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1 INLEIDENDE REGELS
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Artikel 1 Begrippen
1.1 plan:
het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 4 (Landgoed Klein
Oosterhout) van de gemeente Oosterhout;
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0826.BSPhz4BG2013-VA01 met de bijbehorende regels en bijlagen;
1.3 aan huis verbonden beroep:
de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op zakelijk,
administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hieraan gelijk te
stellen gebied, dat in een woning of een daarbij behorend bijbehorend bouwwerk wordt
uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is, met dien
verstande dat er geen detailhandel (waaronder een showroom of afhaalpunt c.q. logistieke functie
(internethandel) of vergelijkbare functies) is toegestaan. Wel is toegestaan detailhandel als
ondergeschikte nevenactiviteit uit de uitoefening van het betrokken aan huis verbonden beroep of
het hebben van een kantoorfunctie als onderdeel van een internethandel;
1.4 aan huis verbonden bedrijf:
een bedrijf of het bedrijfsmatig uitoefenen van activiteiten, dat door zijn beperkte omvang in een
woning en daarbij behorende gebouwen kan worden uitgeoefend, waarbij de woning in
overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft
die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.5 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 achtergevelrooilijn:
de van de weg, waarop het belangrijkste gebouw op een bouwperceel is georiënteerd, afgekeerde
grens van een bouwvlak;
1.7 afhankelijke woonruimte:
een deel van de (bedrijfs)woning of een vrijstaand bijbehorend bouwwerk bij een (bedrijfs)woning,
dat qua ligging een ruimtelijke en planologische eenheid vormt met die woning en waarin een
gedeelte van de huishouding, zoals gehuisvest in die woning, uit een oogpunt van mantelzorg is
ondergebracht;
1.8 archeologische waarden:
waarden van een terrein in verband met de zich mogelijk daarin bevindende oudheidkundige zaken
die van belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap en/of hun
cultuurhistorische waarde;
1.9 bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.10 bebouwingspercentage:
een in de regels opgenomen of aangeduid percentage, dat de grootte van het deel van een terrein
(bouwvlak, bestemmingsvlak, bouwperceel etc.) aangeeft, dat maximaal mag worden bebouwd;
1.11 bed & breakfast:
een voorziening, die als doel heeft het verstrekken van logies en ontbijt aan steeds wisselend
publiek, dat voor een korte periode, namelijk één tot enkele nachten, ter plaatse met een
recreatieve doelstelling verblijft; onder bed & breakfast wordt niet verstaan overnachting,
noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke, seizoensgebonden of permanente
werkzaamheden en/of arbeid;
1.12 bedrijfsactiviteiten:
handelingen en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van de uitoefening van een bedrijf;
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1.13 bestaand:
a.

b.

bebouwing: bebouwing, zoals legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan, dan wel die mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip
aangevraagde vergunning;
gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals legaal aanwezig op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.14 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.15 bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.16 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;
1.17 bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met
een dak;
1.18 bouwen:
plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een
bouwwerk;
1.19 bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.20 bouwlaag:
doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende
vloeren of balklagen is begrensd;
1.21 bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.22 bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.23 bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.24 bouwwerk, geen gebouw zijnde:
een bouwwerk, dat geen gebouw is;
1.25 cultuurhistorische waarde:
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan
door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of
dat gebied, zoals dat ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling,
het sloten- of wegenpatroon en/of de architectuur;
1.26 dagrecreatie:
activiteiten overdag ter ontspanning in de vorm van sport, spel, toerisme en educatie, waarbij
overnachting niet is toegestaan;
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1.27 detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop en/of
afhaalpunt c.q. distributiepunt, verkopen en/of leveren van goederen aan degene die deze
goederen kopen voor eigen gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een
beroeps- of bedrijfsactiviteit; internethandel zonder de uitstalling ten verkoop en/of afhaalpunt c.q.
distributiepunt is hieronder niet begrepen;
1.28 extensief dagrecreatief medegebruik:
die vormen van natuurvriendelijke recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en
landschapsbeleving, zoals vogelobservatie, wandelen, fietsen, mountainbiken, picknicken, kanoën,
survivaltochten, die niet bedrijfsmatig van aard is en qua omvang en ruimtelijke uitstraling,
ondergeschikt is aan de overige, ingevolge de bestemmingsomschrijving toegestane gebruiken en
dientengevolge niet het primaire c.q. hoofdgebruik betreffende, al dan niet in combinatie met
extensieve dagrecreatieve voorzieningen zoals paden, banken, picknicktafels, bewegwijzering e.d.;
1.29 gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.30 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;
1.31 horeca:
het bedrijfsmatig verschaffen c.q. verstrekken van logies, dranken, maaltijden en kleine eetwaren,
zoals een hotel, restaurant, café, cafetaria of een combinatie van twee of meer van deze bedrijven,
waaronder eveneens wordt begrepen het exploiteren van zaalaccommodatie, doch met
uitzondering van een seksinrichting, onderscheiden in de volgende horecacategorieën:
1. horecacategorie 1:
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van al dan niet ter plaatse
bereide etenswaren ten behoeve van consumptie ter plaatse, alsmede het daaraan ondergeschikt
verstrekken van alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken, al dan niet in combinatie met
het verstrekken van nachtverblijf en/of van zaalverhuur, zoals een (hotel)-restaurant,
pannenkoekhuis, eetcafé en pizzeria, uitgezonderd een zelfstandig maaltijdafhaalcentrum;
2. horecacategorie 2:
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse bereide
snacks, ijs en kleine maaltijden voor consumptie zowel ter plaatse als elders, met daaraan
ondergeschikt het verstrekken van dranken, zoals een snackbar, cafetaria, lunchroom en ijssalon;
3. horecacategorie 3:
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van overwegend
alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, al dan niet in combinatie met kleine etenswaren,
zoals een café;
4. horecacategorie 4:
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig bieden van gelegenheid tot dansen in
combinatie met het verstrekken van alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken, zoals een
dancing of discotheek;
1.32 houtgewas:
bomen, struiken, houtopstanden, boomgaarden, knotbomen, singels en houtwallen;
1.33 houtproductie:
het voortbrengen van hout op bedrijfsmatige wijze door een mede daarop afgestemd duurzaam
beheer van bos;
1.34 kamerverhuur:
het bedrijfsmatig verhuren of het aanbieden van kamers voor bewoning;
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1.35 kampeermiddel:
tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of
gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, een en ander voor zover
deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel
worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief verblijf;
1.36 kampeerplaats:
standplaats voor één of een aantal bij elkaar behorende kampeermiddelen;
1.37 kampeerterrein:
terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop
gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van
recreatief dag- en nachtverblijf en daaraan gelieerde en (qua omvang en ruimtelijke uitstraling)
ondergeschikte vormen van dagrecreatie;
1.38 landschappelijke inpassing:
het inpassen van een gebouw of een gebruik in het landschap, waarbij afstemming plaatsvindt op
de context van het landschap door middel van de architectuur van het gebouw en de aanplant van
gebiedseigen beplanting;
1.39 landschappelijke waarde:
de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het
aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende
en niet-levende natuur;
1.40 lawaaisport:
een sportactiviteit waarbij motorisch of mechanisch geluid wordt geproduceerd dat zodanig is dat
het omgevingslawaai wordt overschreden, waaronder in ieder geval begrepen de rallysport,
motorsport, (model)vliegsport; de jachtsport wordt hier niet onder begrepen;
1.41 legaal:
in overeenstemming met de Woningwet dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
1.42 mantelzorg:
het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychisch en/of sociaal vlak,
op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;
1.43 natuurwaarde:
de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische,
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;
1.44 niet-zelfstandige woonruimte:
een woonruimte welke geen eigen toegang heeft en welke niet door een persoon of huishouden
kan worden bewoond, zonder dat deze daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen - zoals
sanitair, kookgelegenheid, wasgelegenheid - buiten die woonruimte;
1.45 nutsvoorzieningen:
gebouwde voorzieningen van openbaar nut ten behoeve van water, elektriciteit, gas e.d., zoals
transformatorhuisjes, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes,
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor
telecommunicatie;
1.46 omgevingsvergunning:
vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo);
1.47 onderkomens:
voor verblijf geschikte – al dan niet aan de bestemming onttrokken – voer- en vaartuigen, arken,
caravans en stacaravans voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken, als ook tenten;
1.48 paardenbak:
een buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, met een bodem van zand, hout,
boomschors of ander natuurlijk materiaal en al dan niet voorzien van een omheining;
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1.49 peil:
a.
b.

c.
d.

voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst: de hoogte van de weg of de toekomstige weg ter plaatse van die hoofdtoegang bij
voltooiing van de bouw;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein;
indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil / of een ander
plaatselijk aan te houden waterpeil;

1.50 seksinrichting:
een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof hij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotischpornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in elk geval verstaan: seksbioscoop,
seksautomatenhal, sekstheater, parenclub en (raam) prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen
een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.51 slopen:
geheel of gedeeltelijk afbreken;
1.52 stacaravan:
een kampeermiddel in de vorm van een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, dat mede
gelet op de afmetingen, kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de
verkeerswegen ook over grotere afstanden als een aanhangsel van een auto te worden
voortbewogen;
1.53 teeltondersteunende voorziening:
een ondersteunende voorziening in, op of boven de grond die een onderdeel is van een
overwegend grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, gericht op het telen van (sier)gewassen
(zoals tuinbouw, boomteelt of sierteelt) en wordt gebruikt om de productie onder meer
gecontroleerde omstandigheden te laten plaatsvinden en / of de arbeidsomstandigheden te
verbeteren. Teeltondersteunende voorzieningen kunnen zowel een gebouw als een bouwwerk,
geen gebouw zijnde, zijn. Te onderscheiden zijn de volgende categorieën:
a.

b.

c.

d.

laag / tijdelijk: teeltondersteunende voorzieningen met een bouwhoogte lager dan of gelijk
aan 1,5 m, welke niet langer dan 6 maanden per jaar aanwezig zijn, hierbij inbegrepen de
constructie die een dergelijke voorziening mogelijk maakt (bijvoorbeeld palen in de grond);
hoog / tijdelijk: teeltondersteunende voorzieningen met een bouwhoogte hoger dan 1,5 m,
welke niet langer dan 6 maanden per jaar aanwezig zijn, hierbij inbegrepen de constructie
die een dergelijke voorziening mogelijk maakt (bijvoorbeeld palen in de grond);
permanent: teeltondersteunende voorzieningen welke 6 maanden per jaar of langer
aanwezig zijn, hierbij inbegrepen de constructie die een dergelijke voorziening mogelijk
maakt (bijvoorbeeld palen in de grond);
teeltondersteunende kassen.

Vraathekken (zoals boomteelthekken) en veekeringen worden niet gezien als teeltondersteunende
voorzieningen;
1.54 verblijfsrecreatie:
recreatie in ruimten welke zijn bestemd of opgericht voor recreatief dag- en nachtverblijf, zoals een
recreatiewoning, groepsaccommodatie / logeergebouw, pension, bed & breakfast, kampeermiddel
of trekkershut door personen die hun hoofdwoonverblijf elders hebben;
1.55 vloeroppervlak(te):
de totale oppervlakte, gemeten op vloerniveau, die voor een functie wordt gebruikt;

NL.IMRO.0826.BSPhz4BG2013-VA01bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 4 (Landgoed Klein Oosterhout)

|9
1.56 voorgevelrooilijn:
de denkbeeldige lijn, evenwijdig aan de as van de weg waaraan gebouwd wordt, op een afstand van
de weg die:
a.
b.

gelijk is aan de in de regels voorgeschreven afstand van gebouwen uit de as van de weg op
het betreffende bouwperceel;
gelijk is aan de afstand van bestaande gebouwen tot de as van de weg op het betreffende
bouwperceel, indien die afstand kleiner is dan de in de regels voorgeschreven afstand;

1.57 vraathek
een hek, bedoeld om wildvraat aan gewassen te voorkomen, in de regel gebruikt in de boom- en
sierteelt;
1.58 waterhuishoudkundige doeleinden:
doeleinden die het waterhuishoudingsbelang dienen, zoals watergangen, waterstaatkundige
kunstwerken, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een watergang
e.d., voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waterafvoer, waterinfiltratie en
waterberging, bijbehorende voorzieningen zoals bermen, paden, beschoeiingen;
1.59 woning / wooneenheid:
een complex van intern met elkaar in verbinding staande ruimten, in een (gedeelte van een)
gebouw, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één huishouden;
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1 afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:
de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat
bouwperceel voorkomende bouwwerk;
2.2 bebouwd(e) oppervlak(te) van een bouwperceel:
de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen;
2.3 de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.4 de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee
gelijk te stellen constructiedeel;
2.5 de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen, waarbij overstekken tot max 1 m niet
meetellen in het volume;
2.6 de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde,
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.7 de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk, waarbij overstekken tot max 0,5 m niet meetellen in de oppervlaktemaat;
2.8 ondergeschikte bouwonderdelen
Bij toepassing van het in dit artikel bepaalde worden ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, luchtkokers,
wolfseinden, dakkapellen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende
daken, ook indien gelegen buiten het aangegeven bestemmingsvlak, buiten beschouwing gelaten.
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2 BESTEMMINGSREGELS
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Artikel 3 Agrarisch
3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Algemeen
De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.

agrarisch gebruik, zowel bedrijfsmatig als hobbymatig;
behoud, herstel en ontwikkeling van landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden;
water en waterhuishoudkundige doeleinden;
extensief dagrecreatief medegebruik;
erfbeplanting;

een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder perceelsontsluitingen, en
overeenkomstig de in artikel 3 lid 1.2 opgenomen nadere detaillering van de doeleinden.
3.1.2 Nadere detaillering van de bestemming
In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in artikel 3 lid 1.1
a.

Voorzieningen

Voorzieningen, zoals mestsilo's, sleufsilo's, paardenbakken, waterbassins, parkeerplaatsen en opslag
e.d. zijn niet toegestaan.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
Uitsluitend mag worden gebouwd ten behoeve van deze bestemming en uitsluitend in de vorm van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2.2 Teeltondersteunende voorzieningen
Voor teeltondersteunende voorzieningen gelden de volgende bepalingen:
a.

uitsluitend zijn tijdelijke lage teeltondersteunende voorzieningen toegestaan, met een
maximale bouwhoogte van 1,5 m.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bouwwerken geen gebouwen zijnde, geen teeltondersteunende voorzieningen zijnde, voldoen aan
de volgende kenmerken:
a.

de bouwhoogte bedraagt maximaal 2,5.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Strijdig gebruik
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt
in ieder geval begrepen:
a.
b.
c.
d.
e.

het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest,
detailhandel;
horeca;
buitenopslag ten behoeve van nevenactiviteiten;
de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals kunstmeststoffen en propaan, die een 10-6
risicocontour buiten de inrichting hebben;
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f.
g.

het bewerken, verwerken of vergisten van mest;
het gebruik van assimilatiebelichting in teeltondersteunende voorzieningen;

3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.4.1 Omgevingsvergunningsplicht
Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden) de in
het schema onder artikel 3 lid 4.4 opgenomen omgevingsvergunnings-plichtige werken en
werkzaamheden uit te voeren.
3.4.2 Uitzonderingen vergunningenplicht
Het onder artikel 3 lid 4.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:
a.
b.
c.
d.
e.

het betreffen werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden met een diepte van
minder dan 0,50 m.;
waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een
omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden is verleend;
welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer.
welke onderdeel uitmaken van de werkzaamheden zoals benoemd in het “inrichtings- en
beeldkwaliteitsplan Landgoed Klein Oosterhout" dat als bijlage 1 bij dit bestemmingsplan is
opgenomen.

3.4.3 Toetsing aan aanwezige waarden
De in artikel artikel 3 lid 4.1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend, indien na een
belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige
waarden, als opgenomen in artikel 3 lid 1 . De in het kader van de belangenafweging te hanteren
toetsingscriteria zijn in het schema onder artikel 3 lid 4.4 weergegeven.
3.4.4 Schema omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden
Omgevingsvergunningsplichtige
werken/werkzaamheden

Criteria voor verlening van de
omgevingsvergunning voor werken en
werkzaamheden

het aanbrengen van oppervlakteverhardingen
groter dan 200 m

- er mag geen onevenredige aantasting
plaatsvinden van de landschappelijke waarden;
- het aanbrengen van verhardingen dient
noodzakelijk te zijn in het kader van de
agrarische bedrijfsvoering, het extensief
recreatief medegebruik dan wel het ecologisch,
landschaps- en waterhuishoudkundig beheer;
- de waterhuishoudkundige situatie mag niet
onevenredig worden aangetast;

2

NL.IMRO.0826.BSPhz4BG2013-VA01bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 4 (Landgoed Klein Oosterhout)

|14

Artikel 4 Natuur
4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Algemeen
De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

instandhouding, herstel en/of ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke,
cultuurhistorische en abiotische waarden met een zo sterk mogelijk ecologische en
ruimtelijk-structurele samenhang;
houtproductie, mits ondergeschikt aan het behoud van landschappelijke en
natuurwaarden;
water en waterhuishoudkundige doeleinden;
voorzieningen voor verkeer, parkeren en inritten;
extensief recreatief medegebruik;
agrarisch gebruik gericht op natuurbeheer;

een en ander met bijbehorende voorzieningen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen
Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze ten dienste
van veekeringen ten behoeve van de natuurbestemming.
4.2.2 Maatvoering
De bouwhoogte van veekeringen bedraagt niet meer dan 2 m.
4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Strijdig gebruik
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt
in ieder geval begrepen het gebruik van gronden en opstallen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

voor het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor
zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
voor lawaaisporten;
voor verblijfsrecreatie;
voor het aanbrengen van teeltondersteunende voorzieningen;
het omzetten van grasland in bouwland / het scheuren van grasland;
het aanleggen van drainage;
het verlagen van de (grond)waterstand door de aanleg van beregeningsinstallaties;
het plaatsen van een mestzak.

4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.4.1 Omgevingsvergunningsplicht
Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden) de in
het schema onder artikel 4 lid 4.4 . opgenomen omgevingsvergunnings-plichtige werken en
werkzaamheden uit te (doen) voeren.
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4.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht
Het onder artikel 4 lid 4.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:
a.
b.
c.
d.

waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een
omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden is verleend;
welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer;
welke onderdeel uitmaken van de werkzaamheden zoals benoemd in het “inrichtings- en
beeldkwaliteitsplan Landgoed Klein Oosterhout" dat als bijlage 1 bij dit bestemmingsplan is
opgenomen.

