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1  

I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  

De gemeente Montferland heeft besloten tot een integrale herziening van het 

bestemmingsplan Buitengebied. Hiervoor bestaan meerdere aanleidingen: 

- de geldende bestemmingsplannen van Didam en Bergh op een lijn bren-

gen (harmonisatie); 

- verwerking van het Reconstructieplan (met name onderscheid intensieve 

veehouderij en grondgebonden agrarische bedrijven) en het Streekplan; 

- verwerking van de regionale beleidsinvulling voor functieverandering; 

- vertaling van het Landschapsontwikkelingsplan+; 

- de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), 

waarin de actualisatieplicht is opgenomen. Bestemmingsplannen mogen 

niet ouder zijn dan 10 jaar. Daarnaast vereist de wet dat bestemmings-

plannen conform SVBP2008 zijn en digitaal raadpleegbaar. 

 

Daarnaast dienen de gemeentelijke beleidsnotities, zoals over wonen in het 

buitengebied en functieverandering een vertaling te krijgen in het bestem-

mingsplan. 

 

Gelet op de verplichtingen van de Wet milieubeheer (Wm) is ook een plan-

m.e.r. (Milieueffectrapportage) opgesteld. Dit heeft vooral te maken met de 

mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor bestaande (intensieve) 

veehouderijen. Daarbij is niet uitgesloten dat drempelwaarden uit het Besluit 

m.e.r. worden overschreden. Daarom is het opstellen van een planMER ver-

plicht. In het planMER wordt vooral ingegaan op de milieueffecten van de ont-

wikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. 

Het planMER is als separate bijlage onderdeel van de toelichting. 

 

Voor het landbouwontwikkelingsgebied, dat deels is gelegen binnen de ge-

meente Montferland en deels binnen de gemeente Oude IJsselstreek is een 

aparte thematische herziening van het aan dit plan voorafgaande bestem-

mingsplan ‘Buitengebied 2000 (herziening 2002)’ opgesteld, ter onderbouwing 

waarvan ook een planMER is opgesteld. Deze thematische herziening betrof 

met name het opnemen van aanvullende regels voor uitbreiding van bestaande 

intensieve veehouderijen en nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. 

De thematische herziening is integraal doorvertaald naar de regels van dit 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 
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Om de vertaalslag in het bestemmingsplan goed te laten verlopen is er voor 

gekozen om eerst een Nota van Uitgangspunten op te stellen. In de Nota van 

Uitgangspunten is de visie voor het gebied nader beschreven en zijn de uit-

gangspunten vastgelegd voor de juridische opzet van het bestemmingsplan. 

De Nota van Uitgangspunten is later verwerkt in het planMER en de voorliggen-

de toelichting. 

 

Voor het buitengebied van de gemeente Montferland is een beeldkwaliteits-

plan opgesteld. Dit plan is op 22 april 2010 door de gemeenteraad van Mont-

ferland vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan heeft een belangrijke functie als 

toetsingskader voor afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden in het bestem-

mingsplan, bijvoorbeeld in geval van vergroting van agrarische bouwpercelen 

en bij functieveranderingen. Bij deze bevoegdheden is de voorwaarde gesteld 

dat de afwijking of wijziging landschappelijk moet worden ingepast waarbij 

moet worden voldaan aan de richtlijnen van het beeldkwaliteitsplan. 

 

Deze toelichting heeft als belangrijkste doel om de juridische regeling van het 

bestemmingsplan nader toe te lichten (hoofdstuk 3). Daarnaast worden de 

belangrijkste uitvoeringsaspecten kort toegelicht (hoofdstuk 2). 

1 . 2   

P l a n g e b i e d  

Het plangebied bestaat uit het gehele buitengebied van de gemeente Montfer-

land met uitzondering van de kernen. Ook het landbouwontwikkelingsgebied 

Azewijn maakt onderdeel uit van het plangebied. Voor dit gebied is de Thema-

tische herziening, zoals deze op 25 november 2010 door de gemeenteraad is 

vastgesteld, één op één vertaald in de regels van het voorliggende bestem-

mingsplan. In het kader van de Thematische herziening is ook een planMER 

opgesteld. In het planMER bij dit bestemmingsplan zijn daarom de effecten 

van de mogelijkheden in het landbouwontwikkelingsgebied niet opnieuw on-

derzocht. 

1 . 3   

G e l d e n d e  b e s t e m m i n g s p l a n n e n  

De navolgende geldende bestemmingsplannen komen met dit bestemmingsplan 

te vervallen: 

- 'bestemmingsplan buitengebied' van de gemeente Didam, zoals vastge-

steld bij besluit van de raad van de voormalige gemeente Didam op 26 

juni 1997 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 3 

februari 1998; 

-  'bestemmingsplan buitengebied 2000' van de gemeente Bergh, zoals 

vastgesteld bij besluit van de raad van de voormalige gemeente Bergh 

op 30 november 2000 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij be-

sluit van 3 juli 2001; 
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-  'bestemmingsplan buitengebied 2000, herziening 2002' van de gemeente 

Bergh, zoals vastgesteld bij besluit van de raad van de voormalige ge-

meente Bergh op 19 februari 2004 en goedgekeurd door Gedeputeerde 

Staten bij besluit van 28 september 2004; 

-  'bestemmingsplan buitengebied 2002', gemeente Wehl, zoals vastgesteld 

bij besluit van de raad van de voormalige gemeente Wehl op 13 novem-

ber 2003 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 24 

februari 2004; 

-  'bestemmingsplan Buitengebied 2000', gemeente Zevenaar, zoals vastge-

steld bij besluit van de raad van de voormalige gemeente Zevenaar op 

24 oktober 2001 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit 

van 14 mei 2002; 

- Parapluherziening Ruimte voor Wonen in het buitengebied, vastgesteld 

door de raad van de gemeente Montferland op 24 september 2009; 

- Parapluherziening Ruimte voor Vernieuwing in het buitengebied, vastge-

steld door de raad van de gemeente Montferland op 22 april 2010; 

- diverse partiële herzieningen, wijzigingsplannen en vrijstellingen voor 

zover deze onderdeel uitmaken van het plangebied en in werking zijn 

getreden dan wel vastgesteld vóór de vaststelling van het onderhavige 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 

1 . 4   

L e e s w i j z e r  

De toelichting bestaat uit 4 hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk worden 

de verschillende milieuaspecten en onderzoeken beschreven die relevant zijn 

voor het bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 wordt toegelicht hoe de bestaande 

situatie is bestemd en welke beleidskeuzen de gemeente daarbij heeft ge-

maakt. De verantwoording en onderbouwing van de verschillende bestemmin-

gen is thematisch beschreven. Hoofdstuk 4 bevat informatie over de uitvoer-

baarheid van het bestemmingsplan. Aandacht is besteed aan handhaving, de 

uitvoerbaarheid van het plan en de resultaten van de inspraak. 
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2 B e l e i d  

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is met diverse beleidskaders reke-

ning gehouden. De belangrijkste integrale beleidskaders en de relevante uit-

gangspunten daarvan zijn in onderstaande tabel weergegeven. In bijlage 2 van 

het planMER de genoemde beleidsdocumenten nader beschreven. Ook kan 

meer sectoraal beleid en regelgeving relevant zijn. Een overzicht daarvan is 

opgenomen in § 4.3 van het planMER. 

2 . 1   

R u i m t e l i j k  b e l e i d  

 

Beleidskader Relevante uitgangspunten 

Rijksbeleid  

Nota Ruimte (2006) Versterken van de kracht van nationale stedelijke netwerken en 

verbetering ruimtelijk-economische structuur. Knooppunt Arn-

hem-Nijmegen is aangewezen als nationaal stedelijk netwerk 

Provinciaal beleid  

Streekplan Gelderland 

2005 

- Behoud en versterking Ecologische HoofdStructuur EHS (zie 

hierna bij Streekplanuitwerking en -herziening) 

- Behoud en versterking waardevolle landschappen, te weten 

Montferland en Slangenburg (zie hierna bij Streekplanuit-

werkingen) 

- Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, mits daarbij 

rekening wordt gehouden met de kernkwaliteiten  

Streekplanuitwerkingen 

Kernkwaliteiten Waar-

devolle Landschappen 

Kernkwaliteiten Montferland: 

- samenhangende eenheid van hooggelegen stuwwalkern, 

boslandschap, essen en een ring van dorpen en gehuchten; 

- waardevolle open essen op flanken stuwwal; 

- landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol contrast 

tussen open essen en besloten bosgebied; 

- reliëfrijk en slingerende wegen; 

- zicht vanuit de omgeving op de stuwwal. 

 Kernkwaliteiten Slangenburg:  

- gave open essen en gave broekgebieden; 

- overgangen van hooggelegen, kleinschalig naar laaggelegen 

open landschap; 

- beken, weteringen, oude rivierlopen grotendeels parallel 

aan Oude IJssel 
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Streekplanuitwerking 

Kernkwaliteiten en 

omgevingscondities 

Gelderse Ecologische 

Hoofdstructuur 

De streekplanuitwerking geeft een gebiedsspecifieke beschrij-

ving van de kernkwaliteiten. Voor Achterhoek-West gelden de 

volgende kwaliteiten:  

- de beken met hun landschappelijke, ecologische en hydro-

logische samenhang met hun omgeving; 

- de samenhang en verbindingen tussen de grote Oost-

Gelderse natuurkernen via kleinere rivieren en beken en de 

daaraan gekoppelde ecologische verbindingszones; 

- ecologisch samenhangend geheel van landgoederen, na-

tuurgebieden, bossen, beken en landschapselementen in 

het kleinschalige agrarisch cultuurlandschap waarvan soor-

ten als das en amfibiesoorten en vleermuissoorten afhanke-

lijk zijn. 

In het plangebied is het Montferland het belangrijkste gebied. 

Een andere belangrijke parel is het landgoed Bijvanck.  

Streekplanherziening 

Herbegrenzing ecologi-

sche hoofdstructuur 

Herbegrenzing van de EHS zodat EHS ‘robuuster’ is en een duur-

zaam netwerk van natuurgebieden ontstaat voor waardevolle en 

kwetsbare natuur.  

Regionaal beleid  

Het regionaal plan 

Stadsregio 2005-2020 

Het Regionaal Plan heeft vier ontwikkelingsthema's onderschei-

den: 

- Economie: het versterken van het economisch vestigings-

klimaat, waarbij potenties van de stuwende werkgelegen-

heid worden benut; 

- Mobiliteit: het verbeteren van de bereikbaarheid in het 

regionale net van (snel)wegen en openbaar vervoer en be-

tere integratie van de mobiliteit per auto, trein, bus en 

fiets; 

- Wonen: het verbeteren van de kwaliteit van het wonen in 

stad, dorp en landelijk gebied, waarbij de relatie met het 

landschap, de bereikbaarheid en de voorzieningen kwali-

teitsfactoren zijn; 

- Landschap: het vergroten van de toegankelijkheid en aan-

trekkelijkheid van het landelijk gebied voor de natuur en 

voor de recreatie. 

Reconstructieplan 

Achterhoek - Liemers 

Een belangrijk onderdeel van het reconstructieplan is de zone-

ring: 

- gebieden waar landbouw voorrang krijgt (landbouwontwik-

kelingsgebieden(LOG)); 

- gebieden waar de natuur voorrang krijgt (extensiveringsge-

bieden); 

- gebieden waar verschillende functies naast elkaar bestaan 

(verwervingsgebieden). 

In het plangebied is het LOG Azewijn gelegen.  

Daarnaast:  

- ook aandacht voor het versterken van de natuur- en land-

schapswaarden en voor verbetering van de waterhuishou-

ding en waterkwaliteit;  

- verminderen belasting van het milieu en verbetering infra-

structuur, woon- en werkklimaat en de economische struc-

tuur; Zo ontstaat er weer een vitaal platteland; 

- meer ruimte voor nieuwe natuurgebieden en nieuwe vor-

men van recreatie. 
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Regionale StructuurVi-

sie (RSV) Achterhoek 

In de RSV zijn twee hoofddoelstellingen verwoord:  

- het nastreven van een grotere dynamiek in de regio(door 

onder andere versterking van de regionale economie en het 

regionale woning- en voorzieningenaanbod); 

- het behoud van de eigen ruimtelijke kwaliteiten (zoals 

rust, ruimte en groen, en kleinschaligheid). 

Gemeentelijk beleid  

Structuurvisie Montfer-

land 

- Het primaire doel van de structuurvisie was het bestendi-

gen van het voorkeursrecht van een aantal uitbreidingslo-

caties;  

- Daarnaast is een visie opgenomen voor het buitengebied. 

Visie Nevelhorst  De ontwikkelingsvisie van De Nevelhorst is gebaseerd op vijf 

uitgangspunten. 

- het kleinschalige kampenlandschap is het uitgangspunt voor 

de toekomstige ontwikkeling en wordt waar mogelijk ver-

sterkt;  

- de ontwikkeling van recreatie is mogelijk, mits deze ge-

paard gaat met een evenredige ontwikkeling en duurzame 

instandhouding van natuur en landschap;  

- indien een ontwikkeling afbreuk doet aan de natuur en 

landschappelijke kwaliteiten, dienen (compenserende) 

maatregelen getroffen te worden; 

- primaire doelgroep voor het gebied zijn de eigen inwoners. 

Daarnaast zijn in het gebied enkele recreatieve voorzienin-

gen met (boven) regionale aantrekkingskracht. Het gebied 

is in principe door beide doelgroepen naast elkaar te ge-

bruiken; 

- het gebied kent een zonering van zuid (intensieve zone) 

naar noord (expensieve recreatievormen).  

2 . 2   

O v e r i g  b e l e i d  

Naast de hierboven vermelde ruimtelijke beleidskaders is nog een aantal meer 

sectorale beleidskader van belang. Deze zijn onderstaand weergegeven. 

 

Beleidsthema Naam beleid 

Gemeentelijk beleid - Landschapsontwikkelingsplan 

- Beeldkwaliteitsplan buitengebied 

Landschap en cultuurhisto-

rie 

Gemeentelijke archeologische verwachtingskaart en een 

cultuurhistorische waardenkaart  

Water - Provinciaal Waterhuishoudingsplan (WHP3) 

- Stroomgebiedvisie Achterhoek en Liemers 

- Waterbeheerplan 2007-2010 (2007), Waterschap Rijn 

en IJssel 

Functieverandering Gemeentelijke notitie ‘Ruimte voor vernieuwing in het 

buitengebied’ 
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3 U i t v o e r i n g s -

a s p e c t e n  

Er zijn diverse (milieu)aspecten die van invloed zijn of een relatie hebben met 

een bestemmingsplan. Veelal zijn deze aspecten gekoppeld aan beleid of wet-

geving. In dit hoofdstuk worden de aspecten behandeld die een directe door-

werking hebben op het bestemmingsplan. Voor overige aspecten wordt 

verwezen naar het planMER. Daartoe wordt als eerste benoemd op welke wijze 

in het bestemmingsplan met de uitkomsten van het planMER rekening is ge-

houden. 

