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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Helofytenveld Eelde-West van de gemeente Tynaarlo;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1730.BPHelofytenEelde-0201 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de planregels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 

bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aan- of uitbouw:

een onderdeel van een hoofdgebouw dat door de vorm daarvan onderscheiden kan worden 

en dat door zijn ligging en/of in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm;

1.6  agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van 

gewassen en/of door middel van het houden van dieren, waaronder wordt begrepen 

opfokbedrijven;

1.7  bebouwing:

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

1.8  bestaand:
1. het gebruik/de bebouwing dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan aanwezig en/of in uitvoering was; 

2. het onder 1 bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, de voorheen geldende begeersverordening, daaronder 

begrepen het overgangsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening, of een 

andere planologische toestemming; 

3. in afwijking van het bovenstaande wordt onder bestaand ook verstaan het gebruik dat 

en de bebouwing die op grond van een, voor de inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan aangevraagde, omgevingsvergunning mag worden uitgevoerd dan wel 

opgericht.

1.9  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.10  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.11  bijgebouw:

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

architectonische verschijningsvorm ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel 

gelegen hoofdgebouw;

1.12  boom:

een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 

cm op 1,3 m hoogte boven het maaiveld;

1.13  bosplantsoen:

één- tot driejarige meest inheemse struiken en bomen, maar ook naaldhout die gebruikt 

worden voor de aanplant van bossen, groensingels of hout; 

1.14  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk;

1.15  gebouw:

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

wanden omsloten ruimte vormt;

1.16  grondgebonden agrarisch bedrijf:

een agrarisch bedrijf, waarbij hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van open grond, 

waaronder productiegerichte paardenhouderijen worden begrepen;

1.17  hakhout:

hout, ten behoeve van gebruik, dat gekapt wordt van bomen en struiken met één 

wortelstelsel met daarop verscheidene stammen; 

1.18  helofytenveld:

een gebied met een natuurlijk systeem ten behoeve van de zuivering van water door planten, 

zoals riet;

1.19  hoofdgebouw:

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmeting, dan wel gelet op de 

bestemming, als het belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en 

uitbouwen;

1.20  houtopstand:

één of meer bomen, hakhout, een houtwal en bosplantsoen; 

1.21  kampeermiddel:
a. een tent, een vouwwagen, een camper, een toercaravan of een huifkar;

b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte 

daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, dat geheel of ten dele blijvend kan worden 

gebruikt voor een recreatief dag- en/of nachtverblijf;

1.22  peil:
1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van 

de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte 
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van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

3. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil (of een plaatselijk 

aan te houden waterpeil); 

1.23  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval 

verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, 

seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk:

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

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 

en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel. Voor zover in de regels een goothoogte is 

voorgeschreven is deze niet van toepassing op dakkapellen en op dakvlakken die niet 

evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen en andere ondergeschikte dakvlakken;

2.4  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de uitoefening van grondgebonden agrarische bedrijven;

b. helofytenveld, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch 

- helofytenveld';

c. cultuurgrond;

met daaraan ondergeschikt:

d. recreatief medegebruik;

e. educatief medegebruik;

f. behoud van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden;

met de daarbij behorende:

g. wegen en waterlopen, fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen en overige 

infrastructurele voorzieningen;

h. nutsvoorzieningen;

i. waterhuishoudkundige voorzieningen;

j. groenvoorzieningen.

De bestemming recreatief medegebruik is beperkt tot de inrichting en het gebruik van 

dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van voet-, fiets- en ruiterpaden, picknickplaatsen, 

parkeervoorzieningen, de inrichting van visoevers en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

voorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan ten behoeve van educatief medegebruik;

b. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3 m;

c. de oppervlakte bedraagt ten hoogste 30 m2.  

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de 

volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, 

bedraagt ten hoogste 6 m. 

3.3  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag is bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het 

bepaalde in lid 3.1 voor het weiden van dieren, anders dan voor de uitoefening van 

grondgebonden agrarische bedrijven, mits het functioneren van het helofytenveld hiermee 

niet onevenredig wordt of kan worden geschaad. 
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3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

3.4.1  Verbod

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

en werkzaamheden uit te voeren:

a. het uitvoeren van bodembewerkingen dieper dan 0,3 m;

b. het verleggen en verharden van zandwegen. 