4.4.3 Toetsing aan aanwezige waarden
De in artikel 4 lid 4.1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend, indien na een
belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige
waarden als opgenomen in artikel 4 lid 1. De in het kader van de belangenafweging te hanteren
toetsingscriteria zijn in het schema onder artikel 4 lid 4.4 weergegeven.
4.4.4 Schema omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden
Omgevingsvergunningsplichtige
werken/werkzaamheden

Criteria voor verlening van de
omgevingsvergunning voor werken
en werkzaamheden

het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan
2
100 m

-het aanbrengen van verhardingen
dient noodzakelijk te zijn in het kader
van de agrarische bedrijfsvoering, het
extensief recreatief medegebruik dan
wel het ecologisch, landschaps- en
waterhuishoudkundig beheer;
-de werkzaamheden mogen geen
onevenredige aantasting tot gevolg
hebben van de natuurwaarden;
-de waterhuishoudkundige situatie
mag niet onevenredig worden
aangetast;

het aanbrengen van (infrastructurele) ondergrondse
leidingen

- er mag geen onevenredige
aantasting plaatsvinden van de
natuur- en landschappelijke
waarden;

het diepwoelen, diepploegen, afgraven, vergraven,
ophogen en egaliseren van de bodem met meer dan 50
cm

- er mag geen onevenredige
aantasting plaatsvinden van de
natuur- en landschappelijke waarden;

het dempen van poelen, sloten en greppels
, het aanleggen van drainage of
het verlagen van de grondwaterstand door de aanleg van
beregeningsinstallaties

- er mag geen onevenredige
aantasting zijn van de
grondwaterafhankelijke natuur;
- er mag geen onevenredige
aantasting zijn van het belang van
waterberging;

vellen of rooien van houtgewas

- er mag geen onevenredige
aantasting plaatsvinden van de
landschaps- en natuurwaarden.
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Artikel 5 Verkeer
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.

voorzieningen voor verkeer en verblijf;
groenvoorzieningen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a.
b.

op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
indien in afwijking van het bepaalde onder a. ten tijde van de tervisielegging van het
ontwerp van het plan al gebouwen aanwezig zijn, dan mogen deze gebouwen in de huidige
vorm en situering worden gehandhaafd.

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

de bouwhoogte van palen, masten en portalen voor geleidingen, beveiliging en regeling
voor verkeer mag niet meer bedragen dan 15 m.;
de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 15 m.;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen
dan 4 m.

NL.IMRO.0826.BSPhz4BG2013-VA01bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 4 (Landgoed Klein Oosterhout)

|17

Artikel 6 Wonen-Landgoed
6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1 Algemeen
De voor Wonen-Landgoed aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

woningen met allure als onderdeel van een landgoed;
aan huis verbonden beroep en/of bedrijf;
behoud, herstel en ontwikkeling van landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden;
water en waterhuishoudkundige doeleinden;
extensief dagrecreatief medegebruik;
erfbeplanting;
landschappelijke inpassing van bouwwerken en voorzieningen;
één en ander met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen, waaronder tuinen, erven
en perceelsontsluitingen;

en overeenkomstig de in artikel 6 lid 1.2 . opgenomen nadere detaillering van de bestemming.
6.1.2 Nadere detaillering van de bestemming
In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in artikel 6 lid 1.1 :
a.

Aan huis verbonden beroep en/of bedrijf
Voor aan huis verbonden beroep en/of bedrijf gelden de volgende bepalingen:
1. er moet sprake zijn van een bouwvlak, waarop minimaal één woning is
toegestaan;
2. de activiteit bedraagt niet meer dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte
van de bebouwing, tot een maximum van 50 m2;
3. het betreft een activiteit behorend tot milieucategorie 1 of 2, als opgenomen in
Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten of een qua milieuhinder en ruimtelijke
uitstraling vergelijkbare activiteit;
4. buitenopslag ten dienste van de nevenactiviteit is niet toegestaan;
5. horeca en detailhandel (w.o. showroom en/of afhaalpunt c.q. logistieke functie, al
dan niet t.b.v. internethandel) zijn niet toegestaan;
6. de activiteit wordt uitsluitend uitgeoefend door een bewoner van de woning;
7. er dient op eigen terrein, binnen het bestemmingsvlak, te worden voorzien in de
parkeerbehoefte;
8. de activiteit is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig (w.o.
afwikkeling verkeer) en milieukundig (w.o. geur) aanvaardbaar;
9. de activiteit leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van
de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving, waaronder voor
het aspect geur.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen
Voor het bouwen in het algemeen gelden de volgende bepalingen:
a.
b.

er dient gebouwd te worden conform het het in bijlage 1 opgenomen “inrichtings- en
beeldkwaliteitsplan Landgoed Klein Oosterhout";
voordat mag worden gebouwd zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 , dient de
natuurontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het landschap conform het in bijlage 1
opgenomen “inrichtings- en beeldkwaliteitsplan Landgoed Klein Oosterhout” gerealiseerd
te zijn en al dan niet duurzaam worden beheerd;
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c.
d.

e.

f.
g.

er is maximaal één woning toegestaan per bouwvlak;
de inhoud van een woning bedraagt maximaal 1.500 m3, met dien verstande dat:
1. bij het bepalen van de inhoud van een woning worden voor bewoning bestemde
aangebouwde bijbehorende bouwwerken meegerekend;
de goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 4 m., met dien verstande dat
accenten met hogere goothoogte zijn toegestaan tot maximaal 6 m, indien alle accenten
met een hogere goothoogte samen kleiner is dan 30% van de lengte van het gebouw;
de bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 10 m.;
de afstand van woningen tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt ten minste 3 m.
Indien de perceelsgrens is gelegen in water, wordt deze maat gemeten vanuit de
boveninsteek van de betreffende oever.

6.2.2 Herbouw woning
Voor herbouw van bestaande woningen gelden aanvullend de volgende voorwaarden:
a.
b.

de herbouw vindt plaats op de (voor zover aanwezige) bestaande fundamenten van de
woning;
de bouwwijze (d.w.z. vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van de te herbouwen
woning(en) wijkt niet af van de bouwwijze van de oorspronkelijke woning(en).

6.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij woningen
Bijbehorende bouwwerken bij de woning voldoen aan de volgende kenmerken:
a.
b.
c.

d.

de gezamenlijke oppervlakte van niet voor bewoning bestemde bijbehorende bouwwerken
per woning bedraagt maximaal 100 m2;
de rooilijn van het bijgebouw ligt achter de rooilijn van het hoofdgebouw, met een
minimale afstand van 50% van de gevellengte van het hoofdgebouw;
de goothoogte bedraagt niet meer dan 3 m., met dien verstande dat accenten met hogere
goothoogte zijn toegestaan tot maximaal 5 meter indien alle accenten met een hogere
goothoogte samen kleiner is dan 30% van de lengte van het gebouw;
de bouwhoogte bedraagt maximaal 7 m., met dien verstande dat een bestaande hogere
maatvoering als maximum geldt.

6.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voldoen aan de volgende kenmerken:
a.
b.

voor of op de voorgevelrooilijn van de woning:
1. de bouwhoogte bedraagt maximaal 1 m.;
achter de voorgevelrooilijn van de woning:
1. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen bedraagt maximaal 2 m.;
2. de bouwhoogte van erf- en perceelsafscheidingen voor de voorgevel bedraagt
maximaal 1 meter;
3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt
maximaal 3 m.;
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6.3 Afwijken van de bouwregels
6.3.1 Omgevingsvergunning afstand tot zijdelingse perceelsgrens
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in artikel 6 lid 2.1 sub g , teneinde af te wijken van de minimale afstand tot de
zijdelingse perceelsgrens, mits:
a.
b.

de situering stedenbouwkundig, landschappelijk en verkeerskundig aanvaardbaar is;
de situering niet leidt tot aantasting van rechten en gebruiksmogelijkheden van
aangrenzende percelen en de daarop aanwezige bouwwerken.

6.3.2 Omgevingsvergunning m.b.t. herbouw woning
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in artikel 6 lid 2.2, teneinde herbouw van de woning op andere wijze mogelijk te
maken, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a.
b.
c.

d.

de woning wordt binnen het bouwvlak gerealiseerd;
er dient sprake te zijn van (zekerheidsstelling omtrent de) sloop van de bestaande woning;
de situering en bouwwijze (d.w.z. vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van de
woning is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woonen leefmilieu) aanvaardbaar;
de situering van de woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving
(w.o. geur).

6.4 Specifieke gebruiksregels
6.4.1 Strijdig gebruik
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt
in ieder geval begrepen:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover
zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik, met dien verstande dat
buitenopslag voor de voorgevel en het verlengde daarvan niet is toegestaan;
detailhandel;
horeca;
het uitoefenen van bed & breakfast;
buitenopslag ten behoeve van activiteiten naast het wonen;
huisvesting van (seizoens)arbeiders en kamerverhuur;
de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals kunstmeststoffen en propaan, die een 10-6
risicocontour hebben die de aanduiding 'bouwvlak' overschrijdt, met uitzondering van
bestaande situaties;
het gebruik als woning, indien en voorzover de natuurontwikkeling, recreatieve ontsluiting
en de kwaliteitsverbetering van het landschap, conform het in bijlage 1 opgenomen
“inrichtings- en beeldkwaliteitsplan Landgoed Klein Oosterhout" niet is gerealiseerd, al dan
niet duurzaam wordt beheerd.
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6.5 Afwijken van de gebruiksregels
6.5.1 Omgevingsvergunning bed & breakfast
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in artikel 6 lid 4.1 sub d,teneinde bed & breakfast toe te staan, mits aan de volgende
bepalingen wordt voldaan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

er moet sprake zijn van een bouwvlak, waarop minimaal één woning is toegestaan;
de activiteit bedraagt niet meer dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de
bebouwing, tot een maximum van 100 m2;
het maximaal aantal bedden is niet meer dan 10;
een bed & breakfast is alleen toegestaan in de vorm van niet-zelfstandige woonruimte(n);
de activiteit wordt uitsluitend uitgeoefend door een bewoner van de woning;
er dient op eigen terrein, binnen het bestemmingsvlak, te worden voorzien in de
parkeerbehoefte;
de activiteit is stedenbouwkundig, landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o.
woon- en leefmilieu) aanvaardbaar;
de activiteit leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de
omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur).

6.5.2 Omgevingsvergunning mantelzorg in afhankelijke woonruimte
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van
het bepaalde in artikel 6 lid 4.1 en toestaan dat een vrijstaand bijbehorend bouwwerk of een deel
van de woning gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, mits aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

de woonruimte is gelegen binnen een bouwvlak Wonen-Landgoed ;
ingeval van een bijbehorend bouwwerk is de afhankelijke woonruimte gelegen op een
maximale afstand van 15 m. van de woning;
de totaal toegestane oppervlakte, welke als afhankelijke woonruimte mag worden ingezet
bedraagt maximaal 100 m2;
de huisvesting moet ten dienste staan van het verlenen van mantelzorg aan een
zorgbehoevende, waarvan de noodzaak hiertoe via een indicatiestelling is aangetoond;
ten behoeve van de huisvesting van een zorgbehoevende mogen die voorzieningen worden
aangebracht die zelfstandige bewoning mogelijk maken;
de situering van de afhankelijke woonruimte is milieukundig (w.o. woon- en leefmilieu)
aanvaardbaar;
de situering van de afhankelijke woonruimte leidt niet tot extra belemmeringen voor de
bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving
(w.o. geur);
de omgevingsvergunning wordt ingetrokken, indien de noodzaak uit een oogpunt van
mantelzorg vervalt. Daarbij dienen de voorzieningen, die zelfstandige bewoning mogelijk
maakten, dusdanig verwijderd te worden, dat zelfstandige bewoning niet meer mogelijk is.
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Artikel 7 Waarde - Archeologie
7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Waarde - Archeologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de (potentieel) aanwezige
archeologische waarden.
7.2 Bouwregels
Op of in deze gronden mogen ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen
geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van:
a.
b.

ver-/nieuwbouw van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande oppervlakte van
het bouwwerk in generlei opzicht wordt vergroot;
de bouw van een bouwwerk of de uitbreiding van een bestaand bouwwerk, voor zover de
grond niet dieper wordt geroerd dan 0,50 m, en zowel, dit niet meer dan een totaal
oppervlak van 100 m² betreft.

7.3 Afwijken van de bouwregels
a.
b.

c.

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het
bepaalde in lid artikel 7 lid 2 ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemming;
De omgevingsvergunning wordt niet verleend, dan nadat de aanvrager aan de hand van
een door de bevoegde overheid goedgekeurd rapport heeft aangetoond, dat door de
oprichting van het bouwwerk het archeologische bodemarchief niet wordt verstoord;
Voor zover het oprichten van het bouwwerk kan leiden tot een verstoring van
archeologisch materiaal, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning één van de
volgende voorwaarden verbinden:
1. De verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of
2. De verplichting tot het doen van opgravingen, of
3. De verplichting de oprichting van het gebouw te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet
aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

7.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
7.4.1 Omgevingsvergunning werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden
Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a.

b.
c.
d.

het ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van bestaande funderingen),
woelen, mengen, diepploegen, aanbrengen van heipalen, egaliseren en ontginnen van
gronden;
het wijzigen van de waterhuishouding, zoals draineren en het uitdiepen, graven en/of
verleggen van waterlopen;
het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
het verlagen van het waterpeil;
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7.4.2 Uitzonderingen
Het verbod, zoals bedoeld in artikel 7 lid 4.1 is niet van toepassing, indien:
a.

b.
c.
d.

het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en
beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels, leidingen en
rioleringen, waarbij niet dieper gegraven wordt dan de reeds uitgegraven diepte;
het betreffen werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden met een diepte van
minder dan 0,50 m. of, bij een grotere diepte, met een oppervlakte kleiner dan 100 m²;
op basis van inventariserend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond, dat
op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
de werken en werkzaamheden:
1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning
of een ontgrondingsvergunning;
3. de werken en werkzaamheden op inventariserend of definitief archeologisch
onderzoek zijn gericht.

7.4.3 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
a.

b.

c.

d.

het is verboden, zonder of in afwijking van een vergunning voor het slopen van een
bouwwerk, de aanwezige bouwwerken te slopen. Uitgezonderd van dit verbod zijn
sloopwerkzaamheden van bouwwerken, waarbij niet dieper wordt gewerkt dan 0,50 m
onder maaiveld of, bij een grotere diepte, met een oppervlakte kleiner dan 100 m.;
aan de sloopvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld, dat de sloop
wordt begeleid door een gekwalificeerde deskundige (zijnde een archeologisch bedrijf met
een opgravingsvergunning). Hiervoor is een door de door het bevoegd gezag schriftelijk
goedgekeurd Programma van Eisen vereist, dat is opgesteld conform de vigerende
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA);
indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden
aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag, die in het
belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen
verbinden aan de sloopvergunning;
de vergunning kan niet worden verleend, indien blijkt dat de sloop een onevenredige
aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.

7.4.4 Toelaatbaarheid
Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7 lid 4.1 en artikel 7 lid 4.3 wordt slechts
verleend indien:
a.
b.
c.

op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat er geen archeologische waarden
aanwezig zijn; of
op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat de archeologische waarden door
bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; of
de volgende voorwaarden in acht genomen worden indien, op basis van archeologisch
onderzoek is aangetoond, dat de archeologische waarden door de werken en
werkzaamheden kunnen worden verstoord:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; of
2. een verplichting tot het doen van opgravingen; of
3. een verplichting de uitvoering van werken en werkzaamheden te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg
conform de vigerende KNA.
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7.5 Wijzigingsbevoegdheid
7.5.1 Wijziging op basis van archeologisch onderzoek
Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening,
het plan wijzigen in die zin, dat de dubbelbestemming Waarde - Archeologie voor een nader
aangegeven gebied vervalt, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat ter
plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
7.5.2 Advies
Alvorens de in artikel 7 lid 5.1 bedoelde wijziging wordt toegepast, wordt deskundig advies
gevraagd aan een door burgemeester en wethouders in te schakelen deskundige op het gebied van
de archeologische Monumentenzorg conform de vigerende KNA.
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Artikel 8 Waarde - Landgoed
8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Waarde - Landgoed aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een samenhangend beheer van de gronden,
het behoud van het landgoed als geheel en het behoud en versterking van de landschappelijke,
natuur- en cultuurhistorische waarden, alsmede secundair voor de andere op deze gronden
liggende bestemmingen.
8.2 Bouwregels
Op de tot Waarde - Landgoed bestemde gronden mogen naast de toegestane bebouwing in
gevolge de basisbestemmingen uitsluitend worden bouwwerken, geen gebouw zijnde worden
gebouwd ten dienste van het samenhangend beheer van het landgoed, met dien verstande dat de
bouwhoogte niet meer dan 2,50 m mag bedragen.
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3 ALGEMENE REGELS
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Artikel 9 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 10 Parkeernorm
a.

b.

c.

Bij nieuwbouw, uitbreiding en/of functieverandering van een gebouw dient tenminste
voldaan te worden aan het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeernormen zoals
opgenomen in het beleidsdocument 'Stilstaan in de toekomst, Parkeerbeleid op de
middellange termijn (2020)' dat is vastgesteld op 15 december 2009. Hierbij wordt de norm
berekend over het nieuw te bouwen of te wijzigen gedeelte;
Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor het
afwijken van het bepaalde in sub a, indien wordt voorzien in een parkeervoorziening die
gelet op de parkeerbelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig is als
bedoeld in sub a, daarbij rekening houdend met de reeds bestaande stedelijke
ontwikkeling ter plaatse en de mogelijkheid van dubbelgebruik;
Burgemeester en wethouders kunnen de parkeernormen als opgenomen in sub a wijzigen
indien er een aanpassing of wijziging van genoemd beleidsdocument heeft
plaatsgevonden.
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Artikel 11 Algemene aanduidingsregels
11.1 Wetgevingszone – beperking veehouderij
In afwijking van het overigens in het plan bepaalde is het niet toegestaan objecten te bouwen en/of
in gebruik te nemen ter huisvesting van vee ter plaatse van de aanduiding “wetgevingszone –
beperking veehouderij”.

NL.IMRO.0826.BSPhz4BG2013-VA01bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 4 (Landgoed Klein Oosterhout)

|29

4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

NL.IMRO.0826.BSPhz4BG2013-VA01bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 4 (Landgoed Klein Oosterhout)

|30

Artikel 12 Overgangsrecht
12.1 Overgangsrecht bouwwerken
12.1.1 Algemeen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen,
en afwijkt van het plan, mag,

a.
b.
c.

mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot;
gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
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.