3 . 1   

V e r t a l i n g  p l a n M E R  

Het in het planMER onderzochte scenario ‘Multifunctioneel landschap’ heeft 

voor alle thema’s een neutrale of positieve invloed. De verwachting is dat de 

kans op het stoppen van agrarische bedrijven het grootst is rondom het Berg-

herbos en rondom Didam, gelet op de grote hoeveelheid burgerwoningen en 

andere functies in deze gebiedsdelen. Door middel van de eisen aan de ver-

sterking van de ruimtelijke kwaliteit bij functieverandering is de kans aanwe-

zig dat er sprake zal zijn van een landschappelijke verbetering. 

 

Bij het onderzochte scenario intensivering en schaalvergroting is mogelijk spra-

ke van een verslechtering ten opzichte van de autonome ontwikkeling op enke-

le thema’s. Het is daarom belangrijk dat bij grotere veranderingen bij 

agrarische bedrijven getoetst wordt op een aantal milieuaspecten zoals geur-

hinder en luchtkwaliteit. Mede daarom zijn aan een aantal veranderingen 

voorwaarden gekoppeld in het kader van de wijzigingsbevoegdheid: 

Voorbeelden hiervan zijn: 

- Bij vergroting van agrarische bouwvlakken moet getoetst worden aan de 

milieuaspecten. Tevens geldt als voorwaarde dat de vergroting goed 

landschappelijk moet worden ingepast (toetsing aan BKP buitengebied). 

- Ook bij omschakeling van grondgebonden bedrijven naar intensieve 

veehouderij wordt getoetst aan de effecten op de omgeving (onder an-

dere geurhinder) en op de effecten voor de Natura 2000-gebieden. Te-

vens geldt als voorwaarde dat de omschakeling goed landschappelijk 

moet worden ingepast (toetsing aan BKP buitengebied). 

- Bij nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in het landbouwontwik-

kelingsgebied gelden voorwaarden op alle milieu- en omgevingsaspec-

ten. 
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Al met al kan worden geconcludeerd dat het bestemmingsplan geen grote na-

delige gevolgen voor het milieu zal hebben. 

3 . 2   

B o d e m  

In het kader van de onderzoeksplicht dient onder andere de bodemgesteldheid 

in het plangebied in kaart te worden gebracht. Onderzocht moet worden of de 

bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreini-

ging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Een nieuwe bestemming mag pas worden opgenomen als is aangetoond dat de 

bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste be-

stemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied is verontrei-

nigd, moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend 

met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. Bodemonderzoeken 

mogen niet meer dan vijf jaar oud zijn. Indien er sprake is van bouwactivitei-

ten is ook in het kader van de omgevingsvergunning voor het bouwen (bouw-

vergunning) onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig. In de praktijk 

worden deze onderzoeken vaak gecombineerd. 

In het bestemmingsplan zijn echter alleen de bestaande situaties vastgelegd. 

Daarnaast zijn ontwikkelingen opgenomen, voor zover deze reeds zijn voorzien 

van een voldoende ruimtelijke onderbouwing (incl. aspect bodem). Specifiek 

bodemonderzoek is in het kader van dit bestemmingsplan dus niet noodzake-

lijk. 

3 . 3   

A r c h e o l o g i e  

Op verzoek van de gemeente Montferland heeft ArcheoPro een gedetailleerde 

archeologische verwachtingskaart en een cultuurhistorische waardenkaart 

vervaardigd (april 2008), die een gedifferentieerd beeld laten zien van de ar-

cheologische verwachting en de cultuurhistorische waarden binnen de gemeen-

te en die bovendien inzicht biedt in de gaafheid van bodem en reliëf. De 

betreffende kaarten kunnen daardoor als beleidsadvieskaarten worden ge-

bruikt.  
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A r c h e o l o g i s c h e  v e r w a c h t i n g s k a a r t  ( b r o n :  A r c h e o P r o )  

 

De archeologische verwachtingskaart deelt de gemeente Montferland in zones 

met een hoge, middelmatige en lage archeologische verwachting. Een hoge 

verwachting hebben de overgangen van de stuwwallen naar de lager gelegen 

omringende gebieden, de hogere delen van de stuwwallen (zones met restan-

ten ijzerwinning), de hogere delen van het dekzandgebied rond Didam en de 

hoger liggende delen (terrasresten) binnen het oostelijk rivierengebied.  

 

Een middelmatige archeologische verwachting hebben delen van de stuwwal-

len, de randzones daarvan, delen van het dekzandlandschap en delen van het 

rivierenlandschap. Een lage archeologische verwachting hebben enkele gebie-

den op de stuwwallen, de laagst gelegen delen van het dekzandlandschap, en 

de kommen en geulen in het rivierenlandschap gekregen. Binnen deze zones is 

een verdeling gemaakt naar de mate waarin de bodem naar verwachting is 

verstoord door natuurlijke processen (erosie) of menselijke ingrepen in het 

(sub)recente verleden. Een redelijk deel van de bodem is binnen de gemeente 

Montferland nog intact, dat wil zeggen dat het bodemprofiel onder de bouw-

voor (30 - 40 cm onder het maaiveld) niet is verstoord.  

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

- De delen met een middelmatige en hoge verwachtingswaarde worden 

beschermd in het bestemmingsplan, conform de gemeentelijke archeo-

logische maatregelenkaart. Daartoe zijn een aantal archeologische be-

stemmingen in het bestemmingsplan opgenomen, die overeenkomen 

met de zones op deze maatregelenkaart. 

- Plangebieden kleiner dan 100 m² zijn vrijgesteld van de verplichting tot 

archeologisch onderzoek (wettelijke vrijstelling Monumentenwet 1988). 
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- Daarnaast geldt voor het gehele plangebied dat indien er tijdens werk-

zaamheden archeologische vondsten of waarnemingen worden gedaan 

het verplicht is, zoals aangegeven staat in de Monumentenwet 1988, om 

dit te melden bij het bevoegd gezag, in deze: de minister. 

3 . 4   

F l o r a  e n  f a u n a  

De natuurwaarden in het plangebied zijn op twee manieren beschermd, name-

lijk door middel van de soortenbescherming (Flora- en faunawet) en door mid-

del van de gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet). 

 

In opdracht van de gemeente Montferland is een Natuurwaardenonderzoek 

uitgevoerd door BügelHajema Adviseurs B.V. Het onderzoek is als separate 

bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd en is de basis geweest voor de be-

schrijving van de natuurwaarden in het planMER In het onderzoeksrapport is 

voor het bestemmingsplan aangegeven welke beschermde natuurwaarden aan-

wezig zijn. Daarnaast is aangegeven welke voorwaarden in het bestemmings-

plan kunnen worden opgenomen om te voorkomen, dat de uitvoering van het 

bestemmingsplan leidt tot schade aan natuurwaarden die op basis van de wet-

geving niet wordt toegestaan. 

3 . 4 . 1   

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

De gebiedsbescherming betreft de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologi-

sche Hoofdstructuur (EHS) uit de Nota Ruimte en het Streekplan Gelderland 

2005. Hieronder worden beide beschermingregiems afzonderlijk behandeld. 

 

Na tuu rbe s che rm i n g swe t  1998  

Binnen de gemeente Montferland zijn geen beschermde gebieden in het kader 

van de Natuurbeschermingwet 1998 aanwezig. Het meest nabij gelegen be-

schermde gebied betreft het Beschermde Natuurmonument De Zumpe, welke 

gelegen is op een afstand van ongeveer 1,5 km vanaf de grens van het plange-

bied. Op iets meer de 2 km afstand vanaf de grens van het plangebied liggen 

de Natura 2000-gebieden Gelderse Poort en Uiterwaarden IJssel. Het Natura 

2000-gebied Veluwe ligt op ongeveer 6,5 km afstand. Overige beschermde 

gebieden liggen op een nog grotere afstand. Gezien de afstanden van de be-

schermde gebieden tot het bestemmingsplangebied, zullen alleen het Be-

schermde Natuurmonument De Zumpe en de Natura 2000-gebieden Gelderse 

Poort en Uiterwaarden IJssel verder worden behandeld. Op de overige be-

schermde gebieden worden op voorhand geen negatieve effecten als gevolg 

van het bestemmingsplan verwacht.  
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D e  Z um p e  

Het Beschermde Natuurmonument De Zumpe heeft een oppervlakte van 24 ha 

en ligt op ruim 1,5 km afstand vanaf de grens van de gemeente Montferland.  

 

G e l d e r s e  P o o r t  

Het Natura 2000-gebied Gelderse Poort heeft een oppervlakte van 6.105 ha en 

ligt op ruim 2 km afstand vanaf de grens van de gemeente Montferland. Het 

Natura 2000-gebied omvat Vogelrichtlijngebied Gelderse Poort, Habitatricht-

lijngebied Gelderse Poort en de Beschermde Natuurmonumenten De Oude Waal 

en Weide Oude Rijnstrangen. 

 

U i t e r w a a r d e n  I J s s e l  

Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel heeft een oppervlakte van 

9.209 ha en ligt op ruim 2 km afstand vanaf de grens van de gemeente Mont-

ferland. Het Natura 2000-gebied omvat Vogelrichtlijngebied Uiterwaarden 

IJssel, Habitatrichtlijngebied Uiterwaarden IJssel en het Beschermde Natuur-

monumenten IJsseluiterwaarden. 

 

G r e n s o v e r s c h r i j d e n d  

Daarnaast liggen over de grens in Duitsland nog enkele Natura 2000-gebieden. 

Op een afstand van ruim 1 km ligt het Natura 2000-gebied 'Brutbaeume' des 

Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich (Habitatrichtlijngebied) en op een 

afstand van ruim 1,5 km liggen de Natura 2000-gebieden VSG Unterer Nieder-

rhein (Vogelrichtlijngebied) en NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung 

(Habitatrichlijngebied). Deze gebieden overlappen elkaar ook deels. 

 

Het Natura 2000-gebied 'Brutbaeume' des Heldbock in Emmerich betreft (let-

terlijk vertaald) een broedboom van de zeldzame heldenboktor. Het gebied 

omvat twee oude eikenbomen, waarvan één reeds is afgestorven. Het Natura 

2000-gebied VSG Unterer Niederrhein is een belangrijk overwinteringsgebied 

voor ganzen. Daarnaast vormt het een belangrijk broedgebied voor weide-, 

moeras- en watervogels. Het Natura 2000-gebied NSG Hetter-Millinger Bruch, 

mit Erweiterung is een belangrijk gebied vanwege de hooilanden en onderwa-

ter vegetaties. Het gebied is verder van groot belang als rustgebied van trek-

vogels zoals ganzen en als broedgebied voor weidevogels. Door de relatief 

afgelegen ligging tussen de grens met Nederland en de A3 snelweg is het een 

van de minst door menselijke verstoring beïnvloede gebieden van zijn soort in 

Noord-Rijnland-Westfalen. 

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Voor de beschrijving van de effecten van het bestemmingsplan op de be-

schermde gebieden is onder andere gebruikgemaakt van de website De effec-

tenindicator. Doordat beschermde gebieden op een geruime afstand liggen, 

kunnen de meeste van de door De Effectenindicator genoemde effecten uitge-

sloten worden. Voor effecten zoals geluidsverstoring en optische verstoring is 

de tussen liggende afstand voldoende om deze uit te sluiten. Effecten waarbij 

in het kader van het bestemmingsplan Buitengebied Montferland wel rekening 
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dient te worden gehouden zijn verzuring en vermesting. Het gaat hierbij met 

name om verzurings- en vermesting gevoelige habitattypen. 

 

Nagegaan moet worden of er effecten te verwachten zijn van nieuwvestiging 

of uitbreiding van intensieve veehouderijen in het plangebied op de naburige 

Natura 2000-gebieden. Wanneer niet kan worden uitgesloten dat het bestem-

mingsplan significante negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van een Natura 2000-gebied, moet een passende beoordeling worden 

doorlopen. Negatieve effecten zouden met name kunnen ontstaan door de 

toename van de ammoniakemissie bij uitbreidingsmogelijkheden voor intensie-

ve veehouderijen. 

 

De gemeente is van mening dat op voorhand kan worden uitgesloten dat er op 

basis van het bestemmingsplan buitengebied sprake kan zijn van significant 

negatieve effecten. Dit op basis van de zogenaamde Voortoets in het kader van 

de oriëntatiefase van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze Voortoets is in 

planMER opgenomen. Kortheidshalve wordt op deze plaats daar naar verwezen. 

 

E co lo g i s ch e  Hoo fd s t r u c tu u r  

In het midden van het buitengebied van Montferland ligt het Bergerbos dat als 

bestaand natuurgebied geheel onder de EHS valt. Daarnaast zijn vier kleinere 

bestaande natuurgebieden in het buitengebied aanwezig: Bosslag, De Bijvank, 

De Plantage en een gebied rond de watergang Waalsche Water. De genoemde 

gebieden worden door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden. 

Door het buitengebied liggen vier ecologische verbindingszones. Hieronder 

worden deze genoemd met het bij behorende doeltype.  

-  Oude IJssel West: kamsalamander, das, rietzanger en winde; 

-  Montferland Noord: das; 

-  Grenskanaal: das en winde; 

-  Montferland Bijvanck: das. 

 

Hieronder worden drie hoofdgebieden (Berger Bosch, De Bijvanck en Bosslag) 

uit de EHS uitgelicht. De beschrijving is grotendeels afkomstig uit het rapport 

Ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeenten Doetichem, Montfer-

land en Oude IJsselstreek (Boerboom en Kaminski, 2007). 

 

B e r g h e r b o s  

Het Bergherbos is een uitgestrekt oud bos dat gesitueerd is op een stuwwalbo-

dem. In een deel hiervan staat veel wintereik. Ook groeien er bijzondere mos-

sen, die alleen in uitgestrekte bossen kunnen voorkomen. Er is een rijke fauna 

van vogels, zoogdieren aanwezig. Heiderestanten in het bos zijn belangrijk 

voor reptielen. 

 

Doordat het Bergerbos een hoge natuurwaarde kent is in het agrarische gebied 

rond het bos ook een hoge natuurwaarde te vinden. Soorten zoals de das en de 

buizerd hebben verblijfplaatsen in het bos, maar foerageren voor een groot 

deel op de agrarische flanken rond het bos. Het bos en de flanken zijn dan ook 
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onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast verbouwd Vereniging Natuur-

monumenten hier natuurgericht graan. Door onder meer speciaal randenbe-

heer komen er interessante plantensoorten voor zoals slofhak, bleekgele 

hennepnetel, korensla en kromhals. Ook zijn hier minder algemene broedvo-

gels zoals geelgors, patrijs en kwartel te vinden. 

