eveneens wat hoger is dan landelijk gemiddeld.
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Huidige parkeersituatie

Om de toepassing van de parkeerkencijfers zoals deze tot op heden in de bouwplannen is gehanteerd
te beoordelen, is onderzoek gedaan naar de parkeerbezetting in de praktijk. Deze bevindingen zijn
vergeleken met de berekende parkeerbehoeftes bij de ontwikkelingen van de betreffende plannen.
Hoewel deze gegevens geen onderbouwde statische analyse vormen, geven ze wel een indruk van
de praktijk. Over het algemeen lijken de gehanteerde normen voldoende. Bij sommige voorzieningen
(o.a. bedrijventerrein Briellaerd) is echter wel een zodanig hoge parkeerdruk geconstateerd dat de
conclusie wordt getrokken dat de parkeernorm enigszins aan de krappe kant is. Gelet op het
summiere onderzoek kunnen deze gegevens echter niet in harde conclusies voor alle functies worden
worden samengevat.

Parkeerbeleid

Barneveld wil met parkeren de regionale functie versterken (GVVP, 2010). Vanuit de
ondernemersvisie wil Barneveld haar bezoekers ‘parkeergemak’ bieden, door voldoende
parkeergelegenheid binnen loopafstand van de bestemmingen aan te kunnen bieden. Dit wordt een
vraagvolgend parkeerbeleid genoemd en betekent dat er ruimere normen gehanteerd worden.

Vaststellen parkeernormen

Op basis van het parkeerbeleid, de verwachte groei en het autobezit van Barneveld, is geconcludeerd
dat het beter bij de praktijk aansluit als de Barneveldse parkeernormen wat hoger zijn dan het
gemiddelde van de kencijfers van het CROW waarvan tot op heden werd uitgegaan.
Uit een analyse van een groot aantal kencijfers van het CROW blijkt dat de onderkant (minimum) en
bovenkant (maximum) van de bandbreedte zich bij woningen gemiddeld 25% onder respectievelijk
boven de gemiddelde waarde bevinden. Dit wordt geïllustreerd door als voorbeeld te nemen een
woning ‘koop tussen/hoek’ in een ‘matig stedelijk gebied’ met een ligging in de ‘rest bebouwde kom’.
Voor deze woning geeft het CROW een parkeerkencijfer (gemiddelde parkeervraag) met een
bandbreedte van 1,5 – 2,3 pp/woning. Tot op heden gingen wij voor het bepalen van de parkeernorm
uit van het gemiddelde kencijfer 1,9 pp/woning. Het bezoekersaandeel bedroeg dan 0,3 pp/woning en
het bewonersaandeel (ofwel gemiddelde autobezit) 1,6 pp/woning.
Het autobezit in Barneveld ligt circa 7,5% boven het landelijke gemiddelde. Aangenomen kan worden
dat dit verschil doorwerkt in alle woningcategorieën, van seniorenwoning tot vrijstaande woning. Voor
de bovengenoemde woning ‘koop tussen/hoek’ zal het gemiddelde autobezit waarschijnlijk iets hoger
zal zijn dan 1,6 per woning, namelijk circa 1,7 per woning. Wanneer het bezoekersaandeel van 0,3
pp/woning hierbij wordt opgeteld, ontstaat een parkeervraag van 2,0 pp/woning in plaats van 1,9
pp/woning. De parkeernorm voor een dergelijke woning bedraagt daarom dan ook 2,0 pp/woning. Dit
is dus circa 0,1 pp/woning meer dan voor vaststelling van deze nota. Voor de overige
woningcategorieën is dezelfde systematiek toegepast.
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Figuur 1 Bepalen parkeernorm Barneveld t.o.v. bandbreedte CROW-kencijfers
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Voor de overige functies wordt een parkeernorm gehanteerd die op 60% ligt van de bandbreedte van
de kencijfers van het CROW. De reden om boven de gemiddelde kencijfers te gaan is het hogere
gemiddelde autobezit. Vanwege het gemiddelde fietsgebruik, de investeringen in het fietsnetwerk en
het feit dat veel functies op fietsafstand van de woningen liggen, wordt met 60% een parkeernorm
gehanteerd die verhoudingsgewijs lager ligt dan die van de woonfuncties (65%).
Voor de fietsparkeernormen is het gemiddelde (50%) tussen de bandbreedtes aangehouden, omdat
het fietsgebruik in Barneveld over het totaal gezien gemiddeld ligt.
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Figuur 2 Parkeernormen Barneveld t.o.v. bandbreedte CROW-kencijfers
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Bijlage 4 – Voorbeelden parkeerbalans
In deze bijlage zijn vijf voorbeelden opgenomen voor het bepalen van de parkeerbalans in
verschillende situaties. Het betreft fictieve plannen maar wel gebaseerd op werkelijke aanvragen en
dus plannen met een hoog realiteitsgehalte.
Voorbeeld 1: Inbreidingswijkje
Voorbeeld 2: Appartementen in plaats van bovenverdieping winkel
Voorbeeld 3: Bovenverdieping winkel in plaats van appartementen
Voorbeeld 4: Kantoor in plaats van 2 onder 1 kapper
Voorbeeld 5: Revitalisering perceel centrum Barneveld
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Om schrijving
Plan:
Tekening:
Datum tekening:
Ligging
Plaats:
Stedelijkheidsgraad:
Stedelijke zone:

Voorbeeld 1: inbreidingsw ijkje

Barneveld
Matig stedelijk
Rest bebouw de kom

Beschrijving
Op een voormalige agrarische kavel zonder bebouw ing w ordt een inbreiding gerealiseerd met 20 w oningen, bestaande uit 2 rijen van 10
koopw oningen. In het ontw erp is elke hoekw oning voorzien van een garage met een dubbele oprit. In de openbare ruimte zijn 30 parkeerplaatsen
ingetekend, w aarvan bij nadere bestudering 2 parkeerplaatsen voor een uitrit zijn geprojecteerd.
Program m a en parkeernorm
Functie
Koop tussen/hoek
Koop tussen/hoek
Totaal

norm vraag
groep
bew oners
bezoekers

aantal
20
20

eenheid
w oning
w oning

norm
1,80
0,30

ochtend
50%
10%

w erkdag
m iddag
avond
50%
90%
20%
80%

nacht
100%
0%

koop
avond
80%
70%

zaterdag
m iddag
avond
60%
80%
60%
100%

zondag
m iddag
70%
70%

ochtend
18,0
0,6
18,6

w erkdag
m iddag
avond
18,0
32,4
1,2
4,8
19,2
37,2

nacht
36,0
0,0
36,0

koop
avond
28,8
4,2
33,0

zaterdag
m iddag
avond
21,6
28,8
3,6
6,0
25,2
34,8

zondag
m iddag
25,2
4,2
29,4

aantal

theoretisch aantal
per stuk
totaal

Geraam de aanw ezigheidspercentages
Functie
Woningen bew oners
Woningen bezoekers
Parkeervraag per dagdeel
Functie
Koop tussen/hoek (bew oners)
Koop tussen/hoek (bezoekers)
Totaal
Parkeeraanbod eigen terrein
Parkeervoorziening
Garage met dubbele oprit
Totaal

4

Parkeeraanbod per dagdeel
Functie
Eigen terrein (specificeren)
Openbare ruimte nieuw
Totaal

12
12

reductie na reductie
0%
36,0
0%
6,0
42,0

berekeningsaantal
per stuk
totaal
1,8

7,2
7,2

ochtend
7,2
28
35,2

w erkdag
m iddag
avond
7,2
7,2
28
28
35,2
35,2

nacht
7,2
28
35,2

koop
avond
7,2
28
35,2

zaterdag
m iddag
avond
7,2
7,2
28
28
35,2
35,2

zondag
m iddag
7,2
28
35,2

ochtend
35,2
18,6
16,6

w erkdag
m iddag
avond
35,2
35,2
19,2
37,2
16,0
-2,0

nacht
35,2
36,0
-0,8

koop
avond
35,2
33,0
2,2

zaterdag
m iddag
avond
35,2
35,2
25,2
34,8
10,0
0,4

zondag
m iddag
35,2
29,4
5,8

Parkeerbalans per dagdeel
Functie
Aanbod
Vraag
Parkeerbalans (aanbod-vraag)

3

eenheden norm vraag
1
36,0
1
6,0
42,0

Conclusie
Uit de berekening blijkt dat de maatgevende parkeervraag (tijdens het drukste moment) 37,2 pp bedraagt. Er zijn 6,0 pp nodig om de bezoekers op alle
dagdelen een plek te kunnen bieden. Het theoretische parkeeraanbod op eigen terrein is 12 pp maar vanw ege praktijkervaringen met het gebruik w ordt
een berekeningsaantal van 7,2 pp op eigen terrein gehanteerd. Het openbare parkeeraanbod bedraagt 28 pp. Het plan heeft een negatieve
parkeerbalans van -2,0 pp.
Advies
Er kan een positieve parkeerbalans w orden verkregen door de parkeervraag te verminderen (minder w oningen of andere invulling) of door het
parkeeraanbod te vergroten door ergens nog 2 pp in te passen.
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Om schrijving
Plan:
Tekening:
Datum tekening:
Ligging
Plaats:
Stedelijkheidsgraad:
Stedelijke zone:

Voorbeeld 2: Appartementen in plaats van bovenverdieping w inkel

Barneveld
Matig stedelijk
Centrum

Beschrijving
Binnen de centrumring van Barneveld w ordt nabij de Kapteijnstraat een bovenetage van een w inkel omgebouw d naar tw ee middeldure koopetages. In
de huidige situatie zijn geen parkeerplaatsen op eigen terrein aanw ezig. Zow el personeel als bezoekers dienen gebruik te maken van de openbare
parkeervoorzieningen in het centrum.
Program m a en parkeernorm
Functie
Detailhandel
Totaal af
Koop etage midden
Koop etage midden
Totaal bij
VERSCHIL

norm vraag
groep
algemeen

aantal
-200

eenheid
m2 bvo

norm
3,40

2
2

w oning
w oning

1,20
0,30

ochtend
30%
50%
10%

w erkdag
m iddag
avond
60%
10%
50%
90%
20%
80%

nacht
0%
100%
0%

koop
avond
75%
80%
70%

zaterdag
m iddag
avond
100%
0%
60%
80%
60%
100%

zondag
m iddag
0%
70%
70%

ochtend
-2,0
-2,0
1,2
0,1
1,3
-0,8

w erkdag
m iddag
avond
-4,1
-0,7
-4,1
-0,7
1,2
2,2
0,1
0,5
1,3
2,6
-2,8
2,0

nacht
0,0
0,0
2,4
0,0
2,4
2,4

koop
avond
-5,1
-5,1
1,9
0,4
2,3
-2,8

zaterdag
m iddag
avond
-6,8
0,0
-6,8
0,0
1,4
1,9
0,4
0,6
1,8
2,5
-5,0
2,5

zondag
m iddag
0,0
0,0
1,7
0,4
2,1
2,1

aantal

theoretisch aantal
per stuk
totaal

zaterdag
m iddag
avond
0,0
0,0

zondag
m iddag
0,0

2,5
2,5

2,1
2,1

zaterdag
m iddag
avond
0,0
2,5
-5,0
2,5
5,0
0,0

zondag
m iddag
2,1
2,1
0,0

bew oners
bezoekers

Geraam de aanw ezigheidspercentages
Functie
Detailhandel
Woningen bew oners
Woningen bezoekers
Parkeervraag per dagdeel
Functie
Detailhandel (algemeen)
Totaal af
Koop etage midden (bew oners)
Koop etage midden (bezoekers)
Totaal bij
VERSCHIL
Parkeeraanbod eigen terrein
Parkeervoorziening

Totaal

0

Parkeeraanbod per dagdeel
Locatie
Eigen terrein (specificeren)
Openbare ruimte nieuw
Vrijstelling
Totaal

ochtend
0,0

0,0

Parkeerbalans per dagdeel
Aantal
Aanbod
Vraag
Parkeerbalans (aanbod-vraag)

ochtend
0,0
-0,8
0,8

eenheden norm vraag
100
-6,8
-6,8
1
2,4
1
0,6
3,0
-3,8

berekeningsaantal
per stuk
totaal
0,0
0,0
0,0

w erkdag
m iddag
avond
0,0
0,0

nacht
0,0

koop
avond
0,0

2,0
2,0

2,4
2,4

0,0

w erkdag
m iddag
avond
0,0
2,0
-2,8
2,0
2,8
0,0

nacht
2,4
2,4
0,0

koop
avond
0,0
-2,8
2,8

0,0

reductie na reductie
0%
-6,8
-6,8
0%
2,4
0%
0,6
3,0
-3,8

0,0

Conclusie
Uit de berekening blijkt dat de maatgevende parkeervraag (tijdens het drukste moment) in de nieuw e situatie 2,6 pp is. Er is 0,6 (afgerond 1) openbare
parkeerplaats nodig om de bezoekers op alle dagdelen een plek te kunnen bieden. Omdat op het maatgevende moment 0,7 pp beschikbaar komt
vanw ege het verdw ijnen van de detailhandel, bedraagt de parkeereis 2,0 pp. Aangezien voor plannen binnen het centrum een vrijstelling van de
parkeereis van maximaal 3 pp w ordt verleend, kan dit plan w orden uitgevoerd zonder dat de ontw ikkelaar een parkeertekort hoeft af te kopen.
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Om schrijving
Plan:
Tekening:
Datum tekening:
Ligging
Plaats:
Stedelijkheidsgraad:
Stedelijke zone:

Voorbeeld 3: Bovenverdieping w inkel in plaats van appartementen

Barneveld
Matig stedelijk
Centrum

Beschrijving
Binnen de centrumring van Barneveld w ordt nabij het Gow thorpeplein tw ee middeldure koopetages omgebouw d tot een bovenetage van een w inkel
(300 m2 bvo). In de huidige situatie zijn geen parkeerplaatsen op eigen terrein aanw ezig. Zow el bew oners als bezoekers maakten (al dan niet met een
parkeervergunning) gebruik van het parkeerterrein Kapteijnstraat. De restcapaciteit op de Kapteijnstraat is op het drukste moment 30 pp.
Program m a en parkeernorm
Functie
Koop etage midden
Koop etage midden
Totaal af
Detailhandel
Totaal bij
VERSCHIL

