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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doel van het bestemmingsplan

In het kader van het actualiseren van alle bestemmingsplannen van de gemeente Tynaarlo 

heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het gebied Dennenoord in 

Zuidlaren.

Doel van de actualisatieopgave is enerzijds om een actueel planologisch kader te creëren 

voor het gehele grondgebied van de gemeente, zodat regels zoveel mogelijk gelijkgesteld 

worden. Anderzijds is het nieuwe bestemmingsplan opgesteld om te voldoen aan de eisen 

uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die voorschrijft dat bestemmingsplannen niet ouder 

dan 10 jaar mogen zijn. 

In dit bestemmingsplan worden de bestaande functies conform het huidige, legale gebruik 

bestemd. Hiermee worden de bestaande rechten gerespecteerd voor zover dat niet stuit op 

strijdigheid met huidige wet- en regelgeving. Een belangrijk deel van het plangebied is 

aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het voorliggende bestemmingsplan is dan ook 

mede bedoeld als beschermd plan ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988.

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied ligt ten zuidwesten van de kern Zuidlaren en ten noordoosten van de 

provinciale weg N34. De globale begrenzing in het westen is de Schipborgerweg, het noorden 

de Ludinge en Stationsweg, in het oosten de Schapendrift. De zuidelijke grens is het einde 

van het bestaande bosgebied. 
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Figuur 1: begrenzing plangebied bestemmingsplan Dennenoord (bron: googlemaps)

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Het plangebied is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan Dennenoord. In dit 

bestemmingsplan hebben de gronden de volgende bestemmingen:

maatschappelijke voorzieningen;

bos;

grasland;

gemengd gebied;

wegverkeer;

Het vigerende bestemmingsplan is vastgesteld op 18 juli 2000 en goedgekeurd door het 

college van Gedeputeerde Staten van Drenthe op 6 februari 2001. Op 15 mei 2002 heeft de 

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State uitspraak gedaan over dit bestemmingsplan 

en het in stand gelaten.
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Figuur 2: verbeelding vigerend bestemmingsplan.

1.4  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het relevante beleidskader beschreven zoals dat van toepassing is op 

het plangebied. Hoofdstuk 3 beschrijft het plangebied en in hoofdstuk 4 worden de 

omgevingsaspecten beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in op de juridische planopzet die gekozen 

is, waarna de toelichting van het bestemmingsplan wordt afgesloten met de economische en 

maatschappelijke haalbaarheid in hoofdstuk 6 en 7.
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

2.1  Rijksbeleid

2.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 

2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de 

Snelwegomgeving. Tevens vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de volgende 

documenten: PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de 

agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, 

bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke- en mobiliteitsbeleid wordt meer aan 

provincies en gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De 

Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een 

degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie Rijksdoelen 

geformuleerd:

de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van 

Nederland te versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) 

vestigingsklimaat; 

de bereikbaarheid verbeteren; 

zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 

De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke- en mobiliteitsbeleid meer 

bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud 

van groene ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van 

de situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor 

kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied moet gebeuren. Het opstellen van dit 

bestemmingsplan past in die lijn.

2.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) regelt de doorwerking van 

nationale belangen op ruimtelijk gebied in gemeentelijke bestemmingsplannen door het 

stellen van de juridische kaders. Het Barro is ook wel bekend als de AMvB Ruimte. Het 

besluit is per 17 december 2011 in werking getreden, met uitzondering van de artikelen 

2.3.6, 2.6.9, 3.2 en 3.5 en titel 2.13.

In het huidige Barro zijn opgenomen:

Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam;

Militaire terreinen en -objecten;

De Wadden;

De kust (inclusief primaire kering);

De grote rivieren;

De Werelderfgoederen.

In de wijziging van het Barro dat op 1 oktober 2012 in werking is getreden, worden de 

volgende onderwerpen toegevoegd: 

Reserveringen uitbreidingen weg en spoor;
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Veiligheid vaarwegen;

Het netwerk voor elektriciteitsvoorziening;

De buitendijkse uitbreidingsruimte in het IJsselmeer;

Bescherming van de (overige) primaire waterkeringen;

Reservering voor rivierverruiming Maas;

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Dit bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk waarop het Barro specifiek van 

invloed is. Een klein gedeelte van het plangebied is aangewezen als EHS. Hier worden geen 

nieuwe bouwmogelijkheden geboden die de EHS mogelijk kunnen aantasten. Het Barro staat 

de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan dan ook niet in de weg.

Conclusie Rijksbeleid:

Het beschreven rijksbeleid geeft geen directe uitgangspunten voor dit bestemmingsplan. Het 

rijksbeleid staat de uitvoering van dit bestemmingsplan niet in de weg.

2.2  Provinciaal beleid

2.2.1  Omgevingsvisie Drenthe

Provinciale staten van Drenthe hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe 

vastgesteld. De Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische 

ontwikkeling van Drenthe voor de periode tot 2020. De visie formuleert de belangen, 

ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke 

domein. De Omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede Provinciaal omgevingsplan (POPII) 

en is een integratie van vier wettelijk voorgeschreven planvormen; de provinciale 

ruimtelijke structuurvisie, het provinciaal milieubeleidsplan, het regionaal waterplan en 

het provinciaal verkeers- en vervoersplan. Nieuwe ontwikkelingen dienen in principe 

passend te zijn binnen dit beleidskader van de provincie.

De missie van de provincie is: 'Het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het 

ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten'. De kernkwaliteiten 

die de provincie bepaald heeft voor Drenthe zijn:

rust, ruimte, natuur en landschap;

oorspronkelijkheid (authenticiteit, Drents eigen);

naoberschap (leefbaarheid);

menselijke maat;

veiligheid;

kleinschaligheid (Drentse schaal).

De provincie wil in het landelijk gebied voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor 

landbouw, recreatie en toerisme en bedrijvigheid. Drenthe moet aantrekkelijk blijven voor 

recreanten en toeristen. Van provinciaal belang is daarom het verbeteren en ver-nieuwen 

van het bestaande aanbod van verblijfs- en dagrecreatie en van de toeristisch-recreatieve 

infrastructuur. Zowel de landbouw- als de toeristisch/recreatieve sector spelen een 

belangrijke rol bij het behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten.
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2.2.2  Omgevingsverordening

De provincie Drenthe heeft begin 2012 de 'Zevende wijzigingstranche van de Provinciale 

Omgevingsverordening Drenthe' ter inzage gelegd. In deze verordening worden door de 

provincie bindend zaken voorgeschreven aan gemeenten in de provincie. Ook ten aanzien 

van de inhoud van bestemmingsplannen zijn hierin voorwaarden opgenomen ter 

bescherming van provinciale belangen.

In deze herziening is onder andere de Ecologische hoofdstructuur (EHS) binnen de provincie 

gedeeltelijk opnieuw begrensd. In dit plangebied ligt een klein gedeelte van die ecologische 

hoofdstructuur (zie figuur 3). Het betreffende gebied is voorzien van de bestemming 'Bos' die 

aantasting van de natuurlijke / ecologische waarden tegengaat en ontwikkeling van 

natuurwaarden nastreeft.

Figuur 3: Ecologische hoofdstructuur (EHS) (bron: www.drenthe.nl)

Aangezien het hier om een volledig conserverend bestemmingsplan gaat, dat geen nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk maakt, is het plan in overeenstemming met de provinciale 

verordening.

Conclusie provinciaal beleid

Het provinciaal beleid staat de uitvoering van dit bestemmingsplan niet in de weg.

2.3  Beleid Waterschap Hunze en Aa's

Het Waterschap Hunze en Aa's heeft specifiek beleid dat van invloed kan zijn op het 

plangebied. Het Waterschap Hunze en Aa's heeft ten aanzien van het aspect water 

belangrijke doelstellingen. Zo dienen watersystemen duurzaam beheerd te worden. 

Daarnaast zorgt het waterschap voor een balans, waarbij de watersystemen aan de ene kant 

bescherming bieden aan de leefomgeving en tegelijkertijd zelf ook beschermd worden voor 

negatieve invloeden vanuit die omgeving. Inrichting, beheer en onderhoud van de 

watersystemen zijn gebaseerd op een evenwichtige toepassing van ecologische en 

technische concepten, respectievelijk van natuurlijk en menselijk vernuft. 

Onderstaand worden een aantal algemene beleidsuitgangspunten beschreven. In paragraaf 

4.9 staan de resultaten van de watertoets die is uitgevoerd voor dit project. 
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2.3.1  Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw

In de aard en omvang van de waterproblematiek doen zich structurele veranderingen voor 

die nopen tot een nieuwe aanpak in het waterbeleid. Het doel van deze startovereenkomst is 

te bevorderen dat de met het oog daarop noodzakelijke gemeenschappelijke aanpak van 

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen tot stand komt waarbij ieder van de 

betrokken bestuursorganen bijdraagt vanuit zijn specifieke verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden.

In deze startovereenkomst wordt het nieuwe waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het 

voorkomen van wateroverlast, zoals vastgelegd in het kabinetsstandpunt 'Anders omgaan 

met water, waterbeleid in de 21e eeuw' uitgewerkt. Dit vindt uiteraard plaats binnen het 

kader van ander bestaand Rijksbeleid. Uitwerking van veiligheid en het voorkomen van 

wateroverlast vindt waar nodig en mogelijk plaats in een integrale werkwijze waarbij de 

aanpak van watertekorten, tegengaan van verdroging en verdere verbetering van de 

waterkwaliteit worden betrokken. Ook zijn er goede mogelijkheden om de uitvoering te 

combineren met plannen op andere beleidsterreinen, zoals de reconstructie van het 

landelijk gebied, de aanleg van de ecologische hoofdstructuur, winning van 

oppervlaktedelfstoffen, landinrichting en overige gebiedsgerichte projecten, woningbouw en 

de aanleg van bedrijventerreinen. Door klimaatverandering (zeespiegelstijging en nattere 

winters en drogere zomers) en bodemdaling vergt dat een continue inspanning van alle 

betrokkenen. Bij de aanpak wordt gewerkt met projecten die uitgaan van de problemen op 

middellange termijn (5 tot 20 jaar) waarbij telkens een doorkijk plaatsvindt naar de lange 

termijn (20 tot 50 jaar). Deze lange termijnscenario's worden gebruikt om het “geen spijt” 

gehalte van de middellange-termijnbesluiten te beoordelen.

2.3.2  Beheerplan 2010 - 2015

Waterschap Hunze en Aa's heeft voor de periode 2010 t/m 2015 een nieuw beheerplan 

vastgesteld. Dit plan maakt inzichtelijk waar Hunze en Aa's de komende jaren op inzet. Er 

staat in welke opgaven er op het gebied van veiligheid, voldoende en schoon water spelen, 

welke maatregelen Hunze en Aa's neemt en wat de kosten daarvan zijn. Hiermee speelt het 

waterschap in op de klimaatverandering en Europese normen voor schoon en gezond water. 

Verder wordt het huidige beleid en beheer voor diverse thema's globaal toegelicht en wordt 

er teruggekeken op de vorige planperiode (2003-2009).

Iedere gemeente heeft samen met het waterschap een waterplan opgesteld (zie paragraaf 

2.4.3. In de waterplannen is een maatregelenpakket opgenomen voor het waterbeheer in 

stedelijk gebied. De maatregelen richten zich op waterkwantiteit, waterkwaliteit en 

communicatie en worden door de gemeente en het waterschap gezamenlijk uitgevoerd. 

Conclusie beleid waterschap Hunze en Aa's

Vanwege het conserverende karakter van het bestemmingsplan vinden er geen 

veranderingen plaats aan de waterhuishouding. Het aspect water vormt daarmee geen 

beperking voor dit bestemmingsplan.

2.4  Gemeentelijk beleid

2.4.1  Structuurplan gemeente Tynaarlo (2006)

De gemeente Tynaarlo heeft haar ruimtelijk beleid weergegeven in een structuurplan. Dit 

structuurplan is onder de werking van de Wet ruimtelijke ordening een structuurvisie 

geworden.

Voor het verantwoord maken van keuzes is in dit structuurplan de zogenaamde 

lagenbenadering van ruimtelijke ontwikkeling gevolgd. Bij deze methodiek (waarvan 

overigens verschillende varianten in omloop zijn) wordt de leefomgeving voorgesteld als 
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een samenstel van ‘lagen’. Er wordt van drie hoofdlagen uitgegaan:

1. de (natuurlijke) ondergrond;

2. het infrastructurele netwerk;

3. de occupatielaag (het grondgebruik door de mens).

Elk van deze drie is opgebouwd uit een aantal sublagen. De ondergrond is bijvoorbeeld de 

resultante van lagen als de geologie, het bodempatroon, het (natuurlijke) waterstelsel en de 

planten- en dierenwereld. Binnen het infrastructurele netwerk zijn afzonderlijke lagen te 

onderscheiden voor de wegen, spoorlijnen, waterwegen, luchtvaart en onder- en 

bovengrondse leidingen. De occupatielaag, tenslotte, is opgebouwd uit de verdeling van 

woon-, werk-, recreatie-, landbouwgebieden en andere vormen van menselijk grondgebruik. 

Het landschap in het gebied in kwestie is de resultante van alle lagen samen, waarbij het 

begrip landschap zowel slaat op de groen-blauwe als de bebouwde ruimte (stads- en 

dorpslandschap).

De crux van de lagenbenadering als planningsmethodiek is dat de onderliggende lagen een 

sturende rol vervullen voor de bovenliggende. Dit betekent dat bij het maken van 

occupatiekeuzes, zoals de locatie van nieuwe woon- en werkgebieden, de ondergrond met al 

z’n sublagen de belangrijkste ordenende en sturende factor vormt. Daarnaast speelt ook het 

optimaal gebruikmaken van het bestaande verkeersnetwerk expliciet een rol in het 

planningsconcept. Een belangrijk kenmerk van de drie hoofdlagen is een verschil in 

dynamiek. De ondergrond (of ‘groen-blauwe’ onderlegger) is het domein van de 

laag-dynamische functies, waarin (autonome) ontwikkelingen in een traag tempo verlopen. 

Geforceerde ingrepen in hoog tempo in deze laag hebben veelal ook negatieve effecten. Het 

verkeersnetwerk ontwikkelt zich in een hoger tempo, maar is bij een doordachte planning 

toch voor een langere tijd bedoeld dan het occupatiepatroon met de hoog-dynamische 

functies, waarin veelvuldig veranderingen optreden.

De lagenbenadering bij ruimtelijke planning impliceert in essentie het kiezen voor een 

duurzame ontwikkeling, ofwel voor een ontwikkeling “die tegemoet komt aan de behoeften 

van het heden zonder de behoeftevoorziening van toekomstige generaties in gevaar te 

brengen’’ (Brundtlandrapport van de Verenigde Naties, 1987). Een belangrijk uitgangspunt 

hierbij is respect voor de natuurlijke draagkracht van de aarde, die immers het ’aquarium’ 

vormt waarvan ons (over)leven afhankelijk is. Als de groen-blauwe onderlegger 

onvoldoende wordt gerespecteerd, zadelen we onze nakomelingen op met milieuprobl emen 

die misschien onomkeerbaar zijn of hen in ieder geval voor zware opgaven stellen. Hetzelfde 

geldt voor het slecht benutten van het bestaande verkeersnetwerk. Juist omdat de gemeente 

hoge waarde hecht aan een duurzame ontwikkeling, is in dit structuurplan gekozen voor de 

methodiek van de lagenbenadering.

In het structuurplan wordt kort dit plangebied aan de orde gebracht. Er wordt over 

Zuidlaren geschreven dat:

De meest opvallende ingreep voltrok zich aan de westzijde van het dorp, langs de Zuides. Naast 

het optrekken van bebouwing langs de Stationsstraat, is ten zuiden van de Stationsweg in 

1895 gestart met de bouw van het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord, te midden van veel 

bosaanplant in Engelse landschapsstijl. Dennenoord werd aangelegd volgens het 

paviljoenstelsel. Kenmerkend is de spreiding van diverse verpleegtehuizen over het circa 100 

hectare grote terrein. Tegenwoordig is dit gebied beschermd dorpsgezicht.

Voor het overige komt het plangebied niet specifiek aan bod. Omdat het bestemmingsplan 

conserverend van karakter is en geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt staat de 

structuurvisie van de gemeente de uitvoering van dit bestemmingsplan niet in de weg.
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Figuur 4: fragment structuurplankaart Tynaarlo (rode cirkel geeft globale ligging plangebied).

2.4.2  Landschapsontwikkelingsplan (2009)

In het structuurplan uit 2006 is de integrale visie op de ruimtelijke inrichting van de 

gemeente Tynaarlo neergelegd. Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is een thematische 

uitwerking van dit structuurplan, waarin de ambities ten aanzien van het landschap 

aangescherpt wordt en wordt gekomen tot een uitvoeringsplan. Het LOP heeft de status van 

structuurvisie. Dit betekent dat nieuw ruimtelijk beleid hieraan getoetst wordt. Dennenoord 

ligt in het gebied dat is gekarakteriseerd als 'Hondsrug' en als 'jonge ontginningen 

heidebossen'.