 

D e  B i j v a n c k  

De Bijvanck is een oude boslocatie met waardevolle bossen van rijkere bo-

dems. Hier zijn echte bossoorten te vinden als bosanemoon en boszegge. Van 

de 15 bosplanten van de rode lijst die in 1949 in de Bijvanck voorkwamen, 

waren er in 1992 nog slechts acht aanwezig. De kwaliteit van het bos is dus 

achteruitgegaan. De belangrijkste oorzaak is de regionale grondwaterstands-

verlaging door ruilverkaveling en de nabijheid van zandwinplassen. Naast ver-

droging speelt eutrofiëring een rol bij de achteruitgang. Voor een groot deel 

bestaat de Bijvanck uit niet-inheemse boomsoorten. 

 

B o s s l a g  

De Bosslag is een op oude rivierklei gesitueerd eeuwenoud bos met overgangen 

naar zandigere gedeelten. Het meest waarde volle deel is het eiken-

haagbeuken bos met onder andere gevlekte aronskelk. Het bos bestaat uit vier 

los van elkaar gelegen percelen. Sinds de jaren vijftig is de grondwaterstand 

60 cm gedaald. Voor een deel bestaat het bos uit exoten. Om de kwaliteiten 

van het bos veilig te stellen zullen anti-verdrogingsmaatregelen en areaalver-

groting moeten plaatsvinden. 

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid dient in verband met de EHS gericht te zijn 

op het volgende: 

- De EHS passend bestemmen als ‘Bos’ of ‘Natuur’. 

- Voor de nog niet gerealiseerde ecologische verbindingszones een wijzi-

gingsbevoegdheid opnemen, ten behoeve van de bestemming ‘Natuur’. 

- Voorkomen dat er zich binnen de EHS ongewenste onomkeerbare ont-

wikkelingen voordoen. Daartoe zijn de verschillende onderdelen van de 

EHS als gebiedsaanduiding op de verbeelding van het bestemmingsplan 

opgenomen, zodat hieraan kan worden getoetst in het kader van afwij-

kings- of wijzigingsbevoegdheden. 

 

Verder wordt aanbevolen om bij het ruimtelijk beleid rekening te houden met 

het volgende:  

- In de omgeving van de EHS terughoudend zijn met nieuwe ontwikkelin-

gen. Het gaat hierbij vooral om ontwikkelingen waarbij de volgende ver-

storingsfactoren (kunnen) spelen: verontreiniging, verdroging, geluid, 

licht en trilling. 

- In en in de omgeving van de EHS terughoudend zijn met recreatie. Voor 

de natuur zijn rust en stilte belangrijke waarden. 
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- Het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de totstandkoming 

van Ecologische verbindingszones en het tegengaan van initiatieven die 

de ontwikkeling hiervan frustreren. 

3 . 4 . 2   

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

Bij een in omvang beperkt bestemmingsplangebied bestaat het vooronderzoek 

voor de Flora- en faunawet uit het verzamelen van gegevens over voorkomen-

de soorten en een afweging of deze soorten beschermd zijn en onder de voor-

genomen activiteit negatieve effecten ondervinden. Voor het volledige grond-

gebied van een gemeente en voor de wettelijke planperiode van tien jaar kan 

echter een dergelijke inschatting niet worden gemaakt. Daarom is het onder-

zoek voor het bestemmingsplan uit gevoerd volgens de zogenaamde Ecostruc-

tuurmethode. Bij deze methode wordt uitgegaan van de ecologische infra-

structuur (ecostructuur) die het plangebied bevat. De ecostructuur bestaat uit 

landschapselementen waarlangs ecostructuursoorten zich kunnen verplaatsen, 

zoals houtsingels en watergangen. Voor de ecostructuur is een buffer ofwel 

zonering bepaald waarin ontwikkelingen een negatief effect kunnen hebben op 

de in de ecostructuur aanwezige ecostructuursoorten. Dit geheel heet de “eco-

structuurzone”. 

 

E co s t r u c tuu r zone  

De ecostructuurzone is gelegd over en rondom belangrijke leefgebieden, lijn-

vormige elementen die de geschikte gebieden verbinden (zoals brede water-

gangen en houtsingels) en gebouwen die in of langs elementen staan. 

 

Door de grote verspreiding van enkele soorten is er voor gekozen om de eco-

structuurzone op te delen in drie zones te weten: 

-  Zone I - vleermuizen en steenmarter; 

-  Zone II – rugstreeppad;  

-  Zone III - overige ecosoorten. 

Door deze opdeling kan de afstemming van het bestemmingsplan met de Flora- 

en faunawet gerichter plaatsvinden. 

 

Om de bescherming voldoende te waarborgen is rond de ecostructuurzone een 

extra bufferzone gelegen. De breedte van de bufferzone is afhankelijk van de 

soorten die gebruikmaken van de betreffende ecostructuurzone. Doordat 

vleermuizen en steenmarter reeds veel in bebouwd gebied voorkomen en ge-

bonden zijn aan de betreffende elementen, wordt bij Zone I een bufferzone 

van 10 m gehanteerd. Aangezien de ecostrucuurzone voor rugstreeppad reeds 

een globale inschatting is, wordt hier omheen geen extra bufferzone getrok-

ken. Een aantal van de overige soorten zijn zeer gevoelig voor ontwikkelingen 

in de directe omgeving van het leefgebied. Voor reptielen is onder anderen 

schaduwwerking een verstorende factor. Bij Zone III wordt hierdoor een buf-

ferzone van 30 m gehanteerd. 
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U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Het gemeentelijk ruimtelijk beleid dient binnen de ecostructuurzone in ver-

band met het voorgaande gericht te zijn op het behoud van bestaande natuur-

waarden en het uitvoeren van onderzoek naar natuurwaarden voorafgaand aan 

ontwikkelingen. Met name moet hierbij gedacht worden aan ontwikkelingen 

zoals nieuwbouw, verbouw en sloop van bouwwerken en werkzaamheden aan 

houtsingels, bosschages en ruigten.  

Bestaande bos- en natuurgebieden zijn in het bestemmingsplan als zodanig 

vastgelegd. Dat geldt eveneens voor agrarische gronden waar belangrijke na-

tuurwaarden voorkomen. Dit betreft vooral de gronden rondom het Bergher-

bos. Deze hebben een gebiedsaanduiding ’natuur- en landschapswaarden’ 

gekregen. 

In relevante afwijkings- en wijzigingsregels is als voorwaarde opgenomen dat 

er onderzoek moet plaatsvinden naar de aanwezige natuurwaarden, alvorens 

meegewerkt kan worden aan de ontwikkeling. 

3 . 5   

W a t e r  

Water t o e t s  

De watertoets is met ingang van 1 november 2003 wettelijk verplicht voor 

ruimtelijke plannen die vallen onder de Wro. In het Nationaal Bestuursakkoord 

Water-actueel (NBW-actueel, juni 2008) hebben het Rijk, provincies, gemeen-

ten en waterschappen onder meer opnieuw afgesproken dat de watertoets ook 

wordt toegepast bij waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en 

besluiten die niet vallen onder de Wet ruimtelijke ordening. 

3 . 5 . 1   

B e s c h r i j v i n g  v a n  h e t  w a t e r s y s t e e m  

Beken  en  wa t e r g an gen  

Belangrijke beken en watergangen zijn het Waalsche Water, Hengelde Lei-

graaf, Didamsche Leigraaf, Vethuizerwetering en het Grenskanaal. Doordat de 

dikte van het watervoerende pakket in een deel van het plangebied relatief 

gering is, is het bergend vermogen klein.  

 

De stuwwal Montferland heeft daarentegen een groot bergend vermogen en de 

afvoer vanaf deze berg naar de omliggende watergangen is beperkt en traag. 

Afvoer vindt hier vrijwel alleen plaats via de bodem en slechts beperkt door 

oppervlakkige afvoer. De berg is één grote zandbult met grondwatertrap VII of 

droger. 

 

De waterstand in de waterlopen wordt beheerst met behulp van stuwen en 

overlaten. Er bevindt zich een kwantiteitsgemaal bij De Lander nabij Megche-

len die een watergang op peil houdt.  
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Be r g i n g s g eb i eden  

Er zijn geen vastgestelde bergingsgebieden en geen bekende inundatiegebie-

den binnen de gemeente Montferland. Het zoekgebied voor waterberging bij 

Stroombroek uit de streekplanuitwerking 'Waterberging' is bij de vaststelling 

komen te vervallen.  

 

Door de verschillen in grondwatertrappen en variatie in hoogte bestaat Mont-

ferland deels uit gebieden waar in de zomer droogvallende beken en water-

gangen voorkomen. In de overige gebieden blijven de watergangen zowel 

zomers als in de winter watervoerend.  

 

Grondwa te r  

Door de grote hoogteverschillen spelen grondwaterstromen een belangrijke rol 

in het gebied. De zoom rondom de Montferlandsche Berg heeft veel kwelwater 

te verwerken, vooral waar geen kleidek aanwezig is dat het diepe grondwater 

tegenhoudt. Dit water is veelal van goede kwaliteit. Een ondiep kwelsysteem 

hangt samen met de hoogteverschillen rondom de eerdgronden. Infiltratie 

treedt vooral op in gebieden met goed doorlatende zandgronden met diepe 

grondwaterstanden. Een deel van het water dat hier in het dekzand infiltreert, 

komt op nabijgelegen, lagere plaatsen naar boven. 

 

Oost-Gelderlandse wateren worden gevoed door regenwater, maar daarnaast 

ook door water dat ondergronds of vanuit Duitsland komt. Mogelijk treedt er 

ten westen van Didam kwel vanuit de Veluwe op. Bij hoge waterstanden op de 

Rijn kan eveneens plaatselijk kwel optreden. De gemeente Montferland ligt te 

ver van de IJssel af om nog last te hebben van kwel door hoge waterstanden in 

de IJssel. 

 

D r i n kwa t e r  -  w a t e rw in n i n g  

In Gelderland valt gemiddeld 775 mm neerslag per jaar. Het grootste gedeelte 

van het water wordt afgevoerd via het oppervlaktewater. Slechts circa 10% van 

het neerslagoverschot stroomt via grondwater naar de IJssel. Een deel daarvan 

wordt in het gebied opgepompt ten behoeve van drinkwaterwinning of gebruik 

door de industrie en de landbouw.  
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W a t e r t h e m a ' s  i n  g e m e e n t e  M o n t f e r l a n d  ( B r o n  W a t e r s c h a p  R i j n  e n  

I J s s e l )  

3 . 5 . 2   

W a t e r t o e t s  

T a b e l  1 .  W a t e r t o e t s t a b e l  m e t  w a t e r h u i s h o u d k u n d i g e  t h e m a ' s  

Thema Toetsvraag Rele-
vant  

Hoofdthema’s   

Veiligheid 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regio-
nale waterkering? 

Nee 

 2. Ligt in of nabij het plangebied een kade? Ja  

Riolering en afvalwater-
keten 

1. Is er toename van het afvalwater (DWA)? Nee 

 2. Ligt in het plangebied een persleiding van Waterschap 
Rijn en IJssel? 

Ja  

 3. Ligt in of nabij het plangebied een rioolwaterzuive-
ringsinstallatie van het waterschap? 

Nee 

Wateroverlast  1. Is sprake van toename van verhard oppervlak? Nee 
(oppervlaktewater) 2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand 

verhard oppervlak?  
Nee 

 3. Bevinden zich in of nabij het plangebied natte en 
laaggelegen gebieden, beekdalen en overstromingsvlak-
tes? 

Nee 

Grondwateroverlast 1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende 
lagen in de ondergrond?  

Nee 

 2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de 
Rijn of IJssel? 

Nee 

 3. Is in het plangebied sprake van kwel? Ja 
 4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wate-

ren?  
Nee 

Oppervlaktewaterkwali-
teit 

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlakte-
water geloosd? 

N.v.t 

 2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? Ja 
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 3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een 
strategisch actiegebied? 

Nee 

Grondwaterkwaliteit 1. Ligt in het plangebied een beschermingszone van een 
drinkwateronttrekking?  

Ja 

Volksgezondheid 1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten 
uit het gemengde of verbeterde gescheiden stelsel?  

N.v.t. 

 2. Bevinden zich of komen er functies in of nabij het 
plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico’s 
met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan 
water)? 

Ja 

Verdroging 1. Bevindt het plangebied zich in een hydrologisch 
beïnvloedingsgebied voor natte land natuur? 

Nee 

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte 
ecologische verbindingzone? 

Ja 

 2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermings-
zones voor natte landnatuur? 

Nee 

Inrichting en beheer 1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die 
in eigendom of beheer zijn van het waterschap? 

Ja  

 2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot 
doel? 

Nee 

Aandachtsthema’s   

Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of 
gronden in beheer van het waterschap waar actief 
recreatief medegebruik mogelijk wordt? 

Nee 

Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plan-
gebied aanwezig? 

Nee 

 

Ve i l i g h e i d  

In de KEUR-zone van de kade zijn geen ontwikkelingen/activiteiten toegestaan 

(bebouwing, graven en dergelijke) die de functie van de kade kunnen belem-

meren. Hierdoor blijft de veiligheid gewaarborgd. Het gaat hierbij om de kade 

langs het Grenskanaal. 

 

R i o l e r i n g  en  a f v a lwa t e r ke t en  

In de zonering van de persleiding van Waterschap Rijn en IJssel worden geen 

ontwikkelingen toegestaan die de bereikbaarheid van de persleiding kunnen 

belemmeren. De persleiding is in verbeelding opgenomen als dubbelbestem-

ming. Voorts zijn regels opgenomen om de leiding zelf en de bereikbaarheid 

ervan te waarborgen 

 

G r o ndwa te r ov e r l a s t  

Natte gebieden, zoals kwelgebieden en zones binnendijks bij waterkeringen, 

worden niet bebouwd. Bij het bepalen van de natte gebieden is niet alleen 

rekening gehouden met de huidige situatie, maar is ook gekeken naar ontwik-

kelingen in de toekomst. Het bestemmingsplan staat geen grootschalige 

nieuwbouw van gebouwen toe. 

 

O ppe r v l ak t ewa t e r kwa l i t e i t  

In het plangebied ligt in het Bergherbos een HEN-water. Daarnaast maakt het 

Waalsche water onderdeel uit van het plangebied, dat is aangewezen als SED-

water. Functies in/nabij het plangebied kunnen een negatieve invloed op de 

waterkwaliteit hebben. Het plan is een conserverend plan dat geen ruimte 
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biedt voor de ontwikkelingen van nieuwe functies die een negatieve invloed op 

de kwaliteit van het water kunnen hebben. 