norm vraag
groep
bew oners
bezoekers

aantal
-2
-2

eenheid
w oning
w oning

norm
1,20
0,30

300

m2 bvo

3,40

ochtend
50%
10%
30%

w erkdag
m iddag
avond
50%
90%
20%
80%
60%
10%

nacht
100%
0%
0%

koop
avond
80%
70%
75%

zaterdag
m iddag
avond
60%
80%
60%
100%
100%
0%

zondag
m iddag
70%
70%
0%

ochtend
-1,2
-0,1
-1,3
3,1
3,1
1,8

w erkdag
m iddag
avond
-1,2
-2,2
-0,1
-0,5
-1,3
-2,6
6,1
1,0
6,1
1,0
4,8
-1,6

nacht
-2,4
0,0
-2,4
0,0
0,0
-2,4

koop
avond
-1,9
-0,4
-2,3
7,7
7,7
5,3

zaterdag
m iddag
avond
-1,4
-1,9
-0,4
-0,6
-1,8
-2,5
10,2
0,0
10,2
0,0
8,4
-2,5

zondag
m iddag
-1,7
-0,4
-2,1
0,0
0,0
-2,1

aantal

theoretisch aantal
per stuk
totaal

berekeningsaantal
per stuk
totaal

0

0,0

zaterdag
m iddag
avond
0,0
0,0

zondag
m iddag
0,0

algemeen

Geraam de aanw ezigheidspercentages
Functie
Woningen bew oners
Woningen bezoekers
Detailhandel
Parkeervraag per dagdeel
Functie
Koop etage midden (bew oners)
Koop etage midden (bezoekers)
Totaal af
Detailhandel (algemeen)
Totaal bij
VERSCHIL
Parkeeraanbod eigen terrein
Parkeervoorziening

Totaal
Parkeeraanbod per dagdeel
Locatie
Eigen terrein (specificeren)
Openbare ruimte nieuw
Vrijstelling
Totaal

ochtend
0,0
1,8
1,8

Parkeerbalans per dagdeel
Aantal
Aanbod
Vraag
Parkeerbalans (aanbod-vraag)

ochtend
1,8
1,8
0,0

eenheden norm vraag
1
-2,4
1
-0,6
-3,0
100
10,2
10,2
7,2

nacht
0,0

koop
avond
0,0

0,0

0,0

5,0
5,0

w erkdag
m iddag
avond
4,8
0,0
4,8
-1,6
0,0
1,6

nacht
0,0
-2,4
2,4

koop
avond
5,0
5,3
-0,3

w erkdag
m iddag
avond
0,0
0,0
4,8
4,8

5,0
5,0

reductie na reductie
0%
-2,4
0%
-0,6
-3,0
0%
10,2
10,2
7,2

0,0

0,0

zaterdag
m iddag
avond
5,0
0,0
8,4
-2,5
-3,4
2,5

zondag
m iddag
0,0
-2,1
2,1

Conclusie
Uit de berekening blijkt dat de maatgevende parkeervraag (tijdens het drukste moment) in de nieuw e situatie 10,2 pp is. Omdat op het maatgevende
moment 1,8 pp beschikbaar komt vanw ege het verdw ijnen van de w oningen, bedraagt de parkeereis 8,4 pp. Voor dit plan kan de maximale vrijstelling
w orden verleend van 5 pp omdat voldoende capaciteit aanw ezig is in de omgeving. Het plan heeft een negatieve parkeerbalans van -3,4 pp.
Advies
Het plan kan in de beoogde vorm w orden gerealiseerd indien de ontw ikkelaar het resterende parkeertekort (3,4 pp) afkoopt door een storting ten
behoeve van de bestemmingsreserve parkeervoorzieningen. Daarnaast kan w orden overw ogen het plan aan te passen.
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Om schrijving
Plan:
Tekening:
Datum tekening:
Ligging
Plaats:
Stedelijkheidsgraad:
Stedelijke zone:

Voorbeeld 4: Kantoor in plaats van 2 onder 1 kapper.

Barneveld
Matig stedelijk
Centrum

Beschrijving
Binnen de centrumring van Barneveld w ordt nabij het Gow thorpeplein een tw ee onder 1 kapper gesloopt en vervangen door een kantoor zonder
baliefunctie van 500 m2 bvo. In het plan zijn 2 pp op eigen terrein opgenomen w elke alleen zijn bedoeld voor de directie.

