
Bijlage 2 - Wijzigingen vaststelling 
Bestemmingsplan Swifterbant – Visvijverweg 14 (9019) 

 
 
Waterschap Zuiderzeeland 
Aan artikel 3.3, de specifieke gebruiksregels, zal het volgende lid worden toegevoegd: 
het in gebruik nemen van gebouwen en bouwwerken waarbij sprake is van meer dan 100 
inwonersequivalenten, zonder aansluiting op de riolering. 
 
Aan artikel 1, de begrippen, zal het volgende begrip worden toegevoegd: 
Inwonersequivalent 
Één inwonersequivalent staat gelijk aan 44m3 ingenomen drinkwater per kalenderjaar. 
 
 
Tennet TSO BV: 
Er zal in artikel 4 een lid worden opgenomen met een omgevingsvergunningplicht voor werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden welke als volgt luidt: 
 
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
 
Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning vereist: 
a. het aanbrengen van beplanting en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontginnen en ophogen; 
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 
 
Uitzonderingen 
Het bepaalde in lid .. is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmerde strook of ten aanzien van 

de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen. 
b. reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van het plan; 
 
Toetsingscriteria 
a. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien de betreffende werken en/of 

werkzaamheden niet strijdig zijn met de belangen en de veiligheid van de verbinding. 
b. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits vooraf advies wordt ingewonnen 

van de betreffende leidingbeheerder. 
 
  



Den Hollander advocaten namens omwonenden: 
In artikel 3.2.1 lid g van het digitale plan zal de volgende tabel worden opgenomen: 
 

Functie van een 
gebouw 

Maximale 
oppervlakte/inhoud 

Goothoogte in m Dakhelling in ° Bouwhoogte 
in m 

 per 
gebouw 

gezamenlijk max. min. max. max. 

Gebouw of 
overkapping 

 7500 m2 7,00 20 60 12,00 

Bedrijfswoning 1000 m3 - 7,00 30 60 12,00 
Bijgebouwen, aan- 
en uitbouwen en 
overkappingen bij 
de bedrijfswoning 

 120 m2 3,50  60 8,00 

 
 
 
Ambtshalve wijziging 
• Artikel 3.5.3 lid a wordt verwijderd. 

Dit lid is ten onrechte opgenomen en verwijst daardoor naar een niet bestaande paragraaf in 
bijlage 1 bij de planregels. 