12.1.2 Omgevingsvergunning
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1.1 een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld
in artikel 12 lid 1.1 met maximaal 10%.
12.1.3 Uitzondering
Het bepaalde in artikel 12 lid 1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
12.2 Overgangsrecht gebruik
12.2.1 Algemeen
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
12.2.2 Strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 12 lid 2.1 , te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
12.2.3 Onderbroken gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in artikel 12 lid 2.1 , na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten.
12.2.4 Strijd met voorheen geldend bestemmingsplan
Het bepaalde in artikel 12 lid 2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.
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Artikel 13 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 4 (Landgoed
Klein Oosterhout)
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BIJLAGE 1 “INRICHTINGS- EN BEELDKWALITEITSPLAN LANDGOED KLEIN
OOSTERHOUT"

NL.IMRO.0826.BSPhz4BG2013-VA01bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 4 (Landgoed Klein Oosterhout)

|34

NL.IMRO.0826.BSPhz4BG2013-VA01bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 4 (Landgoed Klein Oosterhout)

Landgoed Klein Oosterhout

Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan
maart 2015

Landgoed Klein Oosterhout
/ŶƌŝĐŚƟŶŐƐͲĞŶďĞĞůĚŬǁĂůŝƚĞŝƚƐƉůĂŶ
Familie van den Noort
Groenstraat 15
5101PB Dongen
Juni 2015
WĂƵůǀĂŶ>ŝŵƉƚ;WƌĂĞĚŝƵŵŽƂƉĞƌĂƚĞhͿ
:ŽŚŶ:ĂŶƐĞŶ;WƌĂĞĚŝƵŵŽƂƉĞƌĂƟĞhͿ
'Ăďŝ^ƚŽīĞůĞŶ;WƌĂĞĚŝƵŵŽƂƉĞƌĂƟĞhͿ
WƌĂĞĚŝƵŵŽƂƉĞƌĂƟĞh
,ƵŝǌĞDƵǇƐĞƌŝĐŬ͕
DĂƵƌŝĐŬϭ͕ϱϮϲϭEsƵŐŚƚ

project
onderwerp
opdrachtgever

datum
opstellers 


contactgegevens



Analyse van het plangebied

Ϯ͘ϭ
Ϯ͘Ϯ




Ϯ͘ϯ




2.












ϰ͘ϭ
4.2



hŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ

ϱ͘ϭ DĂĂƚǀŽĞƌŝŶŐŐĞďŽƵǁĞŶ
ϱ͘Ϯ hŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶƌĞŐĞůƐ

ϰ͘



ϱ͘







/ŶƌŝĐŚƟŶŐĞŶďĞŚĞĞƌŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ







/ŶƌŝĐŚƟŶŐƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ
Beheermaatregelen
ϰ͘Ϯ͘ϭ
EĂƚƵƵƌďĞŚĞĞƌŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ
ϰ͘Ϯ͘Ϯ
KƉĞŶƐƚĞůůŝŶŐ
4.2.3
Duurzame instandhouding

hŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶŽŶƚǁĞƌƉ
>ĂŶĚƐĐŚĂƉĞŶĞĐŽůŽŐŝĞ
ĞĞůĚŬǁĂůŝƚĞŝƚ
DĂƚĞƌŝĂůĞŶǁŽŶŝŶŐ
ƌĮŶƌŝĐŚƟŶŐƐĞŝƐĞŶ

Ontwerp

ϯ͘ϭ
ϯ͘Ϯ
ϯ͘ϯ
ϯ͘ϰ
ϯ͘ϱ

3.

/ŶůĞŝĚŝŶŐ 
>ĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞĞŶĞĐŽůŽŐŝƐĐŚĞǁĂĂƌĚĞŶ
Ϯ͘Ϯ͘ϭ
KŶƚƐƚĂĂŶƐŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ
Ϯ͘Ϯ͘Ϯ
>ĂŶĚďŽƵǁŐĞďŝĞĚ
Ϯ͘Ϯ͘ϯ
ŽƐŐĞďŝĞĚ
Ϯ͘Ϯ͘ϰ
ĐŽůŽŐŝĞ
ƵůƚƵƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞǁĂĂƌĚĞŶ
Ϯ͘ϯ͘ϭ
,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚŐĞďƌƵŝŬ
Ϯ͘ϯ͘Ϯ
ĞƐƚĂĂŶĚĞďĞďŽƵǁŝŶŐ
Ϯ͘ϯ͘ϯ
ĞďŽƵǁŝŶŐŽŵŐĞǀŝŶŐ

Inleiding

1.

Inhoudsopgave

Ϯϯ
Ϯϯ

Ϯϯ

ϮϬ
21
Ϯϭ
Ϯϭ
21

ϮϬ

ϭϯ
ϭϯ
ϭϱ
ϭϳ
ϭϵ

13

ϲ
ϲ
ϲ
ϳ
ϵ
ϵ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ

6

5

30

60

120

4

ůƵĐŚƞŽƚŽǀĂŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚ

0

180

Meters
240

Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan

Inleiding

Landgoed Klein Oosterhout

Leeswijzer
/ŶĚŝƚƉůĂŶŬŽŵĞŶĞĞŶĂĂŶƚĂůǌĂŬĞŶĂĂŶĚĞŽƌĚĞ͗/ŶŚŽŽĨĚƐƚƵŬƚǁĞĞǁŽƌĚƚĞĞŶĂŶĂůǇƐĞŐĞͲ
ŐĞǀĞŶǀĂŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚǁĂĂƌďŝũǁŽƌĚƚŝŶŐĞŐĂĂŶŽƉĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞǁĂĂƌĚĞŶ;ůĂŶĚƐĐŚĂƉͲ
ƉĞůŝũŬĞ͕ĞĐŽůŽŐŝƐĐŚĞĞŶĐƵůƚƵƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞǁĂĂƌĚĞŶͿ͘/ŶŚŽŽĨĚƐƚƵŬĚƌŝĞǁŽƌĚƚŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉ
ǀŽŽƌ>ĂŶĚŐŽĞĚ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚƚŽĞŐĞůŝĐŚƚ͘,ŽŽĨĚƐƚƵŬǀŝĞƌďĞƐĐŚƌŝũŌĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐĞŶŚĞƚ
ďĞŚĞĞƌǀĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞŶĂƚƵƵƌ͕ŝŶĐůƵƐŝĞĨĚĞĚƵƵƌǌĂŵĞŝŶƐƚĂŶĚŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚůĂŶĚŐŽĞĚ͘/Ŷ
ŚŽŽĨĚƐƚƵŬǀŝũĨǁŽƌĚĞŶĚĞƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶǀŽŽƌĚĞŵĂĂƚǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞŐĞďŽƵǁĞŶĞŶŚĞƚ
ŽƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶĚĞďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶƌĞŐĞůƐďĞŚĂŶĚĞůĚ͘

ŝƚŝŶƌŝĐŚƟŶŐͲĞŶďĞĞůĚŬǁĂůŝƚĞŝƚƐƉůĂŶŝƐŽƉŐĞƐƚĞůĚŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ
ǀŽŽƌĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶ>ĂŶĚŐŽĞĚ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ͘KƉĚƌĂĐŚƚŐĞǀĞƌsĂŶĚĞŶEŽŽƌƚŝƐ
ǀŽŽƌŶĞŵĞŶƐĞĞŶŶŝĞƵǁůĂŶĚŐŽĞĚƚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶŽƉ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚϭϳƚĞŽƌƐƚ͘Ğ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶďŝŶŶĞŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚǀĂŶ>ĂŶĚŐŽĞĚ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚďĞƐƚĂĂŶƵŝƚĚĞ
ƌĞĂůŝƐĂƟĞǀĂŶϯ͕ϱŚĂŶŝĞƵǁĞŶĂƚƵƵƌ͕ĠĠŶŶŝĞƵǁĞůĂŶĚŐŽĞĚǁŽŶŝŶŐĞŶĠĠŶƚĞŚĞƌďŽƵǁĞŶ
ǁŽŶŝŶŐǁĞůŬĞĂůƐůĂŶĚŐŽĞĚǁŽŶŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ͘dĞǀĞŶƐǁŽƌĚƚŚĞƚŶŝĞƵǁĞůĂŶĚͲ
ŐŽĞĚƌĞĐƌĞĂƟĞĨŽŶƚƐůŽƚĞŶĞŶǁŽƌĚĞŶĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞŽƉƐƚĂůůĞŶŐĞƐůŽŽƉƚ͘
,ĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚŝƐϭϬŚĂŐƌŽŽƚ͕ůŝŐƚďŝŶŶĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞKŽƐƚĞƌŚŽƵƚĞŶďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĚĞŬĂͲ
ĚĂƐƚƌĂůĞƉĞƌĐĞůĞŶ͗ϵϮϭ';ŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬͿ͕ϵϮϮ'͕ϵϮϯ'ĞŶϭϭϮϴ'͘

1.

,ĞƌƚĞŶƉĂĚ;ǁĞƐƚĞůŝũŬĞŐƌĞŶƐƉůĂŶŐĞďŝĞĚͿ
5
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2.2.1
Ontstaansgeschiedenis
,ĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚŵĂĂŬƚĚĞĞůƵŝƚǀĂŶĞĞŶŽƵĚĞůĂŶĚͲ
ďŽƵǁĞŶĐůĂǀĞ͕ŐĞĐĞŶƚƌĞĞƌĚƌŽŶĚŚĞƚďƵƵƌƚƐĐŚĂƉ
^ƚĞĞŶŽǀĞŶ͘sŽŽƌŬŽŵĞŶĚĞŽƵĚĞƚŽƉŽŶŝĞŵĞŶŝŶĚŝƚ
ŐĞďŝĞĚǌŝũŶ^ƚĞĞŶŽǀĞŶ͕>ĂĂƌĞŝŶĚĞŶ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ͘
ĞůĂŶĚďŽƵǁĞŶĐůĂǀĞŝƐĂĂŶĚƌŝĞŬĂŶƚĞŶŽŵƌŝŶŐĚ
ĚŽŽƌĚĞďŽƐŐĞďŝĞĚĞŶǀĂŶŽƐǁĂĐŚƚĞƌŝũŽƌƐƚĞŶŝƐ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŐĞƐŝƚƵĞĞƌĚƚƵƐƐĞŶŚĞƚůĂĂŐŐĞůĞŐĞŶ
ŶĂƩĞƐƚƌŽŽŵŐĞďŝĞĚǀĂŶĚĞŽŶŐĞĞŶĚĞŚŽŽŐŐĞůĞŐĞŶ
ŽƐǁĂĐŚƚĞƌŝũŽƌƐƚ͘,ĞƚƐƚƌŽŽŵŐĞďŝĞĚǀĂŶĚĞŽŶŐĞ
ĂĂŶĚĞŽŽƐƚǌŝũĚĞǀĂŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚďĞƐƚŽŶĚǀƌŽĞŐĞƌ
ƵŝƚŵŽĞƌĂƐŐĞďŝĞĚĞŶĞŶŚŽŽŝůĂŶĚĞŶĞŶǁĂƐĚĂĂƌŵĞĞ
ŽŶŐĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌĂŬŬĞƌďŽƵǁ͘,ĞƚďŽƐŐĞďŝĞĚǀĂŶŽƐͲ
ǁĂĐŚƚĞƌŝũŽƌƐƚŝƐŽŶƚƐƚĂĂŶĚŽŽƌĚĞďĞďŽƐƐŝŶŐǀĂŶĚĞ
^ĞƚĞƌƐĐŚĞ,ĞŝĚĞ͕ĚŝĞŐĞůĞŐĞŶǁĂƐŽƉĚĞŚŽŽŐŐĞůĞŐĞŶ
ĚĞŬǌĂŶĚƌƵŐ͘ĞǌĞƐĐŚƌĂůĞŐƌŽŶĚĞŶǁĂƌĞŶŽŽŬŶŝĞƚ
ŐĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌůĂŶĚďŽƵǁ͕ĞŶǁĞƌĚĞŶďĞŐƌĂĂƐĚĚŽŽƌŚĞƚ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝƐĐŚĞŬĂĂƌƚ
ǀĞĞǀĂŶƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞďŽĞƌĞŶ͘,ĞƚŐĞďŝĞĚƚƵƐƐĞŶĚĞǌĞ

2.2
ƚŽƉŽŐƌĂĮƐĐŚĞŬĂĂƌƚ

Inleiding

2.1

,ĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚůŝŐƚĂĂŶĚĞǁĞŐ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ͕
ĂĂŶĚĞƌĂŶĚǀĂŶĞĞŶůĂŶĚďŽƵǁĞŶĐůĂǀĞ͕ŐƌĞŶǌĞŶĚ
ĂĂŶŚĞƚďŽƐŐĞďŝĞĚǀĂŶŽƐǁĂĐŚƚĞƌŝũŽƌƐƚ͘,ĞƚŝƐϭϬ
ŚĂŐƌŽŽƚĞŶďĞƐƚĂĂƚŽƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚƵŝƚĞŶŬĞůĞŐƌŽƚĞ
ŐƌĂƐůĂŶĚͲĞŶĂŬŬĞƌƉĞƌĐĞůĞŶĞŶŚĞƚĂŐƌĂƌŝƐĐŚďŽƵǁďůŽŬ
ǀĂŶŬůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚϭϳ͘ĞŶŽŽƌĚǁĞƐƚŐƌĞŶƐǀĂŶŚĞƚ
ƉůĂŶŐĞďŝĞĚǁŽƌĚƚŐĞǀŽƌŵĚĚŽŽƌŚĞƚǌĂŶĚƉĂĚ͚,ĞƌƚĞŶͲ
ƉĂĚ͛͘ĞǁĞŐ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚĞŶŚĞƚĂĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞ
ďŽƐŐĞďŝĞĚǀĂŶŽƐǁĂĐŚƚĞƌŝũŽƌƐƚǀŽƌŵĞŶĚĞǌƵŝĚͲ
ǁĞƐƚŐƌĞŶƐ͘ŝŶŶĞŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚŝƐŽƉŚƵŝƐŶƵŵŵĞƌ
ϭϳĞĞŶǀĞƌǀĂůůĞŶďŽĞƌĚĞƌŝũŵĞƚŐƌŽƚĞƐĐŚƵƵƌŐĞůĞŐĞŶ͘

Analyse van het plangebied

2.

ďŽĚĞŵŬĂĂƌƚ
Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan

ƚŽƉŽŐƌĂĮƐĐŚĞŬĂĂƌƚƌŽŶĚϭϵϬϬ

WƌŽǀŝŶĐŝĞEŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚ͕ϮϬϭϭ͘'ĞďŝĞĚƐƉĂƐƉŽŽƌƚĞŶʹhŝƚǁĞƌŬŝŶŐ^ƚƌƵĐƚƵƵƌǀŝƐŝĞƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŽƌĚĞŶŝŶŐ
'ĞŵĞĞŶƚĞKŽƐƚĞƌŚŽƵƚĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞƌĞĚĂ͕ϮϬϬϵ͘'ĞďŝĞĚƐǀŝƐŝĞůĂŶĚƐĐŚĂƉƐƉĂƌŬKŽƐƚĞƌŚŽƵƚͲƌĞĚĂʹ
'ĞďŝĞĚƐǀŝƐŝĞ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞůŽĐĂƟĞƐ͕ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͘Dd>ĂŶĚƐĐŚĂƉƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞŶ

Landgoed Klein Oosterhout

1
2


ĞǌĞďŽƐŬĂǀĞůƐĞŶǀĞĞůǀĂŶĚĞďĞƉůĂŶƟŶŐĞŶǀĂŶĚĞƉĞƌĐĞĞůƐƌĂŶĚĞŶǌŝũŶŝŶŵŝĚĚĞůƐǀĞƌͲ
ĚǁĞŶĞŶ͘ŝƚŝƐŐĞďĞƵƌĚƟũĚĞŶƐĚĞƌƵŝůǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐĞŶďŝũĚĞĂĨŐƌĂǀŝŶŐǀĂŶŐĞĚĞĞůƚĞŶǀĂŶ
ŚĞƚŐĞďŝĞĚƚĞŶďĞŚŽĞǀĞǀĂŶǌĂŶĚǁŝŶŶŝŶŐ͘,ŝĞƌĚŽŽƌŚĞĞŌŚĞƚŐĞďŝĞĚĞĞŶǀĞĞůŽƉĞŶĞƌ
ŬĂƌĂŬƚĞƌŐĞŬƌĞŐĞŶ͘ĞǌĞŽƉĞŶŚĞŝĚŝƐŝŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞƐŝƚƵĂƟĞĞĞŶŬǁĂůŝƚĞŝƚ͘dŽĐŚǌŝũŶĚĞďŝũͲ
ǌŽŶĚĞƌĞŬĞŶŵĞƌŬĞŶǀĂŶŚĞƚŐĞďŝĞĚǀŽůŐĞŶƐŚĞƚŐĞďŝĞĚƐƉĂƐƉŽŽƌƚĚĞĂƌŽŶŝĞŶŽŐƐƚĞĞĚƐ
ĚĞďĞďŽƵǁŝŶŐůĂŶŐƐŽƵĚĞǁĞŐĞŶĞŶĚĞŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐŚĞŝĚĚŽŽƌĚĞĂĨǁŝƐƐĞůŝŶŐǀĂŶĂŬŬĞƌƐ
ĞŶǁĞŝĚĞŶŵĞƚďŽƐũĞƐĞŶůŽƐƐƚĂĂŶĚĞďŽŵĞŶ1͘ĞŽŶŐĞŶƐĞǁĞŐŝƐŬĞŶŵĞƌŬĞŶĚǀŽŽƌŚĞƚ
ŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐĞĐƵůƚƵƵƌůĂŶĚƐĐŚĂƉǀĂŶǁĞŐĞĚĞĐĞŶƚƌĂůĞůŝŐŐŝŶŐŵĞƚŵĞĞƌĚĞƌĞŐĞŐƌŽĞƉĞĞƌĚĞ
ďŽĞƌĚĞƌŝũĞŶ͕ĞǀĞŶǁŝũĚŝŐĂĂŶĚĞůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŐƌĂĚŝģŶƚǀĂŶŶŽŽƌĚŶĂĂƌǌƵŝĚ2.