 

G r o ndwa te r kwa l i t e i t  

In het plangebied bevinden zich de twee grondwaterbeschermingsgebieden 

voor de drie drinkwaterwinningen bij de Hettenheuvel, Dr. Van Heeck op de 

Montferlandse Berg en Galgenberg. Het waterwingebied de ‘Hettenheuvel’ is 

een tijdelijke waterwinning. Wanneer de waterkwaliteit in de andere winnin-

gen weer op peil is, zal deze worden gesloten. 

 

 
L i g g i n g  g r o n d w a t e r b e s c h e r m i n g s z o n e s  e n  w a t e r w i n g e b i e d e n  

 

Waterw in g eb i ed  

De bestaande functies in het waterwingebied beïnvloeden de kwaliteit van het 

grondwater niet negatief. De provincie legt bedrijven, particulieren en andere 

gebruikers in dit gebied regels op om vervuiling van grondwater en bodem te 

voorkomen. In het waterwingebied gelden strenge regels. In deze gebieden 

mogen geen bedrijven worden gevestigd. Het gebruik van schadelijke stoffen is 

verboden. Dat geldt ook voor de opslag.  

 

Het provinciale ruimtelijke beleid bepaalt dat binnen waterwingebieden be-

stemmingswijzigingen alleen zijn toegestaan indien deze ten behoeve van de 

waterwinning zijn.  
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Grondwa te r be s cherm in g s g eb i eden  

Voor de grondwaterbeschermingsgebieden rondom de waterwingebieden geldt 

het 'stand still, step forward'-beginsel. Bestemmingswijzigingen binnen het 

grondwaterbeschermingsgebied mogen dan ook geen grotere bedreiging voor 

de bodem en het grondwater vormen dan bij de bestaande bestemming het 

geval is. Gestreefd moet worden naar een vermindering van het risico. De 

voorkeur gaat uit naar bestemmingswijzigingen met een positief effect op de 

waterkwaliteit en -kwantiteit. Bij deze afweging wordt enkel gelet op de ruim-

telijke aspecten. Een toename van het oppervlak aan functies wonen en/of 

werken ten opzichte van de bestaande situatie (vaak onbebouwd, landbouw-

kundig gebied) moet worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door elders in het 

grondwaterbeschermingsgebied natuur te realiseren. 

 

Met betrekking tot de milieuhygiënische aspecten moet, naast de reguliere 

wet- en regelgeving, rekening worden gehouden met de Provinciale milieuver-

ordening Gelderland. Regenwater van verhard oppervlak wordt niet geïnfil-

treerd Bij bebouwing worden geen uitlogende en milieubelastende materialen 

gebruikt. Beschermende lagen in de bodem worden bij de planontwikkeling 

niet doorboord en systemen voor Koude-Warmteopslag worden niet toegepast 

binnen het grondwaterbeschermingsgebied.  

Het plan is afgestemd met de grondwaterbeheerder (Provincie Gelderland) en 

het drinkwaterbedrijf Vitens. 

 

N a t t e  n a tu u r  

In het plangebied bevindt zich een ecologische verbindingszone langs het 

Waalsche Water en de Oude IJssel. De beoogde ontwikkelingen in het bestem-

mingsplan zijn geen belemmering voor de ecologische verbindingszone, maar 

dragen bij aan het versterken en beschermen van de gewenste natuurwaarden. 

 

I n r i c h t i n g  en  b eheer  

In het plangebied bevinden zich diverse oppervlaktewateren en waterlopen 

met de bijbehorende kunstwerken (stuwen, duikers, bruggen en dergelijke) die 

in beheer zijn van het waterschap.  

 

De watergangen die in beheer en onderhoud zijn bij het waterschap worden 

beschermd door de KEUR van het waterschap. Het oppervlaktewaterpeil wordt 

binnen de, door het waterschap gewenste of vastgestelde marges, gehand-

haafd. De maaipaden langs de waterlopen die in beheer en onderhoud zijn van 

het waterschap, zijn opengesteld voor wandelaars (passief medegebruik).  

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

De A-watergangen en grotere plassen, poelen en vennen krijgen een eigen 

bestemming ‘Water’. De overige watergangen vallen onder de daar geldende 

bestemmingen, zoals de agrarische bestemmingen, ‘Bos’ en dergelijke.  

 

Om meer flexibiliteit ten aanzien van watergangen te creëren, is het ook mo-

gelijk binnen de agrarische bestemmingen in de doeleinden de naastgelegen 
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gronden (bijvoorbeeld maximaal 10 m vanaf de bestemming ‘Water’) mede te 

bestemmen voor waterretentie, natuurvriendelijke oevers en dergelijke. Dit 

schept meer ruimte voor natuurontwikkeling, aanleg van natte ecologische 

verbindingszones of plannen tot een herinrichting met een meer natuurlijk 

meanderend verloop met kleinschalige retentieplekken. 

 

Het waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied worden voorzien van 

een planologische regeling. 

3 . 6   

G e l u i d  

Wet  g e lu i dh i n der :  Wegv e r keer s l awaa i  

In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) bevinden zich langs wegen geluids-

zones. In buitenstedelijk gebied geldt voor wegen, bestaande uit vijf of meer 

rijstroken een zone van 600 m, voor drie of vier rijstroken een zone van 400 m 

en voor wegen bestaande uit één of twee rijstroken een zone van 250 m, ge-

meten vanuit de as van de weg. Binnen de zone moet in het geval van een 

nieuwe situatie met een geluidsgevoelige bestemming onderzoek worden ver-

richt naar de optredende geluidsbelasting. Een aantal wegen heeft geen zone, 

te weten: 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 

Binnen het plangebied zijn geen wegen waarvoor een maximum snelheid geldt 

van 30 km/uur. Voor de A18 en A12 geldt een geluidszone van 600 m en voor 

de overige wegen buiten de bebouwde kom geldt een geluidszone van 250 m.  

Nieuwe situaties binnen de zones van deze wegen moeten in beginsel voldoen 

aan de voorkeursgrenswaarde 48 dB. Daarboven kan in een beperkt aantal 

gevallen onder voorwaarden een ontheffing worden verleend.  

Voor nieuwe ontwikkelingen waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd wordt 

moet rekening gehouden worden met de Wgh en aanvullend daarop het geluid-

beleid van de gemeente. Nieuwbouw binnen de mogelijkheden van het be-

stemmingsplan moeten voldoen aan het Bouwbesluit zodat ook via deze weg 

rekening wordt gehouden met geluid.  

 

Wet  Ge l u i d h i nde r :  Ra i l v e r keer s l awaa i  

Spoorlijnen hebben ook een geluidszone. De spoorlijn Arnhem-Winterswijk 

heeft een zone van 100 m aan weerszijde van het spoor. Ook binnen deze zone 

zal bij nieuwe ontwikkelingen een akoestisch onderzoek moeten worden uitge-

voerd. De voorkeursgrenswaarde voor railverkeer is 55 dB. Net als voor weg-

verkeerlawaai moeten ontwikkelingen voldoen aan de Wgh, het geluidbeleid en 

het Bouwbesluit.  
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U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Specifiek akoestisch onderzoek is voor dit bestemmingsplan niet noodzakelijk. 

In het bestemmingsplan zijn namelijk alleen de bestaande situaties vastgelegd. 

Daarnaast zijn ontwikkelingen opgenomen, voor zover deze reeds zijn voorzien 

van een voldoende ruimtelijke onderbouwing (zo nodig inclusief akoestisch 

onderzoek). Daar waar het bestemmingplan mogelijkheden biedt, via een wij-

zigingsbevoegdheid tot het bouwen van extra woningen of wooneenheden is 

onder andere als voorwaarde bij de wijzigingsbevoegdheid opgenomen dat zo 

nodig akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. 

Al met al wordt daardoor voldaan aan de eisen uit de Wgh. 

3 . 7   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). 

 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer 

(Wm) in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt reke-

ning met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infra-

structuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.  

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met 

het NSL. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vast-

gelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens 

van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 

1,2 µg/m3 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd.  

 

C o n c l u s i e  

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Er worden beperkte ontwikke-

lingen toegelaten die niet leiden tot een substantiële toename van het ver-

keer. De verwachting is dat in de toekomst geen overschrijding van de 

luchtkwaliteitsnormen zullen plaatsvinden. Onderzoek naar de luchtkwaliteit 

kan derhalve achterwege blijven. 
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3 . 8   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Inmiddels zijn het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbeho-

rende Regeling externe veiligheid inrichtingen in werking getreden. Het besluit 

geeft grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties ten aanzien van het 

plaatsgebonden risico van inrichtingen, waarin bepaalde gevaarlijke stoffen 

worden gebruikt, opgeslagen of geproduceerd. Deze grenswaarde wordt uitge-

drukt in de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op 

een plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks ge-

volg van een ongeluk binnen die inrichting. Dit risico is een maatstaf voor de 

persoonlijke veiligheid van mensen die in de omgeving van een risicovolle acti-

viteit wonen of werken (objecten). 

 

Ten tweede kent het besluit het zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om 

de kans per jaar dat een groep mensen in minimaal een bepaalde omvang 

slachtoffer wordt van een ongeval. Het groepsrisico moet worden bepaald 

binnen het invloedsgebied van de inrichting. Voor het groepsrisico gelden, 

anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen grenswaarden, maar slechts 

oriënterende waarden. Het gaat om een maatschappelijke verantwoordings-

plicht aan de hand van het risico.  

 

Onderscheid wordt gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare 

objecten. Kwetsbare objecten zijn woningen en gebouwen waar veel mensen 

verblijven, zoals ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen of grotere kantoor- 

of winkelcomplexen. Beperkt kwetsbare objecten kunnen bijvoorbeeld be-

drijfsgebouwen zijn.  

 

De Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor 

personen buiten het bedrijfsterrein. Bijvoorbeeld rondom gasontvangstations, 

lpg-tankstations en spoorwegemplacementen waar goederentreinen met ge-

vaarlijke stoffen rangeren. Waar relevant zijn op de verbeelding veiligheidszo-

nes rondom dergelijke inrichtingen aangegeven, zoals rondom LPG stations. 

Rond gasontvangstations zijn deze niet opgenomen, aangezien zich binnen de 

veiligheidsafstanden van 15 m voor kwetsbare objecten en 4 m voor beperkt 

kwetsbare objecten geen nieuwe kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare 

objecten mogelijk worden gemaakt. 
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U i t s n e d e  R i s i c o k a a r t  ( B r o n  P r o v i n c i e  G e l d e r l a n d )  

 

I n r i c h t i n g e n  

Volgens de provinciale risicokaart liggen in het plangebied zes lpg-tankstations 

(waarvan twee langs de A18) en grenzen er twee lpg-tankstations aan het plan-

gebied (langs de A12). Daarnaast liggen er in het plangebied twee andere in-

richtingen voor (bovengrondse) opslag. Deze inrichtingen vallen onder het 

Bevi.  

 

V e r v o e r  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  

Ook in het geval van transport van gevaarlijke stoffen moet een afweging wor-

den gemaakt ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico ten 

opzichte van risicogevoelige objecten. Qua systematiek en normstelling wordt 

aangesloten bij het Bevi. Informatie ten aanzien van risico's ten gevolge van 

het vervoer van gevaarlijke stoffen, is beschikbaar in de Risicoatlassen van 

Rijkswaterstaat. Dit zijn naslagwerken. Wanneer in deze atlassen is aangege-

ven dat er sprake is van risico, dient nader onderzoek te worden gepleegd. 

Relevante routes waar gevaarlijke stoffen worden vervoerd in de gemeente 

Montferland zijn de snelweg A18 en A12. 

 

V e r v o e r  g e v a a r l i j k e  s t o f f e n  d o o r  b u i s l e i d i n g e n  

In het plangebied zijn een aantal buisleidingen gelegen. Voor de inpassing van 

de buisleidingen in het bestemmingsplan dient voldaan te worden aan het Be-

sluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), zoals dat per 1 januari 2011 in 

werking is getreden. Het Bevb heeft de Circulaire ‘Zonering langs hogedruk 

aardgastransportleidingen’ vervangen. De in de circulaire opgenomen determi-

nistische afstanden zijn in het Bevb vervangen door een risicobeleid. Hierin 

speelt met name het plaatsgebonden en groepsrisico een prominente rol. Voor 
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elke diameter en drukcombinatie van een buisleiding is in het Bevb een veilig-

heidsafstand opgenomen. 

 

Momenteel wordt uitgegaan van de afstanden zoals door de Gasunie worden 

aangegeven. Een groepsrisicoberekening moet worden uitgevoerd indien er 

ruimtelijke ontwikkelingen zijn binnen deze zone. De toename van het groeps-

risico moet worden verantwoord door de gemeente. Aangezien het bestem-

mingsplan voornamelijk conserverend van aard is, wordt het uitvoeren van een 

groepsrisicoberekening niet noodzakelijk geacht. 

 

U i t g a ng s p u n te n  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l a n  

Gezien het feit dat het bestemmingsplan geen ontwikkelingsmogelijkheden 

toestaat dat veel mensen aantrekt, kan gesteld worden dat het groepsrisico 

verwaarloosbaar is en daarmee voor de gemeente te verantwoorden is. De 

risicozones conform de provinciale risicokaarten worden op de verbeelding 

vastgelegd als veiligheidszones met bijbehorende voorschriften in de regels. 
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4 
 

J u r i d i s c h e  

p l a n o p z e t  

4 . 1   

A l g e m e e n  

Voorafgaand aan de concrete onderbouwing van de keuzes die in het Bestem-

mingsplan Buitengebied zijn gemaakt, wordt stilgestaan bij de juridische plan-

opzet en de opmaak van de verbeelding van de kaart. 

Bij het toekennen van bestemmingen aan functies in het plangebied is uitge-

gaan van de volgende uitgangspunten en overwegingen: 

- Regels mogen slechts worden voorgeschreven in verband met de be-

stemming en als dat uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 

nodig is.  

- Regels dienen niet meer te regelen dan, in verband met de bestemming, 

strikt noodzakelijk is.  

- Gebodsregels zijn niet geoorloofd; dit heeft te maken met de toela-

tingsplanologie die het Nederlandse stelsel kenmerkt.  

- De bestemmingen dienen zodanig te worden geprojecteerd dat duidelijk 

is waar kan worden gebouwd en welk gebruik hierbij is toegestaan. 

- Verbeelding van de kaart, verklaring en regels vormen in juridisch op-

zicht een eenheid en dienen als zodanig te worden gehanteerd.  

- Het bestemmingsplan dient vergezeld te gaan van een toelichting, welke 

een onderbouwing geeft aan het bestemmingsplan in zijn geheel; hierin 

dienen zowel de intenties van het plan als de uitleg van de regels te zijn 

opgenomen. 

- Het bestemmingsplan is overeenkomstig de Standaard Vergelijkbare Be-

stemmingsPlannen 2008 (SVBP2008) opgesteld. 