Program m a en parkeernorm
Functie
Koop tw ee onder 1 kap
Koop tw ee onder 1 kap
Totaal af
Kantoor
Totaal bij
VERSCHIL

norm vraag
groep
bew oners
bezoekers

aantal
-2
-2

eenheid
w oning
w oning

norm
1,20
0,30

500

m2 bvo

1,60

ochtend
50%
10%
100%

w erkdag
m iddag
avond
50%
90%
20%
80%
100%
5%

nacht
100%
0%
0%

koop
avond
80%
70%
5%

zaterdag
m iddag
avond
60%
80%
60%
100%
0%
0%

zondag
m iddag
70%
70%
0%

ochtend
-1,2
-0,1
-1,3
8,0
8,0
6,7

w erkdag
m iddag
avond
-1,2
-2,2
-0,1
-0,5
-1,3
-2,6
8,0
0,4
8,0
0,4
6,7
-2,2

nacht
-2,4
0,0
-2,4
0,0
0,0
-2,4

koop
avond
-1,9
-0,4
-2,3
0,4
0,4
-1,9

zaterdag
m iddag
avond
-1,4
-1,9
-0,4
-0,6
-1,8
-2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,8
-2,5

zondag
m iddag
-1,7
-0,4
-2,1
0,0
0,0
-2,1

aantal
2

theoretisch aantal
per stuk
totaal
1
2

berekeningsaantal
per stuk
totaal
1,0
2,0

2

2,0

zaterdag
m iddag
avond
2,0
2,0

zondag
m iddag
2,0

algemeen

Geraam de aanw ezigheidspercentages
Functie
Woningen bew oners
Woningen bezoekers
Kantoor/bedrijven
Parkeervraag per dagdeel
Functie
Koop tw ee onder 1 kap (bew oners)
Koop tw ee onder 1 kap (bezoekers)
Totaal af
Kantoor (algemeen)
Totaal bij
VERSCHIL
Parkeeraanbod eigen terrein
Parkeervoorziening
Haakse parkeerplaats op terrein
Totaal
Parkeeraanbod per dagdeel
Locatie
Eigen terrein (specificeren)
Openbare ruimte nieuw
Vrijstelling
Totaal

ochtend
2,0
4,7
6,7

Parkeerbalans per dagdeel
Aantal
Aanbod
Vraag
Parkeerbalans (aanbod-vraag)

ochtend
6,7
6,7
0,0

eenheden norm vraag
1
-2,4
1
-0,6
-3,0
100
8,0
8,0
5,0

nacht
2,0

koop
avond
2,0

2,0

2,0

2,0

w erkdag
m iddag
avond
6,7
2,0
6,7
-2,2
0,0
4,2

nacht
2,0
-2,4
4,4

koop
avond
2,0
-1,9
3,9

w erkdag
m iddag
avond
2,0
2,0
4,7
6,7

2,0

reductie na reductie
0%
-2,4
0%
-0,6
-3,0
0%
8,0
8,0
5,0

2,0

2,0

zaterdag
m iddag
avond
2,0
2,0
-1,8
-2,5
3,8
4,5

zondag
m iddag
2,0
-2,1
4,1

Conclusie
Uit de berekening blijkt dat de maatgevende parkeervraag (tijdens het drukste moment) in de nieuw e situatie 8,0 pp is. Omdat op het maatgevende
moment 1,3 pp beschikbaar komt vanw ege het verdw ijnen van de w oningen, bedraagt de parkeereis 6,7 pp. Omdat op eigen terrein 2 pp w orden
gerealiseerd en omdat het plan in aanmerking komt voor een vrijstelling van maximaal 5 pp vanw ege voldoende parkeercapaciteit in de omgeving,
ontstaat er een positieve parkeerbalans.
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Voorbeeld 5: Revitalisering perceel centrum Barneveld.

Barneveld
Matig stedelijk
Centrum

Beschrijving
Binnen de centrumring van Barneveld w ordt op een perceel nabij het Gow thorpeplein een hoekw oning en 4 garageboxen gesloopt en vervangen door
een w inkel met daarboven 5 appartementen. In het plan is een inpandige parkeerstalling voor 6 pp opgenomen.

Program m a en parkeernorm
Functie
Koop tussen/hoek
Koop tussen/hoek
Totaal af
Koop etage duur
Koop etage duur
Detailhandel
Totaal bij
VERSCHIL

norm vraag
groep
bew oners
bezoekers

aantal
-1
-1

eenheid
w oning
w oning

norm
1,30
0,30

bew oners
bezoekers
algemeen

5
5
129

w oning
w oning
m2 bvo

1,40
0,30
3,40

ochtend
50%
10%
30%

w erkdag
m iddag
avond
50%
90%
20%
80%
60%
10%

nacht
100%
0%
0%

koop
avond
80%
70%
75%

zaterdag
m iddag
avond
60%
80%
60%
100%
100%
0%

zondag
m iddag
70%
70%
0%

ochtend
-0,7
0,0
-0,7
3,5
0,2
1,3
5,0
4,3

w erkdag
m iddag
avond
-0,7
-1,2
-0,1
-0,2
-0,7
-1,4
3,5
6,3
0,3
1,2
2,6
0,4
6,4
7,9
5,7
6,5

nacht
-1,3
0,0
-1,3
7,0
0,0
0,0
7,0
5,7

koop
avond
-1,0
-0,2
-1,3
5,6
1,1
3,3
9,9
8,7

zaterdag
m iddag
avond
-0,8
-1,0
-0,2
-0,3
-1,0
-1,3
4,2
5,6
0,9
1,5
4,4
0,0
9,5
7,1
8,5
5,8