Karakteristiek van het landschap

Het deelgebied van de Hondsrug wordt begrensd door de flank van het Hunzedal in het 

oosten en het dal van de Drentsche Aa in het westen. De in noord-zuidelijke richting 

georiënteerde Hondsrug heeft grotendeels een zeer groene uitstraling. Er is binnen dit 

deelgebied een tweedeling te onderscheiden. Het westen is het meest bosrijk. Het centrale 

deel van de Hondsrug wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van dorp- en 

escomplexen. Hier is meer sprake van afwisseling tussen open en dichte ruimtes.

De oostflank sluit aan op het open landschap van het Hunzedal. De Drentsche Aa vormt de 

grens van de westelijke flank. Op de hoge gronden, in aansluiting op het beekdal, liggen 

ecologisch waardevolle gebieden zoals De Vijftig Bunder, het Noordlaarderbosch en Wilde 

Veen. Ook bevinden zich in dit gebied een zandwinplas, campings, huisjesterreinen/ 

bungalowparken en tuincentra. De samenhang binnen de natuurgebieden onderling en 

binnen de beboste flank van de Hondsrug als geheel staat daarmee onder druk. De Hondsrug 

tekent zich in vergelijking met de andere ruggen het duidelijkst af ten opzichte van de 

omliggende beekdalen. Dat komt niet alleen door de stevige bebossing (en bebouwing van 

Zuidlaren), maar ook door de hogere ligging. De dorpenweg N386 voert dwars over de 

Hondsrug. De overgangen van de beekdalen naar de rug zijn door het hoogteverschil en het 

landschappelijke contrast markant en echt te ervaren als 'entrees van het dorp', een grote 

kwaliteit. 

Zuidlaren is een groot dorp met vele gezichten. De oude kern van Zuidlaren is een goed 

voorbeeld van een groot esdorp met vele brinken. Vooral in de jaren 60 en 70 heeft het dorp 

een grote groei doorgemaakt. Een relatief recente ontwikkeling is de omvorming van het 

Kazerneterrein, dat grenst aan de overgang naar het Hunzedal, tot woonwijk. Hierbij is veel 

aandacht besteed aan interne kwaliteit en de oriëntatie op de omgeving. De hoofdrichtingen 

in het landschap ter plaatse, een kenmerkende 'ladderstructuur' is opgepakt. De Zuideresch 

is gaaf en open en wordt omgeven door de woonbebouwing van Zuidlaren en het 

(naaldbos)rijke terrein van het instituut Dennenoord. De randen van de verschillende 

functies rond de es zijn zorgvuldig vormgegeven met respect voor het zicht op en de beleving 

vanuit de open ruimte. De relatie van het dorp met de omgeving is aan de zuidzijde over het 
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algemeen goed ontwikkeld. Alleen een aantal kleinere nieuwe woonbuurten aan de zuidzijde 

van Zuidlaren ligt vrij koud in het landschap, óók aan de zijde van de es. Op de Zuideresch 

waren vroeger vennetjes aanwezig die gedempt zijn.

Ambitie

De Hondsrug kent een sterk eigen gezicht en zeer onderscheidende kwaliteiten ten opzichte 

van de andere deelgebieden binnen de gemeente Tynaarlo. Het LOP is er op gericht deze 

gemeente- en provinciegrensoverschrijdende kwaliteiten te koesteren voor de toekomst. Er 

zijn in dit deelgebied geen planmatige grootschalige transformaties, bijvoorbeeld nieuwe 

woonwijken, te verwachten, die (voor) investering in het landschap nodig maken. Er heeft 

zich in de loop van de tijd wel een aantal geleidelijke ontwikkelingen (recreatie, 

dorpsuitbreiding) voltrokken, die met elkaar afbreuk doen aan de kwaliteit van het 

landschap van de dorpsomgeving. Hier is verbetering gewenst. Het gaat onder andere om 

verbetering van de landschappelijke relatie tussen de Hondsrug en het Hunzedal en om 

versterking van de relatie tussen het dorp en de essen.

Figuur 5: De Hondsrug (bron LOP) 

Inrichtingsprincipes 

In de loop van de Middeleeuwen ontwikkelde zich de zogenaamde “escultuur” als 

landbouwsysteem. Dat resulteerde in het esdorpenlandschap, dat tot het begin van deze 

eeuw bepalend was voor het Drents zandgebied. De dorpen en hun onmiddellijke omgeving 

zijn steeds een ensemble met een aantal kenmerkende elementen. De akkers lagen op de 

hoger gelegen goed ontwaterde gronden en waren in een groot complex verenigd, de es. Deze 

akkers waren continue in gebruik. Om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden werd er 

ieder voorjaar organische mest opgebracht, waardoor de eerdgronden ontstonden. De es 

zelf heeft een open karakter, dat versterkt wordt door een duidelijke ruimtelijke begrenzing, 

namelijk de esrand. Eswallen, bestaande uit een singel van eiken, die van oudsher het doel 

van veekering hadden, vormen samen met de strubbenbosjes of andere bosjes de esrand.

Doelstelling van het LOP waar ook bij de inrichting van het plangebied Dennenoord rekening 

mee gehouden dient te worden zijn:

behoud openheid van de es;

duidelijke ruimtelijke esrand bestaande uit eswal en eikenhakhoutbosjes (nieuwe 

ontwikkelingen in de esrand dienen hierin ingepast te worden);

dorpswegen beplant met eikenlanen tot aan de laatste boerderij, horende bij het dorp;
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dorpsbrink beplant met eiken;

landschappelijke overgang dorp – landschap bijv. d.m.v. bomenweide, singel, 

dorpsbosje;

landschappelijke overgang dorp- es bijv. d.m.v. bomenweide, hagen;

ontwikkelen van rondje om de es waarin cultuurhistorisch waardevolle elementen in de 

omgeving van het dorp d.m.v. een wandelpad aan elkaar en het dorp verknoopt worden. 

De jonge ontginningen (heidebossen) zijn veelal ontstaan als werkverschaffing in de jaren 

'30. De ambitie is om van deze gebieden een veelzijdiger mozaïek te maken, waarin de 

ecologische betekenis en de recreatieve potenties optimaal benut worden door het creëren 

van gradiënten, het omvormen van de monotone naaldbossen naar meer natuurlijkere 

bossen en het verbinden van natuurgebieden met elkaar. Nieuwe ontwikkelingen kunnen in 

het gebied plaatsvinden mits zorgvuldig ingepast in een bestaand of nieuw boscomplex, 

waarbij zij bijdragen aan de eerder genoemde ambitie. Cultuurhistorische elementen 

worden verbijzonderd en krijgen een ruimtelijke samenhang.

Doelstelling van het LOP waar ook bij de inrichting van het plangebied rekening mee 

gehouden dient te worden zijn:

ontwikkelen van een veelzijdig mozaïek;

versterken van ecologische ambities en benutten van de potenties door middel van 

creëren van gradiënten, het omvormen van de monotone naaldbossen;

verbinding van natuurgebieden door nieuwe koppelstukken;

nieuwe ontwikkelingen worden zorgvuldig ingepast door middel van bosxcomplexen en 

zorgen voor toegankelijkheid van landschap;

verbijzonderen en verbindingen van cultuurhistorische elementen.

2.4.3  Waterplan gemeente Tynaarlo

Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met taken en verantwoordelijkheden 

op het gebied van water. In de eerste plaats betreffen dit de wettelijke taken. Als gevolg van 

de Wet Gemeentelijke Watertaken worden deze opnieuw ingedeeld. Naast de huidige taken 

met betrekking tot riolering (gemeentelijke verantwoordelijkheid tot de kavelgrens), 

onderhoud van water in bebouwd gebied en baggerwerkzaamheden, komt de zorgplicht voor 

hemel- en grondwater. In de toekomst zal het onderhouden en baggeren van water in 

bebouwd gebied wellicht worden overgedragen naar het waterschap. De watertaken voor de 

gemeente bestaan dan uit de zorgplicht ten aanzien van afval-, hemel- en grondwater. Maar 

naast deze wettelijke taken speelt de gemeente steeds meer ook een beleidsmatige rol. Bij de 

inrichting van nieuwe uitbreidingsplannen zal het aspect water nadrukkelijk aan de orde 

moeten worden gesteld. Afwenteling van verantwoordelijkheden naar andere organisaties 

moet bij de (her)inrichting van gebieden worden voorkomen In het Waterplan staat 

beschreven dat de gemeente samen met private partijen aandacht schenkt aan het 

waterbelang. Hiervoor is onder andere de watertoets uitgevoerd die beschreven is in 

paragraaf 4.9. Hierin zijn de gevolgen voor het aspect water beschreven.

In mei 2008 is het waterplan van de gemeente Tynaarlo opgesteld. In dit plan formuleert de 

gemeente Tynaarlo onder meer haar integraal beleid op het gebied van water en 

bijbehorende ambities. Het plangebied valt onder het thema Wonen en Werken. Het 

waterplan maakt onderscheid in verschillende thema's, waar voor elk thema ambities zijn 

opgesteld. De ambities voor het thema wonen en werken luiden:

stedelijk water(systeem) duurzaam inrichten;

schoon hemelwater afkoppelen;

waterkansenkaart gebruiken ten behoeve van waterhuishoudkundige randvoorwaarden;

niet afwentelen door toepassen van de tritsen vasthouden, bergen en afvoeren en 

schoonhouden, scheiden en zuiveren;

de gezamenlijke opstellers van het waterplan communiceren samen over water richting 
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de burgers;

het zuinig omgaan met drinkwater wordt gestimuleerd.

Tenslotte zet de gemeente Tynaarlo in op duurzaamheid. Het op 25 maart 2008 vastgestelde 

beleidsplan Duurzaam Bouwen heeft als doel om richting te kunnen geven aan het duurzaam 

gebruiken en inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving. In het beleidsplan zijn de 

ambities voor de middellange termijn vastgelegd. Voor het daarin opgenomen 

ambitieniveau is het streven gericht op wettelijk niveau met een plus. Het gaat daarbij ook 

om het creëren van een gezonde, comfortabele en veilige omgeving. Voor het bepalen van 

ambities is aansluiting gezocht bij het Milieubeleidsplan.

Voor het bevorderen van Duurzaam Bouwen is de gemeente kaderstellend. De gemeente laat 

de markt zoveel ruimte als mogelijk om zelf te bepalen op welke manier duurzaamheid in 

onder meer gebouwen en omgeving wordt gerealiseerd. Dit en de veelal kleinschalige 

ontwikkelingen is voor de gemeente aanleiding alleen actief in de voorlichtende sfeer te zijn. 

Hierbij wordt met name aandacht besteed aan energiebesparing en het gebruik van 

duurzame energie.

2.4.4  Gemeentelijke visie op externe veiligheid

Met de Visie externe veiligheid geeft de gemeente Tynaarlo haar visie op de beheersing van 

veiligheidsrisico's binnen de gemeente. Het gaat dan om risico's als gevolg van opslag, 

gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarmee geeft de gemeente ook het 

ambitieniveau aan. Op basis van deze visie wordt een nadere invulling gegeven aan de 

beleidsvrijheid op het gebied van externe veiligheid. Zo wordt aangegeven hoe de gemeente 

omgaat met (de verantwoording van) het groepsrisico (GR) en de richtwaarde bij het 

plaatsgebonden risico (PR) bij beperkt kwetsbare objecten. 

De bestaande risicovolle inrichtingen voldoen aan de gestelde veiligheidseisen conform de 

wet- en regelgeving en worden gehandhaafd. Omdat veilig wonen een belangrijk 

uitgangspunt is en de gemeente hier veel waarde aan hecht, biedt ze geen ruimte meer voor 

nieuwe risicovolle inrichtingen. 

De aan te houden afstanden zijn in de wetgeving benoemd als risicocontouren waarbij de 

plaatsgebonden risicocontour 10-6 een belangrijke is. Woonwijken, scholen, 

bejaardenhuizen et cetera worden gezien als kwetsbare objecten en mogen niet in deze 

risicocontour van een inrichting komen te liggen. Beperkt kwetsbare objecten, zoals 

kantoren, bedrijfswoningen, sporthal of restaurant, kunnen bij uitzondering binnen de 

risicocontour komen te liggen. Echter, het belang van een veilige leefomgeving heeft de 

gemeente aangegrepen om beperkt kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden 

risicocontour 10-6 niet toe te staan. 

Naast de genoemde risicocontour moet volgens de wetgeving ook worden gekeken naar de 

bevolkingsdichtheid in een bepaalde straal rondom een dergelijke risicovolle inrichting. Dit 

wordt het groepsrisico genoemd. Immers des te meer mensen er wonen of verblijven, des te 

groter de kans op meer slachtoffers als er iets gebeurt. De wetgeving heeft een zachte norm 

(oriëntatiewaarde) voor het groepsrisico gesteld en laat de gemeente vrij om haar eigen 

beleid hierin te ontwikkelen. De gemeente heeft deze vrijheid genomen en zal de 

oriëntatiewaarde als toetsnorm hanteren. Dit betekent dat een toename van het aantal 

mensen voor wonen of verblijven wordt geaccepteerd zolang de oriëntatiewaarde niet wordt 

overschreden. 

Verder zal een toename van het groepsrisico altijd goed worden gemotiveerd waarbij de 

gemaakte keuzes worden verantwoord en vastgelegd in het bijbehorende document, 

bijvoorbeeld het bestemmingsplan of een milieuvergunning. Voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over de rijkswegen en provinciale wegen (A28, A7, N34 en N386) en het 

spoor sluit de gemeente zich aan bij de veiligheidsafstanden conform het nog in 

ontwikkeling zijnde rijksbeleid. De gemeente zal dan, indien nodig, in de 
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bestemmingsplannen zones rond de wegen en het spoor opnemen waarbinnen geen 

gebouwen zijn toegestaan. 

Samengevat luidt de ambitie voor nieuwe situaties, in de termen genoemd in de wetgeving, 

als volgt:

Tabel 1: gemeentelijk beleid externe veiligheid. 

Overschrijding 

grenswaarde PR (10-6) 

voor kwetsbare 

objecten 

Overschrijding 

richtwaarde PR (10-6) 

voor beperkt 

kwetsbare objecten 

Overschrijding 

oriënterende waarde 

GR 

Toename GR

Gemeente Tynaarlo Niet acceptabel Niet acceptabel  Niet acceptabel Acceptabel onder 

voorwaarden

 

Inrichtingen

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) richt zich, zoals uit de naam reeds blijkt, 

primair op inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Welke inrichtingen onder de 

werking van het besluit vallen, blijkt uit artikel 2, lid 1. Deze inrichtingen brengen risico's 

met zich mee voor de in de omgeving gelegen risicogevoelige objecten. Het besluit 

onderscheidt twee categorieën risicogevoelige objecten, namelijk kwetsbare objecten en 

beperkt kwetsbare objecten. Vervolgens geeft het besluit waarden voor het risico dat 

toelaatbaar wordt geacht voor deze objecten. Hierbij worden twee vormen van risico 

onderscheiden. 

In het besluit is het plaatsgebonden risico gedefinieerd als de kans per jaar dat een persoon 

die onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een 

inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met 

een gevaarlijke stof. Dit risico laat zich goed ruimtelijk vertalen aangezien het gaat om 

punten waar zich een bepaald risico voordoet. Deze punten kunnen worden verbonden tot 

een contour. 

Voor de zogenaamde categoriale inrichtingen, inrichtingen waarbij slechts één stof of 

categorie van stoffen verantwoordelijk is voor het risico, kan het plaatsgebonden risico 

eenvoudig worden bepaald. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om lpg, enkelvoudige opslagen, 

ammoniakopslag en dergelijke. Voor deze inrichtingen is op basis van een ministeriële 

regeling de plaatsgebonden risicocontour vertaald in een afstand. Bij de niet-categoriale 

inrichtingen, inrichtingen waarbij niet steeds dezelfde stoffen aanwezig zijn en waarbij 

stoffen wellicht worden bewerkt, kan geen standaard afstand worden bepaald. De ligging 

van de plaatsgebonden risicocontour zal hierbij moeten worden bepaald door een 

risicoanalyse. 

Voor kwetsbare objecten geldt een harde normstelling in de vorm van een grenswaarde. 

Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. De grenswaarde dient altijd en de 

richtwaarde dient zoveel mogelijk in acht te worden genomen. Zowel de grens- als de 

richtwaarde voor het plaatsgebonden risico is bepaald op 10-6 per jaar. 

Voorts 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. 

In het besluit wordt dit gedefinieerd als de (cumulatieve) kansen dat ten minste 10, 100 of 

1.000 personen overlijden als direct gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van 

de inrichting en van één ongeval in die inrichting, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

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 

verantwoordingsplicht aan de hand van het risico. Ten aanzien hiervan moet een 

belangenafweging plaatsvinden. De wijze waarop met het groepsrisico moet worden 
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omgegaan, blijkt uit een bij het besluit behorende ministeriële regeling en de beschikbare 

Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico (2007). 