3.4.2  Uitzonderingen op verbod

Het in lid 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. nodig zijn voor de aanleg van het helofytenveld;

b. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

dit plan;

d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.

3.4.3  Toepassingsvoorwaarden

De in lid 3.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden.
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Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen en water;

b. openbare nutsvoorzieningen; 

c. een ondergronds gemaal ter plaatse van de aanduiding 'gemaal'. 

Binnen de bestemming zijn bestaande voorzieningen in de vorm van speelplaatsen, fiets- en 

voetpaden, sierbestrating en overige verhardingen begrepen. 

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden gebouwd.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 

m. 
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met een functie voor intern en doorgaand verkeer; 

b. fiets- en voetpaden; 

c. parkeer- en groenvoorzieningen. 

Onder groenvoorzieningen is een inrichting als water begrepen. 

Van de wegen bedraagt het aantal rijstroken niet meer dan twee. 

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen

Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden gebouwd.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks voor de 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, bedraagt ten hoogste 3 m.
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Artikel 6  Water

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water.

In de bestemming zijn tevens oeverstroken en groenvoorzieningen begrepen. 

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen

Ten aanzien van deze bestemming geldt dat geen gebouwen mogen worden gebouwd. 

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
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Artikel 7  Leiding - Watertransport

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Watertransport' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 

geldende bestemming(en) tevens bestemd voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van 

een ondergrondse leiding voor het transport van hemelwater en water als gevolg van 

riooloverstort met de daarbij behorende belemmeringenstrook. 

7.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 

hoogste 3 m;

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag  

uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 

vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor 

zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering.

7.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 7.2 voor het bouwen 

overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), indien de veiligheid van de 

betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de 

betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 

geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

7.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de 

volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;

b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen;

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem dieper dan 30 cm; 

d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage, 

dieper dan 30 cm;

e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

7.4.2  Uitzonderingen op het verbod

Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten 

aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;

b. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse 

netten vormen;

c. reeds in uitvoering zijn of aanwezig zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

dit plan;

d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
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7.4.3  Toepassingsvoorwaarden

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden, kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden 

niet strijdig zijn met de veiligheid van de leiding en van de bijbehorende 

belemmeringenstrook. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijvingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruik van gronden als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik 

onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor zover deze opslag 

geschiedt in het kader van het normale onderhoud en behoudens de gronden waar dit 

overeenkomstig dit plan is toegestaan;

b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor overige verblijfsrecreatie;

d. het gebruik of laten gebruiken van gronden en/of gebouwen voor een seksinrichting;

e. het storten van puin en/of afvalstoffen; 

f. het permanent opslaan van goederen.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

de milieusituatie;

worden afgeweken van het bepaalde in het plan:

a. en worden toegestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van wegen 

onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of 

-intensiteit daartoe aanleiding geven;

b. en worden toegestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden indien 

een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

c. ten aanzien van maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 

afmetingen en percentages voorzover dit gelet op het gebruik en/of de constructie 

noodzakelijk is; 

d. voor de bouw van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van openbaar nut 

zoals gemalen, transformatorstations, telefooncellen, wachthuisjes en dergelijke, tot 

een maximum inhoud van 200 m³ en een maximum bouwhoogte van 3 m, mits deze op 

zorgvuldige wijze landschappelijk worden ingepast;

e. ten behoeve van de bouw van ooievaarspalen; 

f. het asfalteren van klinkerwegen en het verleggen en verharden van zandwegen, mits 

geen onevenredige afbreuk plaatsvindt van de cultuurhistorische waarden.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

1. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

2. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 11.1 eerste sublid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 

bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;

3. lid 11.1 eerste sublid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op 

het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 

in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling 

van dat plan.

11.2  Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

1. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

2. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.2 

eerste sublid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig 

gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt 

verkleind;

3. indien het gebruik, bedoeld in lid 11.2 eerste sublid, na de inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;

4. lid 11.2 eerste sublid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met 

het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling 

van dat plan.
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Artikel 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Helofytenveld Eelde-West. 
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