,ĞƚůĂŶĚďŽƵǁŐĞďŝĞĚƌŽŶĚŽŵďƵƵƌƚƐĐŚĂƉ^ƚĞĞŶŽǀĞŶǁĂƐƚŽƚŵŝĚĚĞŶϮϬeĞĞƵǁŬůĞŝŶƐĐŚĂͲ
ůŝŐǀĞƌŬĂǀĞůĚĞŶďĞƐƚŽŶĚƵŝƚĞĞŶĂĨǁŝƐƐĞůŝŶŐǀĂŶŐƌĂƐůĂŶĚĞŶ͕ĂŬŬĞƌƐĞŶďĞďŽƵǁŝŶŐ͘Ğ
ŬĂĂƌƚǀĂŶϭϵϬϬůĂĂƚǌŝĞŶĚĂƚĞƌĞĞŶĂĨǁŝƐƐĞůŝŶŐďĞƐƚŽŶĚŝŶŐĞďƌƵŝŬ͕ŝŶǀŽƌŵĞŶŝŶŐƌŽŽƩĞ
ǀĂŶĚĞƉĞƌĐĞůĞŶ͕ǀĂŶŐƌŽƚĞďůŽŬǀŽƌŵŝŐĞƉĞƌĐĞůĞŶƚŽƚƐŵĂůůĞůĂŶŐǁĞƌƉŝŐĞƉĞƌĐĞůĞŶ͘KŽŬ
ŝƐŚŝĞƌŽƉŚĞƚůĂŶĚďŽƵǁŬƵŶĚŝŐŐĞďƌƵŝŬǀĂŶĚĞĞŶĐůĂǀĞĞŶĚĞƐĐŚĞƌƉĞŽǀĞƌŐĂŶŐƚƵƐƐĞŶŚĞƚ
ůĂŶĚďŽƵǁŐĞďŝĞĚĞŶŚĞƚǁĞƐƚĞůŝũŬĞďŽƐŐĞďŝĞĚƚĞǌŝĞŶ͘ĂŶĚĞƌĂŶĚǀĂŶĚĞƉĞƌĐĞůĞŶƐƚŽŶĚ
ǀĞĞůĂůďĞƉůĂŶƟŶŐŝŶĚĞǀŽƌŵǀĂŶƐŝŶŐĞůƐ͕ƐƚƌƵǁĞĞůŚĂŐĞŶĞŶŚŽƵƚǁĂůůĞŶĞŶͲƐŝŶŐĞůƐ͘ĂŶ
ĚĞƌĂŶĚĞŶǀĂŶŚĞƚůĂŶĚďŽƵǁŐĞďŝĞĚůĂŐĞŶǀĞƌƐƉƌĞŝĚƚƵƐƐĞŶĚĞůĂŶĚďŽƵǁƉĞƌĐĞůĞŶŽŽŬŶŽŐ
ďŽƐŬĂǀĞůƐ͕ĚŝĞǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŝŶŐĞďƌƵŝŬǁĂƌĞŶĂůƐŐĞƌŝĞĬŽƵƚďŽƐũĞƐ͘

2.2.2
Landbouwgebied
ĞĂŬŬĞƌƐĞŶŐƌĂƐůĂŶĚĞŶƌŽŶĚŽŵďƵƵƌƚƐĐŚĂƉ^ƚĞĞŶŽǀĞŶǌŝũŶĂůůĂŶŐĞƟũĚŝŶŐĞďƌƵŝŬĚŽŽƌ
ĚĞůĂŶĚďŽƵǁ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌĚĞďŽĚĞŵĞĞŶĚŝŬŬĞŚƵŵĞƵǌĞďŽǀĞŶůĂĂŐŚĞĞŌŐĞŬƌĞŐĞŶ͘ŝƚŝƐ
ŬĞŶŵĞƌŬĞŶĚǀŽŽƌĞĞŶďĞƐůŽƚĞŶũŽŶŐĞǌĂŶĚŽŶƚŐŝŶŶŝŶŐ͕ǁĂĂƌĂůǌĞĞƌůĂŶŐĞƟũĚůĂŶĚďŽƵǁ
ǁŽƌĚƚďĞĚƌĞǀĞŶ͘sŽŽƌĞĞŶǀĞƌďĞƚĞƌĚĞǀƌƵĐŚƚďĂĂƌŚĞŝĚǌŝũŶĚĞŚŝĞƌĂĂŶǁĞǌŝŐĞůĂŶĚďŽƵǁͲ
ŐƌŽŶĚĞŶǀƌŽĞŐĞƌŽƉŐĞŚŽŽŐĚĚŽŽƌŚĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶƉŽƚƐƚĂůŵĞƐƚǁĂĂƌŝŶŚĞŝĚĞƉůĂŐŐĞŶǌŝũŶ
ǀĞƌǁĞƌŬƚ͘

ƚǁĞĞƵŝƚĞƌƐƚĞŶǁĂƐĚŽŽƌĚĞŐƵŶƐƟŐĞďŽĚĞŵŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ;ŶŝĞƚƚĞŶĂƚ͕ŶŝĞƚƚĞĚƌŽŽŐͿ
ǁĞůŐĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌůĂŶĚďŽƵǁ͘,ŝĞƌŝƐĚĂŶŽŽŬŚĞƚďƵƵƌƚƐĐŚĂƉ^ƚĞĞŶŽǀĞŶ͕ďĞƐƚĂĂŶĚĞƵŝƚ
ĞĞŶĐůƵƐƚĞƌǀĂŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞďŽĞƌĚĞƌŝũĞŶ͕ŽŶƚƐƚĂĂŶ͘

ƚŽƉŽŐƌĂĮƐĐŚĞŬĂĂƌƚƌŽŶĚϭϵϬϬ
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ĞŚŽŽĨĚƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶĚĞƉĞƌĐĞůĞŶŝƐůŽŽĚƌĞĐŚƚŽƉĚŝƚůŝŶƚ͘KŽŬĚĞ^ƚĞĞŶŽǀĞŶƐĞďĂĂŶǀŽƌŵƚ
ĞĞŶďĞďŽƵǁŝŶŐƐůŝŶƚ͕ǀĂŶŽŽƐƚŶĂĂƌǁĞƐƚ͘EĂĂƐƚĚĞďĞďŽƵǁŝŶŐůĂŶŐƐĚĞǌĞǁĞŐĞŶƐƚĂĂŶ
ŶŽŐĞŶŬĞůĞůŽƐƐĞďŽĞƌĚĞƌŝũĞŶĂĂŶĚĞǁĞŐ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ͘ĂŶǁĞĞƌƐǌŝũĚĞŶǀĂŶĚĞůŝŶƚĞŶ
ůŝŐŐĞŶĚĞůĂŶĚďŽƵǁŐƌŽŶĚĞŶ͘

8

'ĞŵĞĞŶƚĞKŽƐƚĞƌŚŽƵƚŐĞĞŌŝŶŚĂĂƌŐĞďŝĞĚƐǀŝƐŝĞ;ŐĞŵĞĞŶƚĞKŽƐƚĞƌŚŽƵƚĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞ
ƌĞĚĂ͕ϮϬϬϵͿĞĞŶƌŝĐŚƟŶŐŐĞǀĞŶĚŬĂĚĞƌǀŽŽƌŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶďŝŶŶĞŶ͚>ĂŶĚƐĐŚĂƉƐƉĂƌŬ
KŽƐƚĞƌŚŽƵƚͲƌĞĚĂ͛͘/ŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚǁŽƌĚƚŐĞƐƚƌĞĞĨĚŶĂĂƌŚĞƚďĞŚŽƵĚǀĂŶŚĞƚĂĂŶǁĞͲ
ǌŝŐĞĂŐƌĂƌŝƐĐŚĐƵůƚƵƵƌůĂŶĚƐĐŚĂƉĞŶŚĞƚǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶǀĂŶĚĞůĞĞƐďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚĐƵůͲ
ƚƵƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƌĨŐŽĞĚ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǁŽƌĚƚŝŶŚĞƚŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐĐƵůƚƵƵƌůĂŶĚƐĐŚĂƉĞŶůĂŶŐƐ
ďŽƐƌĂŶĚĞŶŝŶŐĞǌĞƚŽƉĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŐƌĂĚŝģŶƚĞŶŵĞƚŐƌŽƚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚĂĂŶƉůĂŶƚĞŶ
en dieren.

ŽŽƌĚĞĂĨǁŝƐƐĞůŝŶŐŝŶŚĞƚůĂŶĚƐĐŚĂƉǀĂŶĚĞĂƌŽŶŝĞŝƐĚĞŶĂƚƵƵƌƌŝũŬĂĂŶƐŽŽƌƚĞŶĚŝĞ
ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟĞŬǌŝũŶǀŽŽƌŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐĐƵůƚƵƵƌůĂŶĚƐĐŚĂƉ͕ŽƉĞŶĂŐƌĂƌŝƐĐŚůĂŶĚƐĐŚĂƉ͕ŚŽŽŝͲ
ůĂŶĚĞŶ͕ǀŽĐŚƟŐĞŐƌĂƐůĂŶĚĞŶ͕ƉŽĞůĞŶĞŶƐůŽƚĞŶ͘,ĞƚŝƐĞĞŶǀĂŶĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞŐĞďŝĞĚĞŶ
ǀŽŽƌĂŵĮďŝĞģŶŝŶƌĂďĂŶƚ;WƌŽǀŝŶĐŝĞEŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚ͕ϮϬϭϭͿ͘

ĞĂŵďŝƟĞǀĂŶĚĞWƌŽǀŝŶĐŝĞǀŽŽƌŚĞƚŐĞďŝĞĚƐƉĂƐƉŽŽƌƚĚĞĂƌŽŶŝĞŝƐŚĞƚǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶǀĂŶ
ĚĞĐŽŶƚƌĂƐƚĞŶŝŶŚĞƚůĂŶĚƐĐŚĂƉĞŶŚĞƚƌŽďƵƵƐƚĞƌŵĂŬĞŶǀĂŶĚĞŐƌŽĞŶƐƚƌƵĐƚƵƵƌǀĂŶŚĞƚ
ũŽŶŐĞŽŶƚŐŝŶŶŝŶŐƐůĂŶĚƐĐŚĂƉ;WƌŽǀŝŶĐŝĞEŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚ͕ϮϬϭϭͿ͘ŝƚŬĂŶŐĞĚĂĂŶǁŽƌĚĞŶ
door:
• ĂŬŬĞƌĐŽŵƉůĞǆĞŶĂůƐƌƵŝŵƚĞůŝũŬƐĂŵĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞĞĞŶŚĞĚĞŶƚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ͕
• ĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀŽŽƌƌĞĐƌĞĂƟĞǀĞƵŝƚůŽŽƉƚĞǀĞƌďĞƚĞƌĞŶǀĂŶƵŝƚĚĞƐƚĞĚĞůŝũŬĞĐŽŶͲ
ĐĞŶƚƌĂƟĞƐ;ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ'ŝůǌĞĞŶZŝũĞŶĞŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚͿ͕
• ƚĞƐƚƵƌĞŶŽƉƚĞďĞŚŽƵĚĞŶŽĨƚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶŬĞŶŵĞƌŬĞŶǀĂŶŚĞƚůĂŶĚƐĐŚĂƉ͕ǁĂĂƌďŝũ
ŬĞŶŵĞƌŬĞŶĚĞƉůĂŶƚͲĞŶĚŝĞƌƐŽŽƌƚĞŶǀĂŶŚĞƚŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐĞďĞƐůŽƚĞŶůĂŶĚƐĐŚĂƉŐŽĞͲ
de indicatoren zijn

ĞďŽƐŐĞďŝĞĚĞŶǀĂŶŽƐǁĂĐŚƚĞƌŝũŽƌƐƚďĞŚŽƌĞŶƚŽƚŚĞƚEĂƟŽŶĂĂůEĂƚƵƵƌŶĞƚǁĞƌŬ
;EEE͕ǀŽŽƌŚĞĞŶ,^Ϳ͘sŽŽƌŚĞƚĂĂŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚŐƌĞŶǌĞŶĚĞďŽƐŚĞĞŌĚĞWƌŽǀŝŶĐŝĞ
ŝŶŚĂĂƌŶĂƚƵƵƌďĞŚĞĞƌƉůĂŶĚĞĂŵďŝƟĞǀĂŶĞĞŶĚƌŽŽŐďŽƐŵĞƚƉƌŽĚƵĐƟĞ;Eϭϲ͘ϬϭͿ͘,Ğƚ
ƉůĂŶŐĞďŝĞĚǌĞůĨůŝŐƚďƵŝƚĞŶĚĞEEE͘ĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶ>ĂŶĚŐŽĞĚ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚĞŶ
ŵĞƚŶĂŵĞĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶϯ͕ϱŚĂŶŝĞƵǁĞŶĂƚƵƵƌůĞǀĞƌƚĞĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞďŝũĚƌĂŐĞĂĂŶ
de ecologische waarde van het bestaande NNN.

Beleid

'ĞďŝĞĚƐǀŝƐŝĞͲKǀĞƌǌŝĐŚƚƐŬĂĂƌƚ

EĂƚƵƵƌďĞŚĞĞƌƉůĂŶͲŵďŝƟĞŬĂĂƌƚ

Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan

Landgoed Klein Oosterhout

ŽƐǁĂĐŚƚĞƌŝũŽƌƐƚ

ďŽŵĞŶƌŝũ

2.2.3
Bosgebied
,ĞƚďŽƐŐĞďŝĞĚǀĂŶŽƐǁĂĐŚƚĞƌŝũŽƌƐƚŽŵƌŝŶŐƚĚĞůĂŶĚďŽƵǁĞŶĐůĂǀĞĂĂŶĚƌŝĞǌŝũĚĞŶĞŶ
ŵĂƌŬĞĞƌƚĚĞŚŽŐĞƌĞŐƌŽŶĚĞŶĚŝĞŽŶŐĞƐĐŚŝŬƚǁĂƌĞŶǀŽŽƌůĂŶĚďŽƵǁŬƵŶĚŝŐŐĞďƌƵŝŬ͘Ğ
ŽƐǁĂĐŚƚĞƌŝũŽŵǀĂƚĚĞǀŽŽƌŵĂůŝŐĞ^ĞƚĞƌƐĐŚĞ,ĞŝĚĞ͘ĞǌĞŚĞŝĚĞŝƐƌŽŶĚϭϵϬϬŽƉŐƌŽŽƚͲ
ƐĐŚĂůŝŐĞǁŝũǌĞŽŶƚŐŽŶŶĞŶĞŶĂĂŶŐĞƉůĂŶƚŵĞƚ;ǀĞĞůĂůŶĂĂůĚͲͿďŽƐ͘KƉĚĞŬĂĂƌƚǀĂŶϭϵϬϬŝƐ
ĚƵŝĚĞůŝũŬƚĞǌŝĞŶĚĂƚĞĞŶĚĞĞůǀĂŶĚĞŬĂǀĞůƐĂůŝƐďĞƉůĂŶƚŵĞƚďŽƐĞŶĞĞŶĚĞĞůŶŽŐŚĞŝĚĞŝƐ͘
KƉǀĂůůĞŶĚŝƐŚĞƚƌĂƟŽŶĞůĞǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐƐƉĂƚƌŽŽŶǀĂŶĚǁĂƌƐƉĂĚĞŶůŽŽĚƌĞĐŚƚŽƉĚĞŚŽŽĨĚͲ
ŽŶƚŐŝŶŶŝŶŐƐĂƐ͕ĚŝĞŐĞǀŽƌŵĚǁŽƌĚƚĚŽŽƌĚĞsŝũĨŝŬĞŶǁĞŐ͘ĞǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐƐƌŝĐŚƟŶŐŝŶŚĞƚ
ďŽƐĞŶŚĞƚǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐƐƌŝĐŚƟŶŐŝŶŚĞƚůĂŶĚďŽƵǁŐĞďŝĞĚƐƚĂĂŶƐĐŚƵŝŶƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶ
ĞůŬĂĂƌ;ǌŝĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŬĂĂƌƚͿ͘

ϯ

ŵĂŢƐĂŬŬĞƌ

WƌŽǀŝŶĐŝĞEŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚ͕ϮϬϭϰ͘EĂƚƵƵƌďĞŚĞĞƌƉůĂŶϮϬϭϱͲ'ĞďŝĞĚƐďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶ

9

ŽƐǁĂĐŚƚĞƌŝũŽƌƐƚŝƐĚŽŽƌǌŝũŶƵŝƚŐĞƐƚƌĞŬƚŚĞŝĚĞŶĚĞĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚǀĂŶƉůĂĂƚƐĞůŝũŬŽƵĚĞ
;ŶĂĂůĚͲͿďŽƐŽƉƐƚĂŶĚĞŶĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬůĞĞĨŐĞďŝĞĚǀŽŽƌƐŽŽƌƚĞŶĂůƐ,ĂǀŝŬ͕^ƉĞƌǁĞƌĞŶZĞĞ͘
/ŶŚĞƚƉůĂĂƚƐĞůŝũŬƌĞůĂƟĞĨŽƵĚĞůŽŽĩŽƐŬŽŵĞŶǌĞůĚǌĂŵĞƉůĂŶƚĞŶƐŽŽƌƚĞŶĂůƐĂůŬƌƵŝĚ͕'ƌŽͲ
ƚĞŬĞǀĞƌŽƌĐŚŝƐĞŶ<ůĞŝŶǁŝŶƚĞƌŐƌŽĞŶǀŽŽƌ3.