Ook hier doet zich het verschil voor tussen categoriale en niet-categoriale bedrijven. Voor 

categoriale bedrijven kan aan de hand van de tabellen uit de ministeriële regeling worden 

bepaald of het aantal personen in het invloedsgebied, in combinatie met het gevaar van de 

risicobron, de oriënterende waarde overschrijdt. Bij niet-categoriale bedrijven moet altijd 

een berekening van het groepsrisico worden uitgevoerd. In paragraaf 4.5 wordt nader 

ingegaan op het aspect externe veiligheid en de eventuele gevolgen hiervan voor het 

plangebied.

2.4.5  Milieubeleidsplan

Op 9 december 2008 is het Milieubeleidsplan van de gemeente Tynaarlo vastgesteld. Dit 

plan is te beschouwen als een uitwerking van het structuurplan van de gemeente Tynaarlo. 

De ontwikkelingen uit het eerder genoemde structuurplan zijn hierbij als uitgangspunt 

gehanteerd.

In het Milieubeleidsplan wordt het beleid daarom getransformeerd naar een 

gebiedsgerichte benadering met de nadruk op kwaliteitsontwikkeling. Aan de verschillende 

omgevingsfactoren worden kwaliteiten toegedicht. Het plan geeft inzicht in de 

uitgangspunten en milieuambities van de gemeente. Ook bevat het plan een overzicht van 

milieudoelen, uitgewerkt in concrete acties en projecten.

Het milieubeleidsplan maakt onderscheid in verschillende gebiedstypen met elk 

verschillende doelen. Deze gebiedstypen zijn: 

bebouwde omgeving; 

bedrijventerreinen; 

verkeer en vervoer; 

natuur; 

recreatie; 

landschap. 

Op het plangebied is het gebiedstype 'bebouwde omgeving' van toepassing. In zowel de 

bestaande bebouwde omgeving als bij nieuwbouw is de ambitie gericht op het behoud en 

waar mogelijk versterken van de (milieu)omgevingskwaliteit. Ook het toekomstgericht 

bouwen, herinrichten en renoveren speelt een rol. Bij ontwikkelingen op het gebied van 

wonen dient te worden ingegaan op duurzaamheden, het treffen van duurzame maatregelen. 
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Hoofdstuk 3  Plangebied

De belangrijkste functie in het plangebied is de instelling Dennenoord die zich richt op 

ziekenzorg. In Nederland zijn enkele inrichtingen voor ziekenzorg gesticht, die op dezelfde 

leest zijn geschoeid als Dennenoord. In Dennenoord zijn echter het sterkst de 

oorspronkelijke uitgangspunten bewaard gebleven. De dorpskernachtige nucleus, die uit 

hoofdpaviljoen, kerk en watertoren bestaat , is volgens het aanwijzingsbesluit ex artikel 35 

Monumentenwet 1998 van 21 februari 2007 uniek te noemen. In dit hoofdstuk wordt kort 

het plangebied beschreven.

3.1  Beschermd dorpsgezicht Dennenoord

In 1895 is gestart met de bouw van het gesloten psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord op 

een terrein van ongeveer 100 hectare. Omdat de bosrijke omgeving geacht werd een 

heilzame werking te hebben, werd gekozen voor een paviljoenstelsel in een parkachtige 

aanleg. Het groene karakter sluit goed aan bij de bijzondere esdorpenstructuur van 

Zuidlaren. Het opvallend grote aantal brinken, ontstaan door de parallel lopende beekdalen 

in langgerekte vorm met essen, geeft het dorp Zuidlaren een vergelijkbaar groen en open en 

sinds 1969 beschermd gezicht.

Figuur 6: Situatie Dennenoord rond 1900.

Ten zuiden van de Stationsweg werden in eerste instantie het hoofdpaviljoen, de 

directeurswoning, de watertoren en de kerk gebouwd. Dit was het begin van een 

bebouwingstraditie van vrijstaande paviljoens. Deze paviljoenachtige opzet, die tot 

resultaat heeft dat het terrein de sfeer van een campus uitademt, was tot op vrij recente 

datum richtinggevend voor verdere uitbreiding van de inrichting. 

blad 23 van 116                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Dennenoord Zuidlaren    

Gemeente Tynaarlo    

Projectnummer 247739    

Figuur 7: Groenstructuur rond 1900.

Grenzend aan de Stationsweg is de opzet meer lineair met een groepering van gebouwen aan 

de Hoofdlaan. De bebouwing aan de westzijde van deze laan (uit de jaren zeventig/tachtig 

van de 20e eeuw) telt veelal drie lagen. De meest recente bebouwing aan de westzijde is niet 

meer in de vorm van paviljoenen gerealiseerd, maar als geschakelde eenheden en telt 

slechts één bouwlaag, in sommige gevallen met een kap.

Het gebied ten noorden van de Stationsweg heeft een eigen, van de parkaanleg afwijkende 

ruimtelijke karakteristiek, waarin het Noordersanatorium met de ervoor gelegen tuinaanleg 

en het bosgebied erachter, de centrale plaats inneemt. Dit geheel, gebouwen en aanleg, is 

als monument beschermd.

blad 24 van 116                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Dennenoord Zuidlaren    

Gemeente Tynaarlo    

Projectnummer 247739    

Figuur 8: grens beschermd dorpsgezicht Dennenoord.

Met het oog op de afstemming op het beschermd dorpsgezicht wordt een aantal kenmerken 

rechtstreeks benoemd. Dit betreft de onderdelen van de landschappelijke parkaanleg die het 

karakter van de campus benadrukken en de gebouwen die de kern (nucleus) van de campus 

vormen. De regeling in het bestemmingsplan met betrekking tot deze onderdelen is 

afgestemd op de instandhouding er van. Dit betreft de openbare ruimte met:

groenpartijen;

de monumentale solitaire bomen;

de vijverpartijen;

de (herten)weides;

het keienpad en de monumentale beukenlaan in het oosten;

de monumentale eikenlaan in het westen;

en de zichtassen en de hiermee verbonden focus-points zoals:

de beide gebouwen van het Noordersanatorium (Rijksmonument);

het hoofdgebouw en de watertoren;

de dienst-/poortwoning;

de kerk;

de directiewoning "het witte huis";

de slagerij/worstmakerij;

het paviljoen Vredestein;
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De overige kenmerken vervullen een meer ondersteunende rol, waarbij ten aanzien van de 

bebouwing met name de spreiding goed aansluit bij het karakter van een campus. De 

regeling in het bestemmingsplan geeft ten aanzien van deze onderdelen de mogelijkheid van 

een nadere afweging op basis van het kunnen stellen van nadere eisen. Als bijlage 1 is een 

beschrijving opgenomen van het te beschermen dorpsgezicht Dennenoord.

3.2  Monumenten en beeldbepalende panden

Zoals eerder beschreven herbergt het gebied een aantal Rijks-, provinciale monumenten en 

beeldbepalende panden. De monumenten hoeven in een bestemmingsplan niet specifiek 

beschermd te worden omdat de Monumentenwet 1988 hiervoor van toepassing is. In dit 

bestemmingsplan worden de beeldbepalende panden wel beschermd door een specifieke 

aanduiding (specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend) en bijbehorende regels. Van deze 

panden wil de gemeente dat de hoofdvorm wordt gehandhaafd. Onderstaand worden de 

monumenten en beeldbepalende panden in het plangebied weergegeven.

Rijksmonument:

De volgende panden zijn als Rijksmonument aangewezen:

Stationsweg 161

Stationsweg 163

E6 (hoofdgebouw)

E42 (Watertoren)

Provinciale monumenten:

De volgende panden zijn als provinciaal monument aangewezen:

Kruiskerk (E 37);

directiewoning 'Het Witte Huis'(E3);

Beeldbepalende panden:

De volgende panden in het plangebied zijn als beeldbepalend aangemerkt en voorzien van 

een specifieke bouwaanduiding op de verbeelding:

E61-E65 

E8 

E10 

E13 

E16 

E19 

E20 

E36 

E24 

E21 

E67 

E25 

E28 

E29 

E30

E35

E45

E48
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Naast een bouwaanduiding op de verbeelding worden deze panden in de regels nader 

beschermd. 

3.3  Nadere typering te beschermen waarden

De stedenbouwkundige opzet van Dennenoord heeft belangrijke cultuurhistorische waarde 

als representant van de ontwikkeling van de psychiatrische ziekenzorg. De parkaanleg is, 

naast stedenbouwkundig ontwerpmiddel, tevens de neerslag van het psychiatrische 

ideeëngoed van rond de eeuwwisseling. De campusgedachte, gebaseerd op losstaande 

paviljoenen in een parkachtige omgeving is goed bewaard gebleven. Deze ruimtelijke 

kwaliteit is eveneens een kenmerk van de verpleegkundige uitgangspunten van Dennenoord. 

Als zodanig is Dennenoord een exemplarisch en goed herkenbaar voorbeeld van een 

kenmerkende cultuur- en sociaal-historische ontwikkeling in de jongere Nederlandse 

stedenbouw en bouwkunst. 

Stedenbouwkundige en architectuurhistorische waarden

Het te beschermen gebied heeft zoals eerder beschreven het karakter van een campus 

bestaande uit een landschappelijke parkaanleg met daarin opgenomen lossen paviljoens. 

De nucleus van de campus wordt gevormd door de oudste bebouwing van het terrein. De 

paviljoens en overige bebouwing zijn goed herkenbare voorbeelden van 

architectuurhistorische ontwikkelingen in de jongere Nederlandse bouwkunst. Beide 

gebouwen van het Noorder Sanatorium hebben een dermate grote cultuur-, 

architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde dat deze reeds als Rijksmonument 

zijn aangewezen.

Historische waarden

De stedenbouwkundige opzet van Dennenoord heeft belangrijke cultuurhistorische waarde 

in de ontwikkeling van de psychiatrische ziekenzorg. De parkaanleg is, naast 

stedenbouwkundig ontwerpmiddel, tevens de neerslag van het psychiatrisch ideeëngoed van 

rond de eeuwwisseling.

Gaafheid

Hoewel de campusgedachte goed is behouden, is de ruimtelijkheid door recente 

ontwikkelingen onder druk komen te staan. De aanleg van kleinschalige woonwijken op het 

terrein, voortvloeiend uit de laatste ontwikkelingen in de psychiatrische ziekenzorg, is 

gebaseerd op het stedenbouwkundig uitgangspunt van geschakelde laagbouweenheden. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Archeologie

In opdracht van de gemeente Tynaarlo heeft BAAC bv een archeologisch verwachtingskaart 

en beleidskaart voor de gemeente opgesteld. Aanleiding is de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg. Deze wet, die op 1 september 2007 van kracht is geworden, geeft aan dat 

de gemeente inzicht dient te hebben in de (te verwachten) archeologische waarden binnen 

haar grondgebied. De archeologische verwachtingskaart en beleidskaart is verwerkt in de 

structuurvisie 'Archeologie'. Deze heeft op dit moment de status van ontwerp.

De structuurvisie bestaat uit drie kaarten. Op de bronnenkaart staan de bekende 

archeologische waarden. Op de landschaps- en verwachtingskaart is van de verschillende 

landschapseenheden binnen de gemeente de trefkans op archeologie weergegeven in de 

vorm van verwachtingszones. Voor de bekende, te verwachten archeologische waarden en 

de verwachtingszones is archeologiebeleid opgesteld. De archeologische beleidskaart is 

afgeleid uit de bronnenkaart en de archeologische verwachtingskaart. De beleidskaart 

vormt het instrument waarmee vergunningaanvragen kunnen worden getoetst. Indien 

archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht, geven de eerder genoemde kaarten 

informatie over de aanwezige of te verwachten archeologische resten.

Figuur 9: archeologische verwachtingskaart.

Het plangebied kent een hoge tot middelhoge verwachting als het gaat om onaangetaste 

archeologische restanten in de bodem. Daarom is in het archeologiebeleid vastgelegd dat 

voor dergelijke gebieden een archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden bij ingrepen 

met een geplande bodemverstoring met een oppervlakte van 1.000 m² en dieper dan 30 

centimeter beneden maaiveld. Dit bestemmingsplan maakt gelet op het conserverende 

karakter dergelijke ontwikkelingen op dit moment niet mogelijk zodat specifiek onderzoek 

achterwege gelaten kan worden. Wel zijn de gebieden specifiek beschermd door middel van 

een dubbelbestemming die bepaalde ingrepen koppelt aan een omgevingsvergunning die 
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vooraf afgegeven moet worden. In het kader van deze vergunning dient dan archeologisch 

onderzoek uitgevoerd te worden. Hiermee zijn de eventuele archeologische waarden in het 

gebied goed beschermd en vormt het aspect archeologie geen belemmering. 

Er zijn, gezien de verwachtingswaarden in het plangebied, twee dubbelbestemmingen 

opgenomen Waarde-Archeologie en Waarde - Archeologische verwachting. De Waarde 

-Archeologie is het gebied met de hoogste verwachtingswaarde. Hier dient onderzoek 

uitgevoerd te worden voor bouwwerken groter dan 100m² en bij bodemingrepen die dieper 

gaan dan 30 centimeter. Dit is vastgelegd in de regels in de bouwregels. Voor de 

dubbelbestemming Waarde-Archeologische Verwachting geldt dat bij bouwwerken groter 

dan 1000m² en/of bodemingrepen dieper dan 30 centimeter een onderzoek uitgevoerd moet 

worden. In onderstaande tabel is een samenvatting van de regeling gemaakt ten aanzien van 

de regelingen met betrekking tot archeologie.

Tabel 2: Archeologische beschermingsregimes in het bestemmingsplan.

Categorie Bouwverbod Omgevingsvergunning Afwijking Legenda-eenheden

Archeologische 

Rijksmonumenten

alleen aanduiding op de verbeelding AMK-beschermd

Waarde Archeologie nee ja 100m² 

30 centimeter

AMK - Historische 

kern 

BT - historische 

elementen 

AV-dekzandkoppen 

beekdal en 

vennetjes/laagten 

AV - voorde

Waarde 

Archeologische 

verwachting

nee ja 1000 m² 

30 centimeter 

drainering en sleuven

AV - (middel)hoge 

verwachting

De kolom legenda-eenheden verwijst naar de gemeentelijke beleids- en advieskaart (BAAC 

2011). De gebieden die op deze kaart zijn aangewezen als 'Lage archeologische verwachting' 

en 'verstoord of archeologisch onderzocht en vrijgegeven' behoeven geen bescherming in het 

bestemmingsplan en zijn ook niet verwerkt in bovenstaande tabel.

4.2  Bodem

De tijd dat elke bodemvervuiling moest worden aangepakt ligt achter ons. Belangrijkste 

criterium hierbij is, of de vervuiling zodanig is, dat er sprake is van risico's voor gezondheid 

of milieu. In de praktijk blijken er vrijwel nooit risico's te zijn voor de gezondheid van 

mensen. Milieurisico's (verspreiding en ecologie) komen wel voor, maar meestal gaat het 

erom dat eventuele vervuilingen afstemming vereisen met bepaalde ontwikkelingen. Op dit 

moment is er sprake van een omslag van saneren naar beheren en behoeven alleen de 

zogeheten "ernstige vervuilingen" in meer of mindere mate aangepakt te worden. De 

maatregelen worden daarbij afgestemd op de functie.

Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet bodembescherming (Wbb). Het doel van de 

Wbb is om te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen ontstaan. Voor 

bestaande bodemverontreinigingen is aangegeven in welke situaties (omvang en ernst van 

verontreiniging) en op welke termijn sanering moet plaatsvinden. Hierbij dient de 

bodemkwaliteit tenminste geschikt te worden gemaakt voor de functie die erop voorzien is, 

waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
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Het beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde 

functie. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit. Hier is geen 

sprake van een verdachte locatie en bovendien is de nieuwe functie op zich ook niet gevoelig 

voor een eventuele vervuiling. Binnen het plangebied is geen sprake van verdachte locaties. 

Ook worden er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, zodat specifiek 

bodemonderzoek achterwege gelaten kan worden.

4.3  Cultuurhistorie

Per 1 januari 2012 is het Bro gewijzigd. Hierin is onder meer opgenomen dat het 

bestemmingsplan een beschrijving moet geven van de wijze waarop rekening is gehouden 

met de cultuurhistorische waarden. Wat al voor archeologie gold, geldt nu dus ook voor 

andere cultuurhistorische waarden, zoals bijzondere gebouwen en landschappelijke 

structuren. Daarmee ligt bij gemeenten de verantwoordelijkheid keuzen te maken ten 

aanzien van de cultuurhistorische waarden. Dit plangebied betreft vrijwel in zijn geheel een 

beschermd dorpsgezicht, de cultuurhistorische waarden zijn dan ook van groot belang. In 

hoofdstuk 3 is uitgebreid beschreven hoe de gemeente de bescherming van de 

cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan geregeld heeft. Kortheidshalve wordt 

hiernaar verwezen als het gaat om het aspect cultuurhistorie.

4.4  Ecologie

Algemeen

Ten aanzien van natuurwaarden zijn zowel gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet en 

Ecologische Hoofdstructuur) als soortbescherming (Flora- en faunawet) van belang.