zondag
m iddag
-0,9
-0,2
-1,1
4,9
1,1
0,0
6,0
4,8

zaterdag
m iddag
avond
3,0
3,0

zondag
m iddag
3,0

Geraam de aanw ezigheidspercentages
Functie
Woningen bew oners
Woningen bezoekers
Detailhandel
Parkeervraag per dagdeel
Functie
Koop tussen/hoek (bew oners)
Koop tussen/hoek (bezoekers)
Totaal af
Koop etage duur (bew oners)
Koop etage duur (bezoekers)
Detailhandel (algemeen)
Totaal bij
VERSCHIL
Parkeeraanbod eigen terrein
Parkeervoorziening
Haakse parkeerplaats op terrein
Garagebox (niet bij w oning)
Totaal

aantal
7
-4

Parkeeraanbod per dagdeel
Locatie
Eigen terrein (specificeren)
Openbare ruimte nieuw
Vrijstelling
Totaal

ochtend
3,0
1,3
4,3

Parkeerbalans per dagdeel
Aantal
Aanbod
Vraag
Parkeerbalans (aanbod-vraag)

ochtend
4,3
4,3
0,0

theoretisch aantal
per stuk
totaal
1
7
1
-4
3

eenheden norm vraag
1
-1,3
1
-0,3
-1,6
1
7,0
1
1,5
100
4,4
12,9
11,3

berekeningsaantal
per stuk
totaal
1,0
7,0
0,5
-2,0
5,0

nacht
3,0

koop
avond
3,0

3,5
6,5

2,7
5,7

5,0
8,0

w erkdag
m iddag
avond
5,7
6,5
5,7
6,5
0,0
0,0

nacht
5,7
5,7
0,0

koop
avond
8,0
8,7
-0,7

w erkdag
m iddag
avond
3,0
3,0
2,7
5,7

reductie na reductie
0%
-1,3
0%
-0,3
-1,6
0%
7,0
0%
1,5
0%
4,4
12,9
11,3

3,0
6,0

2,8
5,8

1,8
4,8

zaterdag
m iddag
avond
6,0
5,8
8,5
5,8
-2,5
0,0

zondag
m iddag
4,8
4,8
0,0

Conclusie
Uit de berekening blijkt dat de maatgevende parkeervraag (tijdens het drukste moment) in de nieuw e situatie 9,9 pp is. Omdat op het maatgevende
moment 1,3 pp beschikbaar komt vanw ege het verdw ijnen van de w oningen, bedraagt de parkeereis 8,7 pp w aarvan minimaal 5,3 pp (afgerond 6 pp)
openbaar toegankelijk moet zijn ten behoeve van de maximale gelijktijdige aanw ezigheid van bezoekers van de w oningen en de detailhandel. Naast
deze openbare plaatsen zou een parkeeraanbod van afgerond 3 pp (8,7 pp - 6 pp) op eigen terrein volstaan. Het plan komt in aanmerking voor een
vrijstelling van maximaal 5 parkeerplaatsen op de koopavond en maximaal 3 pp op zaterdagmiddag. Op zaterdagmiddag is de restcapaciteit op binnen
de vastgestelde loopafstand namelijk minder dan 15%. Ondanks de vrijstellingen kent het plan een negatieve parkeerbalans van -2,5 pp.
Advies
Het plan kan in de beoogde vorm w orden gerealiseerd indien de ontw ikkelaar het resterende parkeertekort (2,5 pp) afkoopt door een storting ten
behoeve van de bestemmingsreserve parkeervoorzieningen. Daarnaast kan w orden overw ogen het plan aan te passen.
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Bijlage 5 – Onderbouwing afkoopbedrag
De parkeerbijdrage wordt gelijk gesteld aan de gemiddelde reële stichtingkosten van een
parkeervoorziening. Daarmee wordt gewaarborgd dat de gemeente ook daadwerkelijk de aan te
leggen parkeerplaatsen kan bekostigen, zonder dat zij zelf extra middelen beschikbaar hoeft te
stellen. Omdat de laatste jaren landelijk is gebleken dat veel gebouwde openbare
parkeervoorzieningen (zwaar) verliesgevend zijn in exploitatie, wordt bij het bepalen van het
afkoopbedrag alleen uitgegaan van de realisatie van een openbare parkeerplaats op maaiveld op
eigen of nog te verwerven gronden.
De kosten bestaan uit:
A. kosten voor voorbereiding, procedures en ontwerp;
B. kosten voor het beschikbaar stellen of verwerven van de gronden;
C. stichtingskosten van de parkeervoorziening;
D. kosten voor beheer en onderhoud van de voorziening.