2.2.4
Ecologie
,ĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚǁŽƌĚƚŝŶƚĞŶƐŝĞĨŐĞďƌƵŝŬƚĂůƐůĂŶĚďŽƵǁŐĞďŝĞĚ͘/ŶŚĞƚŐĞďŝĞĚŬŽŵĞŶŐĞĞŶ
ƉĞƌĐĞĞůƐƌĂŶĚďĞƉůĂŶƟŶŐĞŶǀŽŽƌ͘,ŝĞƌĚŽŽƌŝƐĚĞŚƵŝĚŝŐĞĞĐŽůŽŐŝƐĐŚĞǁĂĂƌĚĞǀƌŝũůĂĂŐ͘ŽŽƌ
ĚĞĂĨŐƌĂǀŝŶŐǀĂŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚŝƐĚĞďŽŵĞŶƌŝũǀĂŶŽŵĞƌĞŝŬĞŶůĂŶŐƐŚĞƚ͚,ĞƌƚĞŶƉĂĚ͛ŽƉ
ĞĞŶǁĂůŬŽŵĞŶƚĞƐƚĂĂŶ͘ĞďŽŵĞŶƌŝũǀŽƌŵƚĞĞŶďŝũǌŽŶĚĞƌůŝŶƚǀŽƌŵŝŐŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞůĞŵĞŶƚ͘
ĞďĞďŽƵǁŝŶŐďŝŶŶĞŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚůŝũŬƚŽƉŚĞƚĞĞƌƐƚĞŽŽŐŶŝĞƚŐĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌǀůĞĞƌŵƵŝͲ
ǌĞŶ͘,ĞƚůŝũŬƚĚĂĂƌŽŵŶŝĞƚǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬĚĂƚŝŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚďŝũǌŽŶĚĞƌĞŇŽƌĂĞŶĨĂƵŶĂ
ǀŽŽƌŬŽŵƚ͘/ŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶǀŽŽƌ>ĂŶĚŐŽĞĚ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚǌĂů
ĞĞŶƋƵŝĐŬƐĐĂŶŇŽƌĂĞŶĨĂƵŶĂǁŽƌĚĞŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŽŵĚŝƚŵĞƚǌĞŬĞƌŚĞŝĚƚĞŬƵŶŶĞŶƐƚĞůůĞŶ͘

WƌŽǀŝŶĐŝĞEŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚ͕ϮϬϬϲ͘ƵůƚƵƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞǁĂĂƌĚĞŶŬĂĂƌƚ
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ƵůƚƵƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞtĂĂƌĚĞŶŬĂĂƌƚ

ϰ

KƉĚĞĐƵůƚƵƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞǁĂĂƌĚĞŶŬĂĂƌƚǀĂŶWƌŽǀŝŶĐŝĞEŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚŝƐĚĞǁĞŐ<ůĞŝŶ
KŽƐƚĞƌŚŽƵƚĞŶĚĞ^ƚĞĞŶŽǀĞŶƐĞďĂĂŶĂĂŶŐĞĚƵŝĚĂůƐŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚŐĞŽŐƌĂĮƐĐŚĞůŝũŶĞŶǀĂŶ
ƌĞĚĞůŝũŬŚŽŐĞǁĂĂƌĚĞ4͘'ƌŽƚĞĚĞůĞŶǀĂŶŽƐǁĂĐŚƚĞƌŝũŽƌƐƚǌŝũŶĂĂŶŐĞĚƵŝĚĂůƐŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚ
ŐĞŽŐƌĂĮƐĐŚǀůĂŬďƵŝƚĞŶĚĞĐƵůƚƵƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞŶ͘ĞsŝũĨŝŬĞŶǁĞŐŝƐǀĂŶ
ŚŽŐĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚŐĞŽŐƌĂĮƐĐŚĞǁĂĂƌĚĞ͘

ĞůĂŶŐƌŝũŬĞĐƵůƚƵƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŝĚĞŶƟƚĞŝƚƐĚƌĂŐĞƌƐǀĂŶŚĞƚĂŐƌĂƌŝƐĐŚĞĐƵůƚƵƵƌůĂŶĚƐĐŚĂƉ
ŝŶŚĞƚŐĞďŝĞĚŵĞƚŐĞďŝĞĚƐƉĂƐƉŽŽƌƚĚĞĂƌŽŶŝĞ;WƌŽǀŝŶĐŝĞEŽŽƌĚͲƌĂďĂŶƚ͕ϮϬϭϭͿǌŝũŶ
ĚĞĂŬŬĞƌĐŽŵƉůĞǆĞŶŵĞƚĂĂŶůŝŐŐĞŶĚĞďƵƵƌƚƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶŐƌŽĞŶ͕ĚĞůĂŶĚŐŽĞĚĞƌĞŶĞŶĚĞ
ƉůĂŶƚĂŐĞƐŵĞƚůŽŽĨͲĞŶŶĂĂůĚŚŽƵƚ͘

Beleid

'ĞďŝĞĚƐǀŝƐŝĞͲdŚĞŵĂŬĂĂƌƚ>ĂŶĚďŽƵǁ

Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan

,ĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚǀĂůƚŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŐĞďŝĞĚƐǀŝƐŝĞ;ŐĞŵĞĞŶƚĞKŽƐƚĞƌŚŽƵƚĞŶŐĞͲ
ŵĞĞŶƚĞƌĞĚĂ͕ϮϬϬϵͿďŝŶŶĞŶĚĞĞůŐĞďŝĞĚ^ƚĞĞŶŽǀĞŶ͘ŝƚĚĞĞůŐĞďŝĞĚǁŽƌĚƚĂĂŶŐĞĚƵŝĚĂůƐ
ĐƵůƚƵƵƌůĂŶĚƐĐŚĂƉŵĞƚŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞůĂŶĚƐĐŚĂƉƐĞůĞŵĞŶƚĞŶ͘

Cultuurhistorische waarden

Landgoed Klein Oosterhout

ďĞƐƚĂĂŶĚĞďĞďŽƵǁŝŶŐ

ǁŽŽŶŐĞďŽƵǁ

2.3.2
Bestaande bebouwing
ĞǀĞƌǀĂůůĞŶďŽĞƌĚĞƌŝũďŝŶŶĞŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚŝƐĐƵůƚƵƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚŶĂƵǁĞůŝũŬƐǀĂŶǁĂĂƌĚĞ͘
ĞƐĐŚƵƵƌŝƐŐĞŵĂĂŬƚŵĞƚďĞƚŽŶƐƚĞĞŶĞŶŚĞĞŌĞĞŶŐŽůĨƉůĂƚĞŶƐĐŚŝůĚĚĂŬ͘ĞďŽĞƌĚĞƌŝũďĞͲ
ƐƚĂĂƚƵŝƚĞĞŶǁŽŽŶŐĞĚĞĞůƚĞĞŶƐĐŚƵƵƌĞŶŝƐŵĞƚĚĞƌŽĚĞďĂŬƐƚĞŶĞŶŵƵƌĞŶĞŶŐƌŝũǌĞůĞŝĞŶ
ǁĞŝŶŝŐďŝũǌŽŶĚĞƌ͘ĞƉůĞŬǀĂŶĚĞďŽĞƌĚĞƌŝũŬĂŶǁĞůĂůƐǁĂĂƌĚĞǀŽůďĞƐĐŚŽƵǁĚǁŽƌĚĞŶ͘KƉ
ĚĞǌĞƉůĞŬƐƚŽŶĚŚŽŶĚĞƌĚũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶŝŵŵĞƌƐĂůďĞďŽƵǁŝŶŐ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŝƐŚĞƚŽƉǀĂůůĞŶĚ
ĚĂƚĚĞƐĐŚƵƵƌǀŽŽƌĂĂŶĚĞǁĞŐĞŶŚĞƚǁŽŽŶŐĞďŽƵǁǀĞƌĚĞƌŶĂĂƌĂĐŚƚĞƌĞŶŐĞƉůĂĂƚƐƚǌŝũŶ͘

2.3.1
Historisch gebruik
ĞĐƵůƚƵƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞǁĂĂƌĚĞŶǀĂŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚŚĂŶŐĞŶƐƚĞƌŬƐĂŵĞŶŵĞƚĚĞůĂŶĚͲ
ƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞǁĂĂƌĚĞŶ͘ĞŽǀĞƌŐĂŶŐǀĂŶŚĞƚďŽƐŐĞďŝĞĚŶĂĂƌŚĞƚůĂŶĚďŽƵǁŐĞďŝĞĚĞŶŚĞƚ
ŐƌŽƚĞǀĞƌƐĐŚŝůƚƵƐƐĞŶĚĞǌĞŐĞďŝĞĚĞŶǁĂƚďĞƚƌĞŌŐĞďƌƵŝŬ;ďŽƐĞŶůĂŶĚďŽƵǁͿĞŶŚĞƚǀĞƌͲ
ƐĐŚŝůŝŶǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐƐƌŝĐŚƟŶŐŝƐǁĂĂƌĚĞǀŽů͘,ŝĞƌĚŽŽƌŝƐŚĞƚŚŝƐƚŽƌŝĞǀĂŶŚĞƚŐĞďŝĞĚŝŵŵĞƌƐ
ŶŽŐŐŽĞĚůĞĞƐďĂĂƌŝŶŚĞƚůĂŶĚƐĐŚĂƉ͘

2.3

ƐĐŚƵƵƌ
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ĞŽŶŐĞŶƐĞǁĞŐĞŶ^ƚĞĞŶŚŽǀĞŶƐĞǁĞŐŬĞŶŶĞŶĞĞŶŐƌŽƚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚĂĂŶďĞďŽƵǁŝŶŐƐƚǇͲ
ƉĞŶǁĂĂƌŝŶŐĞďƌƵŝŬŝƐŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶƐĐŚŝůĚĚĂŬĞŶ͕ǌĂĚĞůĚĂŬĞŶ͕ǁŽůĨƐĞŝŶĚĞŶ͕ĚǁĂƌƐǀŽůƵŵĞƐ͘
ůůĞĚĂŬǀŽƌŵĞŶŬŽŵĞŶŝŶŚĞƚŐĞďŝĞĚǀŽŽƌ͘ƌŝƐƐƚĞĞĚƐŐĞďƌƵŝŬŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶůĂŐĞŐŽƚĞŶ͘
ĞŚĞůůŝŶŐƐŚŽĞŬĞŶǀĂŶĚĞďĞďŽƵǁŝŶŐŝƐŶĂĂƌƐĐŚĂƫŶŐƐƚĞĞĚƐϰϬͲϱϬŐƌĂĚĞŶ͘ĞƌŝĐŚƟŶŐ
ǀĂŶĚĞŐĞďŽƵǁĞŶǌŝũŶǌŽǁĞůŚĂĂŬƐĂůƐƉĂƌĂůůĞůƚĞŶŽƉǌŝĐŚƚĞǀĂŶĚĞƐƚƌĂĂƚ͘<ĞŶŵĞƌŬĞŶĚŝŶ
ĚĞůĂŶĚďŽƵǁĞŶĐůĂǀĞǌŝũŶĚĞĐůƵƐƚĞƌŝŶŐĞŶǀĂŶďŽƵǁǀŽůƵŵĞƐ͘
,ĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚŝƐŝŶĚĞũĂƌĞŶǌĞǀĞŶƟŐŐĞŚĞĞůĂĨŐĞŐƌĂǀĞŶŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶǌĂŶĚǁŝŶŶŝŶŐ͕
ǁĂĂƌĚŽŽƌĚĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝƐĐŚĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐƐǁĂĂƌĚĞůĂĂŐŝƐ͘

2.3.3
Bebouwing omgeving
/ŶĚĞĚŝƌĞĐƚĞŽŵŐĞǀŝŶŐǀĂŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚƐƚĂĂƚĞĞŶďŽĞƌĚĞƌŝũŵĞƚǌĂĚĞůĚĂŬĞŶĚǁĂƌƐǀŽͲ
ůƵŵĞ͘ƌŝƐŐĞďƌƵŝŬŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶƌŽĚĞďĂŬƐƚĞŶĞŶŵĞƚŽƌĂŶũĞƌŽĚĞŬĞƌĂŵŝƐĐŚĞ,ŽůůĂŶĚƐĞ
ƉĂŶŶĞŶĞŶǁŽůĨƐĞŝŶĚ͘/ŶĚĞŬŶŝŬŝŶĚĞǁĞŐ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚůŝŐƚĞĞŶďŽĞƌĚĞƌŝũŵĞƚǁŝƚŐĞͲ
ƐĐŚŝůĚĞƌĚĞŐĞǀĞůƐĞŶŽƌĂŶũĞƌŽĚĞŬĞƌĂŵŝƐĐŚĞĚĂŬƉĂŶŶĞŶ͘ĞǁŽŶŝŶŐĂĂŶĚĞŽŶŐĞŶƐĞǁĞŐ
ŝƐĞĞŶĞĞŶǀŽƵĚŝŐůĂŶĚŚƵŝƐŝŶůŝĐŚƚďƌƵŝŶƌŽĚĞďĂŬƐƚĞĞŶŵĞƚǌĂĚĞůĚĂŬŵĞƚŐƌŝũǌĞƉĂŶŵĞƚ
ǀĞƌĚĞƌĞŶŬĞůĞŐƌŽĞŶĞƐĐŚƵƌĞŶŵĞƚŐƌŝũǌĞŐŽůĩĞƉůĂƟŶŐ͘sĞƌĚĞƌŝƐŐĞĞŶĂŶĚĞƌĞďĞďŽƵǁŝŶŐ
ĂĂŶǁĞǌŝŐŝŶĚĞĚŝƌĞĐƚĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͘
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/ŶƌŝĐŚƟŶŐƐƐĐŚĞƚƐ>ĂŶĚŐŽĞĚ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ

ƉŽĞůĞŶ

ďŽŽŵŐĂĂƌĚ

ďŽŽŵǁĞŝĚĞ

ƉĂĂƌĚĞŶǁĞŝ

ďŽƐ

ůĂŶĚďŽƵǁ

ŚŽƵƚƐŝŶŐĞů

Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan

Uitgangspunten ontwerp

3.1

Landgoed Klein Oosterhout

ƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶ

ŚŽŽĨĚƌŝĐŚƟŶŐďŽƐ

ŚĂƌĚĞŽǀĞƌŐĂŶŐ
ďŽƐͲůĂŶĚďŽƵǁ

Śƚ
ǌŝĐ

ůŝũŶ ďĞďŽƵǁŝŶŐƐĐůƵƐƚĞƌ

ƵŝƚǌŝĐŚƚ

ŚŽŽĨĚƌŝĐŚƟŶŐ
ůĂŶĚďŽƵǁŐĞďŝĞĚ

,ĞƚŶŝĞƵǁƚĞƌĞĂůŝƐĞƌĞŶůĂŶĚŐŽĞĚǁŽƌĚƚϭϬŚĞĐƚĂƌĞŐƌŽŽƚĞŶŬƌŝũŐƚĚĞŶĂĂŵ͚>ĂŶĚŐŽĞĚ
<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ͕͛ǀĞƌǁŝũǌĞŶĚŶĂĂƌŚĞƚŽƵĚĞƚŽƉŽŶŝĞŵǀĂŶĚŝƚŐĞďŝĞĚ͘ĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ
ďĞƐƚĂĂŶƵŝƚĚĞƌĞĂůŝƐĂƟĞǀĂŶϯ͕ϱŚĂŶŝĞƵǁĞŶĂƚƵƵƌ͕ĠĠŶŶŝĞƵǁĞůĂŶĚŐŽĞĚǁŽŶŝŶŐĞŶĠĠŶ
ƚĞŚĞƌďŽƵǁĞŶǁŽŶŝŶŐǁĞůŬĞĂůƐůĂŶĚŐŽĞĚǁŽŶŝŶŐǁŽƌĚƚŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ͘dĞǀĞŶƐǁŽƌĚƚŚĞƚ
ŶŝĞƵǁĞůĂŶĚŐŽĞĚƌĞĐƌĞĂƟĞĨŽŶƚƐůŽƚĞŶĞŶǁŽƌĚĞŶĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞŽƉƐƚĂůůĞŶŐĞƐůŽŽƉƚ͘DĞƚ
ĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐǀĂŶŚĞƚůĂŶĚŐŽĞĚŽƉĚĞƌĂŶĚǀĂŶĚĞůĂŶĚďŽƵǁĞŶĐůĂǀĞŶĂĂƌŚĞƚďŽƐŐĞͲ
ďŝĞĚŽŶƚƐƚĂĂƚĞĞŶŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐůĂŶĚƐĐŚĂƉǀĂŶŐƌĂƐůĂŶĚĞŶ͕ĂŬŬĞƌƐ͕ďŽƐũĞƐ͕ŚŽƵƚƐŝŶŐĞůƐĞŶ
ďĞďŽƵǁŝŶŐƐĐůƵƐƚĞƌƐ͘,ŝĞƌŵĞĞǁŽƌĚƚƚĞƌƵŐŐĞŐƌĞƉĞŶŶĂĂƌŚĞƚŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐĞĐƵůƚƵƵƌůĂŶĚͲ
ƐĐŚĂƉǀĂŶĚĞϭϵĞĞĞƵǁ͘

Ontwerp

3.