Natuurbeschermingswet 1998

Uit een oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 

oktober 2005 in werking is getreden, van belang. Deze wet onderscheidt drie soorten 

gebieden, te weten:

a. door de minister van LNV aangewezen gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en 

Habitatrichtlijn;

b. door de minister van LNV aangewezen beschermde natuurmonumenten;

c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.

De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de 

vorm van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde 

Staten of de minister van LNV). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt 

plaats door middel van het bestemmingsplan. De speciale beschermingszones hebben een 

externe werking, zodat ook ingrepen die bui ten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen 

veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats.

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de 

Natuurbeschermingswet 1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het 

geval wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt, waarvan moet worden aangenomen dat 

daarvoor geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden 

verkregen. Speciale beschermingszones maken onderdeel uit van een samenhangend 

Europees ecologisch netwerk: Natura 2000. Dit netwerk is vergelijkbaar met de Nederlandse 

Ecologische Hoofdstructuur, echter op Europees niveau. Het plangebied maakt geen 

onderdeel uit van een Natura 2000 gebied zodat dat geen belemmering vormt voor dit 

bestemmingsplan.

Ecologische Hoofdstructuur
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De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 

toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het 

netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 

verbindingszones. De provinciale EHS ligt voor een gedeelte in het plangebied. Gronden die 

behoren tot de provinciale EHS hebben conform het geldende bestemmingsplan de 

bestemming Bos gekregen. Bestaande gebouwen zijn voorzien van een bouwvlak dat strak 

rondom de bestaande bebouwing is gelegd. De bestemming maakt de bouw van nieuwe 

gebouwen niet mogelijk en zorgt daarmee voor een goede bescherming van de provinciale 

EHS.

Flora en fauna

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet regelt de 

bescherming van wilde dier- en plantensoorten. In de wet zijn de voormalige Jacht- en 

Vogelwet opgenomen, alsmede de soortbeschermings- paragrafen uit de 

Natuurbeschermingswet. Tevens is een deel van de verplichtingen op grond van de Europese 

Vogel- en Habitatrichtlijn opgenomen. De Flora- en faunawet verbiedt om dieren te doden of 

hun rust- of verblijfplaats te verstoren. Ook legt de wet de zorgplicht van de burger voor de 

flora en fauna vast. Er zijn vrijstellingsbepalingen, onder andere in verband met de jacht en 

de schadebestrijding. Afwijkingen van de verbodsbepalingen zijn mogelijk indien geen 

afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk waarvoor op dit moment 

ecologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bij eventuele ontwikkelingen zal een aparte 

planologische procedure gevolgd moeten worden en zal in dat kader ecologisch onderzoek 

uitgevoerd moeten worden.

4.4.1  M.e.r.-regelgeving

Sinds 1 april 2011 is het verplicht om in bestemmingsplannen aandacht te schenken aan de 

vraag of er sprake is van milieugevolgen van een bestemmingsplan waarvoor een 

Milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Ook voor projecten die onder de 

drempelwaarden liggen uit het Besluit m.e.r. moet door het bevoegd gezag geoordeeld 

worden of er sprake is van significant negatieve effecten waarvoor een MER opgesteld moet 

worden. Dit bestemmingsplan is conserverend van aard waardoor er geen activiteiten 

mogelijk gemaakt worden uit de C- of D- lijst van het Besluit m.e.r. Het opstellen van een 

planMER of een m.e.r.-beoordeling in het kader van dit bestemmingsplan kan dan ook 

achterwege gelaten worden.

4.5  Externe veiligheid

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen 

met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of 

transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. 

Het huidige beleid voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi), welke 27 oktober 2004 van kracht is geworden. Het externe 

veiligheidsbeleid voor transport van gevaarlijke stoffen staat in de Circulaire 

Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen(cRvgs), welke op 4 augustus 2004 in de 

Staatscourant is gepubliceerd.

Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op 

een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle 

activiteit. Binnen de 10-6 /jaarcontour (welke als wettelijke harde norm fungeert) mogen 

geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Het groepsrisico (GR) is een maat 
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voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het 

GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. De 

verantwoordingsplicht draait kort gezegd om de vraag in hoeverre risico's, als gevolg van 

een ruimtelijke ontwikkeling, worden geaccepteerd en indien noodzakelijk welke 

veiligheidsverhogende maatregelen daarmee gepaard gaan.

Figuur 10: overzicht plangebied op risicokaart (bron: www. risicokaart.nl).

In de directe omgeving van het plangebied zijn een tweetal bedrijven actief die vallen onder 

de werking van het Bevi. Het betreft het zwembad direct ten oosten van het plangebied en een 

LPG-reservoir ten westen ervan (zie figuur 10). De plaatsgebonden risicocontouren van 

beide locaties vallen echter niet over dit plangebied heen. De invloedsgebieden van beide 

inrichtingen vallen buiten het plangebied en zijn niet van invloed op de planvorming. Omdat 

het een conserverend bestemmingsplan is en dus het aantal aanwezige personen niet zal 

veranderen door dit bestemmingsplan verandert ook het groepsrisico niet.

4.6  Geluid

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer, door spoorwegverkeer, en/of 

door inrichtingen (industrielawaai) het milieu mag belasten, is geregeld in de Wet 

geluidhinder. De wet stelt, dat in principe de geluidbelasting op de gevel van woningen niet 

hoger mag zijn dan de maximaal toelaatbare waarde, dan wel een nader bepaalde waarde 

(hogere waarde). De kern van Zuidlaren en het Dennenoordterrein zijn aangewezen als 30 

km/u gebied waardoor specifiek geluidsonderzoek voor deze gebieden niet nodig is. Het 

gedeelte van de Stationsweg dat binnen het plangebied is opgenomen is 50km/u. Omdat er 

geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden hoeft ook voor dit gedeelte geen 

specifiek geluidsonderzoek uitgevoerd te worden. 
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Figuur 11: geluidbelasting wegverkeerslawaai 2020. Groene vlak betreft een belasting van ca. 

42-48 dB.

Wel is er een geluidcontour vanwege het geluid van het verkeer dat over de N34 rijdt die 

over een gedeelte van het plangebied ligt. Binnen deze contour staan geen geluidgevoelige 

objecten, deze worden ook niet mogelijk gemaakt met dit plan. Daarom kan specifiek 

onderzoek achterwege gelaten worden. De betreffende zone is, conform het vigerende 

bestemmingsplan op de verbeelding van het bestemmingsplan aangegeven. 

4.7  Kabels en leidingen

In het plangebied liggen geen kabels en leidingen die een speciale bescherming nodig 

hebben in dit bestemmingsplan. Wel ligt ten noorden van het plangebied een gasleiding. De 

invloed van deze leiding is echter niet beperkend voor de mogelijkheden in dit 

bestemmingsplan. 

4.8  Luchtkwaliteit

Per 15 november 2007 is de nieuwe regelgeving voor luchtkwaliteit in werking getreden. De 

Wet luchtkwaliteit vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. De wet voorziet om te beginnen 

in de mogelijkheid dat voor kleinere projecten - de zogenaamde 'niet in betekenende mate 

projecten' - geen afzonderlijke maatregelen meer getroffen behoeven te worden om aan de 

grenswaarden te voldoen. Het begrip niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen wordt 

nader uitgewerkt in de uitvoeringsregels. De Algemene Maatregel van Bestuur 'niet in 

betekenende mate bijdragen' (AMvB-NIBM) bepaalt wanneer de mate van 

luchtverontreiniging verwaarloosbaar is. De regeling geeft concrete getallen voor plannen 

die gaan over bijvoorbeeld de bouw van woningen en/of kantoren. 

Uit onderzoek van de provincie Drenthe is gebleken dat er géén overschrijdingen van de 

wettelijke grenswaarden in de provincie Drenthe bestaan. In de nabije toekomst bestaat 
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voor de provincie alleen de kans dat lokaal overschrijdingen voor fijn stof plaatsvinden. Op 

de lange termijn is deze kans te verwaarlozen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 

nieuwe woningen en/of kantoren niet mogelijk. Het zal dan ook niet zorgen voor een 

verbetering danwel verslechtering van de luchtkwaliteit. Verdere toetsing en/of aanvullend 

onderzoek kan achterwege blijven omdat het bestemmingsplan onder de werking van de 

Algemene Maatregel van Bestuur valt.

4.9  Water

Bij elk bestemmingsplan dient nauwkeurig onderzocht te worden of er ook waterbelangen in 

het geding zijn. De watertoets heeft tot doel om te komen tot een goed functionerend en 

beheersbaar ontwerp van de waterhuishouding en de riolering voor het plangebied, dat 

aansluit op het vigerende beleid van het rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente. 

Hiertoe worden de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ontwerp vroegtijdig in het 

ruimtelijk planproces uitgewerkt en kunnen eventuele kansen of knelpunten in dit stadium 

worden gesignaleerd.

Vanuit de bestaande gebouwen op het Dennenoordterrein wordt momenteel zowel schoon 

regenwater als vuil water (zogenaamd grijs en zwart water) in het riool gestort, om 

vervolgens via persleidingen op het gemengd stelsel van de Schipborgerweg te worden 

geloosd. Er zit in dit systeem ook nog een overstortvijver. Als het hard regent loopt het 

rioolwater hierin terug.

Voor dit bestemmingsplan is via www.dewatertoets.nl een digitale watertoets uitgevoerd. 

Daarbij is het plangebied ingetekend en getoetst door het Waterschap. Het resultaat is als 

bijlage 2 ingevoegd. Hieruit is naar voren gekomen, dat er een persleiding direct ten westen, 

net buiten het plangebied, ligt onder de Oude Zeegserweg en Schipborgerweg. Omdat het 

bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt is er op dit moment geen 

direct belang voor het Waterschap en kan verder onderzoek achterwege gelaten worden. Het 

bestemmingsplan zal formeel in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro nog 

worden voorgelegd aan het Waterschap.

blad 35 van 116                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Dennenoord Zuidlaren    

Gemeente Tynaarlo    

Projectnummer 247739    

blad 36 van 116                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Dennenoord Zuidlaren    

Gemeente Tynaarlo    

Projectnummer 247739    

Hoofdstuk 5  Juridische planopzet

5.1  Inleiding

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening worden de in 

het plan begrepen gronden voor bepaalde doeleinden aangewezen door middel van de op de 

verbeelding aangegeven bestemmingen en daarop betrekking hebbende planregels. Daarbij 

worden regels gegeven voor het bouwen van bouwwerken en voor het gebruik van de 

bouwwerken en onbebouwde gronden. In dit hoofdstuk wordt nadere uitleg gegeven over de 

planregels. De planregels bestaan uit vier hoofdstukken waarop in de volgende paragrafen 

respectievelijk wordt ingegaan: 

1. inleidende regels; 

2. bestemmingsregels; 

3. algemene regels; 

4. overgangs- en slotregels. 

Voorliggend bestemmingsplan bevat een toelichting, regels en een verbeelding. De regels en 

de verbeelding vormen de juridisch bindende elementen van het bestemmingsplan. Het 

bestemmingsplan is opgezet volgens de wettelijke regelgeving en qua systematiek volgens de 

Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) 2012, met inachtneming van de 

aanpassingen die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die 

op 1 oktober 2010 in werking is getreden. 

5.2  Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In dit eerste artikel zijn noodzakelijke begripsbepalingen opgenomen die worden gebruikt in 

de planregels. Het bevat definities om misverstanden te voorkomen. 

Artikel 2 Wijze van meten

Het tweede artikel regelt hoe er gemeten moet worden. 

5.3  Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

De agrarische gronden in het plangebied zijn bestemd voor de graslanden in het plangebied. 

Hieronder wordt tevens de dobbe begrepen. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden 

gebouwd. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 3 meter 

bedragen. De oppervlakte mag maximaal 15m² bedragen.

Artikel 4 Bos

De bestemming Bos is toegekend aan de bosgronden in het plangebied. Het heeft als doel 

deze gronden en natuurwaarden te beschermen, de begraafplaats en extensief recreatief 

medegebruik toe te staan. Gebouwen zijn uitsluitend binnen het op de verbeelding 

aangegeven bouwvlakken toegestaan. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde mag maximaal 3 meter bedragen. 
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Artikel 5 Gemengd

De bestemming Gemengd is toegekend aan het zuidwestelijke deel van het plangebied. Hier 

mogen bedrijven (categorie 1 en 2), onderwijsinstellingen, woningen en dienstverlenende 

bedrijven. Gebouwen mogen binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken gebouwd 

worden. Hierin staat ook de bouwhoogte en een bebouwingspercentage. 

Binnen de bestemming zijn de beeldbepalende panden aangegeven met een specifieke 

bouwaanduiding. Voor deze panden zijn bouwregels opgenomen die ervoor zorgen dat deze 

niet zonder meer aangepast mogen worden en de bestaande situatie gehandhaafd blijft. 

Tevens is een sloopverbod opgenomen.

Artikel 6 Groen

De bestemming Groen is toegekend aan de groene rand van het plangebied. Hier mogen geen 

gebouwen gebouwd worden, enkel bouwwerken geen gebouwen zijnde.

Artikel 7 Maatschappelijk

De bestemming Maatschappelijk is toegekend aan onderwijsinstellingen, sociale, culturele 

en medische instellingen, waaronder onderzoek ten behoeve van onder meer het gebruik van 

medicijnen is begrepen. De bouwhoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan 15 

meter. 

Binnen de bestemming zijn de beeldbepalende panden aangegeven met een specifieke 

bouwaanduiding. Voor deze panden zijn bouwregels opgenomen die ervoor zorgen dat deze 

niet zonder meer aangepast mogen worden en de bestaande situatie gehandhaafd blijft. 

Tevens is een sloopverbod opgenomen.

Artikel 8 Verkeer

de wegen en hoofdinstrastructuur voor het doorgaande verkeer binnen het plangebied heeft 

de bestemming Verkeer gekregen. De hoogte van bouwwerken voor geleiding en beveiliging 

en regeling van het verkeer mogen 3 meter zijn. Lichtmasten mogen 15 meter hoog worden.

Artikel 9 Waarde - Archeologie

De bestemming Waarde-Archeologie is toegekend aan gronden waar op basis van de 

archeologische verwachtingskaart een hoge verwachtingswaarde van toepassing is. 

Wanneer bouwwerken met een grotere oppervlakte dan 100 m² gerealiseerd worden en/of 

grondwerkzaamheden dieper dan 30 centimeter plaatsvinden dient eerst door middel van 

onderzoek aangetoond te worden dat er geen archeologische waarden in de grond aanwezig 

zijn.

Indien een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden als bedoeld in de verordening inzake monumenten en archeologie van 

de gemeente Tynaarlo noodzakelijk is, mag het bouwen op de gronden met de 

dubbelbestemming Waarde - Archeologische verwachting ten dienste van de andere daar 

voorkomende bestemmingen uitsluitend geschieden, nadat het bevoegd gezag een 

omgevingsvergunning heeft verleend.

Artikel 10 Waarde - Archeologische verwachting

De bestemming Waarde-Archeologische verwachting is toegekend aan gronden waar op 

basis van de archeologische verwachtingskaart een hoge verwachtingswaarde van 
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toepassing is. Wanneer bouwwerken met een grotere oppervlakte dan 1000 m² gerealiseerd 

worden en/of grondwerkzaamheden dieper dan 30 centimeter plaatsvinden dient eerst door 

middel van onderzoek aangetoond te worden dat er geen archeologische waarden in de 

grond aanwezig zijn.

Indien een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden als bedoeld in de verordening inzake monumenten en archeologie van 

de gemeente Tynaarlo noodzakelijk is, mag het bouwen op de gronden met de 

dubbelbestemming Waarde - Archeologische verwachting ten dienste van de andere daar 

voorkomende bestemmingen uitsluitend geschieden, nadat het bevoegd gezag een 

omgevingsvergunning heeft verleend.

Artikel 11 Waarde - Beschermd dorpsgezicht

De dubbelbestemming Waarde - Beschermd dorpsgezicht is toegekend aan de gronden die 

behoren tot het beschermd dorpsgezicht. In de regels van deze bestemming is bepaald dat 

alleen gebouwen gebouwd mogen worden die het karakter van het beschermd dorpsgezicht 

niet aantasten.

5.4  Algemene regels

Artikel 12 Anti-dubbeltelregel

Met de regel van dit artikel wordt voorkomen dat regels ten onrechte zo worden gehanteerd 

dat meer dan de bedoelde bebouwing kan worden toegestaan.

Artikel 13 Algemene gebruiksregels

In de algemene gebruiksregels is aangegeven dat het gebruik van gronden en/of bouwwerken 

voor een seksinrichting in ieder geval strijdig is met de in het bestemmingsplan opgenomen 

bestemmingen.

Artikel 14 Algemene aanduidingsregels

Binnen de algemene aanduidingsregels zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de 

geluidzone van de weg . Binnen de geluidzone mogen geen geluidgevoelige gebouwen 

gebouwd worden. 

Artikel 15 Algemene afwijkingsregels

In dit artikel is bepaald dat in geringe mate kan worden afgeweken van bouwgrenzen voor 

ondergeschikte delen van bebouwing tot aan de in dit artikel genoemde maten. 