A. Voorbereidingskosten
Het gebruik maken van de afkoopregeling betekent feitelijk dat de gemeente een verplichting van
een aanvrager overneemt. Dat brengt mee dat de gemeente binnen de gestelde periode een plan
moet voorbereiden en uitwerken om een parkeervoorziening te realiseren. Hierbij moeten mogelijk
ook procedures worden doorlopen. Dat gaat ten koste van de ambtelijke capaciteit voor overige,
reguliere werkzaamheden. De voorbereidingskosten kunnen per parkeerplaats zeer sterk
uiteenlopen. Ingeschat wordt dat per parkeerplaats minimaal 10 uur benodigd is. De
voorbereidingskosten bedragen dan minimaal circa € 1.000 per parkeerplaats. Eventuele meerkosten
neemt de gemeente voor zijn rekening.

B. Grondprijs
Het gemiddelde ruimtebeslag dat benodigd is voor het aanleggen van een parkeerplaats in de
openbare ruimte komt neer op circa 25 m2. Hierbij wordt rekening gehouden met het parkeervak
zelf en de wegen en voorzieningen die tot het parkeervak leiden. De grondprijs wordt berekend op
basis van de gemiddelde grondverwervingsprijs waarmee rekening gehouden moet worden in het
centrum (€ 300,- per m2). De grondprijs bedraagt dan € 7.500 (25 x € 300) per parkeerplaats.

C. Stichtingskosten
De bouwkosten van een parkeervoorziening lopen sterk uiteen. Factoren als zijnde grondslag,
bodemopbouw en grondwaterstand zijn in grote mate bepalend voor de hoogte van de bouwkosten
van een parkeervoorziening. Daar waar deze factoren gunstig zijn kost het aanleggen van een
parkeerplaats op maaiveld inclusief de wegen en voorzieningen die tot het parkeervak leiden
ongeveer € 3.500,-. De stichtingskosten bedragen daarmee € 3.500 per parkeerplaats.

D. Beheer en onderhoud
Beheer en onderhoud van de parkeervoorzieningen die worden gerealiseerd, worden binnen het
regulier onderhoud meegenomen. Dit betekent dat er bij gebruik van de reserve sprake zal zijn van
areaaluitbreiding van het gemeentelijk verhard oppervlak. Via de reguliere begrotingscycli wordt dit
meegenomen in een toename van de beheer- en onderhoudskosten. Deze kosten komen daarmee
voor rekening van de gemeente. Voor beheer- en onderhoudskosten wordt € 1.000,- per
parkeerplaats gerekend.
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Totale kosten
De totale kosten van een parkeervoorziening komen daarmee op:
Kosten voor voorbereiding, procedures en ontwerp
Kosten voor het beschikbaar stellen of verwerven van de gronden
Stichtingskosten van de parkeervoorziening op maaiveld
Kosten voor beheer en onderhoud van de voorziening
TOTAAL

€ 1.000,00
€ 7.500,00
€ 3.500,00
€ 1.000,00
€ 13.000,00

Dit bedrag wordt jaarlijks geindexeerd en naar beneden afgerond op € 500,-. Dit betekent dat het
bedrag niet elk jaar wordt gewijzigd en in stappen van € 500,- wordt verhoogd. In de onderstaande
tabel is een voorbeeld opgenomen van een de afronding van kosten bij fictief gekozen
indexeringscijfers voor de komende jaren. Voor het uiteindelijk te verrekenen bedrag wordt
uitgegaan van het jaar waarin de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.
Jaar