- De terminologie in de regels van het bestemmingsplan is overeenkomstig 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 

Het plan is vervat in: 

a. een verbeelding van de kaart, met bijbehorende verklaring, waarop de 

bestemming van de in het plan begrepen gronden is aangewezen; 

b. een omschrijving van de bestemming, waarbij het toe te kennen doel of 

de bestemmingsomschrijving is/zijn aangegeven; 

c. regels omtrent het gebruik van de in het plan begrepen grond en van de 

zich daarop bevindende opstallen. 
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4 . 1 . 1   

D e  v e r b e e l d i n g  v a n  d e  k a a r t  

Op de verbeelding van de kaart zijn de bestemmingen van de in het plan be-

grepen gronden aangewezen. Deze bestemmingen betreffen in algemene ter-

men de omschrijvingen waarvoor de gronden mogen worden gebruikt. 

 

Op de verbeelding van de kaart zijn tevens aanduidingen opgenomen met het 

oog op het aanwijzen van gebieden waarop een specifieke regeling in de regels 

van toepassing is. Deze aanduidingen krijgen in de regels een juridische bete-

kenis.  

4 . 1 . 2   

B e s t a a n d e  s i t u a t i e  e n  o n t w i k k e l i n g s m o g e -

l i j k h e d e n  

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is als uitgangspunt gehanteerd dat 

(legale) bestaande functies in beginsel worden gerespecteerd en een positieve 

bestemming krijgen. In gevallen waarbij op dit moment meerdere functies of 

belangen een rol spelen, is een nadere afweging gemaakt. Uitgangspunt is dat 

het toekennen van een positieve bestemming met zich meebrengt dat een 

zekere uitbreidingsmogelijkheid moet worden geboden. 

 

Op de verbeelding van de kaart is de bestaande situatie vastgelegd. Voor zover 

mogelijk en ruimtelijk aanvaardbaar, zijn tevens reeds voorziene ontwikkelin-

gen meegenomen.  

4 . 2   

I n l e i d e n d e  r e g e l s  

Het bestemmingsplan voorziet in een aantal inleidende regels. In deze para-

graaf volgt een korte toelichting op deze regels.  

4 . 2 . 1   

B e g r i p p e n  

Het opnemen van begripsbepalingen is beperkt tot die begrippen, waarbij 

sprake is van een (mogelijke) afwijkende betekenis in het algemeen spraakge-

bruik en/of technische begrippen waarbij een vereenvoudigde omschrijving de 

leesbaarheid bevordert. 

4 . 2 . 2   

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

Met het oog op het kunnen bepalen van ondermeer de in de regels aangegeven 

oppervlakte, goot- en bouwhoogten en inhoud van bouwwerken is aangegeven 

waar en hoe deze worden gemeten. Tevens is aangegeven welke onderdelen 
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van gebouwen buiten beschouwing blijven bij het toepassen van de regels. Dit 

betreffen ondergeschikte bouwdelen zoals schoorstenen en masten en derge-

lijke.  

 

In de wijze van meten is ook uitleg gegeven over de wijze van meten van ‘de 

inhoud van een (bedrijfs)woning of wooneenheid. Dit houdt in dat de inhoud 

van het bouwwerk wordt gemeten vanaf de begane grond tot aan de nok van 

het dak, inclusief dakkapellen. De kelder wordt onder voorwaarden niet mee-

gerekend bij de inhoud van het bouwwerk. 

Tot de inhoud van de (bedrijfs)woning worden niet gerekend overdekte terras-

sen en luifels aan de buitenkant van de (bedrijfs)woning (buiten de buiten-

werkse gevelvlakken), voor zover die overkappingen onderdeel uitmaken van 

het dakvlak. Ook worden inpandige bijgebouwen en de ruimte boven de inpan-

dige bijgebouwen niet meegerekend bij de inhoud, voor zover die ruimte niet 

vanuit de (bedrijfs)woning bereikbaar is. Ter verduidelijking zijn in bijlage 2 

enkele voorbeelden aangegeven van de wijze waarop de inhoud wordt bere-

kend. 

4 . 3   

A g r a r i s c h e  b e s t e m m i n g e n  

D r i e  v e r s c h i l l e n d e  a g r a r i s c he  b e s t e m m i n g e n  

In het plangebied is wordt een drietal agrarische bestemmingen onderschei-

den. 

1. ‘agrarisch’ 

2. ‘agrarisch met waarden’ 

3. ‘agrarisch-paardenhouderij’ 

De agrarische gronden zijn bestemd voor agrarische bedrijven, niet zijnde 

intensieve veehouderijen, boomkwekerijen en (glas-)tuinbouwbedrijven. 

De bestaande intensieve veehouderijen, boomkwekerijen en (glas-) tuinbouw-

bedrijven zijn wel als zodanig positief bestemd. Deze zijn opgenomen in een 

bijlage bij de toelichting. De agrarisch bedrijven zijn gericht op het voortbren-

gen van producten door middel van het telen van gewassen en- of het houden 

van dieren. Productiegerichte paardenhouderijen vallen daarmee tevens onder 

de bestemming ‘agrarisch’. Gebruiksgerichte paardenhouderijen hebben een 

eigen bestemming, doch daarbinnen zijn ook productiegerichte paardenhoude-

rijen toegestaan. Voor zover de agrarische gronden over landschaps- en na-

tuurwaarden beschikken, is de bestemming ‘agrarisch met waarden 

toegekend’. 

 

L a n d s c ha p p e l i j k e  e n  n a t uu r w a a r d e n  

Voor de aanwezige landschaps- en natuurwaarden zijn gebiedsaanduidingen 

opgenomen op de verbeelding, te weten openheid, beslotenheid, reliëf en 

natuur- en landschapswaarden. Aan de betreffende gronden is dan de bestem-

ming ‘Agrarisch met waarden’ toegekend. In de bestemmingsomschrijving van 

deze bestemming is een verwijzing opgenomen naar de betreffende gebieds-
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aanduidingen, waarin het behoud en de versterking van deze waarden is ver-

woord. 

 

De exacte begrenzing van deze gebiedsaanduidingen is afgestemd op:  

- de geldende agrarische bestemmingen; 

- de ruimtelijke zonering uit het Streekplan; 

- de gebiedsvisie uit de Nota van Uitgangspunten/planMER. 

De doorwerking van deze gebiedsaanduidingen komt met name tot uitdrukking 

in het aanlegvergunningenstelsel (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

werken, maar ook in de bestemmingsomschrijving.  

 

O n d e r b o uw i ng  k e u z e  a g r a r i s c h e  b e s t e m m i n g e n  

Het waardevol landschap rondom het Bergherbos is vastgelegd in de bestem-

mingen ‘agrarisch met waarden’ met de gebiedsaanduidingen ‘openheid’, ‘re-

liëf’ en ‘natuur- en landschapswaarden’. Hiermee is zo goed mogelijk 

aangesloten op de provinciale aanwijzing als waardevol landschap. 

Voor het open komgebied van het Greffelkampsche Broek, Loilsche Broek (ten 

noorden van de Oude Maatsestraat en Doetinchemseweg (ten oosten van Loil) 

en de gronden ten westen van de Nevelhorst is sprake van een waardevolle 

openheid, die behouden dient te blijven. Een gedeelte van deze gronden is in 

het Regionaal Plan ook aangeduid als te handhaven open gebied. Daarom is aan 

deze gronden de bestemming, ‘Agrarisch met waarden’ met de gebiedsaandui-

ding‘openheid’ toegekend. 

Datzelfde geldt voor het Vinkwijksche Broek, dat nog een kenmerkend open 

weidekarakter heeft en de agrarische gronden rondom het Waalse Water van-

wege het open rivierweide karakter langs de Oude IJssel. Tevens is dit gebied 

door de provincie aangewezen als waardevol landschap. 

De agrarische gronden die zijn ingesloten door de waardevolle bosgebieden van 

De Nevelhorst zijn bestemd tot ‘Agrarisch met waarden’ met de gebiedsaan-

duiding ‘beslotenheid’. De aanwezigheid van bossen en houtwallen zorgt hier 

voor een kleinschalig karakter dat behouden dient te blijven. 

Ook de provinciale waardevolle landschappen zelf zijn als zodanig op de ver-

beelding begrensd. Voor zover sprake is van ontwikkelingen (afwijkings- of 

wijzigingsbevoegdheden) binnen de waardevolle landschappen dient te worden 

getoetst of de betreffende ontwikkeling geen afbreuk doet aan de kernkwali-

teit van dit waardevolle landschap, zoals verwoord in de streekplanuitwerking 

‘Kernkwaliteiten waardevolle landschappen’. 

 

A g r a r i s c h e  b o uw v l a k k e n  

Alle agrarische bedrijven zijn binnen een agrarische bestemming onderge-

bracht. In het bestemmingsplan is gewerkt met gedetailleerde bouwvlakken 

per agrarisch bedrijf. Er is niet gewerkt met een bebouwingspercentage, ofwel 

het hele bouwvlak mag worden vol gebouwd. Daarbij geldt de restrictie dat 

het bouwen voor intensieve veehouderij vanzelfsprekend is gebonden aan de 

regels uit het Reconstructieplan. 

Het bouwen ten behoeve van het agrarisch bedrijf is alleen toegestaan binnen 

de op de kaart aangegeven bouwvlakken. In principe dient alle bebouwing, 
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inclusief mest-, sleufsilo’s en opslag van grasrollen binnen het bouwvlak ge-

concentreerd te worden.  

 

Voor het intekenen van de bouwvlakken op de kaart is maatwerk gehanteerd. 

Dat wil zeggen kleinere bedrijven hebben een kleiner bouwvlak gekregen en 

grotere bedrijven een groter bouwvlak. Uitgangspunten hierbij zijn: 

- de vigerende bouwvlakken; 

- de bestaande situatie qua bebouwing op basis van de luchtfoto. Het 

spreekt voor zich dat in elk geval alle bestaande bebouwing binnen het 

bouwvlak moet vallen. Ook bestaande mestsilo's en sleufsilo’s vallen in 

principe binnen het bouwvlak; 

- een redelijke mogelijkheid om de bebouwing binnen het bouwvlak uit te 

breiden. Met name de grotere bedrijven dienen voldoende ruimte te 

krijgen om zich in de toekomst te kunnen blijven ontwikkelen; 

- voor de bedrijven met uitsluitend intensieve veehouderij is zijn de ont-

wikkelingsmogelijkheden aangepast aan de eisen uit het Reconstructie-

plan. 

Voor een kleine overschrijding van het bouwvlak (maximaal 10% ten opzichte 

van het geldende bouwvlak) is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen, onder 

de voorwaarde dat een en ander goed in het omringende landschap wordt in-

gepast. 

 

Voor grotere veranderingen zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen: 

- verandering van vorm van het bouwvlak waarbij de oppervlakte niet 

wordt vergroot. Voorwaarde is een goede landschappelijke inpassing; 

- vergroting van een bouwvlak tot 1,5 ha, indien de ondernemer kan aan-

tonen dat deze vergroting in bedrijfseconomisch opzicht noodzakelijk is. 

Tevens geldt als voorwaarde voor deze wijzigingsbevoegdheid dat het 

vergrote bouwvlak op een goede manier in het landschap wordt inge-

past, waarbij wordt getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. 

Ook hierbij geldt dat voor zover sprake is van een intensieve veehouderij vol-

daan dient te worden aan de regels zoals opgenomen in het Reconstructieplan. 

 

W a n ne e r  e e n  a g r a r i s c h  b ou w v l a k ?  

In het bestemmingsplan is onderscheid gemaakt tussen burgerwoningen, bur-

gerwoningen met agrarisch medegebruik en een agrarisch bouwvlak.  

Het onderscheid tussen deze vormen wordt gemaakt door het al dan niet aan-

wezig zijn van een milieuvergunning (tegenwoordig valt dit ook onder de om-

gevingsvergunning). Zie voor de wijze van bestemmen de onderstaande tabel: 
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Huidige bestemming Milieuvergunning Voorgestelde toekomstige 

bestemming 

Agrarisch bouwvlak 

Ja Agrarisch bouwvlak 

Nee Burgerwoning 

Ja 

Ja, maar enkele jaren onge-

bruikt 

Burgerwoning 

Ja Agrarisch medegebruik 

Nee Burgerwoning 

Nee 

Ja, maar enkele jaren onge-

bruikt 

Burgerwoning 

Agrarisch medegebruik 

Ja Agrarisch medegebruik 

Nee Burgerwoning 

Ja 

Ja, maar enkele jaren onge-

bruikt 

Burgerwoning 

Ja Agrarisch medegebruik 

Nee Burgerwoning 

Nee 

Ja, maar enkele jaren onge-

bruikt 

Burgerwoning 

Burgerwoning 

Ja Agrarisch medegebruik 

Nee Burgerwoning 

 

Ja, maar enkele jaren onge-

bruikt 

Burgerwoning 

 

In sommige gevallen is de bedrijfswoning verkocht aan derden of zijn de stal-

len verhuurd aan een ander agrarisch bedrijf. In deze gevallen is sprake van 1 

bedrijfswoning. De gronden krijgen een agrarisch bestemming. Het bestaande 

agrarische bouwvlak wordt gehandhaafd.  

Indien op een agrarisch bouwvlak de (1e) bedrijfswoning is afgesplitst is deze 

binnen het agrarisch bouwvlak gehandhaafd om te voorkomen dat op basis van 

het bestemmingsplan bij het agrarisch bedrijf opnieuw een bedrijfswoning 

wordt gerealiseerd, naast de eerder afgesplitste voormalige bedrijfswoning. 

Afgesplitste 2e bedrijfswoningen hebben een woonbestemming gekregen.  

 

Daarnaast is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van 

schuilgelegenheden, overeenkomstig de parapluherziening die hiervoor voor 

het Didamse gedeelte van het buitengebied is gemaakt.  

 

R e g e l s  m . b . t .  i n t e n s i e v e  v e e h o u d e r i j  

De zonering voor intensieve veehouderijen uit het Reconstructieplan Achter-

hoek en Liemers moet verplicht worden vertaald in het bestemmingsplan. 

Daarom is onder andere de definitie van intensieve veehouderij uit het Recon-

structieplan overgenomen in de regels. 

In de onderstaande tabel zijn de mogelijkheden voor de intensieve veehouderij 

(iv) overeenkomstig het Reconstructieplan weergegeven in de verschillende 

gebieden.  
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Activiteit Landbouw-

ontwikke-

lingsgebied 

Verwevings-

gebied met 

ontwikkelings-

locaties iv 

Verwevings-

gebied 

Extensive-

ringsgebied 

 

Nieuwvestiging van 

intensieve veehouderij 

Ja Nee Nee Nee 

Hervestiging van inten-

sieve veehouderij *) 

Ja Ja Ja Nee 

Omschakeling van 

volledig grondgebonden 

bedrijf naar intensieve 

veehouderij 

Ja Ja Ja Nee 

Uitbreiding van bebou-

wing voor intensieve 

veehouderij bij be-

staande agrarische 

bedrijven met iv als 

neventak 

Ja Ja, tot max. 