Landschap en ecologie
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ĞǀŽůŐĞŶĚĞƐƚƌŽŽŬǀĂŶŚĞƚůĂŶĚŐŽĞĚďĞƐƚĂĂƚǀŽŽƌŚĞƚŐƌŽŽƚƐƚĞĚĞĞůƵŝƚĞĞŶďŽƐƉĞƌĐĞĞů͘
ŝƚďŽƐƐůƵŝƚĂĂŶĚĞǌƵŝĚǌŝũĚĞŶŝĞƚĂĂŶŽƉŚĞƚďĞƐƚĂĂŶĚĞďŽƐ͕ŵĂĂƌǁŽƌĚƚĞƌǀĂŶŐĞƐĐŚĞŝͲ
ĚĞŶĚŽŽƌĞĞŶŐƌĂƐůĂŶĚƉĞƌĐĞĞů͘KƉĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌǁŽƌĚƚĚƵŝĚĞůŝũŬĚĂƚĚŝƚĞĞŶďŽƐĞůĞŵĞŶƚŝƐ
ĚĂƚůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬďŝũŚĞƚůĂŶĚďŽƵǁŐĞďŝĞĚŚŽŽƌƚ͘

,ĞƚůĂŶĚŐŽĞĚǁŽƌĚƚĂĂŶĚĞŶŽŽƌĚǁĞƐƚǌŝũĚĞďĞŐƌĞŶƐĚĚŽŽƌŚĞƚďĞƐƚĂĂŶĚĞ͚,ĞƌƚĞŶƉĂĚ͕͛
ĚĂƚŐĞŇĂŶŬĞĞƌĚǁŽƌĚƚĚŽŽƌĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞďŽŵĞŶƌŝũ͘ĞŵĞĞƐƚŶŽŽƌĚǁĞƐƚĞůŝũŬĞƐƚƌŽŽŬ
ǀĂŶŚĞƚůĂŶĚŐŽĞĚůŝŐƚůĂŶŐŐĞƌĞŬƚŶĂĂƐƚĚĞǌĞďŽŵĞŶƌŝũ͘ĂŶĚĞǌƵŝĚǌŝũĚĞǀĂŶĚĞďŽŵĞŶƌŝũ͕
ǀůĂŬďŝũŚĞƚďŽƐŐĞďŝĞĚǀĂŶĚĞŽƐǁĂĐŚƚĞƌŝũ͕ǁŽƌĚƚĞĞŶƉŽĞůŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚŵĞƚĚĂĂƌŽŵŚĞĞŶ
ĞĞŶŽƉĞŶŐĞďŝĞĚŵĞƚŬƌƵŝĚĞŶƌŝũŬĞŐƌĂƐǀĞŐĞƚĂƟĞĞŶĞĞŶĞŶŬĞůĞƐƉŽŶƚĂĂŶŽƉŐĞƐůĂŐĞŶ
ƐƚƌƵŝŬŽĨďŽŽŵ͘ĞƉŽĞůǌĂůŶĂĂƌǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐƉŽƐŝƟĞǀĞĞīĞĐƚĞŶŚĞďďĞŶŽƉĚĞŝŶĞŶƌŽŶĚ
ŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚĂĂŶǁĞǌŝŐĞĂŵĮďŝĞģŶ͘

Landschappelijke inpassing
,ĞƚůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŽŶƚǁĞƌƉŝƐŽƉŐĞďŽƵǁĚƵŝƚĞĞŶĂĂŶƚĂůƐƚƌŽŬĞŶƉĂƌĂůůĞůĂĂŶĚĞǀĞƌͲ
ŬĂǀĞůŝŶŐƐƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶŚĞƚůĂŶĚďŽƵǁŐĞďŝĞĚ͘ůŬĞƐƚƌŽŽŬŚĞĞŌĞĞŶĞŝŐĞŶůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
ŝŶǀƵůůŝŶŐŐĞŬƌĞŐĞŶǁĂĂƌďŝũĚĞĞŶĞƐƚƌŽŽŬĞĞŶůĂŶĚďŽƵǁŬƵŶĚŝŐĞĨƵŶĐƟĞŚĞĞŌĞŶĚĞĂŶĚĞƌ
ĞĞŶŶĂƚƵƵƌĨƵŶĐƟĞ͘KŽŬĚĞǁŽŽŶŬĂǀĞůƐŵĂŬĞŶŽŶĚĞƌĚĞĞůƵŝƚǀĂŶĚŝƚƐƚƌŽŬĞŶƉĂƚƌŽŽŶ͘Ğ
ĚŝǀĞƌƐĞƐƚƌŽŬĞŶǁŽƌĚĞŶŚŝĞƌŽŶĚĞƌƐƚƵŬǀŽŽƌƐƚƵŬďĞŚĂŶĚĞůĚ͘

3.2

KƉďĂƐŝƐǀĂŶďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞĂŶĂůǇƐĞǌŝũŶĞĞŶĂĂŶƚĂůƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚǀŽŽƌ
ŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶ>ĂŶĚŐŽĞĚ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ͘
• ZĞƐƉĞĐƚĞƌĞŶǀĂŶĚĞǁĞŐ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚĂůƐŚĂƌĚĞŐƌĞŶƐƚƵƐƐĞŶďŽƐĞŶůĂŶĚďŽƵǁͲ
ŐĞďŝĞĚ
• ĂŶƐůƵŝƚĞŶďŝũŚĞĞƌƐĞŶĚĞǀĞƌŬĂǀĞůŝŶŐƐƌŝĐŚƟŶŐ͕ĞǀĞŶǁŝũĚŝŐĂĂŶĚĞůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ
ŐƌĂĚŝģŶƚǀĂŶŶŽŽƌĚŶĂĂƌǌƵŝĚ
• ,ĂŶĚŚĂǀĞŶǀĂŶĚĞƉůĞŬǀĂŶĚĞŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞďĞďŽƵǁŝŶŐĂůƐďĂƐŝƐǀŽŽƌŶŝĞƵǁĞ
ďĞďŽƵǁŝŶŐ
• ŝĐŚƚŽƉŽƉĞŶůĂŶĚƐĐŚĂƉĂůƐŬǁĂůŝƚĞŝƚ
• dĞŶĂĂŶǌŝĞŶǀĂŶŶŝĞƵǁĞůĂŶĚƐĐŚĂƉƐĞůĞŵĞŶƚĞŶĂĂŶƐůƵŝƚĞŶďŝũĚĞŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞůĂŶĚͲ
ƐĐŚĂƉƐĞůĞŵĞŶƚĞŶ͕ďĞƐƚĂĂŶĚĞƵŝƚƐŝŶŐĞůƐ͕ƐƚƌƵǁĞĞůŚĂŐĞŶĞŶŬůĞŝŶĞ;ůŽŽĨͲͿďŽƐƉĞƌĐĞůĞŶ͘
• ŝĐŚƚůŝũŶĞŶƌĞĂůŝƐĞƌĞŶǀĂŶĂĨĚĞǁĞŐ͚<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ͛ĞŶǀĂŶƵŝƚŚĞƚďŽƐ
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'ĞĞůŐŽƌƐ͕'ƌĂƐŵƵƐĞŶ'ƌŽĞŶĞŬŝŬŬĞƌ

,ŝĞƌŶĂǀŽůŐƚĞĞŶƐƚƌŽŽŬĚŝĞǀŽŽƌŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞĚĞĞůďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĞĞŶŚŽŽŐƐƚĂŵĨƌƵŝƚͲ
ďŽŽŵŐĂĂƌĚ͘ĞǌĞŚĞĞŌƚƵƐƐĞŶĚĞƚǁĞĞǁŽŽŶŬĂǀĞůƐĞĞŶƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞĨƵŶĐƟĞ͕ƚĞŐĞůŝũŬŝƐ
ĚĞďŽŽŵŐĂĂƌĚŚĞƚǀĞƌďŝŶĚĞŶĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌƚƵƐƐĞŶ͘KŵĚĂƚĚĞďŽŵĞŶŝŶĚĞďŽŽŵŐĂĂƌĚ
ŽƉĞĞŶƌĞůĂƟĞĨŐƌŽƚĞĂĨƐƚĂŶĚƐƚĂĂŶǀĂŶĞůŬĂĂƌŝƐŚĞƚĞĞŶƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚĞůĞŵĞŶƚ͘ĞŶƚƌĂĂů
ŝŶĚĞďŽŽŵŐĂĂƌĚƐƚĂĂƚĞĞŶŐƌŽƚĞŶŽƚĞŶďŽŽŵ͘/ŶŚĞƚǀŽŽƌũĂĂƌŝƐĚŝƚĚĞďůŝŬǀĂŶŐĞƌǀĂŶĚĞ
ďŽŽŵŐĂĂƌĚ͘ĞďŽŽŵƐƚĂĂƚŝŶĚĞǌŝĐŚƚůŝũŶǀĂŶƵŝƚŚĞƚďŽƐ͘

ĞǀŽůŐĞŶĚĞƐƚƌŽŽŬďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĚƌŝĞĚĞůĞŶ͘ĂŶĚĞǌŝũĚĞǀĂŶĚĞǁĞŐ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚůŝŐƚ
ĞĞŶďŽŵĞŶǁĞŝĚĞďĞƐƚĂĂŶĚĞƵŝƚĞĞŶŬƌƵŝĚĞŶƌŝũŬŐƌĂƐůĂŶĚŵĞƚůŽƐƐĞŐƌŽĞƉĞŶŽŵĞƌĞŝŬĞŶ͘
ZŽŶĚŽŵĚĞǌĞďŽŵĞŶǁĞŝĚĞƐƚĂĂƚĞĞŶƐƚĞǀŝŐĞŐĞƐĐŚŽƌĞŶŚĂĂŐ͕ĚŝĞĚŝƌĞĐƚĂĂŶƐůƵŝƚŽƉĚĞ
ŚĂĂŐƌŽŶĚŽŵĚĞǁŽŽŶŬĂǀĞů͘ĞǌĞďŽŵĞŶǁĞŝĚĞůĞŐƚƐĂŵĞŶŵĞƚĚĞŝŶƌŝƚǀĂŶĚĞůĂŶĚŐŽĞĚͲ
ǁŽŶŝŶŐĞĞŶǀĞƌďŝŶĚŝŶŐƚƵƐƐĞŶĚĞǁŽŽŶŬĂǀĞůĞŶĚĞǁĞŐ͘KƉĚĞǌĞŵĂŶŝĞƌƐůƵŝƚĚĞŬĂǀĞů
ĂĂŶŽƉĚĞǁĞŐ͕ŵĂĂƌŬƌŝũŐƚƚĞŐĞůŝũŬĂůůƵƌĞĚŽŽƌĚĞůŝŐŐŝŶŐŽƉĂĨƐƚĂŶĚĞƌǀĂŶ͘ĞƌƵŝŵƚĞĂĐŚͲ
ƚĞƌĚĞǁŽŶŝŶŐŬĂŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐŝŶŐĞǀƵůĚǁŽƌĚĞŶĂůƐĞĞŶƚǁĞĞĚĞƉĂĂƌĚĞŶǁĞŝďŝũĚĞǁŽŶŝŶŐ͘

ĞƐƚƌŽŽŬĚŝĞŚŝĞƌŶĂǀŽůŐƚŬƌŝũŐƚĞĞŶůĂŶĚďŽƵǁŬƵŶĚŝŐĞĨƵŶĐƟĞ͘,ĞƚŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞƌĂĂŬͲ
ǀůĂŬǀĂŶďŽƐĞŶůĂŶĚďŽƵǁďůŝũŌŝŶĚĞǌĞƐƚƌŽŽŬĚĂŶŽŽŬďĞŚŽƵĚĞŶ͘ĞůĂŶĚďŽƵǁŬƵŶĚŝŐĞ
ĨƵŶĐƟĞǌĂůŐĞŚĞĞůŽĨŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬďĞƐƚĂĂŶƵŝƚĞĞŶƉĂĂƌĚĞŶǁĞŝ͘ŽŽƌƚĞŬŝĞǌĞŶǀŽŽƌĚĞǌĞ
ĨƵŶĐƟĞ͕ĚŝĞǌŽǁĞůĂĂŶƐůƵŝƚŽƉŚĞƚĂŐƌĂƌŝƐĐŚŐĞďƌƵŝŬĂůƐƉĂƐƐĞŶĚŝƐďŝũĚĞĨƵŶĐƟĞǀĂŶĞĞŶ
ůĂŶĚŐŽĞĚ͕ďůŝũŌŚĞƚůĂŶĚŐŽĞĚĠĠŶŐĞŚĞĞů͘ZŽŶĚĚĞƉĂĂƌĚĞŶǁĞŝǌĂůƐůĞĐŚƚƐĞĞŶĞĞŶǀŽƵĚŝŐ
ŽŶďĞƐĐŚŝůĚĞƌĚŚŽƵƚĞŶŚĞŬǁŽƌĚĞŶŐĞƉůĂĂƚƐƚ͘ĞŶƐƚĞǀŝŐĞŚŽƵƚƐŝŶŐĞůďĞŶĂĚƌƵŬƚǀĞƌǀŽůͲ
ŐĞŶƐĚĞƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶŚĞƚůĂŶĚďŽƵǁŐĞďŝĞĚ͘ĞƐŝŶŐĞůǁŽƌĚƚƚĞƌŚŽŽŐƚĞǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐ
ŽŶĚĞƌďƌŽŬĞŶǌŽĚĂƚǀĂŶƵŝƚĚĞǁŽŶŝŶŐǌŝĐŚƚďůŝũŌŽƉŚĞƚŽƉĞŶůĂŶĚƐĐŚĂƉ͘

Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan

Ecologische winst
ŽŽƌŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐƚĞǀĞƌŬĂǀĞůĞŶĞŶĚŝǀĞƌƐĞŬĂǀĞůƐĂůƐŶĂƚƵƵƌŝŶƚĞƌŝĐŚƚĞŶ
ŽŶƚƐƚĂĂƚĞĞŶĂĨǁŝƐƐĞůĞŶĚŐĞďŝĞĚǀĂŶŐƌĂƐůĂŶĚĞŶ͕ĂŬŬĞƌƐ͕ďŽƐũĞƐ͕ŚŽƵƚƐŝŶŐĞůƐĞŶĞĞŶƉŽĞů͘
ĞǌĞĂĨǁŝƐƐĞůŝŶŐĞŶĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚĂĂŶŶĂƚƵƵƌƚǇƉĞŶǌŽƌŐƚĞƌǀŽŽƌĚĂƚŚĞƚŐĞďŝĞĚĞĞŶŚŽŐĞ
ĂĂŶƚƌĞŬŬŝŶŐƐŬƌĂĐŚƚŚĞĞŌŽƉĚŝǀĞƌƐĞĚŝĞƌƐŽŽƌƚĞŶǌŽĂůƐƐƚƌƵǁĞĞůǀŽŐĞůƐ͕;ŬůĞŝŶĞͿǌŽŽŐĚŝĞͲ
ƌĞŶĞŶĂŵĮďŝĞģŶ͘KŽŬǌƵůůĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĚŝĞƌƐŽŽƌƚĞŶǀĂŶƵŝƚŚĞƚŐƌŽƚĞĂĂŶĞĞŶŐĞƐůŽƚĞŶ
ďŽƐŐĞďŝĞĚŽƐǁĂĐŚƚĞƌŝũŽƌƐƚǌŝĐŚǀĂŬĞƌŝŶŚĞƚŐĞďŝĞĚǁĂŐĞŶ͘dĞǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶĚŝĞƌƐŽŽƌƚĞŶ
ǌŝũŶŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞ'ĞĞůŐŽƌƐ͕'ƌĂƐŵƵƐ͕'ƌŽĞŶĞŬŝŬŬĞƌĞŶZĞĞ͘

KƉŚĞƚůĂŶĚŐŽĞĚǁŽƌĚƚƌĞŬĞŶŝŶŐŐĞŚŽƵĚĞŶŵĞƚǌŝĐŚƚůŝũŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌďŝũŶĂĚĞƌŝŶŐǀĂŶŚĞƚ
ůĂŶĚŐŽĞĚǀĂŶĂĨĚĞǁĞŐ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ;ĂĂŶĚĞŽŽƐƚǌŝũĚĞǀĂŶŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚͿĞƌĞĞŶ
ƐƉĂŶŶĞŶĚǌŝĐŚƚŝƐŽƉŚĞƚůĂŶĚŐŽĞĚ͘

ĞŚŝĞƌŽƉǀŽůŐĞŶĚĞƐƚƌŽŽŬƚĞŶŽŽƐƚĞŶǀĂŶĚĞďŽŽŵŐĂĂƌĚŝƐǀĞƌŐĞůŝũŬďĂĂƌŵĞƚĚĞƐƚƌŽŽŬ
ƚĞŶǁĞƐƚĞŶĞƌǀĂŶ͘ĞďĞďŽƵǁŝŶŐŬƌŝũŐƚĚĞƉůĞŬǁĂĂƌŽŽŬŶƵŚĞƚǁŽŽŶŐĞďŽƵǁƐƚĂĂƚ͘
ĞůĂĂƚƐƚĞƐƚƌŽŽŬŬƌŝũŐƚǁĞĚĞƌŽŵĞĞŶŐĞŚĞĞůĂŐƌĂƌŝƐĐŚĞĨƵŶĐƟĞĞŶŬĂŶĚĞƐŐĞǁĞŶƐƚ
ŐĞďƌƵŝŬƚǁŽƌĚĞŶĂůƐƉĂĂƌĚĞŶǁĞŝ͘ĞŽŽƐƚŐƌĞŶƐǀĂŶĚĞǌĞƐƚƌŽŽŬǁŽƌĚƚŐĞǀŽƌŵĚĚŽŽƌĞĞŶ
stevige houtsingel.
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,ĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚǀĂůƚďŝŶŶĞŶǁĞůƐƚĂŶĚŶŝǀĞĂƵϮǀĂŶŐĞŵĞĞŶƚĞKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ͘WĞƌϭ
ŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϱŝƐĚĞǁĞůƐƚĂŶĚƐŽƚĂŶŝĞƚŵĞĞƌǀĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐǀŽŽƌŽŶĚĞƌŚĂǀŝŐĞŽŶƚǁŝŬͲ
ŬĞůŝŶŐDĞƚŝŶŐĂŶŐǀĂŶĚŝĞĚĂƚƵŵǌĂůĚĞǁĞůƐƚĂŶĚƐŶŽƚĂĚŝĞŶĞŶĂůƐƚŽĞƚƐŝŶŐƐŬĂĚĞƌǀŽŽƌ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĞŶ͕ďĞƐĐŚĞƌŵĚĞƐƚĂĚƐͲĞŶĚŽƌƉƐŐĞǌŝĐŚƚĞŶĞŶǀŽŽƌƚŽĞƚƐŝŶŐǀĂŶǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ
ĞǆĐĞƐƐĞŶ͘

Beleid

Architectonische uitgangspunten
• 'ŽŽƚŚŽŽŐƚĞďůŝũŌůĂĂŐŽŵůĂŶĚĞůŝũŬĞƐĨĞĞƌƚĞĐƌĞģƌĞŶ͕ŵĂǆŝŵĂĂůϰŵĞƚĞƌ
• ,ĞůůŝŶŐƐŚŽĞŬ͗ϰϱŐƌĂĚĞŶ
• 'ĞǀĞůƐ͗ďĂŬƐƚĞĞŶ͕ƐƚƵĐǁĞƌŬŽĨŬĞŝŵǁĞƌŬ
• ĂŬŵĂƚĞƌŝĂĂů͗ƉĂŶŶĞŶŽĨƌŝĞƚ
• >ĂŶĚĞůŝũŬĞƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐ
• ŶƚƌĞĞƉŽŽƌƚ͗WĂƐƐĞŶĚŽƉůĂŶĚŐŽĞĚĞŶŝŶůĂŶĚĞůŝũŬĞŽŵŐĞǀŝŶŐ
• ŶƚƌĞĞĂĂŶůĂŶŐƐǌŝũĚĞǁŽŶŝŶŐ