Index

Kosten

Afronding

2014

€

13.000,00

€

13.000,00

2015

0,50% €

13.065,00

€

13.000,00

2016

1,00% €

13.195,65

€

13.000,00

2017

1,20% €

13.354,00

€

13.000,00

2018

0,80% €

13.460,83

€

13.000,00

2019

1,00% €

13.595,44

€

13.500,00

2020

1,20% €

13.758,58

€

13.500,00

2021

1,40% €

13.951,20

€

13.500,00

2022

1,60% €

14.174,42

€

14.000,00

2023

1,40% €

14.372,86

€

14.000,00

2024

1,80% €

14.631,58

€

14.500,00

Figuur 1 Voorbeeld afronding afkoopbedrag
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Bijlage 6 – Overeenkomst afkoop parkeereis
Partijen:
<Naam en plaats aanvrager omgevingsvergunning>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
<naam> (als het een rechtspersoon betreft), hierna te noemen “de initiatiefnemer”;
en
de gemeente Barneveld, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw <naam>,
hoofd van de afdeling <afdeling>, hierna te noemen “de gemeente”;
overwegende:
1. dat de initiatiefnemer een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor het
bouwen/verbouwen van <xxxx>, sectie <xxxx>, kadastraal nummer <xxxx>, in <xxxx> (plaats);
2. dat het bouwplan gelegen is in de gemeente Barneveld, zijnde het gebied waarvoor de
afkoopregeling van toepassing is;
3. dat krachtens artikel 2.5.30, eerste lid van de Bouwverordening gemeente Barneveld, hierna te
noemen “de Bouwverordening”, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe
aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s in voldoende mate ruimte
moet zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein
dat bij dat gebouw behoort (de parkeereis);
4. dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld, hierna te noemen
“het college”, op grond van artikel 2.5.30, vierde lid, van de Bouwverordening op grond van
bijzondere omstandigheden, dan wel op grond van de overweging dat op andere wijze in de
nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien, ontheffing kan verlenen van de in artikel
2.5.30, eerste lid van de Bouwverordening opgenomen parkeereis en daaraan een financiële
voorwaarde kan verbinden;
5. dat de parkeertoets zoals omschreven in de Nota Parkeernormen van de gemeente Barneveld,
met betrekking tot het onder de eerste overweging genoemde bouwplan, leidt tot de eis van een
te scheppen parkeergelegenheid ter grootte van <xxxx> parkeerplaatsen, aan welke eis het
bouwplan niet voldoet nu daarin <xxxx> parkeerplaatsen zijn opgenomen met als resultaat een
tekort van <xxxx> parkeerplaatsen;
komen het volgende overeen:
Artikel 1 Verplichtingen initiatiefnemer
1. De initiatiefnemer verplicht zich de gemeente in staat te stellen in de, door de bouw/verbouw
van het hiervoor onder de eerste overweging genoemde pand, te verwachten parkeerbehoefte
te voorzien. De initiatiefnemer stort hiervoor een geldsom ten behoeve van de
bestemmingsreserve parkeervoorzieningen voor <xxxx> parkeerplaatsen, zoals die wordt
bepaald aan de hand van het normbedrag zoals die op het moment van het aangaan van de
overeenkomst geldt.
2. Bij het aangaan van de overeenkomst geldt een bedrag van € <xxxx> (normbedrag) prijspeil van
het jaar <xxxx> per parkeerplaats. Het totaalbedrag bedraagt € <xxxx>.
Paraaf
initiatiefnemer
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3. Het in het tweede lid genoemde bedrag moet voor het verlenen van de omgevingsvergunning
voor de bouw/verbouw van het onder de eerste overweging genoemde pand aan de gemeente
worden overgemaakt. De initiatiefnemer ontvangt hiervoor een factuur van de gemeente.
4. Bij niet tijdige betaling van de aan de gemeente krachtens deze overeenkomst toekomende
gelden, komen de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten van incasso voor rekening van
de initiatiefnemer. Alsdan is de initiatiefnemer aan de gemeente rente verschuldigd gelijk aan de
wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag van opeisbaarheid.
Artikel 2 Verplichtingen gemeente
De gemeente aanvaardt de in artikel 1, tweede lid, van deze overeenkomst genoemde geldsom en
verplicht zich om op acceptabele loopafstand behorende bij de hier toegevoegde functie van het in
de eerste overweging genoemde bouwplan te voorzien in de ontstane parkeerbehoefte. De
gemeente doet dit door middel van nieuw aan te leggen of in stand houden van reeds gerealiseerde
(al dan niet voorgefinancierde) voor openbaar gebruik bestemde parkeerplaatsen gelijk aan het
aantal parkeerplaatsen zoals genoemd in artikel 1, eerste lid, van deze overeenkomst, met
inachtneming van de beleidsregels conform de nota Parkeernormen. De parkeerplaatsen mogen
buiten acceptabele loopafstand worden gerealiseerd indien dit naar verwachting leidt tot een
zodanige verschuivng van de parkeerdruk dat er redelijkerwijs parkeeraanbod ontstaat binnen
acceptabele loopafstand.
Artikel 3 Geen aanspraak op uitsluitend gebruik
De initiatiefnemer doet voor nu en voor de toekomst afstand van iedere aanspraak op het uitsluitend
gebruik van de door de gemeente uit hoofde van deze overeenkomst aangelegde of aan te leggen
parkeerplaatsen.
Artikel 4 Geen recht ontlenen op omgevingsvergunning
De initiatiefnemer kan aan het sluiten van deze overeenkomst niet het recht ontlenen dat de
vergunning voor de bouw/verbouw van het onder overweging 1 genoemde pand daadwerkelijk door
de gemeente zal worden verleend.
Artikel 5 Ontbinding overeenkomst
1. Deze overeenkomst wordt zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden als de vergunning voor
de bouw/verbouw van het onder de eerste overweging genoemde pand niet wordt verleend, in
het kader van een bezwaar- of beroepsprocedure alsnog wordt geweigerd dan wel gedurende de
bouw/verbouw van het pand wordt ingetrokken.
2. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst wordt – indien van toepassing – het gestorte
bedrag, aan de initiatiefnemer gerestitueerd.
Artikel 6 Rechtsopvolging
De in deze overeenkomst opgenomen rechten en verplichtingen van de initiatiefnemer gaan over op
diens rechtsopvolger.
Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend op <datum>,

de initiatiefnemer,

de gemeente,

(naam en handtekening)

(naam en handtekening)
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