1,5 ha voor iv 

 

Ja, tot max. 1 

ha voor iv; 

groter t.b.v. 

dierwelzijn of 

t.b.v. samen-

voeging meer-

dere locaties 

Nee, tenzij 

t.b.v. dierwel-

zijn 

Omschakeling van 

intensieve veehouderij 

naar grondgebonden 

bedrijven 

Ja Ja Ja Ja 

*) Onder hervestiging van een intensieve veehouderij wordt verstaan het verplaatsen van een 

intensieve veehouderij naar een bestaand agrarisch bouwvlak, waarbij de verplaatsing ge-

paard gaat met beëindiging van de intensieve veehouderij op het bestaande bouwvlak en 

met omschakeling naar de intensieve veehouderij op het nieuwe bouwvlak. 

 

Aangezien het grootste gedeelte van het plangebied bestaat uit verwevingsge-

bied is ervoor gekozen om alleen het landbouwontwikkelingsgebied en het 

extensiveringgebied op de verbeelding aan te geven (reconstructiewetzone-

landbouwontwikkelingsgebied en reconstructiewetzone-extensiveringsgebied). 

De opzet van de regels is dus zo dat de regels voor het verwevingsgebied gel-

den, tenzij in de regels is aangegeven dat bepaalde afwijkende regels gelden 

voor het landbouwontwikkelingsgebied of het extensiveringsgebied. 

In het verwevingsgebied zijn de bouwmogelijkheden afgestemd op hetgeen in 

de tabel is aangegeven. Dat betekent niet dat de omvang van de bouwvlakken 

daarop is aangepast. Wel is in de regels vastgelegd dat de omvang van het 

gedeelte voor intensieve veehouderij niet groter mag worden dan 1 ha. 

In het extensiveringsgebied is uitbreiding voor intensieve veehouderij niet 

toegestaan, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke eisen op 

het gebied van dierwelzijn. Het gebruik van meerdere bouwlagen voor het 

houden van dieren is niet toegestaan. 

 

Hoewel omschakeling van een volledig grondgebonden bedrijf naar een inten-

sieve veehouderij op basis van het Reconstructieplan in beginsel mogelijk is, is 

er voor gekozen om dat niet als recht, maar via een afwijkingsbevoegdheid 

mogelijk te maken. Met name de mogelijke gevolgen voor de omliggende Natu-
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ra2000-gebieden hebben bij deze keuze een rol gespeeld. Deze gevolgen zijn 

dan ook als afwegingscriterium in de afwijkingsregeling opgenomen. 

In de regels is daarom opgenomen dat als recht alleen de bestaande intensieve 

veehouderijen zijn toegestaan. Welke dit zijn is in bijlage 1 van de toelichting 

aangegeven. Op andere locaties zijn intensieve veehouderijen dus alleen door 

middel van een afwijkingsbevoegdheid toegestaan. 

 

Vooraf kan moeilijk worden vastgesteld welke agrarische bedrijfslocaties aan-

gemerkt kunnen worden als ontwikkelingslocatie voor intensieve veehoude-

rij (in het verwevingsgebied met ontwikkelingslocaties). Mocht een 

ontwikkelingslocatie zich aandienen, dan zal hiervoor buiten het kader van dit 

plan een afzonderlijke afweging moeten worden gemaakt. 

 

Tenslotte kan worden opgemerkt dat er diverse wijzigingsbevoegdheden zijn 

opgenomen voor de vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen in het land-

bouwontwikkelingsgebied. Deze zijn overgenomen uit de daarvoor opgestelde 

thematische herziening voor het landbouwontwikkelingsgebied, zoals deze 

door de gemeenteraad is vastgesteld op 25 november 2010. De daarbij beho-

rende Themakaart Landbouwontwikkelingsgebied is als bijlage bij de regels 

opgenomen, aangezien de mogelijkheden in het landbouwontwikkelingsgebied 

afhankelijk zijn van de specifieke zone waarin de ontwikkeling zich voordoet. 

 

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

In de notitie ‘Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied’ en de daarop ge-

baseerde parapluherziening zijn nevenactiviteiten toegelaten op basis van 

afwijkingen. In het bestemmingsplan Buitengebied zijn deze afwijkingsregels 

uit de parapluherziening overgenomen. De volgende functies zijn als nevenac-

tiviteit toegestaan: 

- dagrecreatie, verblijfsrecreatie, zorg en functies die het recreatief 

routenetwerk versterken; 

- agrarisch verwante gebiedsgebonden functies; 

- gebiedsgebonden functies; 

- niet gebiedsgebonden functies. 
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Per bouwvlak is de omvang van de nevenactiviteiten beperkt tot (tezamen) 

maximaal 25% van de vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen. De maximale 

oppervlakte van de nevenactiviteiten is per deelgebied beperkt. Deze opper-

vlakte varieert van 350 m2 tot 750 m2, zie de tabel.  

 

Ten behoeve van nevenactiviteiten mag geen nieuwbouw worden gerealiseerd. 

De nevenactiviteiten dienen in de bestaande bebouwing plaats te vinden. Het 

is wel mogelijk om inpandige inpandige bouwactiviteiten te realiseren ten 

behoeve van de nevenactiviteit. 

 

Naast de omvang van de nevenactiviteiten zijn aanvullende eisen gesteld bij 

de afwijking. Zo mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van een verkeersaantrek-

kende werking en mag de nevenactiviteit niet leiden tot negatieve gevolgen 

voor de omliggende bedrijven.  

Nevenactiviteiten mogen geen belemmeringen opleveren voor omliggende 

functies en tevens dient het te gaan om lichte bedrijvigheid. Bedrijvigheid met 

 Dagrecreatie, 

verblijfsrecre-

atie, zorg en 

functies die 

het recreatief 

routenetwerk 

versterken 

Agrarisch 

verwante 

gebiedsge-

bonden 

functies 

Gebiedsge-

bonden 

functies 

Niet gebieds-

gebonden 

functies 

Verevening 

Ehs-natuur 25% van de 

bestaande 

gebouwen tot 

max. 500 m² 

- - - Landschappelijke 

inpassing indien de 

omvang van de ne-

venfunctie groter is 

dan 350 m2 

Ehs-

verweven 

Ehs-

ecologische 

verbindings-

zone 

25% van de 

bestaande 

gebouwen tot 

max. 500 m² 

25% van de 

bestaande 

gebouwen 

tot max. 500 

m² 

25% van de 

bestaande 

gebouwen 

tot max. 500 

m² 

25% van de 

bestaande 

gebouwen 

tot max. 350 

m² 

Landschappelijke 

inpassing indien de 

omvang van de ne-

venfunctie groter is 

dan 350 m2 

Reconstruc-

tiewetzone -

landbouw-

ontwikke-

lingsgebied 

- 25% van de 

bestaande 

gebouwen 

tot max. 500 

m2 

25% van de 

bestaande 

gebouwen 

tot max. 500 

m2 

- Landschappelijke 

inpassing indien de 

omvang van de ne-

venfunctie groter is 

dan 350 m2 

Gebied 

Grondge-

bonden 

landbouw 

25% van de 

bestaande 

gebouwen tot 

max. 500 m² 

25% van de 

bestaande 

gebouwen 

tot max. 750 

m2 

25% van de 

bestaande 

gebouwen 

tot max. 500 

m2 

25% van de 

bestaande 

gebouwen 

tot max. 350 

m² 

Landschappelijke 

inpassing indien de 

omvang van de ne-

venfunctie groter is 

dan 350 m2 

Overig 25% van de 

bestaande 

gebouwen tot 

max. 750 m2 

25% van de 

bestaande 

gebouwen 

tot max. 750 

m2 

25% van de 

bestaande 

gebouwen 

tot max. 750 

m2 

25% van de 

bestaande 

gebouwen 

tot max. 500 

m2 

Landschappelijke 

inpassing indien de 

omvang van de ne-

venfunctie groter is 

dan 350 m2 
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een grote verkeersaantrekkende werking is niet toegestaan. Ook dient de ne-

venactiviteit verenigbaar te zijn met de hoofdfunctie op het perceel. 

 

Bij bedrijven waar al sprake is van bestaande nevenactiviteiten is de aandui-

ding ‘specifieke vorm van agrarisch – nevenactiviteit’ opgenomen, waarbij in 

een tabel in de regels per adres is aangegeven welke nevenactiviteit precies is 

toegestaan. 

Daarnaast is geregeld dat opslag in bestaande gebouwen ook zonder meer is 

toegestaan en tevens is het niet verboden om onder voorwaarden (voormalige) 

agrarische gebouwen te gebruiken voor sociaal culturele activiteiten. 

Duurzame energieopwekking is mogelijk door zonnepanelen op het dakvlak van 

gebouwen. 

 

Een afzonderlijke regeling is opgenomen voor kleinschalig kamperen. Een 

kleinschalig kampeerterrein (ofwel het kamperen bij de boer) betreft een ter-

rein of plaats met een niet-recreatieve hoofdfunctie, geheel of gedeeltelijk 

ingericht, en blijkens die inrichting, bestemd om daarop in de periode van 15 

maart tot en met 31 oktober gelegenheid te geven tot het plaatsen of ge-

plaatst houden van maximaal 25 kampeermiddelen ten behoeve van recreatief 

nachtverblijf. Het is toegestaan om een oppervlakte van 150 m² in de bestaan-

de gebouwen te gebruiken voor het realiseren van voorzieningen die ten be-

hoeve van het kleinschalig kampeerterrein benodigd zijn. 

 

B e d r i j f s w o n i n g e n  b i j  a g r a r i s c h e  b e d r i j v e n  

Bij elk agrarisch bedrijf is één bedrijfswoning toegestaan met een maximale 

inhoudsmaat van 800 m³. Bouwvlakken waar geen bedrijfswoning aanwezig is 

en een bedrijfswoning niet wordt toegestaan, hebben de aanduiding bedrijfs-

woning uitgesloten' gekregen. Bouwvlakken waar reeds twee bedrijfswoningen 

aanwezig zijn, hebben een bouwaanduiding gekregen waaruit blijkt dat ter 

plaatse maximaal 2 bedrijfswoningen zijn toegestaan.  

 

In sommige gevallen is de bedrijfswoning verkocht aan derden of zijn de stal-

len verhuurd aan een ander agrarisch bedrijf. In deze gevallen krijgen de gron-

den een agrarisch bestemming. Het bestaande agrarische bouwvlak wordt dan 

gewoon gehandhaafd.  

Woningen die in het verleden als tweede bedrijfswoning zijn gebouwd, maar 

die inmiddels van het agrarisch bedrijf zijn afgesplitst, zijn bestemd conform 

de feitelijke situatie, en hebben dus een woonbestemming gekregen.  

 

Er is geen regeling opgenomen voor een tweede agrarische bedrijfswoning. De 

huidige moderne bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf maakt een tweede 

bedrijfswoning steeds minder noodzakelijk. Tevens bestaat het risico dat 

tweede bedrijfswoningen later worden afgesplitst van het bedrijf.  
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P a a r d e n h o ud e r i j e n  

In het plangebied doen zich allerlei activiteiten voor die te maken hebben met 

het houden van paarden. Om een en ander in goede banen te leiden, is in het 

bestemmingsplan uitgegaan van de volgende uitgangspunten. 

Indien sprake is van een paardenfokkerij, valt deze productiegerichte activiteit 

binnen de agrarische bestemming en krijgt daarom een agrarische bestem-

ming.  

Vaak wordt het fokken van paarden gecombineerd met het trainen en beleren 

van paarden (onder meer zadelmak maken). Bij paardenhouderijen is sprake 

van niet op de agrarische productie gerichte bedrijvigheid (gebruiksgerichte 

activiteit). Hierbij zijn ook verschillende vormen te onderkennen: uitsluitend 

het bieden van pensionstalling, maar ook vaak combinaties met het africhten 

en fokken van paarden. 

Voor deze paardenhouderijen en combinaties van paardenhouderijen en –

fokkerijen is een afzonderlijke bestemming ‘Agrarisch – Paardenhouderij’ op-

genomen met een bouwvlak. De voorzieningen ten behoeve van de paarden-

houderij, zoals een paardenbak of longeercirkel, dienen binnen het bouwvlak 

te zijn opgenomen. 

4 . 4   

N a t u u r  e n  b o s  

In onderhavig bestemmingsplan is een onderscheid gemaakt in de bestemming 

‘Bos’ en de bestemming ‘Natuur’. De bestemming ‘Natuur’ is daarbij voorbe-

houden aan de natuurgebieden zoals het Waalse Water. De bestemming ‘Bos’ is 

onder meer voorbehouden aan het Bergherbos, de Bosslag en de Bijvanck. Tot 

de bestemming ‘Bos’ behoren tevens de aan het bos verbonden open plekken, 

heidevelden en schraalland voor zover deze uit oogpunt van landschaps- en 

natuurbeheer noodzakelijk zijn. Aan verschillende werkzaamheden die invloed 

kunnen hebben op de waarde van het bos, is een vergunningstelsel gekoppeld. 

Geen vergunning is in dat kader nodig voor werken (geen bouwwerken zijnde) 

of werkzaamheden ten behoeve van normaal beheer en onderhoud. 

 

De bestemming ‘Groen’ is opgenomen ten behoeve van afschermende groen-

stroken bij bedrijven en dergelijke. 

 

Voor de toekomst streeft de gemeente er naar de bestaande bos- en natuurge-

bieden meer in samenhang met elkaar te brengen door middel van de ontwik-

keling van de EHS. Dat wil zeggen dat het gemeentelijk bestemmingsplanbeleid 

zich niet alleen richt zich op het beschermen en in stand houden van de be-

staande natuurwaarden. Het bestemmingsplan richt zich mede op het verster-

ken van de bos- en natuurgebieden door middel van de ontwikkeling van 

nieuwe natuur en in de vorm van ecologische verbindingszones.  

De wijzigingsegels bevatten de mogelijkheid een bestemming met (veelal) een 

agrarische omschrijving te wijzigen naar ‘Natuur’ ten behoeve van bos- en 

natuurontwikkeling, waarbij de wijziging plaatsvindt met inachtneming van het 
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provinciaal beleid inzake bos- en natuurcompensatie en de Boswet. Wijziging 

kan plaatsvinden op de gronden die zijn voorzien van de gebiedsaanduiding 

‘ehs – ecologische verbindingszone’ en ‘ehs – verweven’, en met dien verstan-

de dat wijziging uitsluitend kan plaats vinden op basis van vrijwilligheid van de 

kant van de grondeigenaren. 

 

Het versterken en ontwikkelen van nieuwe natuur wordt mede bevorderd door 

aan nieuwe ontwikkelingen in het plangebied (wijzigings- en afwijkingsregels) 

voorwaarden te stellen voor inpassing. Op deze wijze kunnen deze nieuwe 

ontwikkelingen een bijdrage leveren aan landschaps- en natuurontwikkeling. 