Stedenbouwkundige uitgangspunten
• ĞďŽƵǁŝŶŐĐůƵƐƚĞƌĞŶ͕ƚǁĞĞǁŽŶŝŶŐĞŶŝŶĞůŬĂĂƌƐŶĂďŝũŚĞŝĚƉŽƐŝƟŽŶĞƌĞŶ͕ǌŽŶĚĞƌĚĞ
ƉƌŝǀĂĐǇŽŶĚĞƌĚƌƵŬƚĞǌĞƩĞŶ
• ,ŽŽĨĚƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐĞŶůŝŐƚƉĂƌĂůůĞůĂĂŶƌŝĐŚƟŶŐŚŽƵƚƐŝŶŐĞůƐĞŶďĞůŝũŶŝŶŐ
landgoed
• ŝũŐĞďŽƵǁĞŶŽŶĚĞƌŐĞƐĐŚŝŬƚǀŽƌŵŐĞǀĞŶ
• WŽƐŝƟĞƐďŝũŐĞďŽƵǁĞŶ͗ƚƵƐƐĞŶŚŽŽĨĚďĞďŽƵǁŝŶŐǀĂŶďĞŝĚĞǁŽŶŝŶŐĞŶŝŶ͘ŝũŐĞďŽƵǁĞŶ
ǁŽƌĚĞŶƉĂƌĂůůĞůŽĨŚĂĂŬƐŐĞƐŝƚƵĞĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌŐĞƐĐŚŝŬƚǀŽƌŵŐĞŐĞǀĞŶ
• ĚĞƌŽŽŝůŝũŶǀĂŶŚĞƚďŝũŐĞďŽƵǁůŝŐƚĂĐŚƚĞƌĚĞƌŽŽŝůŝũŶǀĂŶŚĞƚŚŽŽĨĚŐĞďŽƵǁ͕ŵĞƚĞĞŶ
ŵŝŶŝŵĂůĞĂĨƐƚĂŶĚǀĂŶϱϬйǀĂŶĚĞŐĞǀĞůůĞŶŐƚĞǀĂŶŚĞƚŚŽŽĨĚŐĞďŽƵǁ͘

KƉďĂƐŝƐǀĂŶĚĞĐƵůƚƵƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞǁĂĂƌĚĞŶŝŶĞŶŽŵŚĞƚƉůĂŶŐĞďŝĞĚĞŶĚĞǁĞůƐƚĂŶĚƐŶŽͲ
ƚĂǀĂŶŐĞŵĞĞŶƚĞKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ;ǌŝĞŬĂĚĞƌͿǌŝũŶĞĞŶĂĂŶƚĂůƐƚĞĚĞŶďŽƵǁŬƵŶĚŝŐĞĞŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚͲ
ŽŶŝƐĐŚĞƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶŐĞĨŽƌŵƵůĞĞƌĚǀŽŽƌŚĞƚŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶ>ĂŶĚŐŽĞĚ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ͘

3.3

buitenhaard

houten accenten

gebakken dakpannen
grijsbruin of antraciet
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veranda gerelateerd aan terras

keimwerk

stucwerk

gebakken dakpannen
antraciet

daken in riet

rieten daken

buitenzwembaden integreren
in totaalontwerp

houten accenten

houten gevels
voor
bijgebouwen

zadeldaken in riet

Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan

fotografie: Roos Aldershoff Amsterdam

overstekken

woningarchitectuur en
tuinarchitectuur aan
elkaar gerelateerd

Materialen woning
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Entree
• ĐĐĞŶƚƵĞƌĞŶĞŶǀĞƌďŝũǌŽŶĚĞƌĞŶ

Veranda’s
• EĂƚƵƵƌůŝũŬĞĂĐĐĞŶƚĞŶ

Kozijnen
• ,ŽƵƚĞŶŬŽǌŝũŶĞŶĚĞŬŬĞŶĚŐĞƐĐŚŝůĚĞƌĚŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚĞƌĞŶĚĞŬůĞƵƌ
• KĨŝŶŶĂƚƵƌĞůƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǁĂĂƌďŝũĚĞŬůĞƵƌǀĂŶŚĞƚŚŽƵƚǌŝĐŚƚďĂĂƌŝƐ
• KŶĚĞƌĚŽƌƉĞůƐƌĂŵĞŶĞŶĚĞƵƌĞŶŝŶŶĂƚƵƵƌƐƚĞĞŶ
• ^ƚĂůĞŶƉƵŝĞŶǌŝũŶŽŽŬŵŽŐĞůŝũŬ;ŵŝƚƐŝŶŐĞŢƐŽůĞĞƌĚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐͿ
• ůƵŵŝŶŝƵŵŬŽǌŝũŶĞŶǌŝũŶŵŽŐĞůŝũŬ
• ͚EĞƉŚŽƵƚĞŶ͛ŬŽǌŝũŶĞŶǀĂŶĂůƵŵŝŶŝƵŵĞŶŬƵŶƐƚƐƚŽĨǌŝũŶƵŝƚŐĞǌŽŶĚĞƌĚ

Gevels
• ^ƚƵĐǁĞƌŬŝŶůŝĐŚƚĞͬŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞŬůĞƵƌƐƚĞůůŝŶŐ
• <ĞŝŵǁĞƌŬŝŶůŝĐŚƚĞͬŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞŬůĞƵƌƐƚĞůůŝŶŐ
• DĞƚƐĞůǁĞƌŬŝŶůŝĐŚƚĞͬŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞŬůĞƵƌƐƚĞůůŝŶŐ

Daken
• ZŝĞƚ
• <ĞƌĂŵŝƐĐŚĞĚĂŬƉĂŶŶĞŶ
• sĞƌŚŽůĞŶŐŽƚĞŶŵŽŐĞůŝũŬŵĞƚǌŝŶŬĞŶŬƌĂĂůŽĨŶĂƚƵƵƌƐƚĞĞŶƌĂŶĚĞŶ
• KǀĞƌƐƚĞŬŬĞŶŵŽŐĞůŝũŬƚŽƚϭŵĞƚĞƌ
• ĂŬŐŽƚĞŶŝŶǌŝŶŬ
• ,tŝŶǌŝŶŬ

3.4

ƐƚĞĚĞŶďŽƵǁŬƵŶĚŝŐĞŽƉǌĞƚ
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ŝŵƉƌĞƐƐŝĞǁŽŽŶĐůƵƐƚĞƌ
Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan

ƌĮŶƌŝĐŚƟŶŐƐĞŝƐĞŶ
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ƌĞĨĞƌĞŶƟĞďĞĞůĚďŽŽŵǁĞŝĚĞ

dĞŶĂĂŶǌŝĞŶǀĂŶĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶŚĞƚĞƌĨŵŽĞƚƌĞŬĞŶŝŶŐŐĞŚŽƵĚĞŶǁŽƌĚĞŶŵĞƚĞĞŶůĂŶĚͲ
ƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞƐĞƫŶŐ͘ŝƚďĞƚĞŬĞŶƚŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞ͗
• ĞƉĞƌŬƚƚŽĞƉĂƐƐĞŶǀĂŶǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ
• 'ĞďƌƵŝŬŵĂŬĞŶǀĂŶŚŽŽŐǁĂĂƌĚŝŐĞǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͗;ŶĂƚƵƵƌƐƚĞĞŶ͕ŐĞďĂŬŬĞŶ
ŬůŝŶŬĞƌƐ͕ŚĂůĨǀĞƌŚĂƌĚŝŶŐͿ
• /ŶŚĞĞŵƐĞďĞƉůĂŶƟŶŐ͕ƉĂƐƐĞŶĚďŝũĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶĚĞŐƌŽŶĚƐŽŽƌƚ
• ƌĨĂĨƐĐŚĞŝĚŝŶŐŝŶĚĞǀŽƌŵǀĂŶŚĂŐĞŶ;ďĞƵŬ͕ŚĂĂŐďĞƵŬͿ͘dĞŶďĞŚŽĞǀĞǀĂŶĚĞƉƌŝǀĂĐǇ
ŬĂŶĞƌǀŽŽƌŐĞŬŽǌĞŶǁŽƌĚĞŶĂĂŶĚĞĂĐŚƚĞƌǌŝũĚĞĚĞůĞŶǀĂŶĚĞŚĂĂŐŚŽŐĞƌƚĞůĂƚĞŶ
ǁŽƌĚĞŶ͘
• ZŽŶĚĚĞŚŽŽŐƐƚĂŵďŽŽŵŐĂĂƌĚŬĂŶĞǀĞŶƚƵĞĞůŐĞŬŽǌĞŶǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌĞĞŶŐĞŵĞŶŐĚ
ƐŽƌƟŵĞŶƚŚĂĂŐƉůĂŶƚĞŶ;ƚŽĞǀŽĞŐĞŶǀĂŶďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚDĞŝĚŽŽƌŶ͕^ůĞĞĚŽŽƌŶ͕^ƉĂĂŶƐĞ
ĂĂŬĞŶͬŽĨ'ĞůĚĞƌƐĞƌŽŽƐ͘

ϯ͘ϱ

ďŝũͲ
ŐĞďŽƵǁ

ǁŽŽŶĐůƵƐƚĞƌ

ďŽŵĞŶǁĞŝĚĞ
;ĞŝŬĞŶͿ

ǁŽŶŝŶŐ

ƚƵŝŶ

ŚĂĂŐ

ŶŽƚĞŶďŽŽŵ

ďŽŽŵŐĂĂƌĚ

ŝŶƌŝƚ

ďŽƵǁǀůĂŬ

ŶŽŬƌŝĐŚƟŶŐ

19

ŚŽƵƚƐŝŶŐĞů

/ŶƌŝĐŚƟŶŐƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

20

ĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶďĞƐƚĂĂŶƵŝƚ͗
• ĂŶůĞŐǀĂŶĞĞŶďŽƐƉĞƌĐĞĞůǀĂŶϵ͘ϲϳϬŵ2͘,ĞƚƐŽƌƟŵĞŶƚďĞƐƚĂĂƚƵŝƚŝŶŚĞĞŵƐŵĂƚĞͲ
ƌŝĂĂů͕ƉĂƐƐĞŶĚďŝũŚĞƚŐĞďŝĞĚ͗tŝůĚĞůŝũƐƚĞƌďĞƐ͕'ĞǁŽŶĞǀůŝĞƌ͕tŝůĚĞŬĂƌĚŝŶĂĂůƐŵƵƚƐ͕
'ĞůĚĞƌƐĞƌŽŽƐ͕^ƉŽƌŬĞŶŚŽƵƚ͕,ĂǌĞůĂĂƌ͕ĞŶƐƟũůŝŐĞŵĞŝĚŽŽƌŶ͕ŽŵĞƌĞŝŬ͕ZƵǁĞďĞƌŬĞŶ
ǁĂƌƚĞĞůƐ͕tŝŶƚĞƌůŝŶĚĞ͘WůĂŶƚĂĨƐƚĂŶĚϭ͕ϱŵǆϭ͕ϱŵŵĞƚĞĞŶŚŽŽŐĂĂŶĚĞĞůŽŵĞƌĞŝͲ
ŬĞŶ͘/ŶĚĞƌĂŶĚǌŽŶĞǁŽƌĚĞŶŐĞĞŶďŽŽŵƐŽŽƌƚĞŶĂĂŶŐĞƉůĂŶƚ͘
• ĂŶůĞŐǀĂŶϮϴϭŵŚŽƵƚƐŝŶŐĞůƐ͘,ĞƚƐŽƌƟŵĞŶƚďĞƐƚĂĂƚƵŝƚŝŶŚĞĞŵƐŵĂƚĞƌŝĂĂů͕ƉĂƐƐĞŶĚ
ďŝũŚĞƚŐĞďŝĞĚ͗tŝůĚĞůŝũƐƚĞƌďĞƐ͕'ĞǁŽŶĞǀůŝĞƌ͕tŝůĚĞŬĂƌĚŝŶĂĂůƐŵƵƚƐ͕'ĞůĚĞƌƐĞƌŽŽƐ͕
^ƉŽƌŬĞŶŚŽƵƚ͕,ĂǌĞůĂĂƌ͕ĞŶƐƟũůŝŐĞŵĞŝĚŽŽƌŶ͕ŽŵĞƌĞŝŬ͕ZƵǁĞďĞƌŬĞŶǁĂƌƚĞĞůƐ͘
ƌĞĞĚƚĞǀĂŶĚĞŚŽƵƚƐŝŶŐĞůƐŝƐĐŝƌĐĂϭϬŵ͘WůĂŶƚĂĨƐƚĂŶĚĐŝƌĐĂϭ͕Ϯϱŵǆϭ͕Ϯϱŵ
• ĂŶůĞŐŐĞŶǀĂŶϭ͕ϯŚĂŬƌƵŝĚĞŶƌŝũŬŐƌĂƐůĂŶĚ͘/ŶǌĂĂŝŵĞƚĞĞŶŬƌƵŝĚĞŶƌŝũŬŐƌĂƐŵĞŶŐƐĞů͘
• ĂŶůĞŐƚǁĞĞďŽŵĞŶǁĞŝĚĞŶ;Ϯ͘ϳϯϱŵ2Ϳ͘ĞǌĞďŽŵĞŶǁĞŝĚĞŶďĞƐƚĂĂŶƵŝƚŬƌƵŝĚĞŶͲ
ƌŝũŬĞŐƌĂƐůĂŶĚĞŶŵĞƚǀĞƌƐƉƌĞŝĚŽŵĞƌĞŝŬĞŶĞŶƐƚƌƵǁĞůĞŶ͘/ŶǌĂĂŝĞŶŵĞƚŬƌƵŝĚĞŶƌŝũŬ
ŐƌĂƐŵĞŶŐƐĞů͘ŽŵĞƌĞŝŬĞŶŽŶƌĞŐĞůŵĂƟŐǀĞƌƐƉƌĞŝĚĂĂŶƉůĂŶƚĞŶ͕ĐĂϭďŽŽŵͬϭϬϬŵ2.
^ƚƌƵǁĞůĞŶŽŶƚƐƚĂĂŶĚŽŽƌƐƉŽŶƚĂŶĞŽƉƐůĂŐ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ'ĞǁŽŶĞǀůŝĞƌ͕ZƵǁĞďĞƌŬ͕
'ĞǁŽŶĞďƌĂĂŵͿ͘
• ĂŶůĞŐϮŽĨϯƉŽĞůĞŶ͕ǁĂĂƌǀĂŶϭƉĞƌŝŽĚŝĞŬĚƌŽŽŐǀĂůƚǀĂŶŝŶƚŽƚĂĂůĐĂϭ͘ϰϱϬŵ2 met
ŇĂƵǁĞ͕ŶĂƚƵƵƌǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŽĞǀĞƌƐ͗ŶŽŽƌĚŽĞǀĞƌƚĂůƵĚǀĂŶϭ͗ϱʹϭ͗ϭϬ͕ĂŶĚĞƌĞŽĞǀĞƌƐ
ƐƚĞŝůĞƌϭ͗ϯʹϭ͗ϱ͘hŝƚŐƌĂǀĞŶƚŽƚŐƌŽŶĚǁĂƚĞƌŶŝǀĞĂƵ
• ĂŶůĞŐϱ͘ϭϮϱŵ2ŚŽŽŐƐƚĂŵĨƌƵŝƚďŽŽŵŐĂĂƌĚ͘/ŶǌĂĂŝĞŶŵĞƚĞĞŶŬƌƵŝĚĞŶƌŝũŬŐƌĂƐŵĞŶŐͲ
ƐĞů͘,ĞƚƐŽƌƟŵĞŶƚďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĚŝǀĞƌƐĞƐŽŽƌƚĞŶĂƉƉĞůƐ͕ƉĞƌĞŶĞŶƉƌƵŝŵĞŶ͘ĞŶƚƌĂĂů
ǁŽƌĚƚĞĞŶŽĞƚĞŬĞƌƐŐĞƉůĂŶƚ͘WůĂŶƚĂĨƐƚĂŶĚϭϬŵǆϭϬŵ͘
• ĂŶůĞŐƐůŝŶŐĞƌĞŶĚ͕ŽŶǀĞƌŚĂƌĚǁĂŶĚĞůƉĂĚǀĂŶĐĂϱϱϬŵůĞŶŐƚĞ͘/ŶǌĂĂŝĞŶŵĞƚƚƌĞĚǀĞͲ
ŐĞƚĂƟĞƐ͘