Artikel 16 Algemene wijzigingsregels

In dit artikel worden een aantal wijzigingsbevoegdheden beschreven waarvan het bevoegd 

gezag gebruik kan maken. 

Artikel 17 Overige regels

In de overige regels wordt de afstemming met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

bepaald ten aanzien van het toestaan van evenementen.
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5.5  Overgangs- en slotregels

Artikel 18 Overgangsrecht

Het overgangsrecht bevat een regeling voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het 

inwerking treden van het plan, maar dat strijdig is met de planregels van dit 

bestemmingsplan. Onder bepaalde voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of 

strijdig gebruik worden voortgezet of gewijzigd. De redactie is wettelijk vastgelegd en 

overeenkomstig opgenomen. 

Artikel 19 Slotregel

In de slotregel wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan aangehaald kan worden. De 

redactie is wettelijk vastgelegd en overeenkomstig opgenomen. 
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening geldt de verplichting om bij een 

bestemmingsplan het kostenverhaal te regelen. In sommige gevallen is een exploitatieplan 

benodigd. Een uitzondering geldt als er een anterieure overeenkomst is afgesloten, waarin 

het kostenverhaal is geregeld. Dit bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt geen 

ontwikkelingen mogelijk, waarvoor het kostenverhaal vooraf geregeld moet worden. 

Daarmee is het kostenverhaal in voldoende mate gedekt. Een exploitatieplan is niet nodig.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voorafgaand aan voorliggend ontwerp-bestemmingsplan is het 

voorontwerp-bestemmingsplan voorgelegd aan de bevoegde instanties conform artikel 

3.1.1. Bro en belanghebbenden. Tijdens deze periode is een aantal reacties binnengekomen. 

Deze reacties zijn van commentaar voorzien in de Inspraaknotitie bestemmingsplan 

Dennenoord. Deze notitie, inclusief de binnengekomen brieven zijn als bijlage 3 aan dit plan 

toegevoegd. 

Het bestemmingsplan wordt als ontwerp gedurende zes weken ter visie gelegd in het 

gemeentehuis en is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke 

website. Gedurende deze periode kan eenieder gedurende de terinzagetermijn op het 

bestemmingsplan reageren. 
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Aanwijzing beschermd dorpsgezicht
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Bijlage 2  Watertoets
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------------------------------------------------------------------------------ 

Algemene projectgegevens: 

Projectnaam: Bestemmingsplan Dennenoord 
Oppervlakte plangebied: 1000664 m2 

------------------------------------------------------------------------------ 

Aanvrager / initiatiefnemer: 

Naam:         Arjen Kuijt 
Organisatie: Advies en Ingenieursbureau Oranjewoud 

Postadres:   Tolhuisweg 57 
Postcode/plaats: 8443 DV Heerenveen 

Telefoon:      
Fax:             

E-mail:        arjen.kuijt@oranjewoud.nl 

Tynaarlo 

Contactpersoon: mevr. E.D.F de Boer 
Telefoon:           (0592) 266 662 

E-mail:              e.d.f.de.boer@tynaarlo.nl 

------------------------------------------------------------------------------ 

U heeft bij de eerste vraag aangeven dat uw plan een  milieueffectrapportage, structuurvisie, 
bestemmingsplan buitengebied, een conserverend bestemmingsplan stedelijk gebied betreft of dat het gaat 

het om een wijziging van de bestemming of functie, zonder fysieke aanpassing van het bestaande plan. 
Afhankelijk van het soort plan is de volgende werkwijze van toepassing. 

------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 

Wateradvies Waterschap Hunze en Aa's ingeval van een wijziging van de bestemming of functie, 
zonder fysieke aanpassing van het bestaande plan. 

Het door Arjen Kuijt ingediende plan binnen de gemeente Tynaarlo, raakt geen belangen van het 
waterschap, heeft geen nieuwe invloeden op het watersysteem en geeft daarmee geen aanleiding tot 

aanvullende wateradviezen.  

Betrokkenheid waterschap 

Bij het niet wijzigen van het plangebied en de oorspronkelijke uitgangspunten voor de inrichting van het 
plan, kan het waterschap instemmen met het voorgenomen plan.  

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het voor dit plan niet verder noodzakelijk het 
waterschap te betrekken. Bij eventuele vragen kunt u conctact opnemen met het waterschap (0598-693800). 

Wijzigingen in het plan  

Mochten er wijzigingen optreden dan raden wij u aan het plan nogmaals via de Digitale Watertoets door te 
lopen. Blijft het plan op "geen belang" dan kunt u, zonder de Digitale Watertoets formeel af te ronden, 

verdergaan met uw plan.  



Is er wel een wijziging opgetrede en komt u hierdoor in de korte of normale procedure, dan de Digitale 
Watertoets opnieuw afronden. 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 

Wateradvies Waterschap Hunze en Aa's ingeval van een milieueffectrapportage, structuurvisie, 
bestemmingsplan buitengebied of een conserverend bestemmingsplan stedelijk gebied 

De Watertoets moet ook worden uitgevoerd bij m.e.r. studies, structuurvisies, bestemmingsplannen 
buitengebied en conserverende bestemmingsplannen stedelijk gebied.  Deze online watertoets is echter niet 

afgestemd op dergelijke studies, visies en plannen. Dit is reden in deze gevallen deze digitale watertoets 
niet verder te doorlopen maar het plan direct voor te leggen aan de desbetreffende beleidsmedewerker 

planvorming.  

Bij milieueffectrapportages, structuurvisies, bestemmingsplannen buitengebied en conserverende 
bestemmingsplannen stedelijk gebied verzoeken wij u contact op te nemen met de beleidsmedewerker 

planvorming. 

  

Emiel Galetzka 
Beleidsmedewerker Planvorming 

mailto:e.galetzka@hunzeenaas.nl%0d 

Aquapark 5 
Veendam 

Postbus 195 
9640 AD 
Veendam 

T (0598) 69 32 48  
F (0598) 69 38 93 

http://www.hunzeenaas.nl/ 
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Bijlage 3  Inspraaknotitie bestemmingsplan "Dennenoord"
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1 Inleiding 
Het voorontwerpbestemmingsplan Dennenoord is in het kader van het vooroverleg toegezonden aan de 
overlegpartners en belanghebbenden in het plangebied.  Van de mogelijkheid om een reactie in te dienen is 
door de volgende personen/instanties gebruik gemaakt: 
 
01. Waterschap Hunze en Aa`s Postbus 195  9640 AD Veendam; 
02. De Groot Planontwikkeling Postbus 130  9470 AC  Zuidlaren; 
 
Naast deze schriftelijk ingediende reacties heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer P.M. Schollema 
van Lentis vastgoed over het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Dennenoord’.   
 
 
2 Overzicht ingediende reacties 
In deze paragraaf worden de ontvangen inspraakreacties beknopt weergegeven en van een reactie voorzien.  
 
01. Waterschap Hunze en Aa`s  
Het Waterschap geeft aan dat ze geen op- of aanmerkingen hebben. In het voorontwerp-bestemmingsplan is 
voldoende rekening gehouden met de adviezen uit het vooroverleg in het kader van de watertoets. 
 
Reactie gemeente 
Van deze inspraakreactie wordt kennis genomen. 
 
02. De Groot Planontwikkeling 
De inspraakreactie van De Groot Planontwikkeling betreft twee percelen. Namens de eigenaren van het 
Noorder Sanatorium heeft men een reactie op het bestemmingsplan ingediend. Tevens is het kantoor van De 
Groot Planontwikkeling kantoor binnen het plangebied gevestigd (paviljoen Randwijk E16). 
 
Het Noorder Sanatorium heeft in het bestemmingsplan ‘Dennenoord’ de bestemming ‘Maatschappelijk’. In de 
regels behorende bij het bestemmingsplan worden de bestemmingen aangegeven. Deze dekken de toekom-
stige mogelijkheden in principe ruim voldoende. Als invulling zou het echter gewenst zijn de bestemming 
‘Kantoren’ toe te voegen. Daarnaast stellen we voor, gelet op de instandhouding van het pand, een woon-
functie bij recht mogelijk te maken. Dit wordt in het voorontwerp-bestemmingsplan uitgesloten. 
 
Reactie gemeente   
Het Noorder Sanatorium valt op dit moment onder de werking van het bestemmingsplan ‘Dennenoord’ en 
heeft hierin een maatschappelijke bestemming. Dit bestemmingsplan kent een algemene wijzigingsbevoegd-
heid welke het mogelijk maakt om ten behoeve van het in stand houden van monumentale en beeldbepa-
lende panden, de bestaande panden ook te gebruiken ten behoeve van dienstverlenende bedrijven, wonen, 
pension en hotel.  
 
Een dergelijke wijzigingsbevoegdheid is ook in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. Een mogelijkheid 
om te wijzigen naar kantoren was hierin niet opgenomen. De ruimtelijke impact van een dergelijke functie zal 
niet anders zijn dan bijvoorbeeld een dienstverlenend bedrijf. Er bestaat dan ook planologisch geen bezwaar 
deze functie toe te voegen aan de wijzigingsbevoegdheid.  
 
Voorgesteld wordt de wijzigingsbevoegdheid aan te passen. 
 
Ten aanzien van het kantoor van De Groot Planontwikkeling bestaat volgens de heer de Groot een discre-
pantie tussen de verbeelding en het gestelde in artikel 6.2.1.f. Dit artikel belemmert de mogelijkheid tot uit-
breiden, terwijl de verbeelding dit wel mogelijk maakt. Omdat het laatste deel van genoemd artikel mogelijk-
heden voor herbouw biedt zou dit ook van toepassing verklaard kunnen worden op uitbreidingen. Daarnaast 
zou appellant graag ruimte zien voor het realiseren van bijgebouwen binnen het bestemmingsvlak.  
 
Reactie gemeente   
Belangrijk uitgangspunt van dit bestemmingsplan is de bescherming van karakteristieke en beeldbepalende 
panden. De regeling, zoals opgenomen in artikel 6.2.1.f, beschermt de karakteristieke waarden. Daarbij zijn 
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uitbreidingen aan het hoofdgebouw, voor panden met deze specifieke bouwaanduiding, niet toegestaan. 
Binnen de opgenomen bouwvlakken is wel ruimte voor het bouwen van een bijgebouw.  
 
Alleen als blijkt dat instandhouding van deze panden niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid van nieuw-
bouw. Daar zijn voorwaarden aan verbonden, om zo het cultuurhistorische karakter van het beschermd 
dorpsgezicht te ondersteunen.  
 
Voorgesteld wordt de regeling aan te passen om dit duidelijker weer te geven. 
 
De Groot Planontwikkeling geeft tenslotte in de inspraakreactie aan dat de verbeelding niet is geactualiseerd. 
 
Reactie gemeente   
Er is voor gekozen zoveel mogelijk het huidige plan over te nemen. Vandaar dat het lijkt dat de verbeelding 
niet is geactualiseerd. De verbeelding is conform de laatste standaarden opgesteld. 
 
03. Lentis Vastgoed 
De heer Schollema heeft het voorontwerp-bestemmingsplan bestudeerd en geeft aan dat in de toelichting 
enkele gegevens verouderd zijn. Daarnaast wordt geconstateerd dat in de regels wat onduidelijkheden zitten. 
Verder geeft hij aan tevreden te zijn over de wijzigingsbevoegdheid voor het herinvullen van monumentale 
panden.  
 
Reactie gemeente   
De verouderde gegevens in de toelichting op het bestemmingsplan en de geconstateerde onduidelijkheden 
zullen zo volledig mogelijk worden aangepast.  
 
Ambtelijke aanpassingen 
 
Mede naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties is het voorontwerp-bestemmingsplan nog eens 
grondig doorgenomen op mogelijke onvolkomenheden cq onduidelijkheden. Dat heeft er in geresulteerd dat 
de regels in het bestemmingsplan anders worden geformuleerd en een afzonderlijke bestemming “groen” zal 
worden opgenomen. De insteek en doel van het plan, conserverend en beschermend, verandert daarmee 
niet, maar vergroot wel de leesbaarheid en toetsingskader van het bestemmingsplan.  
 
De bestaande woningen binnen het plangebied zullen door middel van een aanduiding op de verbeelding 
worden aangeduid. Aan deze aanduiding zullen vervolgens de huidige bouwbepalingen worden gekoppeld. 
Op deze wijze bestaat geen onduidelijkheid over de (bouw)mogelijkheden. 
 
Er wordt zoals eerder gezegd een bestemming “Groen” toegevoegd. Daarmee kan de bestaande groen-
structuur en de afschermende randbeplanting beter worden gehandhaafd.  
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Dennenoord Zuidlaren met identificatienummer 

NL.IMRO.1730.BPDennenoord-0301 van de gemeente Tynaarlo;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

bijlagen;

1.3  aan huis verbonden beroep:

het beroepsmatig verlenen van administratieve, juridische, medische, therapeutische, 

kunstzinnige, ontwerptechnische diensten zoals in de bijlage 2 weergegeven lijst van 

aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid, dan wel een naar de aard 

daarmee gelijk te stellen beroepsmatige activiteit. De ruimtelijke uitstraling van het aan 

huis verbonden beroep dient in overeenstemming te zijn met de woonfunctie;

1.4  aan huis verbonden bedrijf:

het verrichten van werkzaamheden van dienstverlenende en/of ambachtelijke productieve 

aard zoals weergegeven in de lijst van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden 

bedrijvigheid behorende bij deze regels (bijlage 2) , dan wel een naar aard daarmee gelijk te 

stellen bedrijfsmatige activiteit. De ruimtelijke uitstraling van het aan huis verbonden 

bedrijf dient in overeenstemming te zijn met de woonfunctie;

1.5  aanduiding:

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

de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  aanduidingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak waarop een aanduiding betrekking heeft;

1.8  antenne:

Een antenne-installatie betreft het geheel van één of meerdere antennes, antennedrager, 

bedrading en apparatuur- of techniekkast met bijbehorende bevestigingsconstructie dat 

gebruikt wordt voor het verzenden en/of ontvangen van radiofrequente elektromagnetische 

velden.

1.9  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
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1.10  bebouwingsgrens:

de op de kaart, blijkens de daarop voorkomende verklaring, als zodanig aangegeven lijn, die 

door gebouwen niet mag worden overschreden, behoudens overschrijdingen die krachtens 

deze regels zijn toegestaan;

1.11  beeldbepalend:

een te beschermen bouwwerk of object van vroege cultuur, bewoning of nijverheid, dat niet 

onder de Monumentenwet 1988 valt of als gemeentelijk monument is aangewezen en dat als 

zodanig op de verbeelding is aangegeven;

1.12  bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 

huishouden van) een persoon die een functionele binding heeft met het bedrijf. Van een 

functionele binding is sprake indien deze persoon:

een dienstverband van minimaal 18 uur per week bij het bedrijf heeft, of;

als er geen dienstverband is, zijn hoofdinkomen uit het bedrijf genereert;

1.13  begeleid wonen:

vorm van wonen voor verschillende doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke 

beperking, (ex-)psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden en ex-thuislozen, waarbij zij in 

een zelfstandige woning of verblijfsruimte met een aantal andere cliënten in een huis wonen 

en een aantal uur per dag of per week begeleiding en ondersteuning krijgen;

1.14  beschermd stads- of dorpsgezicht:

beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 

1988;

1.15  bestaand (in relatie tot bebouwing):

bebouwing aanwezig ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan, danwel 

nadien krachtens een melding of omgevingsvergunning, waarvoor de aanvraag voor dat 

tijdstip is ingediend, kan worden gebouwd;

1.16  bestaand (in relatie tot gebruik):

gebruik dat bestaat ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan;

1.17  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.18  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.19  bijgebouw:

een gebouw dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde 

bouwperceel gelegen hoofdgebouw;

1.20  bouwen:

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

van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 

van een standplaats;
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1.21  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.22  bouwlaag:

een gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren 

of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van onderbouw en kapverdieping.

1.23  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten; 

1.24  bouwperceelsgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.25  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

1.26  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 

de grond; 

1.27  dagrecreatieve voorziening:

voorzieningen ten behoeve van activiteiten zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, 

kanoën en natuurobservatie in de vorm van bijvoorbeeld aanlegsteigers, ligweiden, strand, 

picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en banken;

1.28  dienstverlenend bedrijf:

bedrijf waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en 

maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, 

schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en 

inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;

1.29  dobbe:

een natuurlijke of gegraven poel zonder aan- of afvoer;

1.30  erf:

de grond deel uitmakende van een bouwperceel, behorende bij één woning, waarop geen 

hoofdgebouw is of mag worden gebouwd krachtens de vigerende woonbestemming; 

1.31  gebouw:

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

wanden omsloten ruimte vormt;

1.32  hoofdgebouw:

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

bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken;
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1.33  kap:

de volledige of nagenoeg volledige afdekking van een gebouw in een gebogen vorm danwel 

met een dakhelling van ten minste 15° en ten hoogste 75°;

1.34  maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, (sociaal) medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en 

recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, 

alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.35  peil:
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de bouwhoogte 

van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de 

bouwhoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 

bouw;

1.36  seksinrichting:

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch 

pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een 

(raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een 

parenclub, een privé-huis of een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met 

elkaar;

1.37  tuin:

stuk grond, meestal bij een huis, waar bloemen, planten en bomen groeien;

1.38  woning:

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één 

huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde 

ruimten;

1.39  Wro:

de Wet ruimtelijke ordening, zoals die luidde ten tijden van de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan; 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  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.