Bijvoorbeeld: in geval van het realiseren van een extra woning na bedrijfsbe-

eindiging. In geval van een ligging binnen de EHS kan functieverandering te-

vens een bijdrage leveren aan versterking van deze EHS. 

4 . 5   

W a t e r  

De A-watergangen en grotere plassen, poelen en vennen hebben een eigen 

bestemming ‘Water’ gekregen. De overige watergangen vallen onder de daar 

geldende bestemmingen, zoals de agrarische bestemmingen, ‘Bos’ en dergelij-

ke.  

 

Om meer flexibiliteit ten aanzien van watergangen te creëren, is het mogelijk 

binnen de agrarische bestemmingen in de doeleinden de naastgelegen gronden 

mede te bestemmen voor waterretentie, natuurvriendelijke oevers en derge-

lijke. Dit schept meer ruimte voor natuurontwikkeling, aanleg van natte ecolo-

gische verbindingszones of plannen tot een herinrichting met een meer 

natuurlijk meanderend verloop met kleinschalige retentieplekken. 

 

Het waterwingebied is vastgelegd met een aanduiding ‘milieuzone – waterwin-

gebied’. Het omliggende grondwaterbeschermingsgebied heeft de aanduiding 

‘milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied’ gekregen. Beide natuurlijk met 

een bijbehorende regeling in de regels. 

4 . 6   

W o n e n  

Burgerwoningen hebben de bestemming ‘Wonen’ gekregen met een bestem-

mingsvlak. In de regels is een regeling opgenomen dat woningen alleen zijn 

toegestaan op de bestaande locatie. Door middel van toepassing van een af-

wijkingsbevoegdheid kunnen ze op een andere locatie binnen het bestem-

mingsvlak worden gebouwd.  

Ook herbouw (gedeeltelijk) buiten het bouwvlak behoort tot de mogelijkheden 

met een daartoe opgenomen wijzigingsbevoegdheid. 
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De afstand tot aan de bestaande woning mag niet meer dan 25 m mag bedra-

gen en voorts mogen omliggende functies door de verplaatsing niet worden 

belemmerd. Ook dient sprake te zijn van een aanvaardbaar leefklimaat op het 

gebied van geur en geluid en mag de verplaatsing niet leiden tot aantasting 

van kernkwaliteiten van het waardevol landschap en/of de EHS. 

 

Op grond van functieveranderingsinitiatieven zijn op meerdere locaties enkele 

wooneenheden in een woongebouw gerealiseerd. Het gaat hierbij veelal om 

wooneenheden met een maximale inhoud van 350 m3. Voor deze situaties is de 

bestemming ‘Wonen – Woongebouw’ in de regels opgenomen. Hierbij zijn de 

voor de functieveranderingsinitiatieven opgestelde wijzigingsplannen en post-

zegelbestemmingsplannen zo goed mogelijk vertaald naar de regeling in dit 

bestemmingsplan.  

In een aantal gevallen is dan meer dan 350 m3 toegestaan. Dat is door middel 

van de aanduiding ‘maximum volume’ op de verbeelding aangegeven. 

 

Voor zover bij functieveranderingsinitiatieven gebruik is gemaakt van voorma-

lige agrarische gebouwen om de wooneenheden in te realiseren, is een speci-

fieke aanduiding op de verbeelding opgenomen. Ter plaatse geldt geen 

maximale inhoud voor wooneenheden, maar geldt dat het bestaande gebouw 

als woongebouw is toegestaan met dien verstande dat het aantal wooneenhe-

den, inhoud, goot- en bouwhoogte niet mag worden gewijzigd. 

 

De landschappelijke inpassing die in het kader van functieveranderingsinitia-

tieven heeft plaatsgevonden is aangeduid met de functieaanduiding ‘groen’. 

 

In situaties waarin er nog sprake is van een geldende milieuvergunning, is er in 

een aantal situaties een aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - agrarisch 

medegebruik’ opgenomen. Dit betreft situaties waarin in het geldende be-

stemmingsplan geen agrarisch bouwperceel was opgenomen, dan wel dat er in 

het geldende bestemmingsplan Buitengebied Didam al sprake was van een 

dergelijke aanduiding (zie tabel). 

 

Huidige bestemming Milieuvergunning Voorgestelde toekomstige 

bestemming 

Agrarisch bouwvlak 

Nee Ja Agrarisch medegebruik 

Agrarisch medegebruik 

Ja Ja Agrarisch medegebruik 

Nee Ja Agrarisch medegebruik 

Burgerwoning 

Ja Ja Agrarisch medegebruik 

 

Percelen met een dergelijke aanduiding hebben ruimere mogelijkheden voor 

bijgebouwen gekregen. Voor dit agrarisch medegebruik mag namelijk 250 m² 

worden gebruikt. 
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Daarnaast komen situaties voor waarin er sprake is van een niet-agrarische 

nevenactiviteit. Dit betreft vaak situaties van nevenactiviteiten bij voorheen 

aanwezige agrarische bedrijven. Het agrarisch bedrijf is dan gestopt, maar de 

nevenactiviteit is nog steeds aanwezig, bijvoorbeeld een kleinschalige camping 

of een landlevenwinkel. Voor deze situaties is de aanduiding ‘bedrijf’ opgeno-

men. In een tabel in de regels is vervolgens per adres aangegeven, welke ne-

venfunctie is toegestaan en welke oppervlakte hiervoor mag worden gebruikt. 

Bed- en breakfast is in alle gevallen toegestaan voor zover dit gebruik in de 

woning plaatsvindt. 

 

Voor aan huis gebonden beroepen en bedrijfsactiviteiten is een regeling opge-

nomen. Aan huis gebonden beroepen worden bij recht in woningen toegestaan, 

mits de vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de vloeroppervlakte 

van de woning tot een maximum van 50 m². Aan huis gebonden bedrijven zijn 

met toepassing van een binnenplanse onder voorwaarden eveneens toegestaan. 

Belangrijke voorwaarde is dat sprake is van lichte bedrijvigheid in maximaal 

milieucategorie 2.  

 

In gevallen waarin er op een adres meerdere zelfstandige woningen voorko-

men, dan is voor elke woning een afzonderlijk bestemmingsvlak opgenomen. 

Dat is ook gebeurd in het geval van aaneengebouwde woningen. In die gevallen 

is de kadastrale situatie bepalend geweest voor het leggen van de scheiding 

tussen de bestemmingsvlakken. 

Hiernaast zijn er ook gevallen die waarin sprake is van dubbele bewoningssitu-

aties die zijn ontstaan uit een vroegere vorm van inwoning. Deze situaties zijn 

opgenomen als bestaande situaties met zelfstandige inwoning. In dat kader 

zijn ook bouwactiviteiten toegestaan. 

 

In principe is met toepassing van een binnenplanse afwijking binnen iedere 

woning zelfstandige inwoning toegestaan. Er dient dan te worden aangetoond 

dat wordt voldaan aan de bouwtechnische voorwaarden. In dat geval blijft op 

de verbeelding sprake van één woning en blijven ook de bouwregels voor één 

woning van toepassing. Voor zover sprake is van een bedrijfswoning dient te-

vens te worden aangetoond dat de relatie met de bedrijfsvoering op het per-

ceel is aangetoond. 

Voor zover een woning (eventueel inclusief aanwezige deel) een inhoud heeft 

die meer bedraagt dan 1.000 m³, kan splitsing plaatsvinden in twee zelfstandi-

ge woningen mits dit niet leidt tot belemmerring van omliggende functies en 

mits en sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat onder meer op het gebied 

van geur en geluid. 
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4 . 7   

B e d r i j v e n  e n  v o o r z i e n i n g e n  

De bestaande, legale bedrijven in het plangebied zijn bestemd als ‘Bedrijf’.  

Op elke locatie met de bestemming ‘Bedrijf’ in het buitengebied is een milieu-

categorie 1 of 2 bedrijf toegestaan. Als een bestaand bedrijf valt binnen de 

milieucategorie 1 of 2 is geen nadere bestemming weergegeven. Indien sprake 

is van een bedrijf in een hogere milieucategorie, dan is de omschrijving van 

het bedrijf specifiek in de regels weergegeven. 

Deze wijze van regeling biedt flexibiliteit bij overname van een bedrijfsloca-

tie. 

 

Bij elk bedrijf is de bestaande oppervlakte aan gebouwen in de regels vastge-

steld alsmede de toegestane oppervlakte aan gebouwen binnen de planperio-

de. 

 

Buitenopslag is uitsluitend toegestaan voor zover dit een onlosmakelijk en 

inherent onderdeel is van de bedrijfsvoering van het gevestigde bedrijf. 

 

Het zonne-energiepark bij Azewijn heeft de bestemming ‘Bedrijf – Energie-

park’ gekregen, overeenkomstig de specifiek opgestelde planherziening. Op 

een vergelijkbare wijze is de bestemming ‘Bedrijf – Windturbine’ opgenomen 

voor de twee windturbines nabij Azewijn. Hierbij is de regeling overgenomen 

van het bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. 

 

Specifieke nutsvoorzieningen, zoals trafostations, gasontvangststations et ce-

tera krijgen de bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’.  

 

De bestaande detailhandel, horeca- en maatschappelijke voorzieningen zijn 

respectievelijk in de bestemming ‘Detailhandel’, ‘Horeca’ en ‘Maatschappe-

lijk’ opgenomen. De aard, het gebruik en de omvang van de bebouwing bij 

deze functies is dermate verschillend dat deze voorzieningen specifiek per 

adres in het plan zijn geregeld door middel van een tabel in de regels. 

4 . 8   

R e c r e a t i e  e n  s p o r t  

De bestaande verblijfs- en dagrecreatieterreinen zijn ondergebracht in de 

bestemming ‘Recreatie - Verblijfsrecreatie’ respectievelijk ‘Recreatie - Dagre-

creatie’. In beide bestemmingen zijn nadere bestemmingscategorieën onder-

scheiden. Voor de bestemming verblijfsrecreatie betreft het onder andere een 

groepsaccommodatie, een bungalowpark en kampeerterreinen. Voor de be-

stemming dagrecreatie betreft het onder andere dagrecreatieterreinen en een 

speelpark. 
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De verspreid in het buitengebied gelegen recreatiewoningen hebben de be-

stemming ‘Recreatie –Recreatiewoning’ gekregen. Van deze recreatiewoningen 

is maximaal de bestaande maatvoering toegestaan. 

Ook de bestaande volkstuincomplexen in het buitengebied hebben een positie-

ve bestemming gekregen in de vorm van ‘Recreatie – Volkstuin’. 

 

De regeling voor sportfuncties is vergelijkbaar met de regeling voor bedrijven, 

maatschappelijke voorzieningen en dergelijke. Dat wil zeggen dat de aard, het 

gebruik en de omvang van de bebouwing bij deze functies zich dermate onder-

scheid van elkaar dat deze voorzieningen specifiek in de regels zijn geregeld.  

 

De in het plangebied voorkomende maneges zijn als specifieke vorm vastgelegd 

in de bestemming ‘Sport – Manege’. Binnen de bestemming is ondergeschikte 

horeca toegestaan met een maximale omvang van 100 m². 

4 . 9   

V e r k e e r  

De belangrijke doorgaande wegen in het plangebied hebben de bestemming 

‘Verkeer’ gekregen. Afzonderlijke parkeerterreinen zijn apart bestemd als 

‘Verkeer - Parkeerterrein’. Dit betreft onder andere parkeerterreinen rondom 

het Bergherbos en het parkeerterrein bij het busoverstapstation bij ‘t Heuvel-

tje in Loerbeek. 

De spoorlijn van Arnhem naar Doetinchem is bestemd als ‘Verkeer – Railver-

keer’. 

Paden voor (recreatieve) langzaamverkeersroutes, ruiterpaden en dergelijke 

zijn als doeleind binnen de diverse bestemmingen opgenomen. 

4 . 1 0   

A r c h e o l o g i e  

Voor archeologisch waardevolle gebieden zijn in het bestemmingsplan dubbel-

bestemmingen opgenomen: ‘Waarde – Archeologie’. Daarbij is gekozen voor 

een onderscheid in vijf verschillende bestemmingen, zodat een goede vertaling 

kon worden gemaakt van de gemeentelijke archeologische maatregelenkaart. 

Per bestemming is aangegeven in welk geval er archeologisch onderzoek moet 

plaatsvinden voorafgaand aan een ontwikkeling. 
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Zone  Dubbelbestemming Regeling 

beleidskaart   

AWG1 - betreft archeologische monumenten; 

  Afdoende in Monumentenwet 1988 

   geregeld. 

AWG2 Waarde – Archeologie 1 > 0,3 m: archeologisch inventari- 

  serend veldonderzoek 

AWG3 - puntlocaties, die geen regeling  

  behoeven 

AWG4 Waarde – Archeologie 2 > 30 m2 en > 0,3 m: archeologisch 

  bureauonderzoek (event. karterend  

  veldonderzoek) 

AWV5 Waarde – Archeologische > 100 m2 en > 0,3 m: archeolo- 

 Verwachting 1 gisch inventariserend veldonderzoek 

AWV6 Waarde – Archeologische > 100 m2 en > 0,3 m: archeolo- 

 Verwachting 2 gisch bureauonderzoek 

AWV7 Waarde – Archeologische > 2.500 m2 en > 0,3 m: archeolo- 

 Verwachting 3 gisch inventariserend veldonderzoek 

 

Het verrichten van onderzoek is het uitgangspunt bij de beoordeling of er ar-

cheologische waarden aanwezig (kunnen) zijn. Voor zover op basis van ander 

documentatie materiaal onmiskenbaar vaststaat dat archeologische waarden 

niet zijn te verwachten kan met instemming van de archeologisch deskundige 

een onderzoek achterwege blijven. 

4 . 1 1   

K a b e l s  e n  l e i d i n g e n  

Voor de overige functies binnen het gebied zoals de water-, gas- en hoogspan-

ningsleidingen zijn op de functies afstemde regelingen opgenomen. 

4 . 1 2   

A l g e m e n e  r e g e l s  

Het Bestemmingsplan Buitengebied bevat een aantal algemene regels, zoals 

een anti-dubbeltelregel, algemene bouwregels, algemene gebruiksregels en 

algemene afwijkings- en wijzigingsregels. Enkele algemene regels zijn hierna 

kort ter verduidelijking en verklaring besproken. 

 

A l g emene  aandu i d i n g s r eg e l s  

Op enkele gronden in het plangebied ligt een aanduiding ‘vrijwaringszone – 

molenbiotoop’. Voor deze gronden gelden, in afwijking van hetgeen elders in 

deze regels is bepaald, nadere regels met betrekking tot bouwhoogtes ter 

bescherming van de windvang van de molen. 
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Op de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘milieuzone – grondwaterbe-

schermingsgebied’ mogen ter bescherming van het grondwaterbeschermings-

gebied geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden 

gebouwd zonder toepassing van een afwijkingsbevoegdheid door de gemeente. 