ϰ͘ϭ

4. Inrichting en beheermaatregelen
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4.2.2
Openstelling
>ĂŶĚŐŽĞĚ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚǁŽƌĚƚŽƉĞŶŐĞƐƚĞůĚǀŽŽƌƉƵďůŝĞŬ͘,ŝĞƌĚŽŽƌĚƌĂĂŐƚŚĞƚ
4.2.1
Natuurbeheermaatregelen
ůĂŶĚŐŽĞĚďŝũĂĂŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀŽŽƌĞǆƚĞŶƐŝĞǀĞƌĞĐƌĞĂƟĞǀŽŽƌďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚĞ
ĞŶĂƚƵƵƌďĞŚĞĞƌŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶďĞƐƚĂĂŶƵŝƚ͗
ŐĞŵĞĞŶƚĞKŽƐƚĞƌŚŽƵƚĞŶ'ŝůǌĞZŝũĞŶ͘,ĞƚǁĂŶĚĞůƉĂĚǁŽƌĚƚƉĞƌŝŽĚŝĞŬƵŝƚŐĞŵĂĂŝĚ͕ǌŽĚĂƚ
ͻ ŽƐƉĞƌĐĞĞů͗
ĚĂƚĞĞŶŐŽĞĚĞďĞŐĂĂŶďĂĂƌŚĞŝĚŝƐŐĞǁĂĂƌďŽƌŐĚ͘dĞƌǀŽŽƌŬŽŵŝŶŐǀĂŶƐĐŚĂĚĞĂĂŶďĞǌŽĞͲ
EĂĂĂŶƉůĂŶƚǁŽƌĚƚĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĂŶŚĞƚďŽƐƉĞƌĐĞĞůĞĞŶƐŝŶĚĞϭϬũĂĂƌŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚ͘ ŬĞƌƐǁŽƌĚĞŶĚŽĚĞďŽŵĞŶĞŶďŽŽŵƚĂŬŬĞŶůĂŶŐƐŚĞƚƉĂĚǀĞƌǁŝũĚĞƌĚ͘ĞƌĞĐƌĞĂƟĞǀĞƌŽƵƚĞ
ĞŶƐŝŶĚĞϭϬũĂĂƌŽƉĞŶƉůĞŬŬĞŶ;ĐŝƌĐĂϭϬйǀĂŶďŽƐŽƉƉĞƌǀůĂŬͿŵĂŬĞŶǀĂŶϭ͕ϱͲϮǆĚĞ
ůŽŽƉƚǀĂŶƵŝƚĚĞǌƵŝĚĞůŝũŬĞďŽƐƌĂŶĚŽǀĞƌŚĞƚůĂŶĚŐŽĞĚĞŶƐůƵŝƚĂĂŶŽƉŚĞƚ͚,ĞƌƚĞŶƉĂĚ͛͘Ğ
ďŽŽŵůĞŶŐƚĞǌŽƌŐƚǀŽŽƌĞĞŶǀĞƌƐŶĞůĚĞďŽƐǀĞƌũŽŶŐŝŶŐ͘ŽŽĚŚŽƵƚďůŝũŌůŝŐŐĞŶǀŽŽƌ
ŽƉĞŶƐƚĞůůŝŶŐƌĞŐĞůƐǀŽŽƌ>ĂŶĚŐŽĞĚ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚǌŝũŶĐŽŶĨŽƌŵĚĞĂůŐĞŵĞŶĞƌĞŐĞůƐǀŽŽƌ
ǀĞƌŚŽŽŐĚĞŶĂƚƵƵƌǁĂĂƌĚĞŶ͘/ŶĚĞƌĂŶĚǌŽŶĞǁŽƌĚĞŶŵĂŶƚĞůͲǌŽŽŵǀĞŐĞƚĂƟĞƐŐĞŵĂĂŬƚ ŽƉĞŶƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶŶĂƚƵƵƌŐĞďŝĞĚĞŶ͘ŝƚǁŝůǌĞŐŐĞŶ͗
• ,ĞƚůĂŶĚŐŽĞĚŝƐŽƉĞŶŐĞƐƚĞůĚŽƉǁĞŐĞŶĞŶƉĂĚĞŶǀĂŶǌŽŶƐŽƉŐĂŶŐƚŽƚǌŽŶƐŽŶĚĞƌŐĂŶŐ
ĚŽŽƌĞĞŶƐƉĞƌϲͲϭϬũĂĂƌĚĞďŽŵĞŶĞŶƐƚƌƵŝŬĞŶĂĨƚĞǌĞƩĞŶ͘
• ,ĞƚŝƐǀĞƌďŽĚĞŶǀŽŽƌŵŽƚŽƌĞŶ͕ĂŶĚĞƌŐĞŵŽƚŽƌŝƐĞĞƌĚǀĞƌǀŽĞƌĞŶŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞƌƐ
ͻ ,ŽƵƚƐŝŶŐĞůƐ͗
WĞƌŝŽĚŝĞŬƚĞƌƵŐǌĞƩĞŶǀĂŶŚŽƵƟŐĞďĞƉůĂŶƟŶŐ;ĞĞŶƐŝŶĚĞϱͲϭϬũĂĂƌ͕ďƵŝƚĞŶŚĞƚďƌŽĞĚͲ • ,ŽŶĚĞŶǌŝũŶƚŽĞŐĞůĂƚĞŶ͕ŵŝƚƐĂĂŶŐĞůŝũŶĚ
ƐĞŝǌŽĞŶͿ
4.2.3
Duurzame instandhouding
ͻ <ƌƵŝĚĞŶƌŝũŬŐƌĂƐůĂŶĚ͗
dĞŶďĞŚŽĞǀĞǀĂŶĚĞƌĞĂůŝƐĂƟĞǀĂŶ>ĂŶĚŐŽĞĚ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚǁŽƌĚƚŚĞƚďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐͲ
dǁĞĞŵĂĂůƉĞƌũĂĂƌŵĂĂŝĞŶĞŶĂĨǀŽĞƌĞŶ;ũƵůŝĞŶŽŬƚŽďĞƌͿĞŶďĞƉĞƌŬƚŽƉďƌĞŶŐĞŶǀĂŶ
ƉůĂŶďƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞKŽƐƚĞƌŚŽƵƚŚĞƌǌŝĞŶ͘EĂĂƐƚĚĞƉůĂŶŽůŽŐŝƐĐŚĞǌĞͲ
ƌƵǁĞƐƚĂůŵĞƐƚ͘,ŝĞƌĚŽŽƌǀĞƌƐĐŚƌĂĂůƚĚĞǀĞŐĞƚĂƟĞĞŶƐƟũŐƚĚĞŶĂƚƵƵƌǁĂĂƌĚĞ͘ǀĞŶƚƵͲ
ŬĞƌƐƚĞůůŝŶŐǁŽƌĚƚĞĞŶƉƌŝǀĂĂƚƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚŐĞƐůŽƚĞŶƚƵƐƐĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ĞĞůŐĞďƌƵŝŬŵĂŬĞŶǀĂŶĞǆƚĞŶƐŝĞǀĞďĞŐƌĂǌŝŶŐ
KŽƐƚĞƌŚŽƵƚĞŶĚĞĞŝŐĞŶĂĂƌǀĂŶ>ĂŶĚŐŽĞĚ<ůĞŝŶKŽƐƚĞƌŚŽƵƚ͘KƉĚĞǌĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚŝƐĞĞŶ
ͻ ŽŵĞŶǁĞŝĚĞŶ͗
ŬĞƫŶŐďĞĚŝŶŐǀĂŶƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌŽŽŬƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞĞŝŐĞŶĂƌĞŶŽĨŐĞďƌƵŝŬĞƌƐŐĞŚŽƵͲ
dǁĞĞŵĂĂůƉĞƌũĂĂƌŵĂĂŝĞŶĞŶĂĨǀŽĞƌĞŶǀĂŶŐƌĂƐ;ũƵůŝĞŶŽŬƚŽďĞƌͿĞŶŚĞƚďĞƉĞƌŬƚ
ĚĞŶǌŝũŶĂĂŶĚĞǌĞĂĨƐƉƌĂŬĞŶ͘/ŶĚĞǌĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚǁŽƌĚĞŶĞĞŶĂĂŶƚĂůĂĨƐƉƌĂŬĞŶǌŽĂůƐ
ŽƉďƌĞŶŐĞŶǀĂŶƌƵǁĞƐƚĂůŵĞƐƚ͘ůŬĞǀŝũĨũĂĂƌĐŽŶƚƌŽůĞĞŶĞǀĞŶƚƵĞůĞŚĞƌƉůĂŶƚǀĂŶŝŶĚŝͲ
ŽƉĞŶƐƚĞůůŝŶŐǀŽŽƌƉƵďůŝĞŬ͕ƌĞĂůŝƐĂƟĞǀĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞŶĂƚƵƵƌĂůǀŽƌĞŶƐƚĞƐƚĂƌƚĞŶŵĞƚĚĞ
ǀŝĚƵĞůĞĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͘ǀĞŶƚƵĞĞůŐĞďƌƵŝŬŵĂŬĞŶǀĂŶĞǆƚĞŶƐŝĞǀĞďĞŐƌĂǌŝŶŐ͘^ƚƌƵǁĞůĞŶ
ďŽƵǁǀĂŶĚĞůĂŶĚŚƵŝǌĞŶǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ͘dĞǀĞŶƐǁŽƌĚƚĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐĞŶŚĞƚďĞŚĞĞƌǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ
ŝĞĚĞƌĞϭϬũĂĂƌƚĞƌƵŐǌĞƩĞŶ͘
ďŝũŚĞƚ<ĂĚĂƐƚĞƌŵŝĚĚĞůƐĞĞŶŬǁĂůŝƚĂƟĞǀĞǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐ͘
ͻ WŽĞů͗
WĞƌŝŽĚŝĞŬŽƉƐĐŚŽŶĞŶ;ĞĞŶƐŝŶĚĞϭϬͲϮϬũĂĂƌͿǁĂĂƌďŝũŽĞǀĞƌǀĞŐĞƚĂƟĞǌŽǀĞĞůŵŽŐĞͲ
ůŝũŬďĞŚŽƵĚĞŶďůŝũŌ͘,ĞƚŽƉƐĐŚŽŶĞŶǀŝŶĚƚƉůĂĂƚƐŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞŚĂůĨŽŬƚŽďĞƌƚŽƚĞŝŶĚ
ŶŽǀĞŵďĞƌŽŵǀĞƌƐƚŽƌŝŶŐǀĂŶĨĂƵŶĂƚŽƚĞĞŶŵŝŶŝŵƵŵƚĞďĞƉĞƌŬĞŶ
ͻ ,ŽŽŐƐƚĂŵďŽŽŵŐĂĂƌĚ͗
ĞƉĞƌŬĞŶŚŽŽŐƚĞŐƌŽĞŝǀĂŶĂƉƉĞůͲ͕ƉĞĞƌĞŶƉƌƵŝŵĞŶďŽŵĞŶĚŽŽƌƉĞƌŝŽĚŝĞŬƐŶŽĞŝĞŶ͘
ŽĞƚĞŬĞƌƐǁŽƌĚƚŶŝĞƚŽĨŶĂƵǁĞůŝũŬƐŐĞƐŶŽĞŝĚ
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ǁĂƌƐĚŽŽƌƐŶĞĚĞƐůĂŶĚŐŽĞĚǁŽŶŝŶŐĞŶ

Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan

Maatvoering gebouwen

5.1

Landgoed Klein Oosterhout

ŽƵǁŵĂƚĞŶďŝũŐĞďŽƵǁ͗
• /ŶŚŽƵĚ͗ŵĂǆŝŵĂĂůϱϬϬŵϯ͕ĞǆĐů͘ŽǀĞƌƐƚĞŬŬĞŶƚŽƚŵĂǆ͘Ϭ͕ϱŵ͘
• ŽƵǁŚŽŽŐƚĞ͗ŵĂǆŝŵĂĂůϳŵĞƚĞƌ
• ƌĞĞĚƚĞďŝũŐĞďŽƵǁ͗ϱʹϳ͕ϱŵĞƚĞƌ
• ŝĞƉƚĞďŝũŐĞďŽƵǁ͗ϭϬʹϭϮ͕ϱŵĞƚĞƌ
• ,ĞůůŝŶŐƐŚŽĞŬĚĂŬ͗ϰϬʹϱϬŐƌĂĚĞŶ;ŚĞůůŝŶŐŐĞůŝũŬĂĂŶŚŽŽĨĚŐĞďŽƵǁͿ
• 'ŽŽƚŚŽŽŐƚĞ͗ŵĂǆŝŵĂĂůϯŵĞƚĞƌ͘ĐĐĞŶƚĞŶŵĞƚŚŽŐĞƌĞŐŽŽƚǌŝũŶƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶŝŶĚŝĞŶ
фϯϬйǀĂŶĚĞůĞŶŐƚĞǀĂŶŚĞƚŐĞďŽƵǁ͘

ŽƵǁŵĂƚĞŶŚŽŽĨĚŐĞďŽƵǁ͗
• /ŶŚŽƵĚ͗ŵĂǆŝŵĂĂůϭ͘ϱϬϬŵϯ͕ĞǆĐů͘ŽǀĞƌƐƚĞŬŬĞŶƚŽƚŵĂǆ͘ϭŵ͘
• ŽƵǁŚŽŽŐƚĞ͗ŵĂǆŝŵĂĂůϭϬŵĞƚĞƌ
• ƌĞĞĚƚĞŚŽŽĨĚŐĞďŽƵǁ͗ϴʹϭϮ͕ϱϬŵĞƚĞƌ
• ŝĞƉƚĞŚŽŽĨĚŐĞďŽƵǁ͗ϭϱʹϮϬŵĞƚĞƌ
• ,ĞůůŝŶŐƐŚŽĞŬĚĂŬ͗ϰϬʹϱϬŐƌĂĚĞŶ
• 'ŽŽƚŚŽŽŐƚĞ͗ŵĂǆŝŵĂĂůϰŵĞƚĞƌ͘ĐĐĞŶƚĞŶŵĞƚŚŽŐĞƌĞŐŽŽƚǌŝũŶƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶŝŶĚŝĞŶ
фϯϬйǀĂŶĚĞůĞŶŐƚĞǀĂŶŚĞƚŐĞďŽƵǁ͘
• >ĞŶŐƚĞͬďƌĞĞĚƚĞͲǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐŚŽŽĨĚŐĞďŽƵǁŝƐŵŝŶŝŵĂĂůϭ͗ϭ͕ϱ
• ǁĂƌƐďĞƵŬĞŶĞŶĂĐĐĞŶƚĞŶǌŝũŶŵŽŐĞůŝũŬ͕ŵŝƚƐǌĞƉĂƐƐĞŶďŝŶŶĞŶĚĞŵĂǆŝŵĂůĞŝŶŚŽƵĚ
van 1.500 m3.

Uitgangspunten bestemmingsplan

5.
Uitgangspunten bestemmingsplanregels

ĞƐƚĞŵŵŝŶŐǁŽŶĞŶ͗
• ,ŽŽĨĚŐĞďŽƵǁĞŶ
• ŝũŐĞďŽƵǁĞŶ
• ĂŶďŽƵǁĞŶ
• dĞƌƌĂƐƐĞŶ

ĞƐƚĞŵŵŝŶŐƚƵŝŶ͗
• ŽƵǁǁĞƌŬĞŶŐĞĞŶŐĞďŽƵǁǌŝũŶĚĞŵŽŐĞůŝũŬŵŝƚƐϯŵĞƚĞƌƵŝƚĚĞƉĞƌĐĞĞůŐƌĞŶƐ

WĞƌĐĞĞůƐŵĂƚĞŶ͗
• >ĞŶŐƚĞ͗ϲϱŵĞƚĞƌ
• ƌĞĞĚƚĞ͗ϯϱŵĞƚĞƌ
• 'ƌŽĞŶǌŽŶĞůĂŶŐĞǌŝũĚĞŶ͗ϯŵĞƚĞƌ;ďĞŝĚĞǌŝũĚĞŶͿ
• 'ƌŽĞŶǌŽŶĞŬŽƌƚĞǌŝũĚĞŶ͗ϳ͘ϱŵĞƚĞƌ;ďĞŝĚĞǌŝũĚĞŶͿ
• WĞƌĐĞĞůƐŽƉƉĞƌǀůĂŬ͗ϮϮϳϱŵϮ
• ĞďŽƵǁŝŶŐƐǀůĂŬ͗ϰϱǆϮϵŵсϭϯϬϱŵϮ
• ƌĞĞĚƚĞŽƉƌŝƚ͗ϰͲϱŵĞƚĞƌ

WƌŝŶĐŝƉĞƉŽƐŝƟŽŶĞƌŝŶŐǁŽŶŝŶŐĞŶ͗
• ,ĂƌƚǁŽŶŝŶŐŽƉŚĂƌƚƉĞƌĐĞĞů
• sŽŽƌŐĞǀĞůŶĂĂƌƐƚƌĂĂƚŐĞƌŝĐŚƚ
• ŶƚƌĞĞǀĂŶǁŽŶŝŶŐŝŶǀŽŽƌŐĞǀĞůŽĨůĂŶŐƐŐĞǀĞůŐĞƌŝĐŚƚĂĂŶǀĞƌďŝŶĚĞŶĚĞŐƌŽĞŶǌŽŶĞ
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BIJLAGE 2 “STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN”

NL.IMRO.0826.BSPhz4BG2013-VA01bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 4 (Landgoed Klein Oosterhout)

STAAT VAN BEDRIJVEN

nummer

CATEGORIE

OMSCHRIJVING

SBI-2008

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Zuivelprodukten fabrieken:
- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

10, 11
1051
1052
1071
1071
10821

0
2
0
1
0

10821
10821
110102
1102 t/m 1104
14
141
16
162902
58
581
18129
1814
1814
1813
1814
182
20
2120
2120

3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²
6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²
0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
Vervaardiging van wijn, cider e.d.
- VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)
- HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken
- UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Uitgeverijen (kantoren)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
A Grafische afwerking
B Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media
- VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
0 Farmaceutische produktenfabrieken:
2 - verbandmiddelenfabrieken

23
231
232, 234
232, 234
26, 28, 33
26, 28, 33
26, 27, 33
293
26, 32, 33
26, 32, 33
31
9524
321
322
32991
35
35
35
35
35
35
35
35
41, 42, 43
41, 42, 43
45, 47
451, 452, 454
45204
45205

0
0
1
A
A
2

C0
C1
D0
D3
D4
E0
E2
3
B

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
Glasfabrieken:
Aardewerkfabrieken:
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
Elektrotechnische industrie n.e.g.
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sociale werkvoorziening
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
- < 10 MVA
Gasdistributiebedrijven:
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
- blokverwarming
BOUWNIJVERHEID
- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven
Autobeklederijen
Autowasserijen

2
2

2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1

2

2
2
2
2
1
2
2
2

2
1
2
2
2
2
1
2

1

nummer

CATEGORIE

OMSCHRIJVING

SBI-2008

453
46
461
4622
4634
4635
4636
4637
4638, 4639
464, 46733
4673
4673
46735
46735
46752
47
952
55
562
49
493
50, 51
50, 51
52
52109
5221
5222
791
5229
53
531, 532
61
61
61
61
64, 65, 66
64, 65, 66
41, 68
41, 68
77
7711
772
62
62
58, 63
72
721
722
63, 69tm71, 73, 74,
77, 78, 80tm82
63, 69tm71, 73, 74,
77, 78, 80tm82
82992
84
84
86

-

0
2
4
6
A
B
1

A
B0
B2
B3
A
A
-

A
B
-

-

Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)
Grth in bloemen en planten
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
Grth in hout en bouwmaterialen:
- algemeen: b.o. <= 2000 m²
zand en grind:
- algemeen: b.o. <= 200 m²
Grth in kunstmeststoffen
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)
LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
Cateringbedrijven
VERVOER OVER LAND
Taxibedrijven
VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)
DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)
Autoparkeerterreinen, parkeergarages
Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kantoren)
POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten
Telecommunicatiebedrijven
zendinstallaties:
- FM en TV
- GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig)
FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen
VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
Verhuur van en handel in onroerend goed
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE
GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.
COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
Datacentra
SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

2
2
1
2
2
1

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.
- OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
A Openbaar bestuur (kantoren e.d.)
- GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG

1
1
1

2

nummer

CATEGORIE

OMSCHRIJVING

SBI-2008

8621, 8622, 8623
8691, 8692
8891
37, 38, 39
3700
94
941, 942
9491
94991
59
591, 592, 601, 602
9101, 9102
91041
931
931
931
96
96013
96013
9602
9313, 9604
9609

2
B
-

A
-

0
2
F
A
B

B

Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven
Consultatiebureaus
Kinderopvang
MILIEUDIENSTVERLENING
rioolgemalen
DIVERSE ORGANISATIES
Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)
Kerkgebouwen e.d.
Buurt- en clubhuizen
CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Studio's (film, TV, radio, geluid)
Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.
Kinderboerderijen
Schietinrichtingen:
- binnenbanen: boogbanen
Sportscholen, gymnastiekzalen
OVERIGE DIENSTVERLENING
Wasverzendinrichtingen
Wasserettes, wassalons
Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden
Persoonlijke dienstverlening n.e.g.

1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1

3