2.2  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

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.

2.4  de inhoud van een bouwwerk:

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

van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

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

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

bouwwerk.

2.6  lessenaarsdak:

in afwijking van het bepaalde onder 2.1 en 2.3 bij een woning met een lessenaarsdak wordt 

het hoogste punt van het dak aangemerkt als bouwhoogte en het laagste punt van de goot 

c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel als 

goothoogte.

2.7  de oppervlakte van een overkapping:

tussen de buitenwerkse constructiedelen, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde 

niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwonderdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 meter bedraagt.

Voorzover in de regels een goothoogte is voorgeschreven, is het bepaalde onder 2.3 niet van 

toepassing op dakkapellen en op dakvlakken die niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. grasland en beweiding;

b. een dobbe;

c. een ooievaarspaal;

d. openbare nutsvoorzieningen;

e. behoud en bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle structuur.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mag een ooievaarspaal en één ander bouwwerk, geen 

gebouw zijnde, worden gebouwd, met dien verstande dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt;

b. de oppervlakte maximaal 15m² bedraagt.

c. de bouwhoogte van een ooievaarspaal maximaal 10 meter bedraagt.

3.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

het beschermde dorpsgezicht;

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan: 

de plaats, hoogte, oppervlakte en het materiaalgebruik van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde. 
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Artikel 4  Bos

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de bescherming van de waardevolle bosbeplanting;

b. behoud en bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle structuur;

c. extensieve dagrecreatie zoals wandelpaden en zit- en speelplekken;

d. behoud en herstel van natuurwaarden;

e. een historische begraafplaats en mortuarium;

f. groenvoorzieningen;

g. water;

h. verkeer- en verblijf;

i. openbare nutsvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van een 

mortuarium worden gebouwd, met dien verstande dat:

a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen een bouwvlak;

b. de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de bestaande goot- en bouwhoogte 

.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mag één bouwwerk, geen gebouw zijnde, worden 

gebouwd, met dien verstande dat:

a.  de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt;

b. de oppervlakte maximaal 15m² bedraagt.

4.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

het beschermde dorpsgezicht;

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

de natuurwaarden;

nadere eisen stellen aan: 

de plaats, hoogte, oppervlakte en het materiaalgebruik van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde. 
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Artikel 5  Gemengd

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen; 

b. begeleid wonen;

c. ter plaatse van de aanduiding 'wonen', tevens voor wonen met de daarbijbehorende 

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;

d. ambachtelijke, nijverheids-, reparatie- en verhuurbedrijven; 

e. dienstverlenende bedrijven;

f. huisvesting en verzorging;

g. verkeer- en verblijf;

h. openbare nutsvoorzieningen;

i. groenvoorzieningen en dagrecreatieve voorzieningen.

Aan huis verbonden beroepen bij woningen zijn toegestaan, voorzover wordt voldaan aan 

de volgende criteria: 

1. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven;

2. de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het beroep mogen zowel in het 

hoofdgebouw als in een al dan niet vrijstaand bijgebouw worden verricht; 

3. het beroep dient te worden uitgeoefend door de bewoner van de woning; 

4. het deel van de voor uitoefening van een aan huis verbonden beroep mag tot 30% van 

de met omgevingsvergunning gerealiseerde oppervlakte van het hoofd- en bijgebouw 

met een maximum van 45 m² bedragen, met dien verstande dat de aan huis verbonden 

activiteiten plaatsvinden in een afgebakend en/of helder begrensd deel van het 

hoofdgebouw- en/of bijgebouw;

5. vanuit de woning mag geen detailhandel, horeca en groothandel plaats-vinden, ook 

mag geen prostitutie- of seksinrichting worden opgericht;

6. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein; 

7. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand 

zijn slechts toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 meter en geen grotere 

oppervlakte hebben dan 0,5 m². Lichtreclame is niet toegestaan;

8. buitenopslag is niet toegestaan. 

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen bouwvlakken;

b. gebouwd dient te worden in ten minste 2 en ten hoogste 3 bouwlagen al dan niet met 

kap;

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)', de bouwhoogte niet meer 

mag bedragen dan de aangegeven bouwhoogte; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' het 

bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan het aangegeven percentage;

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-beeldbepalend' het bouwen 

beperkt is tot onderhoud, het gedeeltelijk vernieuwen en intern verbouwen van de 

bestaande gebouwen, met dien verstande dat de goothoogte, bouwhoogte, dakvorm, 

bouwmaterialen en de verhouding tussen de horizontale en verticale afmetingen van 

gevelopeningen van het bestaande gebouw in acht dient te worden genomen. 
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5.2.2  Woningen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van wonen gelden de volgende regels: 

a. woningen mogen uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding 'wonen';

b. de woningen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

c. per bouwvlak mag maximaal één woning worden gebouwd;

d. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt niet minder dan 3 meter, dan 

wel niet minder dan de afstand van het bestaande gebouw tot die perceelsgrens indien 

deze minder bedraagt; 

e. de goothoogte bedraagt niet meer dan 5 meter, dan wel niet meer dan de goothoogte van 

het bestaande gebouw, indien deze meer bedraagt; 

f. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 8 meter, dan wel niet meer dan de bouwhoogte 

van het bestaande gebouw, indien deze meer bedraagt; 

g. de dakhelling bedraagt niet minder dan 30°, dan wel de bestaande dakhelling indien 

deze minder bedraagt; 

h. van een bouwperceel mag niet meer dan 50% worden bebouwd, dan wel niet meer dan 

het bestaande percentage indien dat meer is; 

i. uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen, dan wel aan het gestelde onder 

5.2.3; 

j. van een bouwperceel mag niet meer dan 50% worden bebouwd, dan wel niet meer dan 

het bestaande percentage indien dat meer is; 

k. in afwijking van het voorgaande geldt voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend' dat uitsluitend de bestaande 

verschijningsvorm wat betreft goot- en bouwhoogte, dakhelling, dakvorm en plaatsing 

op het bouwperceel is toegestaan. 

5.2.3  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een woning

Voor het bouwen van bijgebouwen en uitbouwen, voorzover deze niet voldoen aan het 

bepaalde onder 5.2.2 ten behoeve van wonen, gelden de volgende regels: 

a. er dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

b. er dient minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van 

het hoofdgebouw te worden gebouwd, dan wel niet minder dan de afstand van het 

bestaande bijgebouw tot (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het 

hoofdgebouw indien deze minder bedraagt;

c. er wordt op de perceelsgrens gebouwd of op minimaal 1 meter uit de perceelsgrens;

d. de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 3 meter en 6 meter, met 

dien verstande dat in geval van platte afdekking de bouwhoogte niet meer dan 3 meter 

bedraagt; 

e. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt niet meer dan 70 m², met inachtneming van de 

regel dat niet meer dan 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd, dan wel niet 

meer dan het bestaande percentage indien dat meer is.

5.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de bouwhoogte niet meer bedraagt 

dan 15 meter en op tuinen en erven niet meer dan 3 meter;

5.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

het beschermde dorpsgezicht;

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;
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nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats van gebouwen in die zin dat de naar de een bouwgrens gerichte gevel van een 

gebouw in de bouwgrens moet worden gebouwd;

b. de goothoogte, bouwhoogte en dakhelling van gebouwen in die zin dat deze binnen het 

'beschermd dorpsgezicht' moeten passen binnen het cultuurhistorisch 

bebouwingsbeeld;

c. de bouwmaterialen en gevelindeling van gebouwen in die zin dat deze binnen het 

'beschermd dorpsgezicht' moeten passen binnen het cultuurhistorisch 

bebouwingsbeeld;

d. de plaats, hoogte, oppervlakte en het materiaalgebruik van binnen het 'beschermd 

dorpsgezicht' gelegen bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

e. de situering van nieuw op te richten bebouwing ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke bouwaanduiding-beeldbepalend' ten einde te voorkomen dat de 

cultuurhistorische waarde van het gebouw ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding-beeldbepalend' onevenredig wordt aangetast. 

5.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 5.2.1 onder b, ten behoeve van het bouwen in één bouwlaag met kap, 

mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

1. het beschermd dorpsgezicht;

2. het bebouwingsbeeld.

b. het bepaalde in lid 5.2.1 onder e, ten behoeve van nieuwbouw, indien de 

instandhouding van de met 'specifieke bouwaanduiding-beeldbepalend' aangegeven 

panden redelijkerwijs niet mogelijk is, en mits:

1. bij nieuwbouw aangesloten wordt bij het aantal bouwlagen en de kapvorm van het 

bestaande gebouw;

2. door de toepassing van de bouwmaterialen en de gevelindeling van het nieuwe 

gebouw het cultuurhistorisch karakter van het beschermd dorpsgezicht 

ondersteunt. 

5.5  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van 

de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt verstaan:

a. detailhandel, zover deze niet is aan te merken als rechtstreeks voortvloeiend uit de 

activiteiten van het bedrijf en daaraan ondergeschikt is;

b. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van woonfuncties;

c. het wijzigen van het karakter van de groene ruimte.

5.6  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.5 onder 

c, voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met onderhoud en beheer.

5.7  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

5.7.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag 

de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het slopen van gebouwen of delen daarvan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - beeldbepalend ';
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5.7.2  Uitzondering vergunningplicht

Het gestelde onder 5.7.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die 

noodzakelijk zijn in verband met de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden, dan wel van 

ondergeschikte aard zijn of reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht 

worden van het plan;

5.7.3  Beoordelingscriteria

De onder 5.7.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de sloop niet leidt 

tot een achteruitgang van de waarde van de karakteristieke cq. beeldbepalende bebouwing 

en er een garantie bestaat voor een goede herinvulling ter plaatse van de te slopen 

bebouwing. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend ' 

dient er garantie te zijn bij het afgeven van de vergunning dat de karakteristieke hoofdvorm, 

dan wel een passend alternatief binnen redelijke termijn zal worden herbouwd. 

5.7.4  Afwegingskader

Het bevoegd gezag betrekt bij het verlenen van een omgevingsvergunning, waarbij wordt 

afgeweken van de bouwregels of nadere eisen worden gesteld, dan wel een 

omgevingsvergunning voor de sloop van gebouwen, een advies van terzake deskundigen.
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Artikel 6  Groen

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de instandhouding van de randbeplanting;

b. de bescherming van de waardevolle bosbeplanting;

c. openbare nutsvoorzieningen.

6.2  Bouwregels

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

a. de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt;

b. de oppervlakte maximaal 15m² bedraagt.

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

6.3.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende andere 

werken of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. het rooien of kappen van bomen;

b. het verwijderen van karakteristieke randbeplanting. 

6.3.2  Uitzondering vergunningplicht

Het onder 6.3.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden in het kader 

van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en 

vervangingswerkzaamheden van beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en 

leidingen;

6.3.3  Beoordelingscriteria

Voor de onder 6.3.1 genoemde vergunning geldt dat de vergunning slechts kan worden 

verleend voor zover de karakteristieke randbeplanting niet onevenredig worden aangetast. 
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Artikel 7  Maatschappelijk

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen waaronder onderzoek ten behoeve van onder meer het 

gebruik van medicijnen is begrepen;

b. begeleid wonen;

c. ter plaatse van de aanduiding 'wonen', tevens voor wonen met de daarbij behorende 

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;

d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', tevens voor bedrijfswoningen met de 

daarbij behorende aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;

e. verkeer- en verblijf;

f. openbare nutsvoorzieningen;

g. groenvoorzieningen en dagrecreatieve voorzieningen;

h. huisvesting en verzorging;

i. fiets- en voetpaden;

j. de bescherming van de waardevolle bosbeplanting.

Aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden bedrijven bij woningen zijn 

toegestaan, voorzover wordt voldaan aan de volgende criteria: 

1. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven;

2. de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het beroep mogen zowel in het 

hoofdgebouw als in een al dan niet vrijstaand bijgebouw worden verricht; 

3. het beroep dient te worden uitgeoefend door de bewoner van de woning; 

4. het deel van de voor uitoefening van een aan huis verbonden beroep mag tot 30% van 

de met omgevingsvergunning gerealiseerde oppervlakte van het hoofd- en bijgebouw 

met een maximum van 45 m² bedragen, met dien verstande dat de aan huis verbonden 

activiteiten plaatsvinden in een afgebakend en/of helder begrensd deel van het 

hoofdgebouw- en/of bijgebouw;

5. vanuit de woning mag geen detailhandel, horeca en groothandel plaats-vinden, ook 

mag geen prostitutie- of seksinrichting worden opgericht;

6. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein; 

7. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand 

zijn slechts toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 meter en geen grotere 

oppervlakte hebben dan 0,5 m². Lichtreclame is niet toegestaan;

8. buitenopslag is niet toegestaan. 

7.2  Bouwregels

7.2.1  Gebouwen

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen een bouwvlak;

b. de bouwhoogte niet meer dan 15 meter mag bedragen;

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' het 

bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan het aangegeven percentage. Indien 

geen percentage is aangegeven mag een bouwvlak tot 100% worden bebouwd;

d. gebouwd dient te worden in ten hoogste 3 bouwlagen met of zonder kap, waarbij per 

bouwvlak aangesloten dient te worden bij het aantal bouwlagen en de kapvorm van de 

voormalige of bestaande gebouwen;

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend' het bouwen 
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beperkt is tot onderhoud, het gedeeltelijk vernieuwen en intern verbouwen van de 

bestaande gebouwen, met dien verstande dat de goothoogte, bouwhoogte, dakvorm, 

bouwmaterialen en de verhouding tussen de horizontale en verticale afmetingen van 

gevelopeningen van het bestaande gebouw in acht dient te worden genomen.

7.2.2  Woningen en bedrijfswoningen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van wonen gelden de volgende regels: 

a. woningen mogen uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak ter plaatse van de 

aanduing 'wonen'. Per bouwvlak is één woning toegestaan;

b. bedrijfswoningen mogen uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak ter plaatse 

van de aanduiding 'bedrijfswoning'. Per bouwvlak is één bedrijfswoning toegestaan;

c. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt niet minder dan 3 meter, dan 

wel niet minder dan de afstand van het bestaande gebouw tot die perceelsgrens indien 

deze minder bedraagt; 

d. de goothoogte bedraagt niet meer dan 5 meter, dan wel niet meer dan de goothoogte van 

het bestaande gebouw, indien deze meer bedraagt; 

e. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 8 meter, dan wel niet meer dan de bouwhoogte 

van het bestaande gebouw, indien deze meer bedraagt; 

f. de dakhelling bedraagt niet minder dan 30°, dan wel de bestaande dakhelling indien 

deze minder bedraagt; 

g. van een bouwperceel mag niet meer dan 50% worden bebouwd, dan wel niet meer dan 

het bestaande percentage indien dat meer is; 

h. uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen, dan wel aan het gestelde onder 

7.2.3; 

i. van een bouwperceel mag niet meer dan 50% worden bebouwd, dan wel niet meer dan 

het bestaande percentage indien dat meer is; 

j. in afwijking van het voorgaande geldt voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend' dat uitsluitend de bestaande 

verschijningsvorm wat betreft goot- en bouwhoogte, dakhelling, dakvorm en plaatsing 

op het bouwperceel is toegestaan. 

7.2.3  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een woning of een bedrijfswoning

Voor het bouwen van bijgebouwen en uitbouwen, voorzover deze niet voldoen aan het 

bepaalde onder 7.2.2 ten behoeve van wonen, gelden de volgende regels: 

a. er dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

b. er dient minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van 

het hoofdgebouw te worden gebouwd, dan wel niet minder dan de afstand van het 

bestaande bijgebouw tot (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het 

hoofdgebouw indien deze minder bedraagt;

c. er wordt op de perceelsgrens gebouwd of op minimaal 1 meter uit de perceelsgrens;

d. de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 3 meter en 6 meter, met 

dien verstande dat in geval van platte afdekking de bouwhoogte niet meer dan 3 meter 

bedraagt; 

e. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt niet meer dan 80 m², met inachtneming van de 

regel dat niet meer dan 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd, dan wel niet 

meer dan het bestaande percentage indien dat meer is.

7.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 15 meter en op tuinen en erven niet meer dan 3 

meter;

b. de oppervlakte maximaal 15m² bedraagt.
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7.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

het beschermde dorpsgezicht;

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats van gebouwen in die zin dat de naar een bouwgrens gerichte gevel van een 

gebouw in de bouwgrens moet worden gebouwd;

b. de goothoogte, bouwhoogte en dakhelling van gebouwen in die zin dat deze moeten 

passen binnen het cultuurhistorisch bebouwingsbeeld;

c. de bouwmaterialen en gevelindeling van gebouwen in die zin dat deze moeten passen 

binnen het cultuurhistorisch bebouwingsbeeld;

d. de plaats, hoogte, oppervlakte en het materiaalgebruik van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde.