 

Omgev i n g s v e r g unn i n g  ( a an l eg v e r gunn i n g )  

Voor de daarvoor in aanmerking komende bestemmingen is, afhankelijk van de 

te beschermen belangen, aangegeven voor welke werken en/of werkzaamhe-

den een zogenaamde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden (voorheen aanlegvergunning) 

is vereist. Door het verlangen van een omgevingsvergunning kan mogelijke 

aantasting van waardevolle gebiedskenmerken door het uitvoeren van die wer-

ken en werkzaamheden worden voorkomen. 

Bij het beoordelen van een aanvraag om een dergelijke omgevingsvergunning, 

dient een afweging plaats te vinden tussen de (agrarische) belangen welke 

gediend zijn bij het uitvoeren van de vergunningplichtige activiteiten enerzijds 

en de effecten daarvan op natuur en landschap anderzijds; de waarden daar-

van mogen niet onevenredig worden aangetast. 

 

Wi j z i g i n g s b evoeg dheden  

Het Bestemmingsplan Buitengebied maakt met behulp van wijzigingsregels een 

aantal ontwikkelingen mogelijk.  

 

Om voor een wijziging van het bestemmingsplan in aanmerking te komen, 

dient te worden voldaan aan voorwaarden. De voorwaarden zijn per afzonder-

lijke activiteit aangegeven. 

 

De volgende algemene wijzigingsbevoegdheden zijn in het bestemmingsplan 

opgenomen: 

- functieverandering naar wonen; 

- functieverandering naar werken. 

Daarnaast zijn de wijzigingsbevoegdheden voor de oprichting van nieuwe agra-

rische bouwvlakken in het landbouwontwikkelingsgebied (zoals al benoemd in 

paragraaf 3.3) ook bij de algemene wijzigingsbevoegdheden geplaatst evenals 

de wijzigingsbevoegdheden voor de verschuiving en/of vergroting van agrari-

sche bouwvlakken. 

 

Ove r g ang s -  en  s l o t r eg e l s  

Het plan kent tot slot een hoofdstuk met enkele overgangs- en slotregels. De 

regels regelen het overgangsrecht voor de bebouwing en het gebruik van de 

bebouwing in het plangebied. Uit oogpunt van behoorlijk bestuur dienen be-

staande bebouwing en bestaand gebruik, welke afwijken van de in het bestem-

mingsplan opgenomen regels, te kunnen worden voortgezet (overgangsregels).  

De slotbepaling geeft aan onder welke benaming de regels kunnen worden aange-

haald. Overigens wordt voor beide regelingen verwezen naar de betreffende 

regels. 
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5 U i t v o e r i n g  

5 . 1   

H a n d h a v i n g  

Bij het opstellen van een bestemmingsplan voor het buitengebied speelt hand-

having een belangrijke rol. Een goed bestemmingsplan kenmerkt zich niet al-

leen door middel van een goede beheerslaag en ontwikkelingsmogelijkheden 

maar ook door middel van heldere regels en concreet gemeentelijk handha-

vingsbeleid. 

 

Handhaving van bestaande regels is ook van steeds groter belang. Hierbij 

wordt de praktijk van gedogen steeds vaker omgezet naar minder regels met 

een betere handhaving. Om deze reden is het noodzakelijk de bestaande situa-

tie in het plangebied goed te inventariseren. Deze gegevens zijn, naast de 

geldende rechten op grond van vigerende bestemmingsplannen een belangrijke 

onderlegger geweest voor het bestemmingsplan. 

 

Het strikt handhaven van vergunningen, regels en procedures geeft duidelijk-

heid en maakt de samenleving veiliger. Het gedogen moet worden tegenge-

gaan. Overbodige regels en onduidelijke regelgeving zijn daarom getracht 

zoveel mogelijk achterwege te laten. 

5 . 2   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) inwerking getreden 

met daarin opgenomen een afdeling omtrent grondexploitatie, afdeling 6.4. 

Het doel van deze afdeling is om de mogelijkheden voor gemeentebesturen om 

kosten te verhalen, eisen te stellen aan de inrichting, de kwaliteit of de reali-

satie van bouwlocaties te verbeteren. Dit brengt met zich mee dat de gemeen-

te bij de vaststelling van het bestemmingsplan, een wijziging als bedoeld in 

artikel 3.6 lid 1 Wro, een projectbesluit of een beheersverordening kosten 

moet verhalen. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 6.12 Wro.  

 
Bouwp l an  

In artikel 6.12 Wro is bepaald dat een exploitatieplan vastgesteld dient te 

worden voor gronden waarvoor men voornemens is een bouwplan op te stellen. 

In artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) is het bouwplan gede-

finieerd. De nieuwbouw of uitbreiding van een woning of een hoofdgebouw zijn 

onder meer bouwplannen.  
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In het Bestemmingsplan Buitengebied worden dergelijke bouwmogelijkheden 

mogelijk gemaakt. De vraag rijst of voor deze bouwmogelijkheden een ver-

plichting geldt om een exploitatieplan op te stellen of zijn de kosten anders-

zins verzekerd? 

 
N i e uw e  h o o f d g e b ou w e n  

In het Bestemmingsplan Buitengebied worden mogelijkheden geboden om agra-

rische bouwvlakken te vergroten. Door het vergroten van deze bouwvlakken 

kunnen nieuwe hoofdgebouwen gerealiseerd worden. Gezien het voorgaande 

zijn ook hoofdgebouwen bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro. In de 

Nota van toelichting bij het Bro wordt gesteld dat de eerste bouwaanvraag, die 

tot gevolg heeft dat het perceel in gebruik wordt genomen, wordt aangemerkt 

als de aanvraag voor een hoofdgebouw. Dat er in een later stadium op hetzelf-

de perceel nog een gebouw wordt gebouwd dat zal fungeren als hoofdgebouw 

doet niet ter zake. De exploitatiebijdrage voor het kostenverhaal dient te 

worden verbonden aan de eerste bouwaanvraag, dus als het agrarisch bouw-

perceel in gebruik wordt genomen. Dit heeft tot gevolg dat voor bouwmoge-

lijkheden die ontstaan doordat bouwpercelen vergroot worden geen 

kostenverhaal nodig is. Er worden immers geen nieuwe bouwpercelen gereali-

seerd. Deze gebouwen zijn niet aan te merken als hoofdgebouwen in de zin 

van artikel 6.2.1 Bro.  

 
Ove r i g e  on tw i k ke l i n g en  

Overige ontwikkelingen die zich voordoen in het plangebied zullen uitsluitend 

onder de wijzigingsbevoegdheden vallen. Uit het voorgaande blijkt dat bij de 

vaststelling van het bestemmingsplan nog niet hoeft vast te staan dat deze 

kosten worden verhaald. Bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheden zal 

eerst worden bezien of er een kostenverhaalovereenkomst kan worden geslo-

ten. In het uiterste geval kan worden overwogen om bij wijzigingsbevoegdhe-

den een exploitatieplan vast te stellen. 

 
Con c l u s i e  

Voor het Bestemmingsplan Buitengebied is het niet nodig om een exploitatie-

plan op te stellen. De te verhalen kosten zijn anderszins verzekerd of de 

bouwmogelijkheden zijn niet aan te merken als een bouwplan in de zin van 

artikel 6.2.1 Bro.  

5 . 3   

P l a n s c h a d e  

Bij het opstellen van het bestemmingsplan zijn de risico's op planschade voor-

afgaand ingeschat. Als een belanghebbende door het nieuwe bestemmingsplan 

schade lijdt of zal lijden, kan hij bij de gemeente 'planschade' claimen. 
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Het voorliggende bestemmingsplan is hoofdzakelijk een conserverend plan, 

waarin de bestaande rechten zoveel mogelijk zijn gerespecteerd. Daarnaast 

worden er vrijwel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Er is dan ook 

geen planschade te verwachten als gevolg van dit bestemmingsplan.  

 

Bij iedere nieuwe aanvraag wordt bezien of er planschade mogelijk is. Indien 

dit het geval kan zijn zal met de belanghebbende aanvrager een overeenkomst 

worden gesloten zoals bedoeld in artikel 6.4a van de Wro. Daarmee kan wor-

den voorkomen dat de gemeenschap voor de planschadekosten moet opdraaien 

die gemaakt worden in het belang van de aanvrager. 

5 . 4   

R e s u l t a t e n  i n s p r a a k  e n  o v e r l e g  

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft van 24 juni tot en met 4 augustus 

2010 ter inzage gelegen in het kader van de inspraak. In dat kader zijn er 138 

inspraakreacties binnengekomen. Alle reacties zijn samengevat en van een 

antwoord voorzien in het inspraakverslag, dat als separate bijlage bij deze 

toelichting is opgenomen. 

 

Tegelijkertijd is het plan toegezonden aan diverse instanties in het kader van 

het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro). 13 instanties hebben een reactie ingediend. Ook deze reacties zijn sa-

mengevat en beantwoord. Dat is opgenomen in het vooroverlegverslag, dat 

eveneens als bijlage bij deze toelichting is opgenomen. 

 





 

 

B i j l a g e n  

B i j l a g e  1 .  o v e r z i ch t  b e s t aande  s i t u a t i e s  

 

Ove rz i c h t  b e s t aande  i n t en s i ev e  v eehoude r i j en :  

 

STRAAT HUIS-NUMMER  PLAATS 

De Klakert 1  AZEWIJN 

Gerwardstraat 6  AZEWIJN 

Maatweg 2  AZEWIJN 

Netterdseweg 1  AZEWIJN 

Netterdseweg 2  AZEWIJN 

Ompertsestraat 13  AZEWIJN 

Op den Dam 13  AZEWIJN 

Terborgseweg 24  AZEWIJN 

Den Hamweg 14  BEEK 

Kerkhuisstraat 22  BEEK 

Polmanstraat 1  BEEK 

Bosslagstraat 2  DIDAM 

Bosstraat 15  DIDAM 

Bosstraat 25  DIDAM 

Fluunseweg 14  DIDAM 

Foxheuvelstraat 4  DIDAM 

Fuukweg 9  DIDAM 

Greffelkampseweg 17  DIDAM 

Greffelkampseweg 58  DIDAM 

Groenestraat 1  DIDAM 

Haaghweg 2  DIDAM 

Haaghweg 16  DIDAM 

Hengelderweg 6  DIDAM 

Hoeveslag 3  DIDAM 

Hoeveslag 5  DIDAM 

Holthuizerstraat 14  DIDAM 

Kerkwijkweg 2 A DIDAM 

Kerkwijkweg 5  DIDAM 

Kollenburgweg 6  DIDAM 

Korenweg 5 A DIDAM 

Loiderhofweg 2 B DIDAM 

Loilderhofweg 6  DIDAM 

Loilderhofweg 13  DIDAM 

Meisterholt 1  DIDAM 

Meisterholt 7  DIDAM 

Melderstraat 23  DIDAM 



 

 

Melderstraat 24  DIDAM 

Oude Maatsestraat 14 A DIDAM 

Oude Zandweg 9  DIDAM 

Tatelaarweg 11  DIDAM 

Tatelaarweg 13  DIDAM 

Tatelaarweg 24  DIDAM 

Tatelaarweg 32  DIDAM 

Truisweg 4  DIDAM 

Truisweg 9  DIDAM 

van Rouwenoortweg 56  DIDAM 

Van Voorstweg 3  DIDAM 

Braamtseweg 5 A KILDER 

Braamtseweg 8  KILDER 

Doetinchemseweg 5  KILDER 

Julianaboom 1  KILDER 

Rinkomsweg 20  KILDER 

Rozenpas 8  KILDER 

Rozenpasweg 18  KILDER 

Groot Lobberikweg 1 A LOERBEEK 

Noorder Markweg 11  LOERBEEK 

Spoelweg 4  LOERBEEK 

Stillewaldweg 8  LOERBEEK 

Lange Heg 4  STOKKUM 

Langeboomsestraat 6  VETHUIZEN 

Langeboomsestraat 7  VETHUIZEN 

Langeboomsestraat 14  VETHUIZEN 

De Kemp 1  WIJNBERGEN 

Kruisallee 2  WIJNBERGEN 

Langeboomsestraat 20  WIJNBERGEN 

Rodenbroekweg 2  WIJNBERGEN 

Terborgseweg 5 A ZEDDAM 

 

 

 

Ove rz i c h t  b e s t aande  kweker i j en :  

- Haaghweg 5 te Didam; 

- Nabij Greffelkampseweg/Klompenhorstweg te Didam; 

- Korenweg 5 te Didam; 

- Kwekerij De Ank, Oude Doetinchemseweg ten noorden van Zeddam. 

 

 

O v e r z i c h t  b e s t aande  g l a s tu i n bouwbed r i j v en :  

- Hogenend 85 te Didam. 

 

 



 

 

B i j l a g e  2 :  n a der e  u i t l e g  b ep a l en  v an  de  i n houd  v an  d e  

won i n g  

 

VOORBEELD 1 

 

Overkapping als onderdeel van het dakvlak. De ruimte onder de overkapping 

telt niet bij de inhoud van de woning. Voor zover de ruimte onder de kap 

wordt gebruikt voor woondoeleinden, wordt deze wel bij de inhoud gerekend. 

 

 

Dakoverstek 

 

 



 

 

 

 

Terras wordt niet meegeteld bij de inhoud van de woning. Het valt onder het 

dakvlak en buiten het buitenwerks gevelvlak. Eventueel kunnen zijmuren wor-

den gebouwd buiten het buitenwerks gevelvlak, tot onder het dakvlak van de 

woning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9,5 

 

 

 

 

1. Overdekt terras: behoort niet tot de inhoud van de woning en wordt 

tevens niet gerekend als bijgebouw dan wel tot de oppervlakte aan 

bijgebouwen. 

2. Inpandig bijgebouw: behoort niet tot de inhoud voor de woning. 

3. Rode lijn = buitenwerks gevelvlak: hier direct boven bevindt zich het 

(denkbeeldig) dakvlak dat meetelt bij de inhoud van de woning. 

 

 

 

1 2 
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4. Bij de aangepijlde ruimte dienen als inpandig bijgebouw te worden 

aangemerkt nu deze ruimten zowel via de begane grond als via de 

verdieping niet vanuit de woning bereikbaar zijn. 
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5. Feitelijk dakvlak 
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Sep a r a t e  b i j l a g en  

 

 

- Vooroverlegverslag d.d. 7 februari 2011; 

- Inspraakverslag d.d. ….. 

- Onderzoek natuurwaarden Bestemmingsplan Buitengebied d.d. 18 maart 

2011; 

- PlanMER Bestemmingsplan Buitengebied d.d. 18 maart 2011. 

 

 

 