7.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 7.2.1onder e, ten behoeve van nieuwbouw, indien de instandhouding 

van de met 'specifieke bouwaanduiding-beeldbepalend' aangegeven panden 

redelijkerwijs niet mogelijk is, en mits:

1. bij nieuwbouw aangesloten wordt bij het aantal bouwlagen en de kapvorm van het 

bestaande gebouw;

2. door de toepassing van de bouwmaterialen en de gevelindeling van het nieuwe 

gebouw het cultuurhistorisch karakter van het beschermd dorpsgezicht 

ondersteunt.

7.5  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met dit bestemmingsplan wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van 

de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt verstaan:

a. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van woonfuncties;

b. het wijzigen van het karakter van de groene ruimte;

c. detailhandel, voor zover deze niet is aan te merken als rechtstreeks voortvloeiend uit de 

activiteiten van het bedrijf/ de organisatie en daaraan ondergechikt is.

7.6  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.5 onder 

b, voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met onderhoud en beheer.

7.7  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

7.7.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende andere 

werken of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a. het rooien of kappen van bomen;

b. het verkleinen van vijvers;

c. het verwijderen van karakteristieke randbeplanting. 
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7.7.2  Uitzondering vergunningplicht

Het onder 7.7.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden in het kader 

van het normale beheer en onderhoud, met inbegrip van onderhouds- en 

vervangingswerkzaamheden van beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en 

leidingen;

7.7.3  Beoordelingscriteria

Voor de onder 7.7.1 genoemde vergunning geldt dat de vergunning slechts kan worden 

verleend voor zover de karakteristieke landschappelijke beeld niet onevenredig worden 

aangetast.

7.8  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

7.8.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag 

de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het slopen van gebouwen of delen daarvan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - beeldbepalend ';

7.8.2  Uitzondering vergunningplicht

Het gestelde onder 7.8.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die 

noodzakelijk zijn in verband met de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden, dan wel van 

ondergeschikte aard zijn of reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht 

worden van het plan;

7.8.3  Beoordelingscriteria

De onder 7.8.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de sloop niet leidt 

tot een achteruitgang van de waarde van de karakteristieke bebouwing en er een garantie 

bestaat voor een goede herinvulling ter plaatse van de te slopen bebouwing. Ter plaatse van 

de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend ' dient er garantie te zijn bij het 

afgeven van de vergunning dat de karakteristieke hoofdvorm, dan wel een passend 

alternatief binnen redelijke termijn zal worden herbouwd. 

7.8.4  Voorwaarde

Het bevoegd gezag betrekt bij het verlenen van een omgevingsvergunning, waarbij wordt 

afgeweken van de bouwregels of nadere eisen worden gesteld, dan wel een 

omgevingsvergunning voor de sloop van gebouwen, een advies van deskundigen.
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Artikel 8  Verkeer

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met een functie voor bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer met maximaal 

twee rijstroken;

b. fiets- en voetpaden;

c. geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;

d. openbare nutsvoorzieningen;

e. parkeer- en groenvoorzieningen.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Gebouwen

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd, met dien verstande dat: 

a. de bouwhoogte anders van voor bouwwerken rechtstreeks ten dienste van geleiding, 

beveiliging en regeling van het verkeer, niet meer dan 3 meter bedraagt;

b. de hoogte van lichtmasten niet meer mag bedragen dan 15 meter.
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Artikel 9  Waarde - Archeologie

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het 

herstel van archeologische waarden in de bodem. 

9.2  Bouwregels

9.2.1  Algemeen

Voor het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk 

groter dan 100 m² en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,30 meter onder het maaiveld 

moet de aanvrager een onderzoek overleggen, waarin de archeologische waarde van de 

gronden waarop de aanvraag betrekking heeft voldoende is vastgesteld;

b. als uit het in 9.2.1, onder a genoemde onderzoek blijkt dat de archeologische waarden 

van de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk worden verstoord, kan 

het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van 

een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; 

of

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd 

gezag goedgekeurd PvE ; 

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te 

laten begeleiden door een archeologisch deskundige; en/of 

c. het overleggen van een onderzoek is niet nodig als de archeologische waarde van de 

gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch 

deskundige, voldoende is vastgesteld. Het in 9.2.1, onder b bepaalde is van 

overeenkomstige toepassing. 

9.2.2  Uitzondering bouwregels

Het bepaalde onder 9.2.1, onder a geldt niet als:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of 

b. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de 

oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut, met 

uitzondering van nieuwe kelders, of;

c. gebouwen maximaal 2,50 meter uit de bestaande fundering worden vergroot. 

9.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de 

afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, als uit archeologisch 

onderzoek blijkt dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische 

monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische 

waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.
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9.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

9.4.1  Vergunningplicht

Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende andere werken of werkzaamheden uit te 

voeren of te laten uitvoeren:

a. grondwerkzaamheden dieper dan 0,30 meter onder het maaiveld waartoe worden 

gerekend diepploegen, mengwoelen, egaliseren van natuurlijk reliëf, ontginnen en het 

aanleggen of vergraven van sloten;

b. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van 

gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;

c. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten; 

d. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om planten waarvan 

zeker is dat bij de oogst van de plant, dan wel het verwijderen van de gehele plant, de 

bodem dieper dan 0,3 m onder het maaiveld zal worden geroerd; 

e. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

9.4.2  Uitzondering vergunningplicht

Het onder 9.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken en werkzaamheden die niet dieper reiken dan 0,30 meter onder het 

bestaande maaiveld;

b. voor werken en werkzaamheden waarbij het totaal aan nieuwe bodemverstoringen niet 

groter is dan 100 m²; 

c. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met 

inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen 

en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen; 

d. voor het uitvoeren van niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het 

oplossen van een verdichte bodemstructuur (woelen) tot maximaal 0,40 meter onder 

het maaiveld; 

e. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht 

worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend;

f. ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning nodig is dan wel overige 

bepalingen van de Monumentenwet 1988 van toepassing zijn; 

g. voor werkzaamheden die plaatsvinden in relatie tot archeologisch onderzoek, 

uitgevoerd op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen. 

9.4.3  Beoordelingscriteria

Voor de onder 9.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:

a. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 

onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een onderzoek dat de aanvrager bij 

de aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in 9.4.1 moet overleggen. In het 

onderzoek moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag 

betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende zijn vastgesteld. Als 

het onderzoek daarvoor aanleiding geeft, moet op advies van de erkend archeoloog zo 

nodig een opgraving plaatsvinden; 

b. het overleggen van een onderzoek is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd 

gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie 

voldoende is vastgesteld. 
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9.4.4  Voorwaarden aan een omgevingsvergunning

Overeenkomstig het in artikel 2.22, tweede lid van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht bepaalde kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning voorschriften 

verbinden, waaronder:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 

voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd Programma van Eisen; of 

c. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door 

een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 

Programma van Eisen. 
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Artikel 10  Waarde - Archeologische verwachting

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting ' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de 

bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.

10.2  Bouwregels

10.2.1  Algemeen

Voor het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

a. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk 

groter dan 1.000 m² en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,3 meter onder het 

maaiveld moet de aanvrager een onderzoek overleggen, waarin de archeologische 

waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft voldoende is vastgesteld; 

b. als uit het in 10.2.1, onder a genoemde onderzoek blijkt dat de archeologische waarden 

van de gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk worden verstoord, kan 

het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de 

omgevingsvergunning:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van 

een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; 

of 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd 

gezag goedgekeurd PvE; of

3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te 

laten begeleiden door een archeologisch deskundige; en/of 

4. de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk 

verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden 

is omgegaan. 

c. het overleggen van een onderzoek is niet nodig als de archeologische waarde van de 

gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door de archeologisch 

deskundige, voldoende is vastgesteld. Het in 10.2.1, onder b bepaalde is van 

overeenkomstige toepassing. 

10.2.2  Uitzondering bouwregels

Het bepaalde onder 10.2.1, onder a geldt niet als:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op betrokken locatie geen 

archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of 

b. gebouwen maximaal 2,50 meter uit de bestaande fundering worden vergroot. 

10.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de 

afmetingen van bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, als uit archeologisch 

onderzoek blijkt dat ter plaatse behoudens- en beschermenswaardige archeologische 

monumenten of resten aanwezig zijn. De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische 

waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te behouden.
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10.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden

10.4.1  Vergunningplicht

Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 bepaalde is het verboden zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende andere werken of werkzaamheden uit te 

voeren of te laten uitvoeren:

a. grondwerkzaamheden dieper dan 0,30 meter onder het maaiveld over een oppervlakte 

van meer dan 1.000 m², waartoe worden gerekend diepploegen, mengwoelen, egaliseren 

van natuurlijk reliëf, ontginnen, aanleggen of vergraven van sloten, het aanleggen of 

rooien van bos of boomgaard, waarbij stobben worden verwijderd; 

b. bodem verlagen of afgraven (ook voor het verwijderen van bestaande funderingen) van 

gronden waarvoor geen ontgrondingenvergunning is vereist;

c. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om planten waar bij 

de oogst van de plant dan wel het verwijderen van de gehele plant, de bodem dieper dan 

0,30 meter onder het maaiveld leggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben 

worden verwijderd; 

d. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 

10.4.2  Uitzondering vergunningplicht

Het onder 10.4.1 opgenomen verbod geldt niet:

a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, met 

inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen 

en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen; 

b. het aanleggen van kabels en leidingen in sleuven van maximaal 0,50 meter breed en 

0,60 meter onder maaiveld;

c. voor werken en werkzaamheden binnen een afstand van maximaal 2,50 m uit een 

bestaande fundering van een bestaand bouwwerk; 

d. voor werken en werkzaamheden in de bodem waarvoor ten tijde van het van kracht 

worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning in dit kader is verleend; 

e. voor het uitvoeren van niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het 

oplossen van een verdichte bodemstructuur (woelen) tot maximaal 0,40 meter onder 

het maaiveld; 

f. het aanbrengen van drainage; 

g. ingeval op grond van de Monumentenwet 1988 een vergunning nodig is dan wel overige 

bepalingen van de Monumentenwet 1988 van toepassing zijn;

h. voor werkzaamheden die plaatsvinden in relatie tot archeologisch onderzoek, 

uitgevoerd op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen. 

10.4.3  Beoordelingscriteria

Voor de onder 10.4.1 genoemde vergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:

a. de vergunning kan slechts worden verleend voor zover de archeologische waarden niet 

onevenredig worden aangetast, wat moet blijken uit een onderzoek dat de aanvrager bij 

de aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in 10.4.1 moet overleggen. In 

het onderzoek moeten de archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag 

betrekking heeft naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende zijn vastgesteld. Als 

het onderzoek daarvoor aanleiding geeft, moet op advies van de erkend archeoloog zo 

nodig een opgraving plaatsvinden; 

b. het overleggen van een onderzoek is niet nodig als naar het oordeel van het bevoegd 

gezag de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie 

voldoende is vastgesteld. 
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10.4.4  Voorwaarden aan een omgevingsvergunning

Overeenkomstig het in artikel 2.22, tweede lid van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht bepaalde kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning voorschriften 

verbinden, waaronder:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de 

uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen 

worden behouden, zoals het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere 

voorzieningen die op dit doel zijn gericht; of 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen op basis van een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd Programma van Eisen; of 

c. de verplichting de activiteit die tot een bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door 

een archeologisch deskundige op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 

Programma van Eisen. 

blad 88 van 116                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Dennenoord Zuidlaren    

Gemeente Tynaarlo    

Projectnummer 247739    

Artikel 11  Waarde - Beschermd dorpsgezicht

11.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 

andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. het behoud, herstel en de uitbouw van de in de toelichting en het daarin opgenomen 

aanwijzingsbesluit aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het 

gebied en zijn bebouwing;

b. de architectonische waarden van de afzonderlijke gebouwen; 

c. de historisch bepaalde rangschikking en samenhang van de gebouwen, waaronder 

mede begrepen bestaande open ruimtes tussen de gebouwen;

d. de landschappelijke inpassing van de gebouwen. 

Het terrein van de instelling Dennenoord waarin de bebouwing is opgenomen, beslaat 

ongeveer 100 hectare. De parkachtige aanleg rond de oudste kern bepaalt de ruimtelijke 

hoofdstructuur. Deze bestaat uit groenpartijen in een landschappelijke opzet met 

monumentale solitairen, vijverpartijen en (herten)weides, waarmee colissen met doorkijken 

zijn gecreëerd. In deze landschappelijke opzet zijn in onderling los verband de verschillende 

gebouwen en paviljoenen opgenomen. Het groene karakter sluit goed aan bij de bijzondere 

esdorpstructuur van Zuidlaren. 

De campusgedachte, gebaseerd op losstaande paviljoenen in een parkachtige omgeving, is 

goed bewaard gebleven. Deze ruimtelijke kwaliteit is eveneens een kenmerk van de 

verpleegkundige uitgangspunten van Dennenoord. Als zodanig is Dennenoord een 

exemplarisch en goed herkenbaar voorbeeld van een kenmerkende cultuur- en sociaal 

historische ontwikkeling in de jongere Nederlandse stedenbouw en bouwkunst.

11.2  Bouwregels

Er mag uitsluitend worden gebouwd overeenkomstig c.q. aansluitend aan de ten tijde van de 

tervisielegging van het ontwerp van dit plan bestaande stedenbouwkundig beeld, voor zover 

betrekking hebbend op:

a. voorgevels; 

b. goot- en bouwhoogte van de gebouwen;

c. de breedte en de indeling van de voorgevel van de gebouwen;

d. de dakvorm, dakhelling en nokrichting van de gebouwen;

e. de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

11.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan situering, afmetingen en 

kapvormen van de bebouwing ten behoeve van:

a. de instandhouding en herstel van het stedenbouwkundig beeld; 

b. de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving van de bebouwing; 

c. de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden; 

Deze nadere eisen kunnen uitsluitend worden gesteld met het oog op het behoud van de 

waarden van het beschermd dorpsgezicht. 
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11.4  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Bij de beslissing door burgemeester en wethouders omtrent de verlening van een 

sloopvergunning op grond van artikel 37 van de Monumentenwet 1988 wordt het 

toetsingscriterium in acht genomen dat door het slopen, dan wel door de hiervan hetzij 

direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de karakteristiek van Dennenoord niet 

onevenredig wordt aangetast in verhouding tot de mate waarin andere belangen met het 

slopen worden gediend.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 12  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 13  Algemene gebruiksregels

Onder een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het 

(laten) gebruiken van gronden en/of gebouwen ten behoeve van een seksinrichting.

blad 92 van 116                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Dennenoord Zuidlaren    

Gemeente Tynaarlo    

Projectnummer 247739    

Artikel 14  Algemene aanduidingsregels

14.1  Geluidzone - weg

14.1.1  Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - weg' mogen in afwijking van hoofdstuk 2 geen 

nieuwe woningen worden gebouwd, geluidgevoelige ruimten worden ingericht of gronden in 

gebruik worden genomen waardoor die aangemerkt kunnen worden als geluidsgevoelig, 

tenzij: 

1. de geluidsgevoelige ruimten in de woningen of andere geluidsgevoelig objecten 

zodanig worden vernieuwd, veranderd of vergroot dat daarbij de afstand tot de weg 

niet wordt verkleind; 

2. zodanig dat de geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van de woning of 

de geluidsgevoelige ruimte niet hoger zal zijn dan geldende voorkeursgrenswaarde 

of; 

3. zodanig dat de geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de woning of de 

geluidsgevoelige ruimte niet hoger zal zijn dan een vastgestelde hogere 

grenswaarde. 

14.1.2  Afwijken

Het bevoegd gezag is bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van 

het bepaalde in 14.1.1 sub ten behoeve de bouw of uitbreiding van een woning of ander 

geluidsgevoelig object, met inachtneming van het volgende: 

de geluidsbelasting op de gevels van geluidgevoelige objecten vanwege het 

wegverkeerslawaai zal niet hoger zijn dan de voorkeurswaarde of een vastgestelde 

hogere grenswaarde. 
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Artikel 15  Algemene afwijkingsregels

a. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:

1. de bij recht in de regels en op de verbeelding gegeven maten, afmetingen, 

percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;

2. het bepaalde in het plan voor het bouwen van antenne(s) / -installaties, waarvan 

de bouwhoogte ten hoogste 25 meter mag bedragen;

3. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes 

ten behoeve het openbaar vervoer, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van 

kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes 

en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m3 bedraagt;

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 15 meter 

bedraagt.

b. de onder a. bedoelde omgevingsvergunning mag niet leiden tot een onevenredige 

aantasting van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

b. het beschermd dorpsgezicht;

c. het bebouwingsbeeld, en;

d. de verkeersveiligheid.
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Artikel 16  Algemene wijzigingsregels

a. Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in die zin dat:

1. een transformatorstation, gasdrukmeet- en regelstation, rioolgemaal en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen en bouwwerken van openbaar nut mogen worden 

gebouwd tot een maximum inhoud van 400 m3 en een maximum bouwhoogte van 4 

meter;

2. binnen de bestemming Gemengd gebouwd mag worden ten behoeve van:

uitbreiding van het aantal woningen, uitsluitend in de vorm van begeleid 

wonen;

kantoren, uitsluitend ten behoeve van de in de bestemmingsomschrijving van 

de bestemming Gemengd genoemde instellingen en bedrijven;

sportaccommodatie;

3. de beperking van de vestiging van bedrijven in relatie met educatie en/of therapie 

vervalt, uitsluitend indien de behoefte aan educatie en/of therapie een 

onvoldoende basis vormt voor een doelmatige uitoefening van het betreffende 

bedrijf;

4. binnen de bouwvlakken van de bestemming Maatschappelijk gebouwd mag worden 

ten behoeve van uitbreiding en/of nieuwbouw;

5. de in de bestemming Maatschappelijk begrepen doeleinden mogen worden 

uitgebreid, met dienstverlenende bedrijven, wonen, pension en hotel, uitsluitend 

ten behoeve van de instandhouding van monumentale en beeldbepalende panden.

b. de onder a. bedoelde wijziging mag uitsluitend gebruikt worden indien:

1. de wijziging niet leidt tot een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzenden gronden; 

2. de nieuwbouw past binnen de waardevolle ruimtelijke structuur;

3. de voor de betreffende bestemming geldende bebouwingsbepalingen van 

toepassing blijven.

c. de onder a. bedoelde wijziging wordt niet verleend binnen de gronden aangeduid als 

'Geluidzone - weg' voor de realisering van woningen en gebouwen als bedoeld in artikel 

4 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en terreinen als bedoeld in 

artikel 7 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen.

d. op de voorbereiding van het besluit tot wijziging is de in afdeling 3:4 van de Algemene 

wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.
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Artikel 17  Overige regels

17.1  Afstemming Algemene Plaatselijke Verordening

Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen het gebruik van gronden en bouwwerken ten 

behoeve van evenementen als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening waarvoor op 

basis van deze verordening een evenementenvergunning kan worden verleend. 

blad 96 van 116                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Dennenoord Zuidlaren    

Gemeente Tynaarlo    

Projectnummer 247739    

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 18  Overgangsrecht

18.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

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

het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 

wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

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

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

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

18.2  Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig bij omgevingsvergunning afwijken van lid 18.1 voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 18.1 met maximaal 10%.

18.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 18.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingsvergunning en in strijd 

met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

18.4  Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

18.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 18.4, 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.

18.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 18.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 

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

te hervatten of te laten hervatten.

18.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 18.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 19  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Dennenoord Zuidlaren. 
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Staat van bedrijven
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01 01 - 
LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
DE LANDBOUW           

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:           

014 016 1 
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 
500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 

014 016 3 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 

014 016 4 
- plantsoenendiensten en 
hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 

02 02 - 
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. 
BOSBOUW           

020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen           

0502 032 1 
- oester-, mossel- en 
schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C  0  100  3.2 

15 10, 11 - 
VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 
EN DRANKEN           

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:           

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C  50 R 100 D 3.2 

151 101 3 
- bewerkingsinrichting van darmen en 
vleesafval 300 0 100 C  50 R 300  4.2 

151 101 4 
- vleeswaren- en 
vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C  50 R 100  3.2 

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 

151 108 8 

- vervaardiging van snacks en 
vervaardiging van kant-en-klaar-
maaltijden met p.o. < 2.000 m²  50 0 50   10  50  3.1 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:           

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C  30  200  4.1 

152 102 3 - roken 300 0 50 C  0  300  4.2 

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C  30  300 D 4.2 

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50   30  100  3.2 

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:           

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C  50 R 300  4.2 

1531 1031 2 
- vervaardiging van snacks met p.o. < 
2.000 m² 50 10 50   50 R 50  3.1 

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:           

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C  30  300  4.2 

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C  10  300  4.2 

1541 104101 0 
Vervaardiging van ruwe plantaardige en 
dierlijke oliën en vetten:           

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C  30 R 200  4.1 
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1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300  4.2 

1542 104102 0 
Raffinage van plantaardige en dierlijke 
oliën en vetten:           

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C  100 R 200  4.1 

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300  4.2 

1543 1042 0 Margarinefabrieken:           

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C  30 R 200  4.1 

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300  4.2 

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:           

1551 1051 3 
- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 
t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1551 1051 4 
- melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 
t/j 100 0 300 C Z 50 R 300  4.2 

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C  50 R 300  4.2 

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30   0  30  2 

1561 1061 0 Meelfabrieken:            

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C  50 R 200  4.1 

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C  50  200 D 4.1 

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:           

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C  30 R 200  4.1 

1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:           

1571 1091 3 
- drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, 
veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C  30  300  4.2 

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C  30  200  4.1 

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C  30  200  4.1 

1581 1071 0 
Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen:           

1581 1071 1 
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik 
van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 

1584 10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk:           

1584 10821 4 
- Suikerwerkfabrieken met suiker 
branden 300 30 50   30 R 300  4.2 

1584 10821 5 
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker 
branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:           

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 

1587 108401 
Vervaardiging van azijn, specerijen en 
kruiden 200 30 50   10  200  4.1 

1589 1089  
Vervaardiging van overige 
voedingsmiddelen 200 30 50   30  200 D 4.1 

1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50   50 R 200  4.1 
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1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:           

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50   50 R 300  4.2 

1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50   30  200  4.1 

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C  30  300  4.2 

1592 110102 0 
Vervaardiging van ethylalcohol door 
gisting:           

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C  30 R 200  4.1 

1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C  50 R 300  4.2 

1593 t/m 
1595 1102 t/m 1104  Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 

1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C  50 R 300  4.2 

1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C  30  300  4.2 

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 

16 12 - VERWERKING VAN TABAK           

160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C  30  200  4.1 

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL           

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 

172 132 0 Weven van textiel:           

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300  Z 50  300  4.2 

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 

1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200   10  200  4.1 

176, 177 139, 143 
Vervaardiging van gebreide en gehaakte 
stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 

18 14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN 
EN VERVEN VAN BONT           

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 

182 141  
Vervaardiging van kleding en -toebehoren 
(excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 

183 142, 151 
Bereiden en verven van bont; 
vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 

19 15 - 
VERVAARDIGING VAN LEER EN 
LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)           

191 151,152 Lederfabrieken 300 30 100   10  300  4.2 

192 151  
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en 
schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 

20 16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING 
ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.           

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:           

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50   10  200  4.1 

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 
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202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 

203, 204, 205 162 0 
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging 
overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 

205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 

21 17 - 
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN 
PAPIER- EN KARTONWAREN           

2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C  50 R 200  4.1 

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:           

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200  4.1 

2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:           

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200  4.1 

22 58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 

2222 1812  
Drukkerijen (vlak- en rotatie-
diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 

223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 

23 19 - 
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; 
BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN           

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100   30 R 100  3.2 

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100   50 R 300  4.2 

2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200   50 R 300 D 4.2 

24 20 - 
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN           

2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:           

2413 2012 1 
- niet vallend onder "post-Seveso-
richtlijn" 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:           

2414.1 20141 A1 
- niet vallend onder "post-Seveso-
richtlijn" 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:           

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C  100 R 200  4.1 

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300  4.2 

2414.2 20149 0 
Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet 
synth.):           

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C  100 R 300  4.2 

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:           
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243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:           

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C  300 R 300  4.2 

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:           

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 

2451 2041  
Zeep-, was- en 
reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300  4.2 

2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300  4.2 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:           

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 

2466 205903 A 
Chemische 
kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 

2466 205903 B 
Overige chemische produktenfabrieken 
n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 

247 2060  
Kunstmatige synthetische garen- en 
vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300  4.2 

25 22 - 
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN 
RUBBER EN KUNSTSTOF           

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300  4.2 

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:           

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100   50 R 200  4.1 

2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:           

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100   100 R 200  4.1 

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100   200 R 300  4.2 

252 222 3 
- productie van verpakkingsmateriaal en 
assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50   30  50  3.1 

26 23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, 
CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN           

261 231 0 Glasfabrieken:           

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 

261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300  4.2 

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100   30  300  4.2 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:           

262, 263 232, 234 1 
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 
kW 10 10 30   10  30  2 

262, 263 232, 234 2 
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 
kW 30 50 100   30  100  3.2 

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200   30  200  4.1 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200   100 R 200  4.1 

2652 235201 0 Kalkfabrieken:           

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 

2653 235202 0 Gipsfabrieken:           

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 
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2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:           

2661.1 23611 1 
- zonder persen, triltafels en 
bekistingtrille 10 100 200   30  200  4.1 

2661.1 23611 2 
- met persen, triltafels of 
bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300   30  300  4.2 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:           

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300  Z 30  300  4.2 

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:           

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300  Z 10  300  4.2 

2665, 2666 2365, 2369 0 
Vervaardiging van produkten van beton, 
(vezel)cement en gips:           

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300  Z 200 R 300  4.2 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:           

267 237 1 
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 
2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 

267 237 3 
- met breken, zeven of drogen,   v.c. < 
100.000 t/j 10 100 300   10  300  4.2 

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:           

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100   30  300  4.2 

2682 2399 B0 
Isolatiematerialenfabrieken (excl. 
glaswol):           

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30  300  4.2 

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50  200  4.1 

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200   30  200  4.1 

2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50  300  4.2 

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN           

273 243 0 
Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en 
profielzetterijen:           

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300   30  300  4.2 

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:           

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300   30 R 300  4.2 

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:           

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 

2753, 2754 2453, 2454 0 
Non-ferro-metaalgieterijen/ -
smelterijen:           

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 

28 25, 31 - 

VERVAARD. EN REPARATIE VAN 
PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)           

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen           

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300  Z 30  300  4.2 
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2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:           

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300   30 R 300  4.2 

2822, 2830 2521, 2530, 3311 
Vervaardiging van verwarmingsketels, 
radiatoren en stoomketels 30 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 A 
Stamp-, pers-, dieptrek- en 
forceerbedrijven 10 30 200   30  200  4.1 

284 255, 331 B 
Smederijen, lasinrichtingen, 
bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:           

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30  200 D 4.1 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 

2851 2561, 3311 5 
- mechanische oppervlaktebehandeling 
(slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 

2851 2561, 3311 9 
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 
verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 

287 259, 331 A0 
Grofsmederijen, anker- en 
kettingfabrieken:           

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 

29 27, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN 
APPARATEN           

29 27, 28, 33 0 
Machine- en apparatenfabrieken incl. 
reparatie:           

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200   30  200 D 4.1 

29 28, 33 3 
- met proefdraaien verbrandingsmotoren 
>= 1 MW 50 30 300  Z 30  300 D 4.2 

30 26, 28, 33 - 
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES 
EN COMPUTERS           

30 26, 28, 33 A 
Kantoormachines- en computerfabrieken 
incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 

31 26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. 
MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.           

311 271, 331 
Elektromotoren- en generatorenfabrieken 
incl. reparatie 200 30 30   50  200  4.1 

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50  200  4.1 

313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 

315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300  4.2 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 
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32 26, 33 - 
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, 
TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.           

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 
Vervaardiging van audio-, video- en 
telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 

33 26, 32, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN           

33 26, 32, 33 A 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 30 0 30   0  30  2 

34 29  
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, 
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS           

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven           

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300  Z 50 R 300  4.2 

3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200  4.1 

3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30  200  4.1 

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

35 30 - 

VERVAARDIGING VAN 
TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)           

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:           

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30  200  4.1 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:           

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 

352 302, 317 2 
- met proefdraaien van 
verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300  4.2 

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:           

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30  200  4.1 

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 

36 31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.           

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 

3663.2 32999  
Vervaardiging van overige goederen 
n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING           

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:           

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300   10  300  4.2 

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300  4.2 

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50  300  4.2 

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C  50 R 50  3.1 
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40 35 E0 
Warmtevoorzieningsinstallaties, 
gasgestookt:           

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID           

45 41, 42, 43 0 
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 
m² 10 30 100   10  100  3.2 

45 41, 42, 43 1 
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 
m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 2 
Aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 

45 41, 42, 43 3 
- aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 

50 45, 47 - 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS           

501, 502, 504 451, 452, 454 
Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 

501 451  
Handel in vrachtauto's (incl. import en 
reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 

503, 504 453  
Handel in auto- en motorfietsonderdelen 
en -accessoires 0 0 30   10  30  2 

505 473 0 Benzineservisestations:           

505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30   200 R 200  4.1 

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING           

511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 

5121 4621 0 
Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 

5121 4621 1 

Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders met een 
verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of 
meer 100 100 300  Z 50 R 300  4.2 

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 

5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 

5125, 5131 46217, 4631 
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 
consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 

5132, 5133 4632, 4633 
Grth in vlees, vleeswaren, 
zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 

5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  30  2 

5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 

5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 

5138, 5139 4638, 4639 
Grth in overige voedings- en 
genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:           

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 
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5151.2 46712 0 
Grth in vloeibare en gasvormige 
brandstoffen:           

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50   200 R 200 D 4.1 

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 

5151.3 46713  
Grth minerale olieprodukten (excl. 
brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:           

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300   10  300  4.2 

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:           

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30   10  30  2 

5153.4 46735 4 zand en grind:           

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0  30  2 

5154 4674 0 
Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur:           

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 

5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100   30  100  3.2 

5157.2/3 4677 0 
Overige groothandel in afval en schroot: 
b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 

518 466 0 Grth in machines en apparaten:           

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 

519 466, 469 
Overige grth (bedrijfsmeubels, 
emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 

60 49 - VERVOER OVER LAND           

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 

6024 494 0 
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 

6024 494 1 
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder 
schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER           

6311.2 52242 0 
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. 
binnenvaart:           

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE           

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 

71 77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, 
MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN           

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10  30  2 
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712 7712, 7739  
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen 
(excl. personenauto's) 10 0 50   10  50 D 3.1 

713 773  
Verhuurbedrijven voor machines en 
werktuigen 10 0 50   10  50 D 3.1 

714 772  
Verhuurbedrijven voor roerende 
goederen n.e.g. 10 10 30   10  30 D 2 

72 62 - 
COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE           

72 62 A 
Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK           

731 721  
Natuurwetenschappelijk speur- en 
ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30  2 

732 722  
Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  10  1 

74 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING           

74 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 A 

Overige zakelijke dienstverlening: 
kantoren 0 0 10   0  10 D 1 

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30  50 D 3.1 

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10  30  2 

7484.3 82991  
Veilingen voor landbouw- en 
visserijprodukten 50 30 200 C  50 R 200  4.1 

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 

75 84 - 

OPENBAAR BESTUUR, 
OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN           

7525 8425  Brandweerkazernes 0 0 50 C  0  50  3.1 

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING           

9001 3700 A0 
RWZI's en gierverwerkingsinricht., met 
afdekking voorbezinktanks:           

9002.1 381 A 
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven 
e.d. 50 30 50   10  50  3.1 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:           

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 

9002.2 382 A4 
- pathogeen afvalverbranding (voor 
ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 

9002.2 382 A6 
- afvalverbrandingsinrichtingen, 
thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50  300 D 4.2 

9002.2 382 A7 
- verwerking fotochemisch en galvano-
afval 10 10 30   30 R 30  2 
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9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:           

9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50   10  300  4.2 

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100   30  200  4.1 

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200  4.1 

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING           

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 
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Lijst met aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid  

 

A a n  h u i s  v e r b o n d en  b e r o e p en  A a n  h u i s  v e r b o n d en  b e d r i j v en  

 

Accountant Lijstenmaker 

Belastingconsulent Ateliers voor kunst 

Psycholoog Schoorsteenveger 

Lesgevend beroep Glazenwasser 

Hypotheekadviseur Schoonmaker 

Juridisch adviseur Kapsalon 

Assurantiebemiddelaar Pedicure 

Verloskundige Manicure 

Logopedist Horlogemaker 

Gerechtsdeurwaarder Fietsenmaker 

Diëtiste Timmerman 

Organisatieadviseur Fotograaf 

Homeopaat Pottenbakker 

Paragnost Reisbureau (kleinschalig) 

Architect Hoedenmaker 

Tekenbureau Naaister 

Grafisch ontwerper Nagelstudio 

Kunstschilder Autorijschool 

Beeldhouwer Metselaar 

Therapeut Stukadoor 

Raadgevend ingenieur Loodgieter 

Makelaar Elektricien 

Huisarts Koeriersdienst 

Tandarts Schilder 

Dierenarts Schoonheidsspecialiste 

Notaris Bloemschikker 

Advocaat Computerservice 

Orthodontist TV/radio reparateur 

Acupuncturist Web designer 

Fysiotherapeut Binderij 

Redacteur Vervaardigen van sierraden 

Tolk Webwinkel (zonder toonbankfunctie) 

Tuinarchitect 

 

Deze lijst is niet limitatief. Voor beide categorieën geldt dan wel een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen beroeps/bedrijfsmatige activiteit, dat, met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend 

in een hoofdgebouw en/of een daarbij behorend bijgebouw bestemd voor woondoeleinden. 